
model-tip

DARE DE SEAMĂ

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

Nr.01 din 27.07.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Primaria satului Tanatari, r-1 Causeni
Localitate Satul Tanatari,r-1 Causeni
IDNO 1007601003699
Adresa Str. Stefan cel Mare
Număr de telefon 
Număr de fax

0243-77-2-36; 024377-7-53 
0243-77-2-36

E-mail oficial 
Adresa de internet

apltanatari@gmail. com 
pltanatari@gmail.com

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Jubea Lidia 068877748

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □vCererea ofertelor de preţuri nLicitaţie deschisă 
□Altele: [Indicaţi/

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

Bunuri □ Servicii □ Lucrări nv

Obiectul achiziţiei Reparaţia invelisului străzii Vasile Alexandri din 
satul Tanatari,r-ul Causeni

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental 
www. mtender. gov. md)

Nr: ocds-b3wbpl-MD-1656337698202
Link-ul:mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl- 
M D-1656337698202

'Data publicării:27.06.2022
Platforma de achiziţii publice utilizată □v achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

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

□ Da nvNu
Link-ul către planul de achiziţii publice publicat:

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

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

□Acord-cadru nSistem dinamic de achiziţie 
□Licitaţie electronică nCatalog electronic

Sursa de finanţare □vBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: [Indicaţi/

Valoarea estimată (lei, fără  TVA) 570728,51 lei
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3. Clarificări privind documentaţia 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 documentaţia de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fo s t operate modificări)

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

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

Termen-Iimită de depunere şi deschidere a [Indicaţi numărul de zile]
ofertelor prelungit (după caz)

5. Până la termenul-Iimită (data 18.07.2022___, ora l i __:00___ ), au depus oferta _2__ofertanţi:

Nr.

1.
Denumirea operatorului economic

SC AVI BORS SRL

IDNO

1003600124504

Asociaţii/
administratorii

Natalia Jitari
2 TOWER Cons SRL 1018600009201 Turcanu Liviu

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

Denumire document SC AVI BORS 
SRL 1

Documen

Denumirea opei
TOWER CONS 

SRL 2 
tele ce constituie

-atorului economic
Operator 

economic 3 
oferta

Operator 
economic n

(Se
Propunerea tehnică

va consmna prin: p 
+

rezentat, neprezen 
SIASIARSAP

tot, nu corespunde)
------------------------------

Propunerea financiară + SIASIARSAP
DUAE + SIASIARSAP
Garanţia pentru ofertă 
(după caz)

+

Docu

SIASIARSAP
>

mente de calificai"e
Se

Document 1
va consmna prin: prezentat, neprezen tat, nu corespunde

Document n

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

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

2



Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

Preţul
ofertei

Cantitate 
şi unitate

Corespunderea 
cu cerinţele de

Corespunderea 
cu specificaţiile

Lot 1
economic

SC AVI BORS SRL
(jar a i VAj 
497500,00

de măsură
1 lot

calificare
corespunde

tehnice
corespunde

TOVER CONS SRL 632180,72 1 lot corespunde corespunde

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

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

Data Operatorul economic Informaţia solicitată Rezmatul răspunsului
solicitării operatorului economic

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fo s t reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea Denumirea Cantitate şi Preţul unitar Preţul total Preţul total
lotului operatorului unitate de (fără TVA) (fără TVA) (inclusiv

T V A t

Reparaţia 
învelişului 
străzii Vasile 
Alexandri din 
satul
Tanatari, r-ul 
Causeni

SC AVI BORS 
SRL

1 lot 497500,00 497500,00
1  V / i j

597000.00

Anularea procedurii de achiziţie publică:

în temeiul art. 71 a lin . l i t  .

A rgum entare:______________________

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere
... ■, .. , '! .

S.C AVI BORS ARL 19.07.2022 nr esire 122 e-mail, jitarinata(a),mail. ru
TOWER CONS SRL 19.07.2022 nr esire 123 e-mail, towerconstfmail. ru

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

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorului

economic

A

întreprinde
rea:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier 
e/

Cu capital 
străin

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului Termen

fără TVA inclusiv
TVA

de 
valabilit 

ate al 
contract 
ului/acor 

dului- 
cadru

REPARAŢIA 
ÎNVELIŞULUI 
STRĂZII 
VASILE 
ALEXANDRI 
DIN SATUL 
TANATARIjR 
-L CAUSENI

Cu
capital
social 21

27.07.22 45200
000-9 497500 597000 31.12.22

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

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

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

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

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

Preţul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preţ □ 

Cel mai bun raport calitate-cost □

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

(Nume, Prenume)
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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.1 din 29.07.2022 .   
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria satului Brăviceni 
Localitate Satul Brăviceni, raionul Orhei 
IDNO 1007601006416 
Adresa Satul Brăviceni, raionul Orhei 
Număr de telefon 0235-51-4-33, 078893943 
Număr de fax 0235-51-4-33 
E-mail oficial  contabilitatea@braviceni.md 
Adresa de internet http:/braviceni.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Lazarenco Ecaterina – contabil, tel.078893943 
e-mail:ebejenar96@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 Renovarea rețelei de iluminat public din satul 
Brăviceni, r-nul Orhei 

Cod CPV 45300000-0  
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1648816178267 
Link-ul:   
ocds-b3wdp1-MD-1652426254572 
  
Data publicării: 13.05.2022 

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

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 
□Surse externe; □Alte surse: (buget raional) 

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45300000-0
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652426254572
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Valoarea estimată (lei, fără TVA) 753 270,83 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   
Data solicitării clarificărilor  13.05.2022 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Termenul de depunere a ofertelor 

Expunerea succintă a răspunsului  Modificarea termenului de depunere a ofertelor 
Data transmiterii 18.05.2022 
Data solicitării clarificărilor  16.05.2022 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Ajustati va rog pozitiile cu norma 08-02-471-4 Priza 
de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 
- Vergea din otel D16 mm.Sa fie otel rotund sau de 
16 mm sau de 20 mm. La fel pentru norma 08-02-
472-9 ... Ati publicat specificatia tehnica pentru 3 
tipuri de corpuri de iluminat dar in caietul de sarcini 
aveti numai un tip de 50W.Ajustati specificatia 
conform cerintelor.  

Expunerea succintă a răspunsului  corp de iluminat  
Data transmiterii 19.05.2022 
Data solicitării clarificărilor  18.05.2022 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Ati publicat specificatia tehnica pentru 3 tipuri de 
corpuri de iluminat dar in caietul de sarcini aveti 
numai un tip de 50W.Ajustati specificatia conform 
cerintelor.  

Expunerea succintă a răspunsului  Imediat schimbăm,a fost deconectată lumina din 
motive tehnice.  

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

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  
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] 
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Termen-limită de depunere și deschidere a 
ofertelor prelungit (după caz) 

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 28.05.2022, ora 23.05), au depus oferta 6 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. TTA Electro 1009605000656 Turcan Eugeniu 
2. Emcom E&E 1011600027451 Emil Oprea 
3. FCI Capital SRL 1003605002810 Igor Galciuc 
4. CVR-Electro  1006600002447 Viorel Sajin 
5. SRL Zepto 1018600024415 Dmitrii Rotari 
6. Alfa Electro-montaj Grup 1010600017752 Barcaru Nicolae 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

TTA Electro Emcom 
E&E 

FCI 
Capital

SRL 

CVR-
Electro 

SRL 
Zepto 

Alfa 
Electro-
montaj 
Grup 

  

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

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

prezentat * * * * *   

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

Certificat/decizie de 
înregistrare a 
întreprinderii/extras din 
Registrul de Stat al 
persoanelor juridice 

prezentat * * * * *   

Certificat de efectuare 
sistematică a plăţii 
impozitelor,contribuţii-
lor eliberat de 
Inspectoratul Fiscal de 
Stat 

prezentat * * * * *   

Ultimul raport financiar 
vizat și înregistrat de 
organele competente 

prezentat * * * * *   

Avizul Agenției pentru 
Supraveghere Tehnică 

prezentat * * * * *   

Grafic de  executare a 
lucrărilor, conform 
Anexei nr. 10. 

prezentat * * * * *   

Cererea de participare, 
conform Anexei nr. 7 

prezentat * * * * *   

Declarație privind 
valabilitatea ofertei, 

prezentat * * * * *   
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conform Anexei nr. 8 
Declarație privind 
experiența similară, 
conform Anexei nr. 12. 
sau Declarație privind 
lista principalelor lucrări 
executateîn ultimul an de 
activitate, conform 
anexei nr.13 

prezentat * * * * *   

Declarație privind 
dotările specifice, utilajul 
şi echipamentul necesar 
pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a 
contractului, conform 
Anexei nr. 14.  

prezentat * * * * *   

Declarație privind 
personalul de specialitate 
şi/sau a experţilor 
propus/propuşi pentru 
implementarea 
contractului, conform 
Anexei nr. 15.  

prezentat * * * * *   

Informații privind 
subcontractanții conform 
anexei nr.16 

prezentat * * * * *   

Informație privind 
asocierea conform anexei 
nr.17 

prezentat * * * * *   

Demonstrarea accesului 
la laborator electrotehnic 

prezentat * * * * *   

Certificatul de atestare 
tehnico - profesionala a 
dirigintelui de șantier, 
autorizație a electricianului 
autorizat  

prezentat * * * * *   

Cifra medie anuală de 
afaceri în ultimii 3 ani  

prezentat * * * * *   

Perioada de garanție 
asupra lucrărilor 

prezentat * * * * *   

Perioada de garanție 
asupra corpurilor de 
iluminat  

prezentat * * * * *   

*- oferta este în statutul ”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)) 
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7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Renovarea 
rețelei de 
iluminat 
public din 
satul 
Ghetlova,        
r-nul Orhei. 

TTA Electro  696160,38 1 * * 
Emcom E&E 753270,83 1 * * 
FCI Capital SRL 770030,68 1 * * 
CVR-Electro 772757,00 1 * * 
SRL Zepto 780676,57 1 * * 
Alfa Electro-montaj Grup 919812,72 1 * * 

*- oferta este în statutul ”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 

    
 

9. Ofertanții respinși/descalificați: sunt 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
TTA Electro  În urma contestației și răspunsului primit de 

la ANSC  ofertantul nu s-a clasificat 
cerințelor cu garanția bancară,termenul era 
prea mic. 

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) 
Renovarea 
rețelei de 
iluminat public 
din satul 
Brăviceni ,r-
nul Orhei 

Emcom 
E&E 

1 753270,83 753270,83 903925,00 

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  

TTA Electro 21.06.2022  e-mail:ebejenar96@mail.ru 
Emcom E&E 21.06.2022  e-mail:ebejenar96@mail.ru 
FCI Capital SRL  21.06.2022  e-mail:ebejenar96@mail.ru 
CVR-Electro 21.06.2022  e-mail:ebejenar96@mail.ru 
SRL Zepto 21.06.2022 e-mail:ebejenar96@mail.ru 
Alfa Electro-montaj Grup 21.06.2022 e-mail:ebejenar96@mail.ru 

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

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractului
/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv TVA 

Emcom E&E Nr.20 29.07.2022 45300000-0  753270,83 753270,83 31.12.2022 

 
18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în 

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

 

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 



DARE DE SEAMA
Privind rezilierea contractului

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.4 din 28 iulie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Î.M. Direcția Parcurilor, Cultură și Odihnă
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1003600090809
Adresa Mun.Chișinău, str.Mateevici 77a
Număr de telefon 022 240 434
Număr de fax -
E-mail official dpciodir@gmail.com
Adresa de internet -
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Sergiu Chirnițchi

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

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

Obiectul achiziției Lucrări de reparație curentă a Teatrului de
Vară din parcul „Valea Morilor”

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 5 236 220,85
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din
cadrul portalului guvernamental
www.mtender.gov.md)

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1644596771262
Link:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1644596771262?tab=contract-
notice

Data publicării anunțului de participare 11.02.2022
Data (datele) și referința (referințele)
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene privind proiectul
(proiectele) la care se referă anunțul
respectiv (după caz)

Nu se aplică

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-
cadru

Bunuri □ Servicii □ Lucrări X

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

Nu X Da □

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

Data deciziei de atribuire a contractului de nr.3 din 09.03.2022

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644596771262
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644596771262
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644596771262
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achiziție/ acordului-cadru
Denumirea operatorului economic ”CONSIT PRO” S.R.L.
Nr. și data contractului de
achiziție/acordului-cadru

nr: 1/L
data:24.03.2022

Valoarea contractului de
achiziție/acordului-cadru

fără TVA: 4 133 257,06
inclusiv TVA: 4 959 908,48

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 60 zile

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

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului □
Majorarea valorii contractului □
Modificarea termenului de executare □
Modificarea termenului de valabilitate □
Rezilierea contractului □X
Altele: [Indicați]

Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile
publice; art. 77 alin. (1), lit. b) contractul a făcut
obiectul unei modificări substanțiale care necesita o
nouă procedură de achiziție publică în conformitate
cu art. 76;
Contractului antrepriză nr. 1/L din 24.03.2022
pct.11.1 Antreprenorul nu începe lucrările fără să
aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările
suspendate, în termen rezonabil de la primirea
dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
Contractului antrepriză nr. 1/L din 24.03.2022
Capitolului 4 pct. 4.21; Capitolului 11 pct. 11.1 lit. b),
c) al; art. 77 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131/2015
„Privind achizițiile publice”, prevederile Codului civil
al Republicii Moldova
Antreprenorul a comis nerespectarea (încălcarea)
duratei/termenului de execuție a lucrărilor
contractate care a fost extins/prelungit până la data
de 27.07.2022.

Creșterea prețului în urma modificării
(după caz)

-

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

Acord adițional nr. 1 din 20.04.2022
valoarea contractului de 4 959 908,48 MDL
a fost majorată cu 743 136,11 MDL
Acord adițional nr.2 din 26.05.2022
extinderea termenului de executare a
lucrărilor

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)
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În rezultatul desfășurării procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1644596771262 din
04.03.2022 privind achiziționarea Lucrărilor de reparație curentă a Teatrului de Vară din parcul
„Valea Morilor a fost desemnat cîștigător ofertantul „CONSIT PRO” S.R.L.

Prin scrisorile nr.66 din 05.07. 2022 și 67 din 07.07.2022 (se anexează) operatorul economic
“CONSIT PRO” S.R.L. ne-a informat că începînd cu data de 06 iulie 2022 sistează lucrările,
motivul fiind solicitările de modificare a proiectului și devizului care au stat la baza încheierii
contractului.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Rezoluțiunea contractului de antrepriza nr.1/L din 24.03.2022 se datorează faptului că operatorul
economic „CONSIT PRO” S.R.L. unilateral și nejustificat a sistat executarea lucrărilor din
inițiativa proprie, ceea ce contravine actelor normative în domeniul achizițiilor publice, criteriilor
de calificare și selecție, criteriilor/documentației de atribuire a contractului de achiziție publică
de lucrări și condițiilor contractuale deținute.

Reieșind din cele menționate mai sus și luînd în considerație Procesul-verbal al grupului de lucru
din 28.07.2022 (se anexează) se propune:

 Rezilierea unilaterală a contractului de antrepriza nr.1/L din 24.034.2022;
 Reținerea garanției de bună execuție a contractului pentru lucrările neexecutate;
 Inaintarea AAP de inițiere a procedurii de includere a operatorului economic

„CONSIT PRO” S.R.L. în Lista de interdicție a operatorilor economici în legătură cu
îndeplinirea necorespunzătoare a clauzelor contractuale cu expedierea obligatorie a
acestora Agenției Achiziții Publice.

Tinind cont de rezilierea unilaterală de către Beneficiar a Contractului de antrepriză nr. 1/L din
24.03.2022 in suma totala de 5 703 044,59 MDL, incheiat intre „CONSIT PRO” S.R.L. si Î.M.
Direcția Parcurilor, Cultură și Odihnă, s-a întocmit devizul de cheltuieli a volumelor de lucrări
care urmează a fi excluse din devizul general în prețurile ofertei adjudecate.

De asemenea, este evident, vădit și incontestabil faptul că Antreprenorul a comis nerespectarea
(încălcarea) duratei/termenului de execuție a lucrărilor contractate care a fost extins/prelungit
până la data de 27.07.2022.
Circumstanțele în cauză, constituie temei de rezoluțiune anticipată unilaterală a contractului de
către Beneficiar.

Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice de lucrări al autorității contractante, a
decis:

 Rezilierea unilaterală de către Beneficiar în temeiul Capitolului 4 pct. 4.21; Capitolului
11 pct. 11.1 lit. b), c) al Contractului de antrepriză nr. 1/L din 24.03.2022; art. 77 alin.
(1) lit. b) din Legea nr. 131/2015 „Privind achizițiile publice”, prevederile Codului civil
al Republicii Moldova;

 Convocarea Comisiei de recepție pentru efectuarea recepției cantitative şi calitative a
lucrărilor executate, în termen de 15 zile de la data rezoluțiunii Contractului;

 Întocmirea/consemnarea situației lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor,
utilajelor şi lucrărilor provizorii, cu stabilirea sumelor care urmează să le

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644596771262
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achite/plătească, restituie Antreprenorul în conformitate cu prevederile Contractului,
precum şi daunele, pierderile, prejudiciile pe care trebuie să le suporte Antreprenorul
din vina căruia s-a rezolvat contractul.

 Inițierea procedurii de includere a operatorului economic „Consit Pro” SRL în
conformitate cu Hotărîre Guvernului, Nr. 1418 din 28.12.2016 (pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicţie a operatorilor
economici), în Lista de interdicție a operatorilor economici în legătură cu îndeplinirea
necorespunzătoare a clauzelor contractuale cu expedierea obligatorie a acestora
Agenției Achiziții Publice.

 Reținerea garanției de bună execuție a contractului pentru lucrările neexecutate.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea
acordului adiţional nr.3 din 28 iulie 2022 de rezoluțiune a contractului și excluderea volumelor
de lucrări din devizul general în prețurile adjudecate.

Denumire
operator
economic

Întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital
mixt/asociere/

Cu capital străin

Numărul
și data

contractului/ acordului-
cadru

Lucrari excluse (lei)
Fără TVA Inclusiv TVA

„CONSIT
PRO” S.R.L. Cu capital autohton Nr.3 28.07.2022 - 815 554,275 - 978 665,13

Conducătorul grupului de lucru:

CHIRNIȚCHI Sergiu ____________________
(Semnătura)







DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publicc n
dc incheiere a acordului-cadlu tr

de anulare a procedr"rrii dc atribnire r
Nr.03 din 01.0t1,2(122

l.Date cu pliYire la rutoritatca contrilctantli:

l)clrumirea autoritirtii contl'actirntc AP.enlia Propriet[tii l']ublice
Localitate mun.Chi;iniiLr
ID],,IO I 00660I 00I 090
Adrcs:r Piata Marii AdLrnari Nalionale,l
Nurniir dc tclcfon 022-22-23-15
N urnlr de thx
E-mail oficial malina.volcovschit@app. gov.r'r'rd

Adresa dc internet r'vww.app. gov.r'nd

Persoana de contact (nume, prerutnrc, telqfbn,
e-nuil)

Volcovsohi Marina, cousultant Direclia llnanciari

2.Date cu privile la proccdura de alribuile:

Tipul procedurii de atribuire aplicatc rCererea ofertelor de prefuri rLicitalie deschisd
rAltele: Negocl ere .fdrd publicarea anunyului de
p.[licipurc

l'rocedura dc nchizitie repet:rtI (clt.tplr c:uz1 \r: ocds-b3wdp 1-M ll- 1f,583 04394296
Tipul obicctului contractului dc achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuli r Scrvicii rt l-Ltcritri t

Obiectul achizitiei Achizitionalea tehr.ric ii clc calcul
Clod CPV 3 0200000- I

llxpunerea motivulu i/temeiului privind
alegcrea proccdurii dc atribuire (in cuztrl
trplicdrii ultor proceduri tlecAl licitttyict
tle.st:hisir)

Conform art.69, alin. (6) din Legea nr.l31/2015
privind achiziliile publice, Oferlantul nu
indeplineEte cerinlele de calificare Ei seleclie,
plecum ;i ofefta nu corespunde cerinlelor expuse in
documentalia de atribuire.
Conform afi.7l, alin. (1) din Legea nr.l3l/2015
privind achiziliile publice, niciunul dintre olertanfi
nu a intrunit condiliile de calificare prevdzute in
documenta{ia de atribuire. ofeftele nu au fost
elaborate Si prezentate in conl'ormitate cu cerinlele
cuplinse in docunrenta!ia dc atribuire.

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

Nr': occls-b3wclp l -M D 1658304394296
Link-ul:
https://achizitii.md/rolpublic/tend er l2l 060324 I
Data pLrbliciu ii: 2l).07 .2022

Platfbrrna de achizitii publice utiliz:rt:l r achizitii,md; r e-licitnrtie.md; - yptender.md

Proccdurr a lbst inclusi in pl:rnul dc
achizilii publice a autoritirfii contractante

rDa rNu
Link-ul cilr'e planul de achizilii publice publicat:
http ://app. gov.md/achizitii-publice-in-cadrul-app-
3-373

Arrunf de intcnlie publicat in tsAP (tlupd caz) Data: --------
Link-ul: ---------
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Tehnici;i instrumentc spccilice de atribuire
(dupti cuz)

,:Acorcl-cadlu rSistent dinantrc de achizitie
rLicitatie electronice ECatalog electlonic

Sursa de linan{are rBuget de stat; trBuget CNAM; nBuget CNAS;
oSurse externe; nAlte surse: findicati/

V:rloirrea estimati (Lci, /io'ir TVA) 319 900

3.Clarificlri privind documentatia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care aufost solicitate clarificdri)

,l.Modificdri operate in documentafia de atribuire:
(Se vo completo in cazul in core au fost operate modilicdri)

6.lnlirrnta{ii privintl olcrtclc tlepuse 5i tlocunrt,rtele de calilicale qi ali.rente I)UAI prezeutatc tlc
cl-l I r( r)l)(,r':tIutii eeorrrrnrir.i:

Data solicitirii clarificirilor
Denumire:r operato rului cconomic
Ilxpunerer succillti a solicitirii de
c la rifica re
Expunerel su ccintir ir riispunsului
Data transmiterii

I{ezurnatul modificirilor
Publicatc in BAP/alte mijloacelor de
inlbrmarc (dupd ccrz)
Termen-lirnitri dc dcpunere;i deschiclere a
ol'crtclor prclungit

5.Pini Ia terrrrenul-limitir (dnt128.01.2022, ora 08:00), a depus oferta I ol'crtant:

Nr. Denumirea operatorului
cconomic

IDNO Asocia{ii/
:rdm inistratorii

l. R I'S PRO SR]. l00u60006I565 llLrgclan Gnitla5

Denumire document
Denumirea operatorului economic

BTS PRO SII.L
Documentele ce constituie oferta

(Se vu consmna prin: prczentut, neprezenlut, nLt corespuncle)
Propunerea tehnicii nu corespunde
Propunerea financiard prezentat
DL]AB llrczcntal

I)ocumente de calilicare
Se wr cortsntnu prin: prezenlLtl, neprezentot, nu core.s'punde

Dovacla ir.uegistlirii persoanclor iuliclice prezcntat
Certificat privind delinerea unui cont
bancar

prczcntal

Ir.rlbrrratii generalc dcspre oltrtant llrezentat
Celere cle participare prezer1tnI
Declaralia privind valabilitatea of,-r'tei prczcntat
Autolizatie cu privire la geur.rl de activitate plezentat
Dovada inregistl6rii in "Lista
produc:itorilor" de produse supuse
reglerrentililor dc responsabilitate extiltsi
a ploclr.rcdtorilor. delinuti de Agcnlia de
Mediu

prezenliit

Garanlia pcntru bunuri de rnininr 24 luni prezentat
2



Dovada privind conformitatea produselor,
dentificata prin referire Ia specificatii sau
standard relevante

prezentat

Dcclara!ie privincl conlimarea
bcnellciarilor efcctivi qr neincadrarca
acestora in situalia oondzrmnirii pentru
n:Iliii])3r'e.1 la rctir itali ale L ret
organizalii sau grupiti criminale pcntru
comDlie. l'r'audi si/sau spdlari de bani

prezentat

(lnformalia privind denumireq documenlelor prezentqte se va indica in conformitate cu cerinlele din documentalia de
atribuire Si se ya consemna prin: prezenl , neprezental, tu corespunde (in cazul cdnd documentul a fast prezentaL dar ntt
cor espun decerinTelor de c a I ifi c or e) )

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

* ln cu:ul utili:itrii licitulici claLtt onicc \c \\ inii.t y(!ul olcr tei iinule

.t)nscmnu ptin',,+" in co.tl coiespunderii li ft'in in (tt:trl nacorcspunlerii)

tl.Pcntru elucidarea unor neclnl.itr-rti sru coIllirmarea unol date privintl corespurtderel olcrlci cu
cerintclc stabilite in docunrenta(ia de atribuire (inclusiv justilicarea preJului anorntal de scizut) s-a

so licitat:

Denurnire a
lotului

I)cnurnirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofe rtei
(lirn

TVn )*

(lantit:rtc
si unitate

de
nlr'lsur:'l

Corespundereir
cu ccrin {ele de

ca lificarc

( uresp u ntltrcir
cu specilic:rtiile

tehnice

Computer All-
in-(Jnc

BTS PRO SRI, 21 5 940.0t) buc
l0

Notebook I]TS PRO SII.L 54 112,50 buc
.,)

Data
solicitIrii

Operatorul econornic lnlbrmr(ia solicitati Rezmatul rlspunsului
ofreratorului economic

9.Ofertantii lcspin;i/dcscalifi caJi:

I)cnu rnirea opcrirto ru lu i econ o ntic Motir ul rcspingerii/descalilic:irii
BTS PRO SI{L Conlbrm art.69.alin, (6) din Legea nr.131/2015

privind achiziliile publice. Of'enantul nu indeplineqte
cerintele de calillcare qi seleclie, precum;i olefia nn
corespr-rnde cerintelor expuse in documenta!ia de
atribuire.
Conform art.71, alin. (1) din Legea nr.l3l12015
privind achiziliile publice, niciunul dintre ofertanli nu
a intrunit condiliile de calificare prevlzute in
documentatia de atribuire, ofertele nu au fost elaborate

3



si prezentate 'in conlbtmitate cu cerinlele cuprinse in
doc Lrnrcntatia cle atribLrilc.

10. Modalitatea de evaluare a ofcrtelor:

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

.lustiflcarea decizjei dc a nu attibui conlractlil pe loturi:

11. Cl riteriul tlc ltlibuirc aplic:rt:

Prelul cel mai scdzut r
Costul cel mai scdzut r:
Cel mai bun raport calitate-pret I
Cel mai bun raport calitate-cost tr

(in cozul in care in cadrul procedurii de atibuire sunt aplicate nei mulle criterii de .ltribuire, se vor indicq loate criteriile
de qtribuire aplicate si denumirea loturilor al,renle)

12, Reevaluareaofertelor:

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

Motivul reevnluirii ofcrtelor
Modiliclrile operate

13. in urma examinlrii, evaluirii $i comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de
atri buire s-a decis:

14. Anularea procedurii de achizi{ie publici:

in temeiul art. Tl alin. I din Legea nr.l 3 1/201 5 privind achiziliile publice.
Argumentare: in urma examindrii olbrtei depuse de cdtre operatorul economic participant la
procedura de achizilionare a tehnicii de calcul B lS PRO SRL. s-a constatat ca spccificaliile tehnice nu
corespund celor solicitate de odtre Agenlie in anunlul de participare. Asttel, conlbrm prevederilol alin.
(6) art.69 din Legea nr.131/2015 privind achiziliile publice, O1'erlantul nu indeplineqte cerin[ele de
oalificare qi seleclie, precum qi olefia nu corespunde cerintelor expuse in documentalia de atribuile.
Conform alin. (1) art.71 din Legea nr.131/2015 privind achiziliile publice, niciunul dintre oferlan{i nu
a intr.unit condiliile de calificare prevazute in documentalia de atribuire, ofertele nu au fost elaborate qi

prezentate in conlormitate cu cerinlele cuprinse in documentalia de atribuire, se anuleazi procedura de

achizilie.

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

(lnformarea operatorilor economici implicali in procedura de olribuire despre deciziile grupului de lucru penttu achizilii te
realizeazd in conformitqte cu prevederile qrt. 3 I al Legii nr. I 3 I din 3 iu lie 2 a I 5 privind ochiziliile publice)

Conducitorul Grupului de lucru pentru achizitii

l)enumirea operatorului
economic

I)at:r transmiterii Modalitatea de tnrnsmitere

BTS PRO SRL 01.08.2022 e-mail

Mariana PANZAIf U
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DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru

Nr. /(^ 0  /22 din OÎ-lOlL

L____ Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorităţii contractante Serviciul de Informaţii şi Securitate al RM
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1006601000439
Adresa bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 166
Număr de telefon 022239391
Număr de fax -

E-mail dtm sis@sis.md
Pagina web oficială sis.md
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

SIS SIS

II. Date cu privire Ia procedura de achiziţie:
Tipul procedurii de achiziţie Cererea ofertelor de preţuri □

Licitaţie deschisă □ Altele: [Indicaţi]
Obiectul achiziţiei Lucrări de reparaţie capitală a sălii tirului
Cod CPV 45400000-1
Valoarea estimată a achiziţiei

..................................................................... .......  » 1 825 000,00
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www. mtender. eov. md)

Nr. ocds-b3wdpl -MD-1623061328967
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ 
ocds-b3 wdp 1 -MD-1623061328967

Data publicării anunţului de participare 09.06.2021
Data (datele) şi referinţa (referinţele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunţul respectiv
(după caz)

III. Date cu privire la contractul de achiziţie/acordul-cadru:
Tipul contractului de achiziţie/acordului-cadru Servicii de proiectare o Lucrări □
Contractul de achiziţie/acordul-cadru se referă la 
un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu □ D a□

Sursa de finanţare Bugetul de stat □ FAOAM □ 
BASS □ Surse externe o 
Alte surse: [Indicaţi]

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

19.08.2021

Denumirea operatorului economic SRL Pro Ex 2005
Nr. şi data contractului de achiziţie/acordului- 
cadru

Nr: 415/21
Data: 26.08.2021

Valoarea contractului de achiziţie/acordului- 
cadru

Fără TVA: 1981672,63
Inclusiv TVA: 2378007,16

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuţie 120 zile calendaristice de la înregistrarea 

contractului la Trezorerie

mailto:sis@sis.md
https://mtender.gov.md/tenders/


IV. Date cu privire la modificări e efectuate:
Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului □

Majorarea valorii contractului □
Modificarea termenului de executare/ prestare □ 
Modificarea termenului de valabilitate □ 
Rezoluţiunea contractului □
Altele: /-/

Temeiul juridic Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, Art. 76 
alin. (7) pct. 1), 2), şi alin. (9)
Pct. 13.4. al Contractului nr. 415/21 din 26.08.2021

Creşterea preţului în urma 
modificării (după caz)

Nu se aplică

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

Valoarea contractului nr. 415/21 din 26.08.2021 a fost 
majorată cu 146 032,87 lei cu TVA, ceea ce constituie 
circa 6,14% din contract, prin acordul nr. 177/22 din 
14.03.2022. Valoarea finală a contractului după 
majorare, constituie 2 524 040,03 lei cu TVA.

Alte informaţii relevante -

V. Descrierea achiziţiei înainte şi după modificare:
In procesul efectuării reparaţiei sălii de trageri TIR a Serviciului, de la operatorul economic 

SRL ”Pro Ex 2005” a parvenit scrisoarea nr. 487 din 28.03.2022, referitor la utilajul care trebuie 
instalat pentru sala de trageri de tip Puma 35 (ţintele pentru trageri).

Astfel, în scrisoare se menţionează că utilajul pentru transportarea ţintelor pentru trageri este 
produs în Federaţia Rusă, iar în contextul situaţiei de război din Ucraina, negocierile au fost 
întrerupte, iar operatorul economic este în imposibilitate de a-1 importa.

Prin urmare, SRL „Pro Ex 2005” a propus substituirea utilajului de model Puma 35, cu un 
utilaj TTS-25-GS (Tebbex, producător: Polonia) cu aceleaşi caracteristici solicitate, fără majorarea 
sumei contractului.

Toate modificările date au fost coordonate cu proiectantul şi dirigintele de şantier.
Astfel, s-a propus iniţierea unui acord adiţional de substituire a utilajului pentru ţintele pentru 

trageri, fără modificarea sumei contractului.
Valoarea finală a contractului rămâne aceiaşi şi constituie 2 524 040,03 lei cu TVA.

VI. Descrierea circumstanţelor care au făcut necesară modificarea:

In contextul situaţiei de război din Ucraina, operatorul economic este în imposibilitate de a 
importa utilajul pentru ţintele pentru trageri Puma 35 (produs în Federaţia Rusă).

VII. Rezultatele examinării:
A

In baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziţie nr. ygg/22 din 
£ 4 . 0 6  • ZOIZ. a fost încheiat acordul adiţional de substituire a utilajului pentru ţintele pentru 

trageri, fară modificarea sumei contractului nr. 415/21 din 26.08.2021, după cum urmează:
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Denumire operator 
economic

A  . . .

întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/
Cu capital 

mixt/asocicre/ 
Cu capital străin

Nr. şi data 
acordului adiţional

Valoarea modificărilor
(după caz)

Fără
TVA

Inclusiv
TVA

SRL Pro Ex 2005 Cu capital mixt 321/2i <0/- OE-2\L 0,00 0.00

3 lei cu TVA.Valoarea finala a contractului ramane nemodificata şi consţittfie ^ -H , ,v

Adjunctul preşedintelui grupului de lucru:
Serghei DULGHIERI

Agenţia Achiziţii Publice: mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 53; tel.: 022'^2fc703; fax: O22r02ps728; 
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124 et. 4; tel.:022- 
820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

3
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.4 din 01.08.2022    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Consiliul rational Ialoveni 
Localitate Or. Ialoveni 
IDNO 1013601000624 
Adresa Or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33 
Număr de telefon 068885533 
Număr de fax 0(268) 20007 
E-mail oficial  ialoveniconsiliu@gmail.com 
Adresa de internet www.il.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Donea Maxim , Tel-068885533, 
doneamaxim@gmail.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă   
Procedura de achiziție repetată (după caz) nu este cazul 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

servicii 

Obiectul achiziției Organizarea odihnei copiilor și adolescenților în 
sezonul estival 2022 (Consiliul Raional Ialoveni) 

Cod CPV 55243000-5 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

Nu este cazul 

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

Nr:   
ocds-b3wdp1-MD-1654171060891 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21057550/lot/11577931/ 
Data publicării: 02.06.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

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

 Da   
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://il.md/achizitii-publice/ 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:  
Nu este cazul 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Licitație electronică 

Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1346760,00 lei 

 
 

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=55243000-5
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654171060891
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu au fost solicitate clarificari 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost 

5. Până la termenul-limită (până la 23.06.2022 14:00), au depus oferta 3 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1 Casa de odihna Camping Vadul lui Voda 
SRL 

1003600133438 Nina Barcari 

2 OLCRISCOM SRL 1008600007826 Ogor Oleg 
3 Zîmbet S.R.L. 1004600050765 Ludmila Ursu 

 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic   

Casa de 
odihna 

Camping 
Vadul lui 

Voda SRL 

 
 

OLCRISCOM 
SRL 

 
 
Zîmbet 
S.R.L. 

   

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    
Garantie pentru oferta prezentat prezentat prezentat    

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

  

Declaratia privind 
confirmarea identitatii 
beneficiarilor si neincadrarea 
lor in situatia condamnarii 
pentru participarea la 
activitati ale unei organizatii 
sau grupari criminale,  p/u 
coruptie sau spalare si fraude 
de bani 

prezentat prezentat prezentat    

Certificat de efectuare 
sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor 
eliberat de Inspectoratul 
Fiscal 

prezentat prezentat prezentat    

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

prezentat prezentat prezentat    

Ultimul raport financiar 
(Bilantul contabil) 

prezentat prezentat prezentat    

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

prezentat prezentat prezentat    

Autorizatia sanitară de 
functionare 

prezentat prezentat prezentat    

Autorizație de funționare 
pentru cantine 

prezentat prezentat prezentat    

Declaratie privind experienta 
similara. 

prezentat prezentat prezentat    
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Proiectul programului 
distractiv pentru 10 zile de 
odihnă a copiilor 

prezentat prezentat prezentat    

Declarație privind personalul 
de specialitate pentru 
îndeplinirea contractului 

prezentat prezentat prezentat    

Garantie pentru oferta prezentat prezentat prezentat    
Garantie de buna executie 
emisa de banca comerciala 

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 

Organizarea 
odihnei 
copiilor și 
adolescenților 
în sezonul 
estival 2022 
(Consiliul 
Raional 
Ialoveni) 

Casa de odihna 
Camping Vadul lui 

Voda SRL 

558000.00 
MDL 

Servicii + - 

 
 
 

OLCRISCOM SRL 

 
 
1247580.00 
MDL 

 
 
 

 Servicii 

+ + 

 Zîmbet S.R.L. 1346760.00 
MDL 

Servicii + + 

* 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 este cazul 

9. Ofertanții respinși/descalificați: Nu au fost descalificati sau respinsi ofertanti 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut  x                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               
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(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 
 
 

12.  Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: prețul cel mai scăzut 

13. Reevaluarea ofertelor: nu este cazul 

 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) 
Organizarea 

odihnei 
copiilor și 

adolescenților 
în sezonul 

estival 2022 
(Consiliul 
Raional 
Ialoveni) 

 
 
 

Zîmbet S.R.L. 

 
 
 

Servicii 

 
 
 
2580.00 MDL 

 
 
 

1346760.00 
MDL 

 
 
 

Nu este 
plătitor TVA 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Casa de odihna Camping Vadul 
lui Voda SRL 

28 iunie 2022 e-mail 

OLCRISCOM SRL 28 iunie 2022 e-mail 
Zîmbet S.R.L. 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 art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice) 

15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

(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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16. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorul

ui  
economic 

Întreprindere
a: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

C
o
d 
C
P
V 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 

contractului/ac
ordului-cadru fără TVA inclusiv 

TVA 

Zîmbet 
S.R.L. 

 

 

Cu capital 
autohton 

 

 

54 01.08.
2022 

55
24

30
00

-5
  

1346760.00 
MDL Nu este 

plătitor 
TVA 

31.12.2022 

 

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

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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mihail SILISTRARU                                                                            ____________ 
 
                                                             L.Ș.                                               

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=55243000-5




















1. Г)аtе сu рriчirе la

DARE DE SEAN,{A
de adjudecare а рrосеdurii de atribuire

Nr. ocds-b3lvc|pl-П{D-165589663 1 778 clin 0 1.08.2022

autoritatea cOntractantй:

Denttmireir аutоritй ii сопtrасtапtе
MD ]00-1. tlttrrl. (']ri>ittlitr. I(N4

IDNlo l 003600023559
Аdrеsа ццr!-1цl!цщл s tЦ] цsдцs:,
Nчmir cle telcfon 022 22з119
Nrrmir cle lirr 022 146219
E-пlailol'icial

2. Date cu privire la рrосеdurа de atribuire:

Tipul obiectului contractultti cle lchizitie/ l- Lrсrйгi

асоrсlulu i-саdru
Й;аr, d;;, i g!ra* а ;.;;Й', i *. 

" 
l.tj.i rutЙiОпuiо.jObiectul achizi(iei

rutiеr) ре сlrurпuгilе publice nationale alnplasale in zona de

:trd (LotLr] II l

Cod Cl'\/ 15 20000()-9

Exlltrnct,cit rnotivultli/tentciului ргiviпсl alegerea

рrоссduгii cle аtriЬuiге (itl c,ct:ul "t7llic:cirii alIot
rос е dlu, i cl ес cir l ic it ati а clc,s clti,s d
Рrосеdurа de аtriЬuirе (se уа itlc.licq clirl сqdrtl
pt l r ta/ultt i guv е l, l lal п епt ct l w.и,l,v.mt eJrcle r. gоу. md)

PlatfornrLde acltizilii llubljce ut!i4ti ___

Апчп{ cle inten{ie publicat iп ВАР k|upd caz)

цL9ц9,ц_rJ lýýщФlцL_
https ://пltепdег. gor,. nrd/tenders/ocds-b3 и,dр i - N4D-

1 65 5 8966з 1 77 8 ?tab:contract-notice
Data purb l icarti: 22.06.2022
e-licilatie. rnd

Data: l0.06.2022

http s : //n-rt ende r. gor,. md/te п d ers/oc d s - Ь3 wd р 1 - N4D -

1 65 5 89663 l 778'ltab,=colltгact-notice
NtrTehnici ;i instrtrmente specifice de alrilrrrire

(c]tttl[t сtt:

3. Clarilicriri privincl doculnenta{ia de atribuire:

Dдtа stllicitй rii сlаrifiсй rilоr
f)crru nt i rca ореrп ltlru l tt i сч9ц9]!Ц* __
Ехпuпеrеа succint;i а solicitirii tle сlаriliсаrе

I)ata transmiterii

1. Motliticirri ореrаtе iп dосuпrепtа{iа de atribuire:

Publicлte iп I]AP/alte nli jloacelor de iпftlrmаrе ur i l izclt a,y i clar a ptth l i cdr i i ]

-]
---]
--1--]

t

sursa clc tjrrапtлrс

rlei, 1h,й TV.1l

Exnunereit sttccint:l а rаsрuпsului

(duра cctz



ofertelor рrсl,,*; i;;;;; ;;;
Рiпi la tеrmепul-|imitй (data

_----l
]

i

------r
есопопl ic IDNro

Asocia 
f iil Preful пБпБ

;;;J, _+ _ ]лl__:* 1 лdministratorii (1йгаl'VД)
l00760005-52п

Iiduаrtl С;Б
z лоl0+--zо-

аf'сrепtе DUAE

__-___.-*!]cOnomic

6. Infornla{ii privincl of...t., .,л.. "_*-_- 
--:::-_-_-/ ''qЧЦlýЗД--=L

prezentat clc с:ilrе ..l*"'o 
tlcpusli ev

rperatorul ;;;;";;Iilii,x],,1"'unlentele cle calificare

Dепumirе clocument 
-Тт"*rй;;йr-Б.rй]

SRt. ..Neledi,,|p.i -

. l.- -i:l_irу'.!!Ч!l |1!! !QЦ:\Р

tраге lа liс;tаlliБl[

,,,,j;_._ 
ttut ctlnslrttcliilor 

5i

]€#Т*i,**ФщФФ!g1_-

. ""l'- ll'I\ III(i 
''"l1,'': :llecillte. Lriil,;й'-1=-.,':=\ 

ЦI (|II_iInLIl_a'' .l. а.tiчiЙ. ----__-] 
-=- ] *--------_1'!tЦ;l.: согс5/)tll]lаI ,lll.c lr ctl1111.;1q111]ilj 

1r e,'lliplttleti,,iiЙ*
Declantie;,;;.;;;.i:r ,____ -- 

J "-]lll-qlIig'Jtlll necesal. 
1_r.,,[rl., 

-.--...---- 

]_='---=- i- ---__-ld,{;шi;:;#i*#ii1 j|[lr';iП1;;;1Ёtf,ff #Щ'- j=---;--::/
-:'r-::-l]',]!i J'cl-:\oliilltjl lie j]lсСliцц:ц.] 

]lгоDus п.п,.,,;,.,;л. / ,!*t)Ia sitbcoiltt,acIrlnliБi.i Л,Ё'L ;t;t: :Ч-t'прщэчдlз-iпЦ.lп.по."Т,,,,,,,.,.. -- . - /- ---
;;н ffjll j,,yо*#"]:ФЙffiffrЩffiffi#*чР;! - _ __

ffi ,йiui_-i,дце]дL,lqц ttvtrdllllе PulЭiice de luсrаfu

=-=]__-*--,_ _--_i_--:"=_=l7 ' Inf'orrnlrfia privintl crrres;rtlncIe rеа of.ertc|llr ,.,' .rпиi-1- . ..
,-__-::]'":." 

tllertclor cu cerinfcle solicitatc; 
'--==-Ъ

f)enlttllirca ltllttl,,i / ll"nu'ni..u 
, Pre|tll оfеrlеi / Iu| / olleratorului / trara iu;l'' / Cantirat / :"^:-rn",11::" / Ссrrеsрuпdеrеа 

/l..ii,:; .t. n,*ii*K ,, ]- "Y1"'1. _L_ __l :;d"fiнrГ/;;::Н*,,,,"чecLtt tlйlii cir.r,Ll];rtici lttL,,д., c| ' I

:::j,"J ,,,ti.r, p.,,L,,,r',',:,i" , ,.,.)l11л . 2 97tJ g94,2о i 
- 

*-:'*---]l lllJl-cal l'ttliсг, pt.,It.tl .. ')i\l, 2 970 09"1,26pLlbiice,,;i;;;;l: ;ffi,l]i: / 
"Neledi lrгcx,

i'' .onu ,l.,uJ iir'ujuil, "'" / _ ] , /



8. Репtru eluciclarclt uttог
сч ссriпtеlе stab!lite in
scйzut) s-a stllicitat:

ncclaritriti sаu colrfirmarea uпоr date privind corespttnclerea оlъrtеi
docuInenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prefului апоrmаI de

(

I

{

]

9. ОtЪrtап{ii respinEi/dcscalifica{i:

Data solicitйrii Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezumatul rйspunsului
oneratortlltli есопоm io

10. Rссr,аluаrеа оfеrtеlоr:

(Se va ссlпt1llеlit ilt c,azt.tl itt саrа оJёrtеlе Llч.fЬ,\l rеечаluцtе re})elat)

I

l

11. Iп urtпа ex;tntinitri, evaltl:irii gi соmраrйrii ot'ertelor clepuse iп cadrul proceclurii cle atrilruire
s-a clecis:

Аtriьuiгеа contractului de achizitie pubIicaiacordului-cadru:

Denutnirea Dепчmirеа
operatorului

Luсrйri de аsiguгаr,е а

ccoI) опl lc

securitalii circtrlatiei гtltiеге
(mагсаj rtrtiег) ре dгttlпLtrilе
pubIice natiorlale irtlplasate iп

SRL.,NeleditIpex" 2 970 091,26 3 564 l13,11

4оl]r_!9_цЦ U оtцl lI)

12. IпfЬrmilrед 0регаtоrilоr econornici tlespre deciziile grupului cle lчсru pentru,achizilii:

achiziyii , se l,ealizeclzЙ iп сrлlJоrпtilс]tе сч preyederile ctrt. 3 l al Legii rlr, ] 3 ] rJii з iulie 2 0I 5 pr iv iпсl ас hiziyiile p)blice1

13. 'Геrmепul de aEtcptare репtru inclreierea contractului:

]

lп cazul ill cal,e чаlоагеа eslitllatii а сопtгасtutlui este
tnai miсД r"iecAt 1lгitguгiIе ргечДzLltе |а агt, 2 alin. (3) al
Legri пг, 13 1 din 3 iLrlic 20l5 ргiчiпсl irchizitiile
prrbIice

i п с az Lr I i n с uге iiiйi,-;,i rr1 i ;"iiй,i;t r;i aiй 
-., 

t"*
egalй sau tnai пrаге decat ргаgtlгiIе ргечаziltе la ar1. 2
alin. (З) al Legii пг. l31 din 3 iulie 20l5 privinc1
achizitiile ptrblice

6 zile iП cazul transmi(erii соmuпiсirii рriп mijloace
electronice si/sau fax r:

l l zile irt cazuI llеtrапsпliIегii cclrnirrliciгii prin
*_mi,i Цасе electronice si/sau f ах l

П 1 l zile iп саzul tгапstпitегii 
"опiuпБы,Цr-lrimijloace electronice si/sau tЪх п

f] lб zile iп CazLrr пеiiапыпiБПiЙ,r".i;йriiЪЙ-
пцЦесе еlесtгопiсе 5i/sau 1Ъх r:

achiziyiile pbLb/ice, iпcltt,s,il,'а lепllспеlОt,dе a;te1llare,,se eJecItLbazй iп cc,rt/orпiitate ctt ylrel,eclerite'I]T'LL,|LL] П
CцэitcLlbLl I (C'alcttla.rea 7-аrtпепului ) al CtLclbLltti (,'iчi/ ctl Repubticii lv[cllclova).

cantitate
gi unitate

cle mйsurй

Рrе{чl total
(fПrй ТVА)

Рrе{чl total
(inclusiv TVA)



1.1.Contractulclenchizi{ie/acorclul.cadruincheiat:

Dentttnirea
орегаtогultti

econol,t-tic

Sttl,
..Neleclimpex"

Iоп I)rucec

lrrtreprin
dегеа:

Cr-l

capital
autoltton

Ctr capilal
aLttohton

vаlоагеа сопtгасttt l ui

2 910 09,+.26 l564l

'I'егmеп

de

valabi]itat
eal

contractul
ui/acordul
tti-cadrrt

l0/01-05/233
dirl

Cod CPV

45200000-
g

РАпl lа
гесер!iа
1lnala а

Ltсгйгilог lL 29.0,/ .2022- ,

coп.|irпtас,оrеctilцсliпеа,ta.i.''Йsu,.а,^iiрrос.еclLu,iiiеаchizi1iе,Ji,1,tрont,',ужclеrеcrlп.fсlпtlрrеt.ес1еriltlr

t

рriп рrеzепlа clare cJe .sеапl(t, grtLpul с]е ltlcru cleclarcl са tertTteпtl cle a$teptclre репlrц iпсhеiеrеu

coпlt.aclulцi/ccltllractelor itlclicctte а frl,sl l.espec:t;at kхсерtапсl c:azurile prevdzt,tte cle yrt 32 аtiп, (3) al l,egii пr ]3 ] сliп

ia "'3 ,-

\oJlс,gulе iп viltlclt,c,, 
ý{"*;9Jss.f*^q"-;,i

Ctlnducitorul gruрulчi cle lucru репtru achizi(ii: dЁ-rтГ*r*g:*Щi
, lY (
", ';а 

:)

ý]

, ý;ii;

Numёrul
Ei data

сопtгасtului/
acordurlui-

саdru

inclusiv TVAйrЁ ТVА



DARE DE SЕАМД
tle adjuclecare а proceclurii tle atribuire

N r. occls-bJlvd р 1-N{D- 1 б55895 l 77 1 33 c|in 0 1.08.2022

1. Dirte сu prir.ire la auttlritate:t сопtrасtапti:

Dепumirеа autoritйtii contractalrte
Localitate
IDI,{O
Adresa

|ý. 'Ъctministrati; а;Зиt а brumLllrkx-
ЩLrэ2qq+.ддц s týrrццJi
l(юJо(ц):*]559
muIl. Chisinau. sti. гrtrсй; 1r;=-_-__----

Numir cie telelb!
Numir cle tirx

022 22зl19
022 746249
achizitiila)asd.md
www.asd.md
Оtgоп Diana

E-mail oficial
Aclresa cle internet
Реrsоапа сtе.Йtас 61 ,rle, prепЙr, rrbf",r, *r"it

2. Date cu рrivirе la рrосесlurа clc аtriЬuirе:

Tipul procedurii de аtriьuirе зрliсаtе
Рrосеdurа de achizi{ie repetatб (сluрсi

Вхрuпеrеа motivului/tcmeiului privind аlеgсrеа
procedurii de atribuir е (iп cttzul a7_1liccirii altor

,о:., 
I t t t i J. с. ci t l i с, i t а | i tt J е,s,. l t i.s а l

рrtlссс|urа cle лtriьчirе (se уа i.псliса clitt cac]rtl
prlr ta l ttltt i glл|еr tlсlпlепlu l y,y,w,mt епсlеr. gQ:l,J_ц!!)

ЦЩ!Щщ1 g9 jgЦцltii п*!*ЩзJа
Апuп[ de inten{ie publicat in ВАР kllцлd cctz)

Tehnici;i instrumente specifice de atribuire

rr"rliеr) ре dгurrluгilе

ý1]ццGеlчl II)l
45200000_9

10.06.2022
е- Iicitatie. rnd

Dala:22.06.2022

lrttps ://е- l ici tati е. md/ac h j zi r i i/З 7 l З 6/l uсrаli-сlе-
as i gurare -a-secu гitаti i-circr-rlatiei -rutiеrе-mаrса.j -

Nr_l

fbndului rrrtiеr

а sесirгilДtii circuIaliei гutiеге
publice nalionale anlplasale in

Licita Ь|iсД

[,uсrагi de аsigurаt.е ( lпагсаj
ztlna de

@Lцg цL__
Sursa de fiпап(аrе

3. Сlаrifiсйri privincl doculnenta{ia de atribuire;

Da ta solicitб rii cla iiйii пгп.
I)епttпrirеа ореlцФIЦu i есопоm ic
ЕlрцдqIеа s lщlrцli1,1ýоl ic iti ri i cl е с la rilica rе
Ддщцеrqqдlgqщц r rфrцдqцlц, --
Data transmiterii

4. Modificйri operate in document:r{ia cle atribuirc:

Tipul obiectului contractului cle achizitie/
acorclului-cadru
Obiectul achizi{iei

Цлi.,.!ý:Цi_п,dр LMD- 1 655895 1 77 1 33
httрs://пrtепdеr.g;,Йd/tеrdеrrlЙа;Б;Ф-'\4Бr-
1 б5 5 895 \ ] ] \З 3'hab:contract-notice

[Ц.,, iЙlп r ii 1п щrЦi.,,l r П i,i-' т--



I I п d i с а у i ;;,;;;й i;;;;а;; i; Г, l а,; l j- -
/Iп,iiа;;;,,,йБukГ; zile/

]

1__ ]5. I'iпй la ternrenul-1inritй (tlata I6.07 .2022,ora 10:07), а fbst clepusri 1 (un:r) tlfertc:'l,._- D;;;;;;.,шр.,:,,tЪ.п;_ ; - -_- Пrýо -cctllltlnt ic l

---'
l Asocia [iil

:t cI rn i ll is trlt l о ri i

6, lnfbrma{ii 1lri,ind oferta tleprrsй e,itluatй qi сlосuпlепtсlеprezentat dc сйtrе o;reratorul ссопоmiс calificat:

Г."1ul uГ*П"i-
tlirгti I VД)

! 0?2 467,зб 
]

cle calificare ttlЪrепtс DtIдЕ

Dепuпtirе сlосumеп1

] вuдr:
С агаll1 ia perllr.Ll оtёr iГ
ЦцЦэqэL

)octlmelrte dc crtlificl rс
.\с' li, t.(]//,\//1 l?Ll l)l.il1, l)t.,,-,,lll ll ,, .,,,, .-

l чБ" Л г,,пц,,,,1 
- \:' ]t' L'l)ll-\lllllLl 1"'it-t J't ,':,'tt1,1t tt,y|:, пt,lt, ttll L,.ol,L,\!:!ll.(/L,

l'i I,-lг

lrclpillel.ll. lttct.iгi cxecLrtщe irr LtltitnttI а,.t J.Бi
] Р:. !]1^1i. ргi'' i nd аоtЙt е ;р;;ГЙr; rп bjii L'li .iБ itpat1,1elltLtl песеSаг репtгLl

л пgаJ аm ent ргiчi rld sus Ii пегеа teh,], с аТ;rоf'еыопаI@
tlperil1oI i ccotlt_ttltici -ctrt1l;1 g.;1r.

7, trnftlrnrtt{il ;iriуiirtl corespttttclcrcit tlt'crteItlr сu cerintcle soIicitate:

-l
]

,1-

--------_*-.-__]
.]-

rrii- ----]
Dttpё caz

Цtlрц q_a<

[)Llpa caz

l)entrlllirca ,Й1,,ГоГ..r.,l I

о;lеrаtоrulu; (Йr'a Т\'А l 
i

cctltttltnic l._ _, ,._.:_ ______,__* ]S(' "[)I,()Inils 
+ tl:: +i,U _jti* l('olr." SI(I. 

1

Illj1

l

lI)enunlirea ltlltllui ]

]ГйБ"iri - с.: uiцriiur. а 
i

becLtr il.itii cilctrI;rtici r.ttti..tc 
l] (lllut,c,ri I,Lllic1.1 1lc.It.,rrlltrr ilc 
]

pLrblice tlll jorl:tlc .rrll1.,,lд.,11q 
l] lll zoIla dс, сепtгrt r I ortrl II t. l

Cantitat , C:o.".pu"CT.., 
1- i,

е , it ctt сеriп{сlс I .u
de calificare 

1---Т -l- - г
]i]
llll

rеsрuлdе
specifica 

!

teh п ice

. _1. 1 1С- i]g:tлц C'olls.. SltL



8. Репtru elucitlarca uпоr
сu сегiпtеlе stabilite in
scйzut) s-:t solicitat:

neclaritйti sau сопfirmаrеа uпоr datc privind соrеsрuпdеrеа ofertei
documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de

Data solicitirii Operatol,ul economic Iпfоrmа{iа solicitatй Rezumatul rйspunsului
torului есопоmiс

9. ()fcrtan{ii respirr;i/dcscalifica{i;

l0. Rеечаluаrеа ofertelor:

(Se va c:rltttplaItt ilt c:azttI itt c,ctt,c оlЬrlеlе tttl .ftl,sl realaluqte repelat)

a}lotМ, l ;";чl lu:i rii rlfегtсlоr
Modific5rile operate

11. iп urlna exirnriniiri, evaluirii;i соmраrйrii оtЪrtеlоr depuse in cadrul procedurii de аtriЬuirе
s-a clecis:

АlгiЬui rеа сопtгасtLt] tt i cle ach izit ie 1lttb l iса,/асогdul ui-саdгu:

Denumirea
operatorului

есопоmiс

cantitate
gi unitate

cle mйsurй

Pre{ul total
(fПrП ТVА)

Pretul total
(inclusiv TVA)

SC'"Dгоmаs Cons" 4 826 960.83
Sl{l-

12. Iпfоrmаrеil operirtorilor econrrmici despre deciziile grupului de luсru pentru achizi{ii:

--- Nйdrlit"ie-a сеТiапiГпitеrе -

SIA RSAP, е-mаil

(Irtforпlarea ореrаtrл,ilоl'есопоmiсi iпцэliса|i irt proceclura cJe alribttire cle,spre deciziile grtlpttlui cla lL.Lcru репtr11
achizi;ii, se l,ecllizeаzd iп ctltt/ormilctle сц preyeclerile qrt, 3l al Legii пr I3] diп 3 it.tli.e 2()I5 pril,iпd achiziyiile 1эublice)

13. 'I'ermerrul dc a;telltare репtrr: inclrcierca contractului:

[п cazul ill сitге чlrlоагеа esliпltlti:t а сопtгасtului este 6 zile iп cazul transmiterii соmuпiсйrii prin mijltlace
tnai miсД decAt рrаgurilе pгevёzttte lir аrt. 2 alin, iЗ,) aI I electronice gi/sau fax п
L.egii пr. 131 din З iulie 20l5 ргiчiпd achizitiile l l zile itl cazttl пеtгапstl,tilеt,ii соrпLrпiсДгii ргiп
Р!!]ý_е ___ ___ __ 1 пlijlоасс, еlесtгопiсе si/sau thx п
in cazLrl ill cal,e чаrоii",iБrllllх,iiili;itЙt,ПП БГl=П"r r ,lш,l-й"l t,Йr,iterikoйL,l,i.j,:Пiiп
egalA sait tttai пlаге clecit pt,agtlrile ргсчаztttе la агt. 2
alin. (З) al [-egii пг. l3 ] din 3 itrlie 20l 5 ргiчiпd
achiziliile publice

mi,iloace electronice 9i/sau f-ax il
П lб zile in cazul пеtrапsmitеrii соmuпiсёгii ргiп
miiloace еlесtrопiсе si/sau fax п

(Se/eclali tепllепul de a;teptare reSpeclcll, ('cllculQrea tеrmепеlrlr pret,й,zttte de I-egea пr, ]3] сliп 3 itLlie 20t5 рriчiпс1
achiziliile pt.tblice, iпclцsill а lеп,l1епеlоt, de a;teptare, ,se фсtuеаzd ill соп/Ьrmitаtе съt 1эreveclerile TITLLJLLlI IV
C|ctpitcllbl [ (Calctllclrett TcrtпeпtLltti.) al Codultti C'ivil al Repubticii Moldova).

4 022 161.зб

Dепumirеа lotului

L,uсгliгi сlе аsigr.tгtlге а
sесuгitДlii ciгcLrIaliei гtttiel,e
(пlагсаj гtrtiег) l]e dгttrпuгilе
pitblice паliопаlе iitnplasate iп
zona de сепtгu (L.otrrl II),

Data transmiterii
SC "Dronras Ccltrs'o SRL 22.07.2022



14. Сопtrасtul de achizi{ie/acorclul-cadru inclreiat:

Рriп prezeпta dare dе,sеапtii, grtlpul de luсrъt cleclard сй lеrmепttl cle a;teplare репп,ll iпсhеiеrеа
coпtractultliicoпtractelor jпcJicclte afo,st respectat (exceplaпclcaztlrile рrеvйzutе cle arl. 32 аliп, (3) al Lеgiiпr, ]З] diп
3 iulie 20l5 priyiпd achizi\iile publice ), рrесulп qi сdiп cazttl depuпerii coпlesta|iilor ;i/sаъt recepliaйrii. ra,prlar|elrlr
de moпitorizare, acestea aufost ехаtпiпаlе qi sоlu|iопаtе. Рriп рrеzепlа dare de sесlrпd, grърul de lъtсru репtrtt achizilii
сопfirmd coreclitudiпea cles./d.surdrii procedurii de achizi|ie, fclpt репrru care re с опJ'оrm pr ev е cle r i l or
legale iп vigoare.

Сопduсйtоrчl grupului cle lucru репtru achizi{ii:

Ion Druссс

I lпtгергiп 
,

I dеrеа: | шumаrul

Denrtmirea l cu i ;i data

ореrаtогultti Icapiral Icontractului/
bcono,1lic atttohton i ..:;ilУ'-

Cod СРV

vаlоаrеа contractului
Теrmеп de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

саdru

йrЁ ТVА inclusiv ТvА

SС"Drоmаs l л lto,ol -O5t229
Cons"SRL l Lucapllal l din

I autonton l ", ,r, "n,r"| _ L' ." L::Y::

45200000-
9

4 022 461,36 4 826 960.8з

Рбпй la
rесер[iа
finala а

luсгёrilог



DARE DE SЕАNIA
tle acljuclecare а procecturii tle atribuire

Nr. occls- llJr''dp l -N{D-1 65589553-t59 1 сliл 0 1.08,2022

рrivirе la autoritatett сопtrасtапtй:

Denumirea atltoritй contractante
Localitate
IDt{o
Aclresa
Numйr de telefon 022 22зl19
Nчmйr cle lirx 022 146249

Aclrcsit clc iпtеrпеt rvrvw.asd,tnd
Lqýq 4д_,Ц с с jд t а!цl: ц!]з,]цзц Йе, ц7Ф,_ sлl lз t ц

2. Г)аtе сu рrivirе Ia рrосесlurа cle atribuire:

llrii cle аtriЬчirе аБп"аiJ-

l. I)ate сu

Cod СРV

Р r о с ed u r rr,d е а с lr И [ie _r е р gt? йJ а! р i_ {rg __:1'ipul obiectultli contractultti tle rrchizitie/
acorclu lu i-cirdru
Olriectul achizi{iei

l)uпсгеа motivtrlui/(enreiultli privincl аIеgеrеа
i р. ; ;.,l ;,ji ;; 

" 
; ; ;i ;;; ;;"' ;,;' ;1;,. # 

" 
" 

u li,,",'.ii 
*i,i,',i

р clr l а/ u lt.ti gчv е r rlаlп епt а / ууц-цlрцфцg.ру,rцd) http s : //mtender. go v, rпd/tеп,lеrsБйБ3 *,Jp 1,Ml}
Lqj5l!9 5 5 З 4 5 9 1?tаЬ:сопtrас t- not i се
Data publ icб rit : 22.,О6.2О22

aP 
l4t llrrrr 1 ф з9 |r 

i zl { i1 ;1u Ь 
|i 

с, g_u t i l Щgti1 е- licilatie. rnd

i 
Апuпt clc inten{ic ptlblicat iп BAPtcizala i,,1 [)ata: lU.Uб,202]

L_.,.__.
I Yзlouý1_llцrr,, tr] 1lga ti 

:ii'ir7.,ll

3. СIаrifiсйri privincl doculnenttrtia de atribuire:

Data solicitririi cla rifiсi rilоr
Dспu nr irea opgl"a ttlrulrr i econont ic
Expttncrea stlccintir а solicitirii tlе cllrriticй

Data trапsmitеrii

st,tr.sa ъtlilizctlri ;i J,rti p,/iiiri"iiJ
_]

l

I__-_]
l
l

B-mail oficial

Ехрttпегеа strccintii а rl'ispunsuIui

4. Моdifiсйri operate iп documenta{ia de atribuire:



ГlЪ*, ЫЙ,,, tа iЙЙ;i., * ; й 
"*.r, 

iiй i.;--*-=--
] ol'erlelol, ;ll.cltrngit,j,,1,,i,о.) 

"-J!ltt\'!| ! 1h,Йi;*п;,,"ut ,/, ;Йj -=l

Denunlire clocument Dепumirса орсrаЙrului
ec_tlnomic

SIiL ."NelediIn

Llne],ea tehrlicit
Рt,орtrпегt,а Ii llarlc_ilrr.i
DUAE
GагаIlliа р.пtruЪБЙ
сltфй cct

I)cclltгa1 ie tсt 1 .tr.1 ir Lit.lt, llt.o l csitlll.r l

j*;;llr p,rrtici1llrri] l,, Iicirariilc ptrblice d,, lu.,гаri .lin CoinenlLll constгLГtiil,ir, ,i

L lll'й de ialaceгi tlle.lie a,,,,,,ii. n.r;,,, i , ,li;,,,;;T.Jl,_-, '

Cnr"rp,,n,l*.* 
f

сu specifica 1iile 
I

teh пiсе l

l-l
l

]

]

Dосurпепtеl. .. .о.r.tiййБпu 
-ua. сопs,пlпсl рriп; |)!9zзц4L перrеzеlltаl, пLl Core

х

j L trсl,iгi dc аsiцut.аt,е il

] 
secLrrilatii citcLtIirtici l,tIliсгс,
l I'll2rr':ti l,ttli,,r,l л_л l,.,,..,,,,.:l



tl. Репtru elucidarea uпоr
cu сеriп{еlе stabilite iп
scйzut) s-a soIicitttt:

neclaritй(i sau сопfirmаrеа uпоr date privincl соrеsрuпсlеrеа ofыtei
documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea predului апоrmаl cle

Data solicitirii Ореrаtоl,чl clconomic Informa{ia solicitati Rezumatul .aspuniului
operatorului economic

9. Ofertan{ii respin;i/dcscalifica{i:

10. lleeyalu:rrea оfеrtеlоr:

(Se va cotttplela itl ca:Lrl itl cctra о/Ьгtаlс ctt.L.frl,sl reeуalL.rc]le repelat)

llotivul rccr ltlttl*tгii tili,,.t.ln,. 
- - 

;

11. In urmа examinirri, сvаluirii ;i соmраrйrii ofertelor depuse iп caclrul procedurii cle atrilruire
s-a decis:

Аlri Ьuiгеа coIltгactLl l tl i cle achizitie 1ltlbl i са,/асtlгdLll ui-сасlгu:

Dепuпrirеа lotului -:D.-ri.;-
operatorului

есоп опr ic

еgаlД saLt rlai tпаге deciLt ptlLglLtt,iJc рг,:,r,аzLttе la аrt. 2
alin. (j)аl t.egii rlг, l] l clirl3 itrlie 20t5 pгivirlcl
achizitiiIe publice

electronice ýi/sau fax п

L] i i zile iп cazul tгallslrtiteгii соmuпiсёгii ргrrl
rni,j loace еlесtrопiсе si/sau fах L;

П lб ziIe in 
"az_ut 

пеtiu,-rsпrГt.П;uЙ"пl.;iiia,ii,i

cantitate
gi unitate

de misurй

Рrе{ul total
(inclusiv ТVА)

l_,uсгijгi de asigttгal,e а
sectrritalii ciIcLlIlliei гtttict,c
(mагса.j гtlliег) llc сJгLtlпLtt,j]е

pLrblice rlatiotlale arnplasale iп

S Rl. ..Neledi1,1lpex"' 3 073 544,77 3 688 253,72

zolla de sttQ t1.otrrl lt

1r"r".r;',i_",,].r"rorilor 
economici despre deciziile grupului cle Iuсru pentru achizitii:

DеццдLLц_е,iLtцепrtогrrlrri ctonoTr.ic j 
- -Dаtц 

ц4дý!цrtjIц

(IпJ'оrпэаrесt operatorilor есопоlпiсi implica|i iп proceclura cle ап,iЬtirе cle,spre cleciziile grupultli cle lt,rcrtt уlепtrttachiziyii, se realizeazci iп c'ttttfot,пlitL,lte cll ]1l.el,ec|erile ctrt. 3t al l,еgiiпt.. ]3] сliп 3 iulie 2()t5 рril,iпсt ctcttiziliile рihtiсе)

13. '[сrmепul de aqteptare репtru inclrcierca contractului:

[п caztLl ill cal,e t,;lIоагса eslitllatit а contгactllluj este
mаi miсД decAt ргаgurilе pгevйztrte la аrt. 2 alin. (3) al

6 zile in cazu| transmiterii comunicйrii рriп mi.iloace

Legii пr. l3l din 3 iulie 2015 ргiчiпd achiziliile ll zlle lt-t cazLl] tletгansntitet.ii соrпuпiсёгii pгirl 
l

4ulчs._еJесtгопiсе ýi/saLl fax l-- 
_ _, __. __]

l l zilc, irl cazLr],i;Й;;r'n,il,t,;ii corntrnlcar.ii рг;rl

_ mi,iloace е|есtгопiсе ýi/saur firx r_:

(Selecta,li |еппепLll de aýleptare resPeclal, C'alcttlctrect tеrmепеlоr рrеуdzцlе сlе Legect пr. ]3] с/iп з ittlie 20I5 priviпcl
achiZilii/e 1эulэliсе, iпcltгill q lеrmспеlоr de cl;le7llat,e,,se еJёсtьtесtzа itt соп/сlrп:ti|аtе сч preveclerile 7'IгLLjLL,I Ir
(|apitolul I (C'Qlcttlъrea TcrtlteпtLltti.) al Crldtllui Ciyi/ al Republicii ]vlolclova),

Рrе{ul total
(fhrй ТVА)



l4. СопtrасtчI de achizi{ieiacorclul-cadru incheiat:

Рriп prezeпta clare cJe seqtlld, grt,t|lul с]е luсrч cleclard cci

prevrizute de arl, 32 аliп. (3) al Legiiпr, ]3] сliп

!::;::;:::::,i,::;,:::::*,:iэ:::i:::"y,::|j;::;:::J,::;;.;;;;;';;;';;;:';'::':'il'ii,iJ,'ii'ii,liilliii""i'};,l;;,
i::!,r,": 

соrесtituсJiпеа cleiJйsttrd.ii proceclurii ;;";i;;ilr,;rpirZr,r" rаsрuпdеrе с опfоrm pr ev е cJe r i l clrlegale iп vigoare

сtlпduсйtоruI grupului cte luсrч pentrtl achizitii:

Iоп Drucec

[пtгерriп 
l

dеrеа: j

I NumДгчl
Cu l ii data
capital I contractului/
autolllon I acordului-
' l саdгu

Dепчmiгеа
орrаtоrului

еъ-опоmiс
Cod СРV

vаlоаrеа contractului
Теппеп

de
vaiabiIitat

eal
contractul
uilacordul
tti-cadru

fara ТVА inclusiv ТvА

45200000_
9

з 07з 544"77 з 688 25з.72

Рбrlй la
гесер!iа
fiпаlё а

luсrёгi|оr

ffi*ф



DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 52 din 28 iulie 2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția general locative-comunală și amenajare
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007601010493
Adresa Str. M. Eminescu, 33
Număr de telefon 022 24 25 01
Număr de fax
E-mail oficial ach izit i i .dglca(®,cmc.md
Adresa de internet www.dgica.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail)

Chetrușca Gheorghe, tel. 022 24 25 01, 
e-mail: achiziții.dglca@cmc.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri X Licitație deschisă 
Altele: Prin procedură de negociere

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

Bunuri □ Servicii □ Lucrări X

Obiectul achiziției Lucrări de reparație a apartamentelor
Cod CPV 45200000-0
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă)

Potrivit planului de achiziții

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

Nr: ocds-b3wdpl- MD-1655709348899
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-
1655709348899
Data publicării: 20.06.2022

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

□ Da □ Nu

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 nCatalog electronic

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 496 700,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu sunt 

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt

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

http://www.dgica.md
mailto:ii.dglca@cmc.md
mtender.gov
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-


(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 14.03.2022, ora 10:00), au depuse următoarele oferte:

Nr. Denumirea operatorului 
economic IDNO Asociații/

administratorii

1 „Casabella Group” SRL 1014600026503 Corina Cojocaru
2 „Fart-Home-Project”

S.R.L.
1020600024465 Pavel Hom itch i

3 „Vega Total” SRL 1018600014632 Veaceslav Șumutovschi
4 „Bauhof Group” SRL 1019600006285 Ion Barbarasa
5 „Soltan Construct” SRL 1021600037763 Gheorghe Soltan

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

Documentele solicitate și alte condiții, 
cerințe obligatorii

Denumire ofertant/candidat
„Casabella 

Group” 
SRL

„Fart-Home- 
Project” 
S.R.L.

„Vega
Total” SRL

„Bauhof 
Group” 

SRL

„Soltan 
Construe 
t” SRL

Documentul unic de achiziții european DUAE prezentat prezentat
Formularul de deviz nr.3;5;7. prezentat prezentat
Cerere de participare prezentat prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat prezentat
Scrisoare de garanție bancară, emisă de o bancă 
comercială - 1 % din valoarea estimativă stabilită lipsește prezentat
Grafic de executare a lucrărilor prezentat prezentat
Declarație privind experiența similară prezentat prezentat
Declarație privind lista principalelor lucrări 
executate în ultimul an de activitate, în domeniul 
vopsirii fațadelor

prezentat prezentat

Declarație privind dotările specifice, utilajul și 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului

prezentat prezentat

Declarație privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

prezentat prezentat

Lista subcontractanților și partea/părțile din 
contract care sunt îndeplinite de aceștia prezentat prezentat
Informații privind asocierea prezentat prezentat
Angajament terț susținător financiar prezentat prezentat
Declarație terț susținător tehnic prezentat prezentat
Angajament privind susținerea tehnică și 
profesională a ofertantului/grupului de operatori 
economici

prezentat prezentat

Declarație terț susținător profesional prezentat prezentat
Aviz pentru participare la licitațiile publice de 
lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor prezentat prezentat
Dovada înregistrării persoanei juridice 
Certificat/decizie de înregistrare a prezentat prezentat
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întreprinderi i/extras din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice
Certificat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor

prezentat prezentat

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat prezentat
Ultimul raport financiar prezentat prezentat
Declarație de garanție a lucrărilor prezentat prezentat
Certificate de conformitate pentru produsele 
utilizate la executarea lucrărilor (vopsele, grund, 
echipamente electrice, etc.)

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, 

Buc.

Corespundere 
cu cerințele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice

Lucrări de reparație 
în apartamentu din 

str. Titulescu, 10, ap.
20

„Casabella Group” SRL 130 609,00 1 - +
„Fart-Home-Project” S.R.L. 156 164,72 1 + +
„Vega Total” SRL 158 941,01 1
„Bauhof Group” SRL 207 107,18 1

Lucrări de reparație 
în apartamentul din 
str. Uzinelor, 162/1

„Fart-Home-Project” S.R.L. 139 446,68 1 + +
„Vega Total” SRL 159 949,13 1
„Bauhof Group” SRL 196 110,27 1

Lucrări de reparație 
în apartamentul din 
bd. Decebal, 63, ap.

9

„Casabella Group” SRL 138 445,00 1 - +
„Fart-Home-Project” S.R.L. 165 750,39 1 + +
„Soltan Construct” SRL 172 640,24 1
„Vega Total” SRL 175 732,86 1
„Bauhof Group” SRL 253 692,03 1

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

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

9. Ofrtanții respinși/descalificați:

Data 
solicitării

Operatorul economic Informația solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic

11.07.2022 „Fart-Home-Project” 
SRL

Conform scrisorii nr. 530-i 
din 11.07.2022

Operatorul economic a prezentat 
informația solicitată

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

„Casabella Group” SRL
Operatorul economic nu a prezentat garanția pentru 
ofertă, odată cu oferta

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:__________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut X
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului
Denumirea 

operatorului 
economic

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură, 

Buc.

Prețul 
unitar 
(fără 
TVA)

Prețul 
total 
(fără 
TVA)

Prețul 
total 

(inclusiv
TVA)

Lucrări de reparație în apartamentu din 
str. Titulescu, 10, ap. 20

„Fart-Home- 
Project” 
S.R.L.

1 156 164,72 156 164,72 187 397,66
Lucrări de reparație în apartamentul din 
str. Uzinelor, 162/1 1 139 446,68 139 446,68 167 336,00
Lucrări de reparație în apartamentul din 
bd. Decebal, 63, ap. 9 1 165 750,39 165 750,39 198 900,46

Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică

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

„Casabella Group” SRL 18.07.2022 sherban-korina(d),mail. ru
„Fart-Home-Project” S.R.L. 18.07.2022 pavel. alexandru®,bk. ru
„Soltan Construct” SRL 18.07.2022 soltanconstruct(d),mail. ru
„Vega Total” SRL 18.07.2022 vegatotal(a),mail. ru
„Bauhof Group” SRL 18.07.2022 barbarasamoto(a),gmail. corn

(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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

întreprindere 
a:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/
Cu capital 

străin

Numărul 
și data 

contractul 
ui/ 

acordului- 
cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de 
valabilitate al 

contractului/acor 
dului-cadrufără TVA inclusiv TVA

„Fart- 
Home- 

Project”
S.R.L.

Cu capital 
autohton

32-CA/22
28.07.2022

45200000-0 461 361,79 553 634,15 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: -

5



Prin prezenta clare 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, ace
stea 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 SEAMA

de atribuire a conlaciLrluide achizilii publice
de incheiere a acordului-cadru
de anulare a proceduriide atrib$ire

Nr. 5 din 02.08 2022
ire la autoritatea conlractanta:

Dat la dLrl? do atribuire:

C rri.l..,r, lri\ ind docttmenlJlia de rlr ibrlire:

v
o
tr

Dirt

Denunrirea o r:rtorului cconomic

DAta trrnslllitcrii
Nlodificili operate in documertalia de atribrlre:

Denumirea :rutoritilii contractante Direclia Regionald Situafii Excep-tionale UTA
GAsAuzia

Localitate mun, Comrat
IDNO 1006601001425

mun. Comrat. stt. Novaia. nr,7

Numir de telclbn 029825035
Numiv de fax 029E25035

utag@dse.md
Adres, de infernct
Persoana de conttct ( une, prenune, telefon, e-
,'toil

Dnitri co1fa, 076009009, logistica.utag@dse.md

-J, Date cu Drlvrrc ra LuouEqul
Tipul procedurii de atrib ire aplicate Cererea oleftelor de preluri ,/ Licitalie deschisd tr

Ploccdura dc achizilic reDetati (dupd caz) Nr:
Tipul obioctului co trichrlui de achizitie/
scordului-cadIu

Ilunuri I/ Sen,icii tr Lucrari n

Obiccl l achizitiei Achizitionarea sistemului de incalzirc.
Cod CPV 44100000-1
Expuneret moti\'ului/t€meiului privind
alegore:r proccdurii (le 

^tribufte 
(in cazul

dplicdrii altor prccedu decAt licitalia

I'rocedur:r de atribuire fse ra indica din
cdd|ri portalLtI1i gn'?tna tent.Il achizitli md)

Nr: ocds-b3\\dD l-MD-l b57795 L3 5429
Link-ul:
Data Dublicerii: 14.07.2022

.rt*ut d"-int""tj" publicat in BAP (dupd
c1-

Data:
Link-ul:

Tehniii qi instrurDente specilic€ de atribuire
lrpA ,:)

Acord-cadru D Sistem dinamic de achurlre tr
Licitatie electronica tr Catalog electronica !

Sum}l dc linantare Buget de stat i/ Buget CNAM a Buget CNAS o
Sul\e \xre-ne tr Ahe sL|.e ltt ;a!il

y^lo'r'er cstit\t^|^ (lei, fdrd TyA) b0 2l 6,5 0

lS( ra cotnpletu ii co.ul in cu'e art fost solicitt e clati/icdri)

Dat:r solicitirii clarifi cirilor

Ixpunerea succinti a solicit:irii de clarilicare
ExDuncrea succintir a Iispunsului

lse w cotnpleta in cazul in c.tre au Jost aperate mad$cdri)

Rczunrlrtul modilicifi lor
Fndicali sursa utilizatd ti data publiciiriilPrblicatc in BAI'hlte Inijloacelor de informare



TerntenJimiti de depunere $i deschidere a
olettelor prelungit (.Iapd caz)

[Indica!i nundrul de zile]

ni la tenllenul-limi i (data 25.07.2022, orc | 5:00/, au losr deDuse I ofene:

Denurnit ea
opelatorilor cconomici

sr
IDNO

til/
admin
istrato

r.ii

Prelul
ofertoi
ini(ial

(Iird TVA)

Pretul
ofeftei
final =.!

Sxo

-':
5l(L 5o\,erang 5l 587,00 5t 400,00
SRL A rra Zidurului 56 15',7,19 5 r 487,00
SC Clirnare c SRi, 56 569,51 56 569,57
UNA I SRI 57 189,19 57 I89,19
5KL I'IItAN{iDA
MARI(I'T 57 189,19 59114,94

i bKMU-INS lAL.GAZ
S.R.L, 57 I8q, t0 60216,50

(liforudtitt pt.irrtd dacumentele prezentate la (leschiclet.e
prczentit ii suu .,- in cu2ul neprezentdrii)

Constatif i/'Comentarii/Olefte illli.ziate (dupd c ot) :

se va consen a prin; ,,.1 " itj cdzul

ind do fe

lhlbr tLlia prifiid denunlirea docunentelor prczentate se
doclntpnl(din de a ibuit.e, se rd cansenna prin: ,,+"

Inlb derea olefelo

ra indica in canfomitdte cu cerinlele clil
in cazul prezentdrii sctu,,," in caztl

nlornlall pfl vllld documcntele aterl_--__.

Dcrumirex olertant/candidat ::a.

..']'.

nte DUAE prezentate de cetre operatorii economtcr:

E _t- 3l
Ea.:tt;

rgl

2
;

SRL Sorerang
SltL Arta Zi(hruiui
SC Clinalec SRL
ILI\,\T SI(L
SRL PIRA\'lIDA MARKET
I ERN{O ]NSI'AI,-CAZ S.R,T,,

IrJ rir prrvtno colesDundelea o le solicitate:

Denunirea
lotului

I)enurnirea operatorului
Cantitate
fi unitate

de
mdsurtr

Corespunderea cu
cerintele de
calificare

Corespunderea
cll specificatiile

tehnice

l,ot I
SRL Soverang 7

SRL A.ta Zidarului 7



SC CIJnatec SRL '7 +

IUNAT SRL 7

SRL PIRAMIDA MARKET 7 +

TERMO.INSTAL.GAZ
S,R,L,

7 +

(La int'arnalia prirind corcspunderea ofertelor cu cerinlele de caltfcarc $i specilicaliile tehnice se |a
indica plin: ,, + ' in cazLl caresptmderii ti p n ,,-" in cazul necorespunderii) .

8. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lo1 tr
Pentru maimulte loturicumulate E
Pentfu toate lotufilc I/
Alte lilniriri pfivind nlrmArul de loturi care pot fi atribuite aceluiati ofeftant f]ndicalil

Justificafea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

9. Criter;ul de atribuire aplicat:

Prejul cel mai scizut I/
Costlrlcelmai scdzul c
Cel inaibun raport calitate-pre1 tr
Cel mai bun raport calitate-cost o
(in canrl in care in cotlrul pracedurii de alribuire stmt aplicate mai muhe criterii de atribuire, se wr
indicd toale criteriile de atribuire aplicate $i denumirea loturilor aferente)

10. hfbmralia privind factorii de evallrare aplicali:
(Se.)o cotnpleta pentru ioturile care aufost atribuite in baza crileriilol: cel mai bun raport calitale'prel
\au cel nai hlnl rdpart calitate-cost)

1 l. Pentru clucidarea unor neclaritdli sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerintele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prelului anormal de

lici

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctaiul calculat
SRL Soverang Total

Prelul cel mai scizlrt 100% 51 400,00 51400,00

SRL Afia Zidarului Total

Prc1ul cel mai scdzut 100% 5t 487,00 5r 487,00

SC Climatec SRL Total

Prelul cel mai scizuf 100% 56 569,57 56 569,57r

IT]NAT SRL Total

Prelulccl Inr i scazttt 100% 57 189,19 57 189,19

SRL PIRAMIDA MARKET ;fotal
PrejUI cel mai scdzut 100% 59 1 I4,94 59114,94

TERMO-INSTAL-GAZ S.R,L. Total

PreJul ccl mai scizut r00% 60 216,50 60 216,50

t) s-a solrcrtat:
Data Operatorul R€zumatul

rtrspunsului
operatorului

economic



ll Olellalllllre5DlnSloescarrrr(al''
n--.,h iroa ^nFrqf.r[Iui economiC

SRL Ana Zid.rului I nanicinant are cel mai mic Pret
orimul Dafiicipant are cel mal mlc prer

DrimuLDarticipant are cel mal mlc prel

--l-,,1 --+i^inrhf cre..l h.1 mlc Dret

sC climatec sRL
ILN\JAT SRL
SRL PIRAMIDA MARKET
TERMO-INST AL-C AZ S.R.L' primul participant are cel mal mlc prcl

13. Reevaluareaofeltelor:
lso ,o 

"orr|nto 
irr ro"rl in cate ofertele au.fost rceraluate lepetat)

i-nrma exam iniri, eval udri i $*"mpari.tt "fett"lot 
d"p"* in cadrul procedurii de atribuire14. ln ur

s-a decis:
hizi blictacordului-cadru:

AnLrlarea procedurii de achizitie publicd:

in teneiul aft. 7l alin. 
- 

lit 
-

Argl'lenrafeir :, ::;r::-, ;:::: t

,t,1",,'-;:;i;; ';b;: att in Praceduro Je a.tribuir?,.

ttcru 1.,tt,u ,.ntzi,it t' rcalizea:'i in conforn'tatc cu p'evedertle art Jt
despre deciziile gtuPului de
al Legii t1r. 131 clin 3 iulie

2()l5 ;riti (t achiziliile publice)' Ter'melul cie aiieptare pentrLr incheierea contractului:

Motivul recr lluirii ofenelor

Denumirea
lotulri

Denumirea
operatorului

economic

Cantitale 9i
unitate de
misurl

set

Prelul
unitar

(ftird TVA)

Pretul total
(inclusiv
TVA)

51 400,00 5l 400,00 6t 680,00
Achiziliorlarer
sistelnLrluidc
inc6lzire.

SRL Soverang

51400,00 61 680,00
Totall

Denumir.ea operatorului foalalitatea de transmiter€

Prin posta electron
SRL Sovcmng 27,07.2[22

Prin potta electron ca
SRL AI1a Zidarului 27.07.2U22

21.01.2022 Prin potta electronice
SC Climatec SRL

P(in poqta electronicA
IL]}IAT SRI, 21,07.2022

Prin po$ta electronicA
SRL PIRAMIDA MARI(ET 27.01.2022

Prin potta eleckonicdten,r,to-tNsrel-cez s.n.L 21-ll1.2U22

l, r-rit" i,, .utut t un.miterii comunicarii
miiloace electronice gi/sall t-ax Dn alrtt t in care \aloarea estimata a

conlfactului este nai micd decel pragurile

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

di', :l iuti" :O t S privind achiziliile plrblice

- 1l"l,h '* cazul netransrniterii
comunicarii prin mijloace electronice

flli rile in cazul transmiterii comunicarii
rin miiloace electronice ti/sau fax trii ."^,t ," ccrc valoarea estirnata a

contrectului este egal6 sau mai mare decat



pragurile pr€vazute la
Legii nr. l3l din 3

art. 2 alin. (3) al
iulie 2015 privind

tr 16 zile in
comunicArii prin
i/sall fax tr

cazul netransniterii
mijloace electronice

nchizitiile DUblico
6i6ili t",-onrl d, utteptare respectat Calcularea termenelor preiizute cJe Legea nL I3I din 3 iulie
2015 pri|it1d crchiziliile publice, inclusir a termenelor de arteptdrc, se efectueazd in confomitate cu

pteNeAerite TITI,ULUI IV Capitotll I (Calcutatea Termenului) al Codului Civil al Republicii Maldaw)

incb

P n prclente alarc le seahlii, gruPul de lucra ilecldtd cd termenul .le a$ept$e pehtra incheieren
conl;tdulti/cltntraclelot indicate nfost respeclot (excepfi d cazuile prcvdzute de n ' 32 alih' (3) nl
Letlii tt. 131 litl 3 i ie 2015 privind schizliite pubtice), prccum $i cii in ctzul depunerii
co;tunoiitor $i/su recepliottirii r.tpotlrtelor de monitorizare, dceaste( au fosl exnminote Si
tolu.lionate,

Pfin preze l .lure de seattii, grupul ale lucru pentr achizilii cohJitmd coreclitudinen
proc;du i de rchiztie,fapt penlru carc po&lit rdspattilere corrform prcve.lefilor l:gtrl4)

desfdturdrii
tigoare,

Conducirtorul gtupului dc lucru pentru achizitii:

Alexandr CAZAC

CoItractul dc achizitie/acordul-cadf u elatl

Denumiraa

Te'rrii6ii de

SRL Sovefang 36 44100000-t 5t 400,00 61 680,00 31.t2.2022

$:tS1-iri

"-ffiy
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DARE DE SEAMA

Nr. 2 din 02.08.2022

Date сu рriчirе la рrосеdчrа de аtriЬuirе:

а" 1""h.ъ*;йordului-cadru
de anulare а procedurii de atribuire

Date сu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

Primaria Varnita
-l Anenii Noi

1 00760 1009060

;ТЙiБr. Tighina пr.64

Numir de tеЦ&ц
265)46-245

Nчmir de fax
Йuriа-ч,аrпitu@цg!щ

www.varnita.md
Adresa de internet ffi69588505

OPl o Licitalie
ТШ pr"..d*Пde atribuire aplicate

рrосеdчrа de ach Б"йыSеrчlаъ Lчсrйri пe achizi{ie/

асоrdului-саdru a strбzilor din s,

Varnita, r-l AneniiNoiObiectul achizi{iei

i privind alegerea

;ilili de аtriЬuirе.(tп,lу,ul aplicdrii altor

Nr: 21058720" a diп cadrulРrосеdurа de atribt 
,_цj)

р or t al ului guy er п аm епt al www, mt епd er, gоl
'na/i.ZZ.OB.ZOZZ

@upd caz)
Link-ul:

ý.t.," аЙumiс de achizilie п

iсй п Catalog еlесtrопiсп@ecificedeatribuire
Buget CNAS n

Buget de stat п Buge

бБ externe п Дlt" ,u"", [Iпdicali] п ВugеtSчrsа de fiпап!аrе

||22909,0зЙЙЙБТt.аt (lei,firdТVЦ

3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va соmрlеtа in cazil iп care aufost solicitate clarificdri)

бБt,ч rоtйitйrii clarifi сйrilоr
Б"r".t*аЪеrаtоrчlui economic
ffiitariideclarificareЕхрчпеrеа ýч""ffi

Ii
PI).rtiiil, L\ ý/rт ti!,t]I \,лЕ}* I,[-.\



4. Modificiri operate in documenta{ia de аtriЬчirе:
(Se va completa iп cizul iп care aufost operate пodificdri)

5. Pffni la termenul-Iimitй (data |2,07,2022 ,orajj_90_), аu fost depuse 2 oferte:

Constatйri/Comentari7Oferte intirziate (dupd caz) :

6. Informa{ii privind documentele аfеrепtе DuдЕ prezentate de сitrе operatorii economici:

Documentele се

constituie oferta

Declaratie
privind
valabilitatea
ofertei
Grагrс de executare а
lucTйrilor
Declaratie
privind

@рriпtrапsfеrlа
contul autoritllii сопцq9цпц

sursa utilizatd qi data
Рrыt.^t" t" BAP/alte mijloacelor de iпfоrmаrе

Te.rrrerr-timiti се dерчпеrе qi deschidere а

ofertelor prelungit (dupd caz)

Dепumirеа
ореrаtоrilоr
economici

IDNo Asocia{ii/ad ministrato rii

Fоrtuпа DorinSRL,,Group Опе" l 00360 l 003808

SA l 002600050842 Ursu Lidia

2



similarй
prezentat prezentat

Declara{ie privind
lista principalelor
luсrйri executate in
ultimul ап de

activitate
prezentat

Declaratie privind
dotёrile specifice,
utilajul gi

echipamentul necesar
pentru indeplinirea
corespunzбtoare а

contractului _

prezentat

Declara{ie privind
personalul de

specialitate

рrорus pentru
implementarea
contractului

prezentat prezentat

Lista
subcontTactantilor

9i раrtеа/рйrlilе
din сопtrасt саrе

sunt indeplinite
de aceqtia

prezentat prezentat

Ъrоrrпаtii privind
asocierea

prezentat prezentat

Angajament ter!

sustinltor financiar

prezentat I pre,entat

prezentat
Angajament
privind
sustinerea
tehnicб Ei
profesionalб а

ofertantului/grupului de

operatori
economici -dцрё gзэi_

prezentat

DeclaTaJie ter!
sustinltor tehnic

рrеzепtаt prezentat

prezentat
Declara{ie tеrt
suslinёtor
profesional

prezentat

prezentat prezentatAviz pentru parttctpare
1а licitaliile
publice de luсrёri
din domeniul
construcliilor qi

instalatiilor;
Se va prezenta

la data
DECLARATIE
privind сопfirmаrеа

Se va pTezenta
1а data semnйrii



identitйlii
ьепеfi ciarilor efectivi
qi neincadrarea
acestora iп situatia
сопdаmпйrii pentru
participarea la
activitйli ale unei
organizatii sau gruрйri
criminale,pentru
coruptie, fraudЁ gi/sau
spЁlare de bani

contractului sеmпёrii
contractului

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se уа iпdica tп
dосumепtа|iа de atribuire, se уа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt,
dосumепtul afost prezeпtat , dar пu corespuпde сеriп|еlоr de calificare)

сопfоrmitаtе сu сеriп|еlе diп
пu соrеsрuпdе (iп cazul сiпd

7. Informa(ia privind соrеsрчпdеrеа оfеrtеlоr cu сеriп{еlе solicitate:

(La iпfоrmаliа priviпd corespuпderea ofertelor cu сеriп!еlе de calфcare si specфca|iile tеhпiсе se vа
iпdica рriп: ,, * " iп cazul corespuпderii qi рriп ,, - " iп cazul песоrеsрuпdеrii) ,

8. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

pentru fiесаrе lot п
pentru mai multe loturi счmulаtе п
pentru toate loturile п
Alte limitёri privind numirul de loturi care pot fi atribuite aceluia;i ofertant: [IndicayiJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi: репtru uп singur lot

9. Criteriul de atribuire aplicat:

pretul cel mai scйzut п
costul cel mai sc5zut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre{ п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п
(Iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multe criterii de atribuire, se yor
iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate qi dепumirеа loturilor аfеrепtе)

10. Informa{ia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:
(Se va соmрlеtа репtru loturile care aufost atribuite iп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-prey
sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

Dепumirеа lotului Dепumirеа
ореrаtоruIui economic

Factorii de ечаlчаrе l VаIоаrеа din оfеrtй l Punctaiul calculat

4



Denumirea operatorului economic l Total
Denum rе factorul 1 Ponderea

Denum rе factorul п Ропdеrеа
Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul l Ponderea /

Denumire factorul n Ponderea

11. Pentru elucidarea чпоr neclariti{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind corespunderea
ofertei cu cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea рrе{ului
апоrmаl de scйzut) s-a solicitat:

Data ' Ореrаtоrul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rйspunsului
ореrаtоrului economic

1 2.0fertan{ii respinqi/descalifi ca{i :

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi сi rii
SA,,Lusmecon" А fost selectat agentul economic сu oferta се

соrеsрuпdе сеriп{еlоr stipulate in caietul de
sarcini сопfоrm criteriului de ечаlчаrе: cel mai
scйzut пrеt.

13.Rеечаlчаrеа ofertelor:
(Se va completa iп cazul iп care ofertele aufost reevaluate repetat)

Motivul rеечаluirii ofertelor
Modificirile оDеrаtе

14. in urmа ехаmiпйri, evaluirii qi соmраririi ofertelor depuse in cadrul procedurii de
atribuire, in baza deciziei grupului de lucru пr._2_ din 15.07.2022 s-a decis:

АtriЬчirеа сопtrасtчlui de achizi{ie рuЬliсй/асоrdului-саdrч:

Denumirea
lotului

Dепчmirеа
ореrаtоrului

economic

Cantitate Ei
unitate de
mаSurа

Pre{ uпitаr
(йrа ТVА)

Рrе( total
(йrй TVA)

Рrе{ total
(inclusiv
тVА)

Luсrйri de
reparatie gi

intretinere а
strдzilor din s.
Vаrпilа r-l
Anenii Noi.

SRL,,Group
One"

t225954,24 1471145,09

Апчlа

in temeiul art.

Аrgчmепtаrе:

rеа procedurii de achizi{ie publicй:

71 alin. _ lit _.

15. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici dеsрrе deciziile grupului de lчсrч pentru achizi{ii:



ra de atribuiie ,

lucrupeпtruachizi|iiserealizeazdiпcoпformitatecuprevederileart'3l
2015 priviпd achizi|iile publice)

despre deciz
' al Legii пr.

ile grupului de
13] diп 3 iulie

' elor prevdzute de Legea пr, l J I dlп J lulle
(kl*Иfi trr.r""l de asteptare respe_ctat, (

2015 priviпd achiziyii|J pi,i|i,", ji:?:y," ф,*еуЬ, !: |:,,,,o^y,,:,?.;,*i,y,:ri::,,;1:!:,#:,!;:i.
ii:],:;:;:Ъtr;;i;;,{rЪ;;;Ь;;;;-й;;й, iu,*,пuйrlZl co,dului civil al Republicii Moldova),

ach i ziliеlасоrdФ*е4цДфеiД

Сопdчсitоrчl grupului de lчсrч pentru ach

Alexandr NICHITENCO_

Рriпрrеzепtаdаrеdеsеаmd,gruрuldеluсrчdесlаrdсdtеrmепuldеаЕtерtаrерепtrutпсhеiеrеа
coпtractulai./coпtractelor iпdicate o|ort ,"rprctat {91серtупd cazurile рrечidzutе de_ art, 32 аliп, (3) al

Legii пr. 1з1 diп i \uiin 2И5 jriviпa"'*iziiiit" )uЫiсе ), рrеium si сd tп_ саzul dерuпеrii

coпtesta|iilor si/sau rесер|iопdrii rapoartelor 
'de 

moпitorizaite, aceastea аu fost ехаmiпаtе ;i

solu{ioпate.

Рriп рrеzепtа dare de seamd, grapul de lucru репtru achiz!!!

pri"[auiii de achizilie,fapt репtrч care poartd rdsупrffi

-Dепumirеа 
ореrаtоrulчi

economic
SRL,,Group One"

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

1 < л1 ,о)) e-mail
ilед т |5.0,1.20z/.

е-паil
iile яrupulut dе

1б.теrmепчl de aqteptare репtrч incheierea contractului:

iilnqap plecfronice si/sau fax пffimаtй а contractului

este mai miсi decAt pragurile previzute lа art, 2

uiЙ. сзl al Legii n.. iзl din 3 iulie 2015 privind

achizitiile publice 
:

ffismiterii comuniclrii prin

_iilпяпа electronice si/sau fax п
rлбrt l nfl

6 a contractului

este egali sau mai mаrе decit praguгile

рi.чалi" |а art.2 alin. (3) al Legii пr, 131 din 3

iulie 2015 privind achizitiile publice _ _ _

l1 zile ln CaZUl lrallslllllсllt vvr]

_iilпяпе electronice si/sau fax в

1б "ite in cazul netransmiterll comunlcartl pгlrl

miiloace electronice ýi/sau fax п , ,

17.Contractul de u ru
Termen de

I?rrir ТVА

SRL,,Group One" 45200000-9 |225954,24 1471145,09 02.08.2022-
3,!,.|2.2022

Nr.
2l29

Dепumirеа
operatoruIui

есопоmiс

Nчmf,rцll
ýi datai,,,l

contraitului
/ асоidulчi-
i .,.iДdru,, 

'll...

Cod СРV

valoarea contractulul

inclusiv ТvА

















DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizifii publice tr

1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Clarificlri nrivind documentatia de atribui

Nr.2 1 05 83 09/2 din 01.08.2022
L:u ftY u

Denumirea aut0ritEfii contractante IMSP SpitalulDermatologie
siMaladiiComunicabile

I.ocalitate mun.Chisin[u. or.Codru
rDNO 1003600151517
Adiesa str. Costiuieni" 511

Numflr de telefon 0-22-79-41-r2
Numir de fax 0-22-79-44-99
E-mail imspsdmc@mail.ru
Adresa de internet www.sdmc.md
Persoana de,contact Cebuc Alexandru

r€ la ucu
Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie publicd
Procedura de achiziiie repetatl (dupd caz) Nu este reoetatd
Tipul obieCtului contractului , de achizi{iel
acordului-cadru , ,' : ' '

Lucrlri

Obiectul achizitiei Lucrlri de reparafie privind modernizarea laboratorului
HIV-SIDA , al IMSP Spitalul Dermatologie gi Maladii
Comunicabile

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului :privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor /roceduri.decdt Jicitalia deschisd)

S-a ales procedura de atribuire prin licitalie publicd
deoarece conform art.57 din Legea achizifiilor publice
Nr.131 din 03.07.2015 valoarea estimatl de achizitie
denlseste 2000000 de lei oentru lucrdri.

Procedura de atribuire (se va'indica din cadrul N r.ocds-b3wdp 1 -MD- 1 6552059055 i 6
p ortalulut guv elnamewal www, mtenaer. gov. mq) Link-ul:https://achizitii.md/ro/public/tender2 1 05 83 09/

lot/11580537 I
Data public 6rii: 1 4.0 6 .22

Platforma de achizitii publicb uti|"izntil:: achizitii.md

Procedura a fost inclus[in planul de aehizitii Da
publice a autoritifii contractante sdmc.md
Anun{ de inten{ie pirblicat in B.AP (dupd eaz) Data: nr.170 din 13.05.22

Link-ul:Publicat in Buletinul achizitiilor publice
Tehnici qi instrurnentC :specifice de atribuire(dupd,cad :' '::';, ::::,'

Licitatie dlectronici

Sursa,de finanlare Finanlat de Grantul Fondului Global prin
intermediul UCIMP

Valoarea estimatl (ei, Jdrd WA) I0 796 510,00

3. rt ri Drivind documentatla a re:
Data solicitirii clarifi clrilor 21 iun 2022.10:29
Dehtimyea operatgrului
economrc

Clarificarea a fost efectuat[ prin intermediul SIA RSAP gi este anonimd

Expunerea succinti a
rezumatului' demersutui

Subiectul intrebirii:Anunt de participare
intrebare: se vor accepta disponibilitatea de linii creditare, pentru a
intruni cerinta &quot;Disponibilitatea de bani lichizi in suml de minim
1000000.00 &quot ??

Data.transmiterii 22 iun2022.13:44
Rlspunsul la demers Buna ziua, documentele

pct.77, in conformitate cu
art.2l. alin 6.

se solicita conform anuntului de participare
legea achizitiilor publicer. 1 3 1 din 03 -07 -20 I 5,



Data solicitlrii clarificirilor 22 iun2022.13:44
Denumirea operatorului
economic

Clarificarea a fost efectuatf, prin intermediul SIA RSAP gi este anonimi

Expunerea succinti a
rezumatului demersului

S ubiectul intreblrii :Rdspuns (22 iun 2022, 13 :4 4)
intrebare: Articolul la care ati facut trimitere, nu poate fi folosit ca
raspuns la intrebarea acordata

Data transmiterii 23 iun2022,10:20

Rlspunsul la demers
Buna ziua, se permite linii creditare confirmat de o banci comercialf, cu
disponibilitatea de bani lichizi in sumS de minim 1000000,00lei, eliberat
cu o zi inainte de ziua deschiderii licitaliei.
Nun

4. Moditlcflri onerate ln documenta nu au
Rezumatul modifi cirilor Indicati sursa utilizati si data publicdrii:
Publicate in BAP/altemijloacelor de
informare Hund caz)
Transmise operatorilor economici inregistra{i Data:
Termen-limitfl de depunere,si deschidere a
ofertelor prelungit Nul

in documentatia de atribuire: - nu au fost

6. Irformaiii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE
tate de cltre oDeratorii economici:

5. PinI la termenul-limitl (data 07.07.22,ora L8:00)'au fost depuse 2 oferte:
Denumirea operatorilor economici [DNO',: Asociatii/ad ministrato rii

Unicons AI 101 060001 5688 Andrei Nieai
IMPRO EX 2OO5 SRL 1002600004948 Radion Chisnenco

rezen rl
Denumirea operatorilor

economici
nocu*entele
ce constituie

oferta
(Se va

consmna prin:
prezenlat,

neprezentat,nu
corespunde)

benumire decument
PropunerCa
: ,tehnici

Propunerea
financiari

DUAE Garan{ia
nentru oferti

Unicons AI Drezental prezentat prezentat prezentat

IM PRO EX 2OO5 SRL prezental prezental Drezentat prezentat

Dp.rrqmi
. f€B ,,.

operatol
rului':

economr
..,c :

Documente de calificare
Se va rorr*no prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

Denumire
document
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Nf.,
Iot:, Denumirea

' lotului ,

Unita-te
de

misurd.

Cantit
,atea

Operatori
economici

Pretul lotului
d'n ofe-rtd

, (fbrr TVA)*,

Corespunde I

: rea cu
cerinfelC de'r
calificare.

Corespundere
acu

. specifica{iile
tehnice

1 Lucrlri de
reparafie
privind

modernizarea
laboratorului

HIV-SIDA, al
IMSP Spitalul
Dermatologie

9i Maladii
Comunicabile

M2 I Unicons AI '1 883 364.66 Corespunde Corespunde
a M2 1 IM PRO EX 2OO5

SRL
9 890 000.00 Corespunde Corespunde

Not[:Verifi carca garantiei bancare s-a efectuat de specialistul grupului de lucru D-na Tamata

$cerbenco $ef serviciu economie qi finanle a IMSP SDMC.

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

ecifica!iiletehnicesevaindicaprin.,,,*,,incazulcorespunderii;i
prin ,,-" tn cazul necorespuntlerii)
Not5:Examinarea specificatiei tehnice (devizelor 7,5,3) s-a efectuat de specialistul grupului de

lucru D-nul Harula Anatolie responsabil tehnic a IMSP SDMC.

tronice firl rund

MneclaritI{isauconfirmareaunordateprivindcorespunderea
ofertei cu cerintele stabilite in documentalia de atribuire (inclusiv justificarea pretului

solicita

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:pe lotul intreg
11. Criteriul de atribuire aplicat:Pre{ul cel mai sclzut
12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplica{i:Nu au fost aplicafi factorii de evaluare
13. Clasamentul ofertelor in urma apliclrii criteriilor de atribuire:Nu a fost aplicat
14. Reevaluarea ofertelor: nu au fost reevaluate repetat.
15. in urma examinlri qi evalulrii ofertelor depuse in cadrul proceduri de atribuire, in

baza dectziei grupuiui de lucru Nr.21058309/1 din 19.07.2022 s-a decis atribuirea
contractului de achizi{ie publicl/acordului-cadru:

* Informatia nrivind rezultatele licitatiei e tec e:

Denumirea operatoruluieconomic Pret initial Runtla 1 Runda 2 Runda 3
Lucriri de reparalie privind modernizarea
laboratorului HIV-SIDA, al IMSP Spitalul
Dermatologie si Maladii Comunicabile

Pre{ul flritto ,. ,,
Pre{ul ftrl
1'V,A,

Pre{ul lErtr
TVA

Pre{ul
rara
TVA

Unicons AI 7 883 364,66
IM PRO EX 2OO5 SRL 9 890 000.00

anormal de scazut) s-a t:

Operatorul
economic

Documentul qilsau informa{ia
solicitatl

Data
1TlYiterll'

Rispunsul operatorului economic

Unicons AI Prin scrisoarea nr.262 dn 13'07,22 s-
a solicitat de a prezenta in termen de
3 zile lucritoare justificarea ofertei
anormal (Scrisoarea se anexeazd)'

13.07.22

La data de 18.07.2022 prin scrisoatea nr.l4
operatorul economic a prezental justificarea
ofertei anormal scdzut.In renhat, Grupul de
lucru a examinat scrisoarea qi a acceptat
justificarea prefurilor anormal scdzute,
(Scrisoarea se anexezazd).

q- Oferfenfii resninsi/descaliltca
Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descalifi cirii

IMPRO EX 2OO5 SRL Oferta a fost respins[ pe motiv pre{ majorat.



Operatorul,
economic',.,
desemnat '.

cffstieitor, ,:

Pr,g!,ql,total
, ,cu TVA

Lucrlri de reparalie
privind modernizarea

laboratorului HIV-
SIDA, aI IMSP

Spitalul Dermatologie
gi Maladii

Comunicabile

Unicons AI 7 883 364,66 9 460 037,59

DenumireC,

:, €colollllc ,

,,1V'Iodalitatea'de
,'tianSmitere

Unicons AI Scri$barea w .282din 19 .07 .22 remisd la data de 20 .07 .22 Scrisoare orin e-mail
IM PRO EX 2OO5 SRL Scrisoarea nr.283din 19.07 .22 remisd la data de 20.07 .22 Scrisoare prin e-mail

Nottr:Achitarea conform Hotlrdrii de Guvern Nr. 246 din 08.04.2010.

l6.Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

NotI* Informarea operatorilor economici implicayi tn procedura de atribuire despre deciziile
grupului de lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii
nr. I3 1 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice.

l7.Grupul de lucru a respectat termenul de aqteptare pentru incheierea contractului
de:
n cazul in care valoarea estimatf, a I fl 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin

contractului este mai mic6 decdt pragurile I mijloace electronice qi/sau fax
prevdzute Iaart.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice
Notil*Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a termenelor
de a;teptare, se efectueazd tn conformitate cu prevederile TITLULUI M Capitolul
I (Calcularea Termenului) al Codului Civil, Ei implicit, art. 261 (1), 264 (a) ;i 265.

18. Contractele de achizitie incheiate:

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a;teptare pentru
tncheierea contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de
art. 32 alin. (3) al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice), precum;i cd tn
cazul depunerii contestaliilor, aceastea aufost examinate ;i solulionate.

4



Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii confirmd corectitudinea
desfdsurdrii procedurii de achizilie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor
legale tnvigoare.

Conducltorul grupului achizilii: ffip6
Iulian Oltu



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice A
deincheiere aacordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 124122 din I angust 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autorititii contractante Agentia de Dezvoltare Resionald Nord
Localitate Mun. B6lti
IDNO t009601000267
Adresa Mun. Bblti, Piata Vasile Alecsandri 8
Numir de telefon 0231 6-19-80
NumIr de fax 0231 6-19-80
E-mail oficial adrnord@adrnord. sov. md
Adresa de internet adrnord.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 068-98-22-00,
deni s. gudum ac@,adrnord. gov. md

2. Date cu privire Ia procedura de atribuire:

Tipul procedurii de
atribuire aolicate

nCererea ofertelor de prefuri trLicitalie deschisd nAltele: [IndicaliJ

Procedura de achizifie
repetati (dupd caz)

Da. Prima licitafie la acest obiect a fost anulat6. Aceasta este a doua
licitafie la acest obiect.
Nr:

Tipul obiectului
contractului de achtziliel
acordului-cadru

Bunuri n Servicii X Lucrdri n

Obiectul achizifiei servicii de supraveghere tehnic6 la,,Stafia de epurare a apelor uzate
pentru or. Glodeni (etapa I) in cadrul proiectului ,,Sisteme de sanitalie
modeme pentru cet6teni raionului Glodeni"

Cod CPV 71521000-6
Expunerea
motivului/temeiului
privind alegerea
procedurii de atribuire (tn
cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitalia
deschisd)

Nu este cani. A fost licitalie deschisE.

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

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- I 65 48908267 21
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
I 6 5 489 08267 2 I ? tab: contract-noti ce
Data publicdrii : 1 0 ivrie 2022. 22:53

Platforma de achizi{ii
publice utilizati
Procedura a fost inclusl in
planul de achizi{ii publice
a autorititii contractante

EDa nNu
Link-ul cdtre planul de achizifii publice publicat:

tr achizitii.md; n e-licitatie.md; n yptender.md



3. Clarificlri privind documentafia de atribuire: nu este cazul
(Se va completa tn cazul tn care aufost solicitate clariJicdri)

4. Modificlri operate in documentafia de atribuire: nu este cazul
(Se va completa in cazul tn care aufost operate modificdri)

http:llarirnord.md/libview.php?1:ro&i dc:465 &id:4 1 97&t:/Achizitii-
publ i celPro sramul-anu al I PL AN -2022

Anunf de intenfie publicat
in BAP (dupd caz)

Nu este canrl. Valoarea estimati a obiectul achiziliei este sub pragul
care oblig6la publicarea anunfului de intenfie
Data:
Link-ul:

Tehnici qi instrumente
specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru nSistem
nCatalog electronic
X Nu este cazul

dinamic de achizilie nlicitatie electronicd

Sursa de finanfare nBuget de stat; nBuget CNAM; aBuget CNAS; osurse externe;
XAlte surse: Fondul Nafional de Dezvoltare Regionald gi Local6

Valoarea estimati Qei, /drd
TT/A)

173 981,42 MDL

Data solicitlrii elarificirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare
Expunerea succint[ a r[spunsului
Data transmiterii

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

[Indicali sursa utilizatd Si data publicdriiJ

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

[Indicayi numdrul de zileJ

5. Pffni la termenul-limiti (data 28 iunie 20221 11200), au depus oferta 2 (doi) ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

1. ALDICONS 1003607005893
Date cu privire la
TVA:
Num5rul de
inregistrare: 5200610
Data inregistrlrii:
19.07.2011

Administrator
B1RNAZ NICoLAE
ANTON

2. SRL ALMAPE 1017607004703
Nu este inregistrat ca
plStitor de TVA

Administrator
TRIFAILO MARIN
PETRU

2



?

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

Denumire document Denumirea operatorului economic
ALDICONS SRL

ALMAPE
Documentele ce constituie oferta

(Se va consemnaprin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnicl Neprezentat Prezentat

S-au solicitat
clarificdri

Propunerea financiard Nu corespunde
In SIA RSAP

MTender valoarea
ofertei este indicat6

121786,99 MDL
ftrA TVA

in formularul F.3.1
este indicat

0,7yo
209 844,321ei fhrl

TVA

251 813,18 lei
TVA

Totodatd este
indicatd greqit

denumirea licitaliei
qi numdrul acesteia:
ocds-b3wdp1-MD-

1653073616435
servicii de

supraveghere
tehnic6 la

Construc{ia
aducfiunii qi

relelelor de apeduct
pentru

aprovizionarea cu
ap6 potabilS a
locuitorilor din

com. Iliciovca r.
Floreqti; s.
Sevirova, s.

Ivanovcp, com.
Sevirova r.
Floreqti; s.

TrifEneqti, s.
Alexandrovca,

com. Trifdnesti r.

Prezentat
1,0yo

t73 981,42
lei fbr6 TVA

Nu este
pl[titor de

TVA

S-au solicitat
clarific5ri



, al

lr,:

Floreqti qi
Extinderea relelelor
de apeduct in com.
lntoare, r. Floreqti

in cadrul
proiectului Ap[
pentru via{i in

Regiunea de Nord:
raioanele Floreqti qi

Soroca 2

Licitalia care este
greqit specificatd in

F3.1 qi DUAE la
fel a fost organizatd

de cdtre ADR
Nord. Respectiv

ofertantul a anexat
la aceastd licitalie
DUAE, qi F3.1 de

laaltdprocedur[ de
achizisie.

Date cu privire la
TVA:

Numdrul de
inregistrare:

5200610
Data inregistrdrii:

t9.07.20tt
DUAE Nu corespunde

este'indicatl greqit
denumirea
licitafiei:

servicii de
supraveghere

tehnic[ la
Construclia
aducfiunii qi

relelelor de apeduct
pentru

aprovizionarea cu
ap6 potabilE a
locuitorilor din

com. Iliciovca r.
Floreqti; s.
Sevirova, s.

Ivanovca, com.
Sevirova r.
Floreqti; s.

TrifEnesti. s.

Prezentat
S-au solicitat

clarific[ri
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Alexandrovca,
com. Trifbneqti r.

Floreqti qi
Extinderea refelelor
de apeduct in com.
lz'rcare,r. Floreqti

in cadrul
proiectului ApE
pentru viaf6 in

Regiunea de Nord:
raioanele Floregti qi

Soroca 2

Licitaliacare este
greqit specificatd in
DUAE la fel a fost
organizati,de cdtre

ADR Nord.
Respectiv

ofertantul a anexat
la aceastl licitalie
DUAE, de la alt6

proceduri de
achizitie.

Garan{ia pentru ofert6
(dupd coz)

Nu este cazul Nu este cazul

Documente de calificare
Se va consen?naprin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

Oferta (F 3.1) Nu corespunde
In SIA RSAP

MTender valoarea
ofertei este indicatd
t21786,99 MDL

ftrA TVA

in formularul F.3.1
este indicat

0,70/o
209 844,321ei fhrl

TVA

251 813,18 lei cu
TVA

Totodatd este
indicat6 greqit

denumirea licitaliei
qi numirul acesteia:
ocds-b3wdp1-MD-

t6s307361643s
servicii de

supraveghere

Prezentat
l,0yo

173 991,,42
lei ftrd TVA

Nu este
plStitor de

TVA
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tehnicd la
Construcfia
aductiunii qi

refelelor de apeduct
pentru

aprovizionarea cu
apd potabild a
locuitorilor din
com. Iliciovca r.

Floreqti; s.
Sevirova, s.

Ivanovca, com.
Sevirova r.
Floreqti; s.

TrifbneEti, s.
Alexandrovca,

com. Triftneqti r.
Floreqti qi

Extinderea retelelor
de apeduct in com.
Inroare, r. Floreqti

in cadrul
proiectului Apd
pentru viafd in

Regiunea de Nord:
raioanele Floreqti qi

Soroca 2

Licitalia care este
greqit specificat6 in
F3.l qi DUAE la

fel a fost organizatd,
de cdtre ADR

Nord. Respectiv
ofertantul a anexat
la aceast6 licitalie
DUAE, qi F3.l de

la altd, procedur[ de
achizi[ie.

Date cu privire la
TVA:

Numdrul de
inregistrare:

5200610
Data inregistr6rii:

19.07.2011
Specificalia tehnicl (Anexa
nr.22)

Neprezentat Prezentat
S-au solicitat

clarificEri
Specificatia de pret (Anexa nr.23) Neprezentat Prezentat



S-au solicitat
clarificdri

DUAE (formular nou din
26.11.2020)

Nu corespunde

este indicatl greqit
denumirea
licitafiei:

servicii de
supraveghere

tehnicl la
Construcfia
aduc(iunii qi

relelelor de apeduct
pentru

aprovizionarea cu
ap6 potabild a
locuitorilor din

com. Iliciovca r.
Floreqti; s.
Sevirova, s.

Ivanovca, com.
Sevirova r.
Floreqti; s.

Trifbneqti, s.
Alexandrovca,

com. Trifdneqti r.
Floreqti qi

Extinderea refelelor
de apeduct in com.
Izvoare, r. Floreqti

in cadrul
proiectului ApE
pentru viaj6 in

Regiunea de Nord:
raioanele Floreqti qi

Soroca 2

Licitalia care este
greqit specificatd in
DUAE la fel a fost
organizatd,de cdtre

ADR Nord.
Respectiv

ofertantul a anexat
la aceastd licitalie
DUAE, de la altd

procedurl de
achizitie.

Prezentat
S-au solicitat

clarificlri

Cerere de participare (Anexa
nr.7)

Nu corespunde

Este indicat alt
numdr si denumire

Prczentat
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a obiectului
licitaliei decdt cele

stabilite in
documentafia de
atribuire qi SIA

RSAP MTender.

Grupul de lucru nu
a solicitat alt

formular deoarece
oferta este respins[
pentru DUAE; qi

F3.1, care nu
corespund
cerinfelor

documentafiei de
atribuire.

DECLARATIE
privind valabilitatea ofertei
(Anexa nr.8)

Neprezentat

Grupul de lucru nu
a solicitat acest

formular deoarece
oferta este respins6

pentru DUAE,
F3.1, care nu

corespund
cerinlelor

documentafiei de
atribuire.

Prezentat

Dovada inregistrdrii persoanei
juridice, in conformitate cu
prevederile legale din tara in care
ofertantul este stabilit

Prezentat Prezentat

Certificat de efectuare sistematicd
a pldtii impozitelor, contributiilor
- valabil la data deschiderii
ofertelor

Nu corespunde
Emis la 3 iunie

2022
Expird la 18 iunie

2022
(data deschiderii

ofertelor licitaliei a
fost 28 \xie2022)
Grupul de lucru nu

a solicitat alt
certificat deoarece
oferta este respinsE
pentru DUAE, qi

F3.1 care nu
corespund
cerinfelor

documentaliei de
atribuire.

Prezentat
Emis la

27.06.2022
Expirdla

12.07.2022



DECLARAIIE privind lista
principalelor prestdri efectuate in
ultimii 5 ani de activitate (Anexa
w.t2)

Neprezentat

Grupul de lucrunu
a solicitat acest

formular deoarece
oferta este respinsd

pentru DUAE,
F3.1, care nu

corespund
cerinfelor

documentafiei de
atribuire.

Prezentat
Experienfl
similar[:
Obiectul

Contractului
imbundtdfirea
serviciilor de
alimentare cu

api in
oraEul

Drochia
Prelul

contractului/
valoarea

serviciilor
prestate

91148346,671
820 335,12

MDL
Raportul financiar din202l Prezentat Prezentat
Copia buletinului de identitate Prezentat

Birnaz Nicolae
Prezentat

Marin
Trifailo
Mihail

Mazurean
Copia certificatului de atestare Prezentat

BimazNicolae
Prezentat
Mazurean

Mihail
Trifailo
Marin

Copia legitima{iei de responsabil
tehnic

Prezentat
BimazNicolae

Prezentat
Trifailo
Marin

Mazurean
Mihail

Suplimentar la certificatul de
atestare tehnico-profesionalS:
Certificate de participare la
instruiri (certificate de
dezvoltare profesional6,
traininguri, cursuri de
perfectionare) in domeniul
construcfiilor a persoanei din
pafiea ofertantului care va fi
desemnatii supraveghetor
tehnic

Este eligibil5 prezentarea in locul
acestor certificate a diplomelor de
studii de master, doctorat qi post-
doctorat in domeniul
constructiilor

Prezentat
Birnaz Nicolae

Certificat de
securitate qi

sdnltate in muncd
Eliberat la
26.07.20t9
Expir6 la

25.07.2022

Prezentat
Mihail

Mazurean
Certificat

din 30
noiembrie

2021
standarde qi
practici ISO
qi UNIDO

Mihail
Mazurean

Certificat 05-
08.10.2022
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Program de
formare

profesionald
Acte

legislative qi
normative in

domeniul
alimentdrii cu

apd qi
canalizare

Oferta tehnicd-Metodologia de
lucru a supraveghetorului tehnic

Nu corespunde

Este indicat alt
numdr gi denumire

a obiectului
licitaliei decdt cele

stabilite in
documentafia de
atribuire qi SIA

RSAP MTender.

Grupul de lucru nu
a solicitat alt

formular deoarece
oferta este respinsS

pentru DUAE,
F3.1, care nu

corespund
. cerinfelor

documentaliei de
atribuire.

Prezentat

CV-ul persoanei din partea
ofertantului cate Y a presta
serviciul de supraveghere tehnicd

Neprezentat

Grupul de lucru nu
a solicitat acest

formular deoarece
oferta este respins6

pentru DUAE,
F3.1, care nu

corespund
cerinfelor

documenta{iei de
atribuire.

Prezentat
Mazurean

Mihail
Trifailo
Marin

Declaratie privind dot[rile
specifice, utilajul qi
echipamentul necesar pentru
indeplinirea corespunz dtoarc a
contractului (anexa nr. l3)

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

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

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oferteifinale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de cali/icare" Si "Corespunderea cu specificaliile
tehnice " , s€ va consemna prin: ,, + " tn cazul corespunderii Si prin ,, -" tn cazul necoreipuidertlq

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

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei
(rara

TVA)*

Cantitat
e$i

unitate
de

masura

Corespundere
a cu cerinfele
de calificare

Corespundere
acu

specilicafiile
tehnice

servicii de
supraveghere
tehnici la
,rSta{ia de
epurare a apelor
uzate pentru or.
Glodeni (etapa I)
in cadrul
proiectului
,rSisteme de
sanitafie
moderne pentru
cetlfeni
raionului
Glodeni"

ALDICONS In SIA
RSAP

MTender
valoarea

ofertei este
indicat6

l2l7g6,99
MDL fer[

TVA

in
formularul

F.3.1
este indicat

0,7yo
209 844,32

lei fdr6
TVA

251 813,19
lei cu TVA

Unu
serviciu

SRL ALMAPE l,Oyo
173 98t,42

lei fdrl
TVA

Nu este
pldtitor de

TVA

Unu
serviciu

+ +
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Data
solicitlrii

Operatorul
economic

Informafia solicitati Rezumatul
rlspunsului
operatorului

economic
12 iulie
2022

SRL ALMAPE Participantului la licitalia
Ns ocds-b3wdp 1 -MD- I 65 48908267 2l
servicii de supraveghere tehnicd la,,Stalia de
epurare a apelor uzate pentru or. Glodeni
(etapa I) in cadrul proiectului,,Sisteme de
sanitalie moderne pentru cetifeni raionului
Glodeni"
din 28 hxie2022,11:00: SRL ALMAPE

ADRNord in temeiul art.17 alin. (4-5), art.
69 Legea 13 I l20l 5 republicatE, solicitd
urmltoarele clarifi clri :

in procesul de evaluare a conformitilii
ofertei depuse de cdtre SRL ALMAPE la
procedura menfionat6 supra, s-au constatat
urmdtoarele:

f . in DUAE la pagina 2 este indicatd
denumirea obiectului licitafiei: servicii de
supraveghere tehnic6 la ,,Stafia de epurare a
apelor uzate pentru or. Glodeni (etapa I) in
cadrul proiectului ,,Sisteme de sanitalie
moderne pentru cetdfeni raionului Glodeni",
iar la pagina 17 este specificat obiectul:
servicii de supraveghere tehnicd la
Construcfia apeductului magistral de la s.
Voloave spre localit[]ile Volovi]a, tabira de
odihnd,,La Dumbrava", s. Alexandru cel
Bun, s. Vasilcdu, s. RacovS!, s. Slobozia-
Cremene, r. Soroca cu construc{ia
rezervorului de ap6 sau
instalarea turnului de apd la marginea satului
qi Construcfia apeductului magistral spre
satul
Slobozia-Vdrdncdu, r. Soroca in cadrul
proiectului ,,Ap& - necesitate primordiald
pentru o
via{6 calitativd in Regiunea de Dezvoltare
Nord"
2. in anexele nr.22 qi nr. 23 in antet este
indicat obiectul: servicii de supraveghere
tehnicdla,,Sta[ia de epurare a apelor uzate
pentru or. Glodeni (etapa I) in cadrul
proiectului ,,Sisteme de sanitalie moderne
pentru cet6feni raionului Glodeni" iar la
coloana nr. 1 este specificat Lotul - I
servicii de supraveghere tehnic6 la

Prin prezenta,la
solicitarea
dumneavoastrd
nr.42ldin
t2.07.2022, Yd,
transmitem
rectificarea
obiecfiilor
formularului
DUAE, anexelor
nr.22qi23la
licitalia ocds-
b3wdpl-MD-
t654890826721
servicii de
supraveghere
tehnic6 la ,,Stafia
de epurare a
apelor uzate
pentru or. Glodeni
(etapa
I).Confrrmdm
faptul cd, oferta
depusd de c6tre
SRL,,ALMAPE"
la data de
28.06.2022, se
referi la prestarea
serviciilor de
supraveghere
tehnicl la ,,Stafia
de epurare a apelor
uzate pentru or.
Glodeni (etapa
I)".Erorile in
formularul DUAE
la paginalTqi
anexele nr.22 qi23
in antet, sunt de
ordin tehnic,
comise in procesul
de elaborare a
documentafiei, fapt
pentru care, vd
aducem scuzele de
rigoare.
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Construcfia apeductului magistral de la s.
Voloave spre localit6lile Volov i1a, tabdr a de
odihn[,,La Dumbrava", s. Alexandru cel
Bun, s. Vasilcdu, s. Racovdf, s. Slobozia-
Cremene, r. Soroca cu construc{ia
rezervorului de apd sau instalarea turnului de
apd la marginea satului Ei Constructia
apeductului magistral spre satul Slobozia-
VIrInc[u, r. Soroca in cadrul proiectului
,,Apa - necesitate primordiall pentru o viafl
calitativd in Regiunea de Dezvoltare Nord,'

in consecinld, solicitdm prezentarea
clarificdrilor la subiectele abordate, cu
scrisoare de inso{ire cu semndtur6
electronicE la adresele de email:
admor d@adrnord. gov. md qi
republican@1ive.ru, in termen de 3 zile de la
recepfionare a prezentei solicitdri, inclusiv qi
eventualele fi qiere anexate urmeazd, a fr
semnate electronic.

9. Ofertan(ii respinqildescalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificlriilexcluderii
ALDICONS SRL Oferta (F 3.1): Nu corespunde

In SIA RSAP MTender valoarea ofertei este
indicatd 121786,99 MDL fErA TVA
In formularul F.3.1 este indicat 0,7o 209
844,321ei fErd TVA 251 813,18 lei cu TVA
Totodatl este indicatd greqit denumirea licitafiei
qi num6rul acesteia:
ocds-b3wdp 1 -MD- I 65 3 07 361643 5
servicii de supraveghere tehnicd la Construc{ia
aducfiunii qi refelelor de apeduct pentru
aprovizionarea cu ap6 potabild a locuitorilor din
com. Iliciovca r. Floreqti; s. Sevirova, s.
Ivanovca, com. Sevirova r. Floreqti; s.
Triftneqti, s. Alexandrovca, com. Triftneqti r.
Floreqti qi Extinderea retelelor de apeduct in
com. Izvoare, r. Floreqti in cadrul proiectului
ApE pentru viafd in Regiunea de Nord: raioanele
Floreqti qi Soroca 2
Licita[iacare este greqit specificatd in F3.1 qi
anexele 22 qi23 la fel a fost organizatd,de cdtre
ADR Nord. Respectiv ofertantul a anexat la
aceast6 licitalie DUAE, F3.1 qi ane*ele 22 Si23
dela altd procedur[ de achizitie.

13



I

Specifica{ia tehnici (Anexa nr.22) qi
Specificafia de pre{ (Anexa nr.23): Nu sunt
prezentate la data deschiderii ofertelor in SIA
RSAP MTender. Potrivit art.65 alin.4legea
I 3 | I 20 I 5 : Prczentarca ofertei presupune
depunerea intr-un set comun a propunerii
tehnice, a propunerii financiare, a DUAE qi,
dttpdcaz, a garanfiei pentru ofertd. Totodat[
conform pct. 39 din anunful de participare:
documente obligatorii la depunere sunt: Oferta
F3. 1, specificafia tehnicd (anexa nr. 22),
specificafia de pre! (anexa nr.23), DUAE.

DUAE:Nu corespunde
este indicati greqit denumirea licitaliei:
servicii de supraveghere tehnicdla Construcfia
aducfiunii qi relelelor de apeduct pentru
aprovizionarea cu ap6 potabil[ a locuitorilor din
com. Iliciovca r. Floreqti; s. Sevirova, s.
Ivanovca, com. Sevirova r. Floreqti; s.
Trifbneqti, s. Alexandrovca, com. Trifhneqti r.
Floreqti qi Extinderea refelelor de apeduct in
com. Izvoare, r. Floreqti in cadrul proiectului
Ap6 pentru via!6 in Regiunea de Nord: raioanele
Floreqti qi Soroca 2
Licitafia care este greqit specificatd in DUAE la
fel a fost orgarizatd, de cdtre ADR Nord.
Respectiv ofertantul a anexat la aceastd licitafie
DUAE, de la alt6 procedur6 de achizigie.

Cerere de participare (Anexa nr.7): Nu
corespunde
Este indicat alt num[r qi denumire a obiectului
licitaliei decdt cele stabilite in documentalia de
atribuire qi SIA RSAP MTender.
Grupul de lucru nu a solicitat alt formular
deoarece oferta este respinsd pentru DUAE, qi
F3.1, care nu corespund cerinfelor
documentaliei de atribuire.

DECLARAIIE privind valabilitatea ofertei
(Anexa nr. 8) : Nepr ezentat
Grupul de lucru nu a solicitat acest formular
deoarece oferta este respins6 pentru DUAE, qi
F3.1, care nu corespund cerinlelor
documenta{iei de atribuire.

Certificat de efectuare sistematicd a p16{ii
impozitelor, contribufiilor: Nu corespunde
Emis la 3 iunie 2022Bxpird la 18 furtie2022
(data deschiderii ofertelor licitafiei a fost 28
runie2022
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Grupul de lucru nu a solicitat alt certificat
deoarece oferta este respinsd pentru DUAE,
F3.1, care nu corespund cerinlelor
documentaf iei de atribuire.

DECLARAIIE privind lista principalelor
prestdri efectuate in ultimii 5 ani de activitate
(Anexa nr.l2): Neprezentat, Grupul de lucru nu
a solicitat acest formular deoarece oferta este
respinsl pentru DUAE, F3.1, care nu corespund
cerinfelor documentaliei de atribuire.

Oferta tehnicS-Metodologia de lucru a
supraveghetorului tehnic: Nu corespunde
Este indicat alt numdr qi denumire a obiectului
licitafiei decdt cele stabilite in documenta[ia de
atribuire qi SIA RSAP MTender.
Grupul de lucru nu a solicitat alt formular
deoarece oferta este respinsd pentru DUAE,
F3.1, care nu corespund cerin{elor
documentafiei de atribuire.

CV-ul persoanei din partea ofertantului care va
presta serviciul de supraveghere tehnic6:
Neprezentat
Grupul de lucru nu a solicitat acest formular
deoarece oferta este respinsi pentru DUAE,
F3.1, care nu corespund cerinlelor

de atribuire.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai sc6zut n
Costul cel mai sclzut n
Cel mai bun raport calitate-pret E
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

l5

indica toate criteriile de atribuire aplicate Ei denumirea loturilor aferente)
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12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

Oferta clasatii pe locul 1 dupi pref: SRL ALDICONS a fost respinsi pentru faptul cI nu a
prezentat anexele nr.22 qi nr.23la data deschiderii ofertelor, respectiv nu s-a calculat punctaje
pentru aceasta.

SRL ALMAPE
Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 2
SRL ALMAPE Total

Denumire factorul
I
Cel mai mic pre!
ferA TVA
Formula de calcul
a punctajului:
Punctajul pentru
factorul de
evaluare,prelul
ofertei" se acord6
astfel:
a) pentru cel mai
scdzut dintre
prelurile ofertelor
se acord6
punctajul maxim
alocat factorului
de evaluare
respectiv;
b) pentru alt pre!
decdt cel prevdzut
Ia lit. a) se acordd
punctajul astfel:
P(n) - (pre!
minim/pret (n) x
punctajului maxim
alocat).
Preturile care se
compari in
vederea acord6rii
punctajului sunt
preturile totale
ofertate pentru
prestarea
serviciului
exclusiv TVA.

Ponderea: 60% Aceasta este cea mai
ieftind ofertd calificatd
fdr6 TVA:
l,0o
173 98l,42lei fbrd TVA
Respectiv primeqte
punctajul maxim la acest
factor de evaluare.

Ofertantul clasat pe locul
I dupl pre!: SRL
ALDICONS a fost
respins qi nu poate fi
utilizat pentru cal cul area
de punctaje.

60

Denumire factorul
2

Ponderea:20Yo Prezentat
Mihail Mazurean

Certificat

15
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Certificate de
instruire
(suplimentar celui
de atestare
tehnico-
profesional6)
DacI ofertantul nu
va putea ptezenta
nici un certificat
atunci oferta sa va
primi zero puncte.
DacE va prezenta
cel putin 1

certificat atunci
oferta va primi 10
puncte la evaluare.
DacI va prezenta
dou6 qi mai multe
certificate atunci
oferta va primi
maxim 15 puncte.
Este eligibilS
prezentarea in
locul acestor
certificate a
diplomelor de
studii de master,
doctorat qi post-
doctorat in
domeniul
construcfiilor
Laprezentarea
diplomei de
master, doctorat
sau post-doctorat
in domeniul
construcliilor
ofertantului i se
atribuie punctajul
maxim de 20 de
puncte.

din 30 noiembrie 2021
standarde qi practici ISO

qi UNIDO

Mihail Mazurean
Certifi cat 0 5 -08 .1 0 .2022

Program de formare
profesional6

Acte legislative qi
normative in domeniul

aliment6rii cu apd qi
carralizarc

S-a prezentat dou6
certificate valabile,

ofertei i se acordd 15
puncte

Oferta tehnic6-
Metodologia de
lucru a
supraveghetorului
tehnic
Dacd ofertantul nu
vaprezenta oferta
tehnic6-
metodologia de
lucru a

Ponderea20Yo Metodologia a fost
prezentatd
20 puncte

20
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supraveghetorului
tehnic atunci
oferta sa va primi
zero puncte.
Fundamentare:
maxim 5 puncte
Strategie qi
resurse: maxim 10
puncte
Plan de lucru
maxim: 5 puncte
Descrierea
criteriilor este
menfionat6 in
detalii in grila de
evaluare care se
anexeazdla
aceast6 invitatie

total 95

13. Reevaluarea ofertelor: nu este cazul

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile onerate

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

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
mlsuri

Preful unitar
(fIrI TVA)

Pre{ul total
(frrI TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

servicii de
supraveghere

tehnicl Ia
,rStafia de
epurare a

apelor uzate
pentru or.

Glodeni (etapa
I) in cadrul
proiectului
,rSisteme de

sanitafie
moderne

pentru cetii{eni
raionului
Glodeni"

SRL
ALMAPE

Unu serviciu lr0o/o
173 981,42

MDL

Nu este
plEtitor de

TVA

lr0o/o
173 981,42

MDL

Nu este
plltitor de

TVA

lr0"/o
173 991,42

MDL

Nu este
plltitor de

TVA

18
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15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii:
Denumirea operatorului

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

ALDICONS 14 iulie2022 SIA RSAP, e-mail
SRL ALMAPE 14 iulie2022 SIA RSAP, e-mail

Anularea procedurii de achizifie public6: nu este cazul

in temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn ionformitate cu prevederile art. 31 af Legii nr. ISI din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:
In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai mic6 dec6t pragurile prevdzute Ia art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achiziliile publice

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

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

tr 11 zile in cazul transmiterii comunicErii prin
mijloace electronice gi/sau fax n
Z 16 zile incaztinetransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice gi/sau fax n

(Selectafi termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. t3l din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd tn conformitate cu
prevederile TITLULUI IVCapitolul I (CalculareaTermenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

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

t9

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

cadru

SRL
ALMAPE

Cu capital
autohton

225t
S

27 iulie
2022

(data
ultimei

semndturi
aplicate:
01 august

2022\

7t52t000-6

l,0Yo
173981,42

MDL

Nu este
pldtitor de

TVA

l,Oyo
173981,42

MDL

Nu este
plEtitor de

TVA

31
decembrie

2026
Pdn6la

ftnalizarea
decont6rilor

reciproce

ftri TVA inclusiv
TVA



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

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

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

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

Prelul cel mai scdzut a
Costul cel mai scdzut a
Cel mai bun raport calitate-prel a

Cel mai bun raport calitate-cost a

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare penfiu tncheierea
contractului/confiactelor indicate afost respectat (excepfind cazurile prevdzute de art. 32 alin (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice )t precum qi cd tn cazul depunerii contestaliilor qi/tau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate gi solu(ionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentra achizilii conJirmd corectitudinea desfdgurdrii procedurii
de achizitrie,fapt penfia care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducltorul grupului de lucru:

PRISACARI Maria

Responsabil de conlinutul acestui document:

Avizat de:

CONSTANTIN BANDIU

ION ILIEV

Executor: Denis GUDUMAC Tel.:0231 2-56-46 E-mailidenis.gudumac@adrnord.gov.md
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DARE DE SEAMA 
privind modificarea contractului 

de achiziții publice

Nr. 1 din 28.07.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul Național de Transfuzie a Sângelui
Localitate Mun. Chișinău
ÎDNd 1006601004242
Adresa Str. Academiei, 11
Număr de telefon +373 22 109080
Număr de fax +373 22 109085
E-mail oficial sînge@ms.md
Adresa de internet www.cnts.md
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Buciumaș Sergiu 069712387,
jurist@cnts.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă
Obiectul achiziției Achiziționarea produselor diagnostice, reactivele 

chimice și consumabilele medicale, consumabile 
de laborator, dezinfectând necesare în activitatea 
Centrului Național de Transfuzie a Sângelui 
pentru anul 2022

Cod CPV 33600000-6
Valoarea estimată a achiziției 998 895,48
Nr. și link-ul procedurii (s’e v<7 indica din cadrul 
portalului Guvernamental ww. mtender.Gov. md)

Nr: ocds-b3wdol-MD-l 637845612456
Link:
https://achiz.itii.md/ro/public/tender/21047584/

Data publicării anunțului de participare 25.11.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

Nu este cazul

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

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

Nu

Sursa de finanțare Buget dc stat

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

24.01.2022

Denumirea operatorului economic GBG-MLD SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: ocds-ЬЗwdp 1 -MD-1637845612456/3

Data: 15.02.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 4111,00

Inclusiv TVA: 4933,20
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 15.02.2022-31.12.2022

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

Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului

mailto:nge@ms.md
http://www.cnts.md
mailto:jurist@cnts.md
mtender.Gov
https://achiz.itii.md/ro/public/tender/21047584/


Temeiul juridic Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015 Art.
76 alin. (7) - 2)

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz)

Nu este cazul

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice acoi dului-cadru (după caz)

Nu este cazul

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)

în cadrul procedurii de achiziții publice prin Licitație deschisă nr. ocds-b3wdpl-MD-1637845612456 din 
20.12.2021 privind achiziționarea de produse diagnostice, reactivelor chimice și consumabilelor medicale, 
consumabilelor de laborator, dezinfectanți necesare în activitatea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui 
pentru anul 2022, a fost atribuit contractul de achiziție publică nr. ocds-b3wdpl-MD-1637845612456/3 din 
15.02.2022 operatorului economic “GBG-MLD“ SRL cu valoarea totală de 4933,20 lei inclusiv TVA (4111,00 
fără TVA).

Descrierea achiziției înainte de modificare:
Conform contractului nr. ocds-b3wdpl-V D-1637845612456/3 din 15.02.2022 a fost achiziționat

Denumirea Bunurilor Unitatea de 
măsură Cantit. Suma fără 

TVA
Suma 

cu TVA
1 2 3 4 5

Garou Bucată 200 2800.00 3360.00
Tripton soya bulion kg 0.5 431.00 517.20
Standard turbiditate MakFarland 1,0 UN Bucată 1 480.00 576.00
Standard turbiditate MakFarland 0,5 UN Bucată 1 400.00 480.00

4111,00 4933,20
Descrierea achiziției după modificare :

Modificarea valorii contractului prin: micșorarea sumei contractului ca urmare a prețului real oferit la livrare.

Denumirea Bunurilor Unitatea de 
măsură Cantit.

Suma 
cu TVA livrat 

de facto

Suma 
diferenței de 

preț
1 2 3 4 5

Garou Bucată 200 3360,00 0,00
Tripton soya bulion kg 0.5 465,48 51,72
Standard turbiditate MakFarland 1,0 UN Bucată 1 518,40 57,60
Standard turbiditate MakFarland 0,5 UN Bucată 1 432,00 48,00

4775,88 157,32

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

Urmare a prețului de facto (cota TVA real aplicată) oferit la livrare de către operatorul economic GBG- 
MLD SRL în cadrul executării contractului.

Drept urmare a celor expuse, grupul de lucru pentru achiziții publice al Centrului Național de Transfuzie 
a Sângelui, a luat decizia de micșorare a sumei din contractul nr. ocds-b3wdpl-MD-l637845612456/3 din 15 
februarie 2022.

VII. Rezultatele examinării:

în baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 1 din 21.07.2022 a fost 
încheiat acordul adițional privind micșorarea contractului nr. ocds-b3wdpl-MD-1637845612456/3 din 
15.02.2022 cu suma de 157,32 lei

întreprinderea: | Valoarea modificărilor (după

Denumire operator
Cu capital
autohton/ 1 Nr. și data acordului

_____________ caz) ________

economic Cu capital 
mixt/asociere/

Cu capital străin

adițional Fără TVA Inclusiv TVA1
2



“GBG-MLD “ SRL Cu capital 1
autohton

Conducătorul grupului de lucru:

____________Doina Banari ___________
(Nume, Prenume)

Agenția Achiziții Publice: тип. 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: тип. 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

3
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moael-rlp

DARE DE SEAMA

de atribuire а сопtrасtчlчi de achizi{ii publice
,,Produse de ingrijire реrsопаli (sf,pun pentru rufе qi hf,rtie igienicf,)"

СОР пr. ocds-b3wdpl-MD-lб5771 13б4053 din 
"02'О 

augu st 2022

1. Date сч privire la autoritatea contractantй:

Denumirea autoritй{ii contractante Administratia Nationalй а Penitenciarelor
Localitate Mun. ChiEinёu
IDNo 1006601001012
Adresa ýtr. N. Titulescu, 35
Numйr de telefon 922-409 -7 48, 022-409 -7 07
E-mail oficial anp(@anp.gov.md
Adresa de internet http://anp.gov.md/
persoana de contact (пiimе, рrепumе, tеlеfоп, е.mаil) Chetrean Maria, mariana.leu@anp.sov.md

2. Date сч privire la рrосеdurа de аtriЬчirе:

Tipul рrосеdurii de atribuire aplicate !сеrеrеа ofertelor de preturi
Рrосеdчrа de achizitie rереtаtй (dчrlй caz) Nr: ocds-b3wdp 1 -MD -l 6421 5З9З2595
Tipul obiectului contractului de achizitie Bunuri !]
Obiectul achizi{iei Produse de ingrijire реrsопаlй (sйpun репtru rufe

si hirtie igienicй)
Cod СРV 33700000_7
Expunerea motivului/temeiului privind
аlеgеrеа procedurii de atribuire (tп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia
deschisd)

Articolul 57 alin. (1) din Legea nT. 13Il2015 privind
achizigiile prrblice,,Дutoritatea сопtrасtапtd, рriп
cererea ofertelor de pre|uri, poate atribui coпtracte
de achizi|ii publice de Ьuпuri, lucrdri sаu servicii,
care se preziпtd сопfоrm uпоr specфca|ii сопсrеtе,
сu coпdilia са valoarea estimatd а achizi|iei sd пu
dерdsеаsсd 800000 de lei репtru Ьuпuri si servicii si
2000000 de lei репtru lucrdri."

Рrосеdurа de atribuire (se vа iпdiса din
cadrul portalului guчеrпаmепtаl
tл,лц,уу. m, l е п.dеr. g rlv. mс])

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD-165771 136405з
Link-ul :htфs ://mtender. gov.md/tenders/ocds-
Ь3 wdp 1 -MD - I 657 7 l 1 3 б405 3 ?tab:contract-notice
Data publicбrti | 4.07 .2022

Platforma de achizitii рuЬliсе utilizatй ! achizitii.md;

Рrосеdчrа а fost iпсlusй in planul de
achйi{ii publice а autoritf,{ii contractante

9Da
Link-ul cёtre planul de achizilii publice publicat:
htфs://drive. google.com/drive/folders/ l 7cObNPOuno
SaPY8 7vlnuSI3 2KiPaDOdO

Anunf de inten{ie publicat in ВАР (duрd
caz)

Data: 19.07.2022
Link-
ul :https ://tender, gov.md/ro/system l flleslbapl2}I 4 lba
р_пr 56 2.pdf

Tehnici qi instrumente specifice de аtriЬuirе llicitalie electronicй
Sursа de fiпап{аrе lBuget de stat;
Vаlоаrеа estimatf, Iei, |drd ТVД) 287 500,00

J, Сlаrifiсйri privind documenta{ia de atribuire: (Sevacompklatпcazu!tncareaulostsollcllateclartltcdri)

Data solicitirii сlаrifiсf,rilоr
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintй а solicitйrii de сlаrifiсаrе
Ехрuпеrеа succintй а rйspunsului
Data transmiterii

/, Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:(s" уа complela tп cazul tп carc au fost operate tпoltilicltrl)



kezumatul mоdrпсаrilоr
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (duрd caz)

[Iпdicali sursa utilizаtёi qi data publicdriiJ

Termen-Iimiti de dерuпеrе qi deschidere а
ofertelor рrеluпgit (iurla caz)

[Iпdicali пumdrul de zileJ

5. Рiпi la termenul-Iimitй (data 22 iulie 2022, ora 10:00), ач depus oferta 3 ofertan{i:

Nr. Dепumirеа operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. SRL,,Deniadi" 1003600022839 Natalia Arnaut
2. SRL,,Geoter com" 1003600009799 Gheorshe ciudin
3. SRL,,Onega-M" 1003601007149 Ion cemortan

Dепumirе document
Denumirea operatorului economic

SRL,,Deпiadi" SRL,,Geoter
соm"

SRL,Oпega-
м,

Documentele се constituie oferta
(Se vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)

сеrеrе de parlicipare prezentat prezentat prezentat
Declaralie privind valabilitatea ofertei prezentat prezentat prezentat
Propunerea tehnicй prezentat prezentat prezentat
Рrорuпеrеа financiarй prezentat prezentat prezentat
DUAE prezentat prezentat prezentat

Se
Documente de calificare

уа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu corespuпde
Dovada inregistrйrii de stat prezentat prezentat neprezentat
certificat de atribuire al contului Ьапсаr prezentat prezentat neprezentat
Cerlificat de efectuare sistematicй а plйlii
impozitelor

prezentat prezentat neprezentat

Declaralie privind confirmarea identitйtii
benefi ci arilor efectivi

prezentat prezentat neprezentat

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi аfеrепtе DUAE prezentate de
cf,tre operatorii economici ;

prezerltol, lleprezeпtot, ltu corespttпie (iп cazttI сdпd dосtttпепltl afost рrеzепlаt, dаr пч corespttпde сеriп|еlоr de саlфсаrе))

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

* iп cazul utilizйrii licita|iei elecrroпice se уа iпdiса prelul oferteifinale (Iпfоrmа|iа priviпd "Соrеsрuпdеrеа cu сеriп|еlе de calilicare" si ''Corespuпderea cu
specфcaliile tеhпiсе" , 8е vа сопSеrппа рriп: ,, +" iп сшul corespuпderii si рriп ,,-'' tп сшu! песоrеsрuпdеrii)

8. Репtru еluсidаrеа uпоr песIаritй{i sau сопfirmаrеа цпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei сч
сеriп{еIе stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea рrеlчlчi anormal de sсйzчt) s-
а solicitat:

Dепumirеа
Iotului

Denumirea
operatorului

economlc

Pre{ul
ofertei

(йrй ТVА)*

cantitate
qi unitate

de mбsчrй

Соrеsрuпdеrеа
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Нf,rtiе
igienicй

Sйрuп
pentru rufе

SRL,,Deпiadi" 42.95
5 000,00 kg

SRL'опеgа-М" 35,79

Data
solicitйrii Operatorul economic Informa{ia solicitatй Rezmatul rйspunsului

operatorului economic

26.07.2022 SRL,,Geoter соm"
anexei ж.2З- urmare а licita{iei

electronice; certificatul de detinere а
conturilor bancare. Informafia solicitatй

SRL,,Deпittdi" 4,60
26 000,00

bucЁti
+ +

SRL ,,Geoter соm" з|"20 + +

2



ueclaraTla prlvlno conlшInarea
identitйtii benefi ciarilor efectivi

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea ореrаtоrulцi есопоmiс Motivul respingerii/descalifi сйrii

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:Pentru fiecare lot
1 1. Сritеriul de аtriьчirе aplicat: pretul cel mai scёzut qi corespunderea specificaliei tehnice
12. Informatia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:

(se va completa репtru loturile care aufost atribuite iп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-
pre| sau cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

13. Reevalrrarea ofertelor:

(se va completa iп cazul tп care ofertele aufost reeyaluate repetat)

Motivul rеечаluйrii оfеrtеlоr
Modificйrile operate

14. in urmа ехаmiпiri, evaluйrii qi соmраrйrii ofertelor depuse in саdrul рrосеdчrii de аtriьчirе s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizi}ie publicй/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizitie publicё:

tn temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

(Iпfоrпаrеа operalorilor есопоmiсi iпplica|i iп procedura de alribuire despre deciziile gпpului de lrtcru репtrч achizi|ii se realizeazd iп сопfоrmilаtе сч
prevederile arl, 31 al Legii пr, I31 diп 3 iulie 20t5 priviпd achizi|iile publice)

1б. Теrmепчl de aqteptare репtru incheierea contractului:

Factorii de ечаluаrе yаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul r Ропdеrеа

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

Denumirea
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
mаýurа

Рrе{ul uпitаr
(fйrП ТYА)

Рrе{ul total
(fйrП ТУА)

Рrе{ul total
(inclusiv ТVА)

Hffrtie igienicf, SRL,,Deniadi" 2б 000,00
Ьчсйti

4,60 5,52 143 520,00

Sйрuп pentru
rчfе

SRL roGeoter
соm"

5 000,00 kg 31,20 37 о44 187 200,00

15. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de luсrч репtrч achizi{ii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL,,Deniadi"
26.07.2022 e-mailSRL rrGeoter com"

SRL 'Опеgа-М"

n cazul in care valoarea estimatё а contractului о б zile in cazul transmiterii comunicбrii
n miiloace electronice si/sau fax

SRL,,Deniadi"



oste mаl mlca оесш pragunle provazute la аfi. /,

alin. (3) alLogii пr. 131 din 3 iulie 2015 privind
9 l I zlle п саzш netransmlterll соmuшсаru
prin mijloace electronice gi/sau fax п

iile

de asteptare, se фсlttеаzd iп coпforпilale cu prevederile TITL\JLUI IV Capitoltl I (Calctlarea Terпrcпltltti) al Codtillti Civil al Repttblicii Moldova).

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

18. InfOrmalia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) fubrica datd se соmрlеlеаzd doar |п cazul |п care la

рriп prezeпta dare de sеаmй, gfapul de lucra declard сd tеrmепul de aqteptare репtrа tпcheierea
coпtractalai/coпtracte_lor iпdicate afost respectat (ехсеРапd cazarile prevdzute ie irt. з2 itto, 1З1 al Legii пr.
131 diП 3 ialie 2015 PriviПd аСhiфiilе pabtice ), рrесum qi сd ii cazul depaпerii coпteitiliilo" ivroorесер|iопdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе qi solayioпite,

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grapal de lucra репtrа achizi|ii сопlirmd corectitadiпea desfdsardrii procedurii
de achiailie, fapt репtrа care poartd rdsрапdеrе сопfоrm prevederilor legale tп vigoare.

Сопduсйtоrul grupului de lucru репtru achizi{ii:

cazul in care valoarea estimatй а contractului
este еgаlё sau mai mаrе decet pragurilo prevёzute la
art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015

vind achizitiile publice

о 11 zile in cazul transmiterii comunicйrii
n miiloace electronice si/sau fax п

о 1б zile in cazul notransmiterii comunicйrii
miiloace electronice si/sau fax п

Dепчmirеа
ореrаtоrчlчi

economic

J[пtrерriпdеrеа:
Сч capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strйiп

Nчmirчl
pi data

contractului/
асоrdulчi-

саdrч

Cod
срч

valoarea contractului
Теrmеп de
valabilitate

al
contractului

SRL
,rDeniadi" Сч capital

autohton

12 сор
02.08.2022

ь
I

ь
са
cn

119 б00,00 143 520,00

зLI2.2022
SRL,Geoter

com"

13 сор
02.08.2022

156 000,00 187 200,00

Аu fost aplicate criterii репtru achizi{ii publice durabile
(achizi!ii verzi)? (DA/NU)

vаIоаrеа de achizi{ie сu ТyА din contract/ contracte а
lоtчlui/lоturilоr pentru саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (iпdiса|i suma сu ТVД)

Codul СРV al lotuluilloturilor репtru саrе аu fost aplicate
criterii de durabilitate:

criteriul de аtriьuirе репtru lotul/loturile репtrч саrе ач fost
aplicate criterii de durabilitate:

Prelul cel mаi scdzut ч
costul cel rпаi scdzut п
Cel mаi Ьuп raport calitate-pre| п
Cel mai Ьuп raport calitate-cost п

ffiжц"*ъ
Ql|ume, Рrепumе)

frri ТVА inclusiv
тчА

4



model-tip

DARE DE, SEAMA

de atribuire a contractului de achizi{ii publice X
de incheiere a acordului-cadru D

de anulare a procedurii de atribuire

Nr. L'/ din U I .UE.'2U2'2

1. Date cu privire la autoritatea contractant[:

Denumirea autoritfltii contractante Primlria comunei Tru$eni
Localitate Comuna Trugeni, municipiul Chiqin[u
II)NO I 00760 t 007398
Adresa Str.27 august,30
NumIr de telefon 022-s9-02-361 022-59-8 1 - 1 1

I\iimIr de fax
E-mail co nt ab i I itateatru seni(@g m ai I . co m
Adresa de internet
PersoanA de contact ftnmte, pret'tttn?e, telefon,
e-mail)

022-59-81- 1 1

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertei de prel
Tipul obiectului contractului de
a c h izitrielaco rd u I u i- cad rtt

Bunuri n Servicii u Lucr[ri n

Obiectul de achizi{ie Lucr[ri de repara{ie a clldirii Complexul
Educa{ional Truseni din com. Truqeni

Cod CPV 45453000-7
Expunerea motivului/temeiultri privind
alegerii procedurii de atribuire ftrt cctnrl
aplicdrii altor I nitary t e decat licita{ia
de,schisd sau cererea o.fertelor cle prel.uri)
Nr. procedurii de atribuire (lnitur7tle link-
ul procedurii de atribuire)

Nr: ocds-b3wdp 1-MD-16534817 567 52
http s'. I I mtender. gov. md/tenders/ocd s-
b3wdp I -MD- 165348 17 567 52?tab-contract-
notice

Data $i oia deCchiderii ofertelor Data: 06.06.2022 I Ora'.12. l5
Anun{ de inten(ie publicat in BAP Nux Dan

Data:
Link-ul:

Anun{ de participare publicat in BAP/
Invita(ia de participare translnisl

Nr: ocds-b3wdp1-MD-165348 17 567 52

http s : I I mtender. gov. md/tenders/o cd s-
b3wdp 1-MD- 165 3481,7 567 52?tab-contract-
notice
Data publicErii transmiterii'. 25.05 .2022

Tehnici qi instrumente 1nitary1 de
atribuire

Nun lnitar-cadrul lnitar lnitary de
achizilien licitalie electronic[n
catalog electronicn

'a- a I

,



de finanfare Buget de stat x
Buget CNAM n
Buget CNAS tr
Surse externe n
Alte surse: findicati I

Valoarea unitara (le i, .fdrd T-t'A) 604 77 6,77 lei

3. Clarific5ri privind documentatia de atribuire:
(Se va cornpleta tn cazul, tn care au fost solicitate clarfficdri)

Data solicitflrii clarificlrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintfl a solicitlrii de clarificare
Expunerea succintf, a rlspunsului
Data transmiterii

4. ModificIri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va contpletu fut cazul in cqre au,fost operate nrcdrficdri)

5. Pfini la termenul-limittr (data 06.06.2022 , ora 1100-_), au depus oferta _5_ ofertan{i:

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

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

findica{i ,st,rrsq utilizatd ;i data publicdriiJ

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

findicali numdrul de zileJ

DenuT:;i;'fflltor,or A s o ci alii/ ad m i n is trato ri i

SRL Etalon Construct 1,020600006 434 Platonov Dorin
SRL Fabianca t 00460000 1446 Victor Botolin
SRL Vicfactory 1018600045458 Russu Victor
SRL Aurora-Stroi 1 0036000 r97 45 Tudor Pavalenco
SRL Quantis E,co 1021 600022826 Madan Tudor

Denumire
document

Denumirea operatorului economic
S.R.L. Vicfactory SRL Fabianca SRL Etalon construct (Nu

s-au deschis oferta)
SRL Aurora
Stroi/SRL

Quantis Eco
(nu s-au
deschis
ofertele)

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

DUAE I prezentatl prezentat
2

rDt{o



DUAE-ul
asociatului
neprezentat

Oferta-deviz prezentat prezentat
prezentat

Cerere de
participare 9
Anexa nr.7) la
documentalia
Stand art la
ordinal
rninisterului
Finantelor
nr. 1 15 din
15 09 202r

prezentat prezentat

Documente de calificare
Se t'a consmna Drin: prezentat, ne?rezentat, mt cores\unde 

,

certificate de
conformitate a
principalelor
materiale qi
prezentarea
mostrelor

prezentat prezentat

prezentat prezentat

certificat
privind lipsa
datoriilor

prezentat prezentat

certifi cat ISO
900 1

prezentat prezentat

declara!ie
privind
experienla
similard,, lista
lucr[rilorexecut
ate Ei finisate in
ultimii 3 ani,
conform anexei
nr.l2 qi 73,
insofit de
certificdri de
bun[ execufie
pentru cele mai
importante
lucrdri.
Valoarea,

1 perioada qi locul
1..
I execu{tet
I lucrarilor qi

prezentat prezentat

nJ

informafii
generale despre
ofertant

ultimul raport
financiar



precizarea dac[
au fost
efectuarea in
conformitate cu

disponibilitate
de bani lichizi
200 000 lei MI)
(certificatul
b[ncii la care se
deserveste)

prezentat prezentat

termen de
garanlei pentru
lucrdri minim 2-
3 ani

prezentat prezentat

Garanlia pentru
ofertd de 2o/o

transfe r la contul
Primariei dupa
termenul limita
de prezentare a

ofertelor
06.06.2A22., ora

15.11

prezentat

Garanlia de
bun[ execu]ie a
contractului in
valoare de 5%
din valoarea

Grafic de
executare a
lucrlrilor
(Anexa nr. 10 la
documentalia
Stand artla
ordinal
Ministerului
Finanlelor
nr 1 15 din
15 09 .2021

prezentat prezentat

formularul
informative
despre ofertant

prezentat prezentat

declaraliile
privind
oblieatiile

prezentat prezentat

4.



contractuale fat6
de alli
beneficiari
declara!ie
privind lista
princi palelor
lucrlri executate
?n ultimul an de
activitate

prezentat prezentat

Declaralie
privind
personalul de
specialitate
qi/sau a
expe(ilor
propus/propuQi
pentru
implimentarea
contractului,
inclusive
diriginte de
santier cu
testdrile in
domeniul
lucr6rilor
executate.
Anexa 15

prezentat prezentat

Declarafiile
privind dot[rile
specific, utilajul
qi echipamentul
necesar pentru
indeplinirea
lucr[rilor

prezentat prezentat

Lista
subcontractantil
or qi

partealp[4ile
din contract
care sunt
indeplinite de
cdtre acestea.
Anexa 16

prezentat prezentat

Informa!ie
privind
asocierea anexa
l4

prezentat prezentat

Avizul
Inspectiei de
stat in
Constructii

prezentat prezentat

prezentat
5



Declaralia
privind
confirmarea
identitAfii
beneficiarilor
efectivi qi

neincadrarea
acestora in
situatia
condamn[rii la
participarea la
activit[il ale
unei organtza[ir
sau grup[ri
criminale,
pentru coruptie,
fraudl qi sau
spilare de
bani*Conform
ordinului MF
nr.45 din
24.1,1 .2020

prezentat prezentat

(Informalia privind derrumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate at cerinlele din
documentatria de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, neprex,entat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

* in carul fiilizdrii licitaliei electronice se va indica prelal ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Ei "Corespunderea cu specificaliile
tehnice"' , se va 

"onsemna 
prin: ,,+ " tn cazul corespunderii ;i prin ,,-" ttt cantl necoresputderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarit[1i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre(ului anormal de sclzut) s-

a solicitat:

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

Denumirea
lotului

I)enumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(fbr[ TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
VVmasura

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lucrlri de
repara{ie a
clldirii
Complexul
Educa{ional
Truseni din
com. Tru$eni

SRL "Vicfactory" 404 288,84 1 lot

SRL Fabianca 472 439,33 1 lot + +

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informatia solicitatl Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

Scrisoare
nr.747 din

Trezor[ria de Stat con{irmarea datei si ora
intrarii banilor pt garan{ia

Raspunsul Trezoririei de Stat nr.



13.07.2022
cltre
Trezorlria de
staVrninisterul
Finanfelor

pentru oferta a SRL
Vicfactory

20-5-3 02 dtn 20.07 .2022 prin care
se confirm[ ca banii au intrat la
contul Primdriei Truseni la data
de 06.06.2022, ora 15:11, dupd
termenul limit[.

765120.A7.2022 SRL Fabianca scrisoare nr 765120.A7 .2A22
privind j ustifi carea pretului
anonnal de scazut

SRL Fabianca a prezentat
scrisoare raspuns la data de
2T.07 .2022 nr. int. 706 cu din
21 07 2022, clr prez,entlrea
documentelor confi rm ative
privind justificarea pretului
anormal de scazut

9. Ofertan{ii respinEi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul respi n se rii/d escalifi c[ rii
SRL Vicfactory Constat6rile Deciziei nr.03D- 418-22 din data

de 18.07.2022 emisi de cltre Agen(ia
Na{ionall pentru Solu{ionarea
Contesta{iilor: oferta nu corespltnde cerinlelor
expltse in docuntentalia de atribrdre

SRL Etalon construct pret majorat in raport cu ofertantul ciqtrgqQl
SRL Aurora Stroi pret maiorat in raport cu ofertantul cistigator
SRL Quantis Eco pret maiorat in raport cu ofertantul cistigator

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot x
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind num[ru] de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: flndicald

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretulcel mai sc[zut x
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre1 n
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

12. Informalia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va completa pentru lotrtrile care au fost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-
pre! ,sau cel mai bwt raport calitate-cost)

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Denumirea opera Total



Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va conrpleta in cazul tn cctre ofertele au fost reevaluate repetaf

U. in urma examintrri, evalutrrii gi compartrrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicl/acordului-cadru:

Motivul reevaluflrii ofertelor Avind in vedere constatIrile din partea motiv afi a Deciziei
nr.03f)-418-22 din data de 1 8,07 .2022 emisl de cltre Agen(ia
Na{ional5 pentnr solufionarea Contestatiilor ?n ceea ce
priveste reevaluarea ofetrei operatorului economic SRL
"Vicfactory", gilpul de lucru a luat ca act prevederile Deciziei
men{ionate prin care s-a constat at cd SRL "Vicfactory" nu s-a
conformat prevederilor normative ;i 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. 13112015
privind achizitriile publice. : " oferta rut core,tpttnde cerirgelor
expttse tn docuntentalia de qtribuire ".( SRL "Vicfactory" a omis
s6 depun[ DUAE-ul asociatului pinS la termenul - limit6 de
depunere a ofertelor, cerin![ ce este obligatorie, respectiv forma
garanliei bancare nu a fost respectatd si depusd pind la termenul
limita).

In ceea ce priveste raportarea c[tre ANSC a dovezii cu privire la
data si ora incasdrii plalii pentru garanlia pentru ofert[ depus6 de
c[tre SRL Vicfatory, menlionIm c[ Primaria Truseni a depus
scrisoarea nr.747 din 13.07.2022 c[tre Ministerul Finanlelor,
Trezilrdria de Stat cu solicitarea de a ne confirma data si ora
intr[rii banilor in cont. La data de 22.07 .2022 am primit raspuns
prin scrisoarea nr. 20-5-3 02 drn 20.07 .2022, care confirmi faptul
cd ordinul de plat[ nr.76 din 06.06.2022 cu suma 8086,00 lei fiind
intrate la contul Primariei Truseni ?n data de 06.A6.2022, ora
15:11, adicd mijloacele b[neqti au fost ?ncasate dupl termenul
limitd de depunere a ofertelor, data 06.06.2022, ora 1l:00.

Modificlrile operate In contextul descalificarii ofertantului SRL Vicfactory, grupul de
lucru pentru achiztgii publice a decis reevaluarea ofertelor qi

deschiderea documentelor urmdtorului agent economic SRL
Fabianca, situat pe al Il-lea loc ?n sistemul SIA RSA.

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de

VYmasura

Pre{ul unitar
(fIri TvA)

Pre{ul total
(fIrX TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Lucrflri de
repara{ie L
clidirii
Complexul
Educafional
Truseni din
com. Truqeni

S.R.L
Fabianca

1 lot 472 439,33 472 439,33 566 927,20
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Anularea procedurii de achizilie publicS:

tn temeiul art. 7 | alin. 
- 

lit , likt.-.
Argumentare:

(Informorea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
luiru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3I al Legii nr. I3l din 3 iulie
20I5 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(Selecta{i termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdrute de Legeanr. I3l din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd tn conformitate
cu prrveierile TITLULLil IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

18. Informalia privind achizilii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tn

cantl tn care la procedura de achizi;ie publicd aufost aplicafe criterii de dwrabilitate ;i s-a tncheiat
contract/contrdcte pentru lot/loturi pentru Qare aufost aplicate criterii de durabilitate)z

15. Infor-marea opcratorilor cconomici dcsprc deciziilc gr-upului de lucru pcntru achizifii:

f)enumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

S.R.L Fabianca 22.07 2022 e-ruail
S.R L. Etalon Construct 22 07.2022 e-nruil
S.R L.Vicfactory 22 07.2022 e-ruail
S.R.L. Quantis eco 22 07.2022 e-n?ail
S.R.L. Aurora Stroi 22.07 2022 e-nruil

ioarea estimatd, a contractului
este mai mic[ dec0t pragurile prevezvte la art. 2
alin. (3) al Legii nr. 13 1 din 3 iulie 2015 privind
achrztliile publice

6 zrle in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice qi/sau fax n
[ 11 zrle in cazul netransmiterii comunicirtt
prin mij loace electronice qi/sau fax n

in cazul ?n care valoarea estimatd a contractului
este egall sau mai mare dec0t pragurile
prev[zvtela art.2 alin. (3) al Legii nr. 13 t din 3
iulie 2015 privind achtziliile publice

tr 1 1 zlle in cazul transmiterii comunicdrii prin
mij loace electronice qi/sau fax tr
tr 16 zile in cazul netransmiterii comuniclrii
prin miiloace electronice qi/sau fax n

f)enumirea
operatorului

economic

Numlrul
$i data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al

contractului/acor
dului-cadruflrl TVA

SRL
FABIA}{CA 2L

0l .08.2022
45453000
-7

472 439,33 566 927,,20 3 1 12 2022

9
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(DA/NU)rlicate c riterii pe tru achizifii publice durabile : (ar hizil I]

(indicali suma cu'l'7A)

rr^l^ ^ ^l- a r! rn tl ^^*a--^^L^v art itrc:l ul II ,LI Irc (- u I Y N (IIII GUIII r-zil- Lt gurrtr-?tt t€ a
)C
rfr

)n
,n

tr
,\-

'Lr C
t,A Ii,carte criterii de

|Iutalt3 (rer 1'vt t) )i
,'.

0 u Itril'lt rt cill't e criteri:
dp rlrrrrnhil if nfe.av uu,

Pretrul cel mai scirzttt r
Costul cel mai scdzut u

Cel mqi bun roport cctlitctte-prel a

Cel. mai bun rctport calitate-cost D

ril
)li

It
a

ru

it
6l

)U

le
:e
lu

p
r2

r€

It
nl
)il

fr
tit
.

u lotullloturile
ate:

pentru care a u ft)s

Prin pre4enta dare de seamd, grupul de lucru declurd cd termenul de uqteptore pentru incheierea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptfrnd caarile prevdzute de arl 32 alin. (3) ol Legii
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DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice 
Nr. d i n

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante l.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 prețuri
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □

Obiectul achiziției REAGENȚI CHIMICI, INCLUSIV ACIZI. SĂRURI. 
SOLVENȚI ORGANICI, INDICATORI. SOLUȚII BUELR. 
CULTURI Șl MRC pentru domeniul siguranță alimentară

Cod CPV 331OOOOO-1
Expunerea motivului/temciului 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-b3wdpl-MD-1651329477185
Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tendei721055860/
Data publicării: 21 apr 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 atribuire
(după caz)

□Acord-cadru oSistem dinamic de achiziție 
□Licitație electronică nCatalog electronic

Sursa de finanțare □Alte surse: [proprii ]
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 329 850 .00 MLD

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

ț S’c  vu completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor 3 mai 2022, 13:14
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

Alcool etilic procent 
întrebare: Acceptați Alcool etilic de 96%?

Expunerea succintă a răspunsului se accepta
Data transmiterii 3 mai 2022. 14:33

1
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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 de depunere și deschidere a 
ofertelor prelungit (după caz)

[Indicați numărul de zile]
_ .. .....

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

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii

1. Mic-Tan SRL 1002600038282 Gheorghe Michiciuc
2. Ecochimie 1002600052156 Nicolae Iurcu
3. Mediclim AM 1003600131744 Ciupe Anda
4 BIOTECHLAB 1004600067330 PÎSLARU RODICA
5 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))

Denum irea operatorului economic
Denumire 
document

Operator 
economic
1

Operator 
economic

2

Operator 
economic

3

Operator 
economic

4

Operator 
economic 
5

Operator 
Economic

Operator
Economic

Operator
Economic

Operator 
Eiconomic

Operator
Economic
1

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

Propunere 
a tehnică

PREZEN
TAT

PREZEN
TAT

PREZEN
TAT

PREZEN
TAT

PREZEN
TAT

—
Propunere
d
financiară

PREZEN 
TAT

PREZEN
TAT

PREZEN 
TAT

PREZEN
TAT

PREZEN
TAT

DUAE PREZEN 
TAT

PREZEN 
TAT

PREZEN
TAT

PREZEN
TAT

PREZEN 
TAT

Garanția 
pentru 
ofertă 
(după caz)

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 
(fără
TVA)*

Cantitat 
e și 
unitate 
de 
măsură

Corespunderea cu 
cerințele de 
calificare

Corespunderea 
cu specificațiile 
tehnice

Lot 1 Mic-Tan SRL 1650 5/L + +

Ecochimie 34425 4- +

Lot 2 Mic-Tan SRL 1210.0 11 /kg + J_

Ecochimie 4895.00 + 4~

Lot 3 Mic-Tan SRL 600.00 7,5/L + +

Ecochimie 1732.00 + +

Lot 4 Ecochimie 712.00 0,5/L + 4-

Mic-Tan SRL 721.00 + 4-

Lot 5 Mic-Tan SRL 150.00 1,0/kg +

Ecochimie 380.00 +

Lot 6 BIOTECHLAB 2270.00 10/L + 4-

Ecochimie 22 75.00 + +

Mic-Tan SRL 4675.00 + 4-

Lot 7 Mic-Tan SRL 2099.00 17,5/L + 4_

Ecochimie 2100.00

Lot 8 Mic-Tan SRL 2649.00 2/L -

Ecochimie 2650.00

Lot 9 Mic-Tan SRL 80.00 1/kg + +

Ecochimie 435.00 + +

Lot 10 Mic-Tan SRL 242.50 0,5/kg + +

Lot 11 Mic-Tan SRL 1170.00
3 /kg

- ■
Ecochimie 1620.00

Lot 12 Mic-Tan SRL 60.00 0,6/ kg +

+

+

+Ecochimie 405.00
Lot 13 Mic-Tan SRL 60.00 0,4 /kg + +

Ecochimie 1235.20 + +

Lot 14 Mic-Tan SRL 162.00
1,0 / kg

+ +

Ecochimie 343.00 4- +

Lot 15 BIOTECHLAB 185.00
5,0/kg

+

+

+

4-

4-Mic-Tan SRL 188.00
Ecochimie 895.00 +

Lot 16 Mic-Tan SRL 30.00 Of kg +

+

+

Ecochimie 399.50 +

Lot 17 Ecochimie 796.00 0,500/
kg

+ +

BIOTECHLAB 800.00
Mic-Tan SRL 1237.50

Lot 18 Mic-Tan SRL 60,00 0,2/kg
Ecochimie 330,80



Ecochimie 2184,00 +
Lot 20 Mic-Tan SRL 330,00 1,5 /kg +

4-

+

+Ecochimie 2647,50
Lol 21 Mic-Tan SRL 111,25

0,5/kg
+

+

4-

4-Ecochimie 1162,50
Lot 22 Mic-Tan SRL 80,00

0,5 /kg
+

+

4-

4-Ecochimie 422,50
Lot 23 BIOTECHLAB 4999,00 0,2/kg +

Ecochimie 5000,00
Mic-Tan SRL 5788,00

Lot 24 Mic-Tan SRL 6600,00 10/g - -

Lot 25 Mic-Tan SRL 520,00 25 g - -

Lot 26 Ecochimie 650,00 3/kg
Mic-Tan SRL 999,00

Lot 27 Mic-Tan SRL 1500,00 2,5 /kg - -

Ecochimie 2800,00
Lot 28 Mic-Tan SRL 150,00 1 /kg 4-

+

+

+Ecochimie 935,00
Lot 29 Mic-Tan SRL 325,00 5,0/ kg +

+

4

■+Ecochimie 5399,98
Lot 30 Mic-Tan SRL 80,00 1,0 /kg +

+

+

+Ecochimie 920,00
Lot 31 Mic-Tan SRL 55,50 0,3/kg +

+

+

+Ecochimie 516,00
Lot 32 BIOTECHLAB 3099,00 1/kg +

+

+

+

+

+
1

Ecochimie 3100,00
Mic-Tan SRL 16170,00

Lot 33 Ecochimie 1972,50 0,250/kg +

+

4-

4-Mic-Tan SRL 4620,00
Lot 34 Mic-Tan SRL 320,00 2/L + 4-

Ecochimie 1264,00
Lot 35 Mic-Tan SRL 117,50 0.5/kg - -

Ecochimie 860,00
Lot 36 Ecochimie 867,50 0,5/kg - -

Mic-Tan SRL 2455,00
Lot 37 Mic-Tan SRL 2275,00 35/L +

+

+

+Ecochimie 5250,00 -
Lot 38 Mic-Tan SRL 770,00 2,5/L + +

Ecochimie 1125,00
Lol 39 Mic-Tan SRL 60,00 1 /kg -

i

Ecochimie 415,00
Lot 40 Mic-Tan SRL 325,00 5/ cutii +

+

+

+

+

+
BIOTECHLAB 400,00
Ecochimie 3000,00

Lot 41 Ecochimie 1250,00 5 /L +

+

+

+Mic-Tan SRL 1799,00
Lot 42 Mic-Tan SRL 11 400,00 190/kg + +

4



Lol 43 Ecochimie 787,95 0,010/kg 4- +

Mic-Tan SRL 1605,00
Lol 44 Mic-Tan SRL 260,00 2/kg - -

Ecochimie 1260,00
Lol 45 Mic-Tan SRL 839,00 2,5/L +

+

+

+Ecochimie 840,00
Lot 46 ElaDumPharma SRL 5840,00 160/L + 4-

Lot 47 Ecochimie 29 999,00 40/L +

+

+

+-Mic-Tan SRL 30 000,00
Lol 48 Ecochimie 18 690,00 3000 

pastile
+ +

Mic-Tan SRL 59 675,00
Lot 49 Mic-Tan SRL 195,00 0,25 kg - -

Ecochimie 583,75
Lol 50 BIOTECHLAB 888,00 5 /L

+

+

+

+

+
Mic-Tan SRL 889,00
Ecochimie 915,00

Lot 51 Ecochimie 2749,90 4 /L + -I-

BIOTECHLAB 2750,00
Mic-Tan SRL 3500,00

Lot 52 Ecochimie 2675,00 2,5/L - -

Lot 53 BIOTECHLAB 320,00 0,2 5/kg -U

4-

4- +
Ecochimie 325,00
Mic-Tan SRL 958,33

Lot 54 Mic-Tan SRL 60,00 2,0/L +

+

+

+Ecochimie 74,98
Lot 55 Mic-Tan SRL 200,00 0,05/kg + +

BIOTECHLAB 825,00
Ecochimie 1666,60

Lot 56 LIPSA OFERTA *

Lot 5 7 Mic-Tan SRL 150,00 0,025/kg + 4-

IEcochimie 433,00
Lot 58 LIPSA OFERTA

Lot 59 Mic-Tan SRL 750,00 0,2 5/kg +

+

4 Л

+Ecochimie 2907,50
Lot 60 BIOTECHLAB 2553,00 12/ hue

2 set
+ +

i

Mic-Tan SRL 2556,00 '
Ecochimie 10864,00

Lol 61 Mic-Tan SRL 1250,00 2 hue -

Ecochimie 2860,00
Lot 62 Ecochimie 16 500,00 18 / hue

3 set
+

+

+

4-

+

+•
BIOTECHLAB 20 990,00
Mic-Tan SRL 25 999,00

Lot 63 Ecochimie 4070,00 18/ hue
3 set

+

+

4-

4-Mic-Tan SRL 6799,00
Lot 64 Ecochimie 3500,00 6/ hue +

+

+

+Mic-Tan SRL 4999,90



Mic-Tan SRL 3299.90 + +
ZLoZ 66 Ecochimie 3300.00 500/ml +

+
4-

+Mic-Tan SRL 7975,00
Lot 67 Mic-Tan SRL 24 200,00 8 /g +

Lot 68 Mic-Tan SRL 635,00 100/g - -

Lot 69 Mic-Tan SRL 1385,00 10/g - ■

Lot 70 Ecochimie 1772,00 3,0/L +
+

4
1

4 ,Mic-Tan SRL 1799,00
Lot 71 Mic-Tan SRL 1400,00 3,0/L +

+ 4-Ecochimie 1649,00
Lot 72 Mic-Tan SRL 1400,00 3,0/L +

+
+

+Ecochimie 1578,80
Lot 73 Mic-Tan SRL 2365,00 1.0/g + +

Lot 74 Mic-Tan SRL 2755,00 bO/g - -

Lot 75 Mic-Tan SRL 5410,00 25,0/g - -

Lot 76 Mic-Tan SRL 3730,00 LO/g -

Lot 77 Mic-Tan SRL 1355,00 10 g + +

Lot 78 Mic-Tan SRL 2300,00 1,0/g + +

Lot 79 Mic-Tan SRL 4290.00 1,0/g - -

Lot 80 MEDICLIMAM 6700,00 Tub 4 + +

Lot 81 LIPSA OFERTA
Lot 82 LIPSA OFERTA
Lot 83 MEDICLIMAM 9623,88 Flacon 1 + +

Lot 84 LIPSA OFERTA
Lot 85 MEDICLIMAM 7355,00 Tub 4 + +

Lot 86 MEDICLIMAM 7400,00 Tub 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
20 MAI
2022

mic-
tan@mail.ru

buna ziua .solicitam sa ne expediati in regim de urgenta 
specificațiile depline conform fiselor de componenta de la 
producător .pentru loturile : 3,5,12,13,14,19,20,22,29,30,31 
,35,42,44,49,57,59,61,70,71,72 .

Mail 
mic-tan@mail.ru

26 mai 2022 mic- 
tan@mail.ru

buna ziua, solicitam repetat, specificații tehnice care descrie 
compoziția reactivului si certificate pentru următoarele loturi: 
LOT 2 ,9 ,10 ,13,21,35,49,54
pentru LOT 61 prezentați certificatul trasabil .

Mail
mic-tan@mail.ru

31 mai 2022 mic- 
tan@mail.ru

prin prezenta I.P. CRDV va comunica ca prezentarea actelor ex. 
Anexa 22,23 după inregistrarea acesteia in sistem pe perioada 
depunerii ofertelor ,nu se accepta ,este inadmisibil si contrar legii 
achizițiilor .solicitam in regim de urgenta repetat sa ne prezentați 
CERTIFICATE pentru armatoarele loturi : 
2.9.10.13,16,21.44,49,54,59.61
In caz contrar, in cazul in care nu prezentați nici a 3a oara aceste acte 
,avem tredtul legal de a desemna cistigator următorul participant, va 
mulțumim pu înțelegere 
termen l(una zi lucratoare )

Mail 
mic-tan@mail.ru
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9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului 
economic

Motivul respingerii/descalificării

Mic-Tan SRL în temeiul art. 71 din Legea nr. 131 din 03.07.201 5 privind achizițiile 
publice, grupul de lucru pentru achiziții a anulat următoarele loturi 
pentru care prețul ofertat depășește valoarea estimată peste 30 % I.ot 8 
,11,18,24,25,27,36,39,68,69,74,75,76,79

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 8 
,11,18,24,25,27,36,39,52,68,69,74,75,76,79.

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 suni 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 calilate-preț 
sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

(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 pu ?lică/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 Acid sulfuric Mic-Tan SRL 5/L 330.00 1650 1980.00
LOT 2 Acid boric Mic-Tan SRL И /kg 110,00 1210.0 1452.00
LOT 3 Acid acetic glacial Mic-Tan SRL 7,5 /L 80,00 600.00 720.00
LOT 4 Acid acetic anhydru Ecochimie 0,5/L 712.00 712.00 854.40
LOT 5 Acid citric monohidrat Mic-Tan SRL 1,0/kg 150.00 150.00 180.00

LOT 6 Acid azotic 65 % BIOTECHLAB 10/L 227.00 2270.00 2724.00
LOT 7 Acid clorchidric 37 % Mic-Tan SRL 17,5 /L 119.94 2099.00 2518.80
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LOT 10 Acetat de zinc Mic-Tan SRL 0,5/kg 242.50 242.50 291.00
LOT 12 Bicarbonat de sodiu Mic-Tan SRL 0.6/ kg 60.00 60.00 72.00
LOT 13 Cromat de potasiu Mic-Tan SRL 0,4 /kg 60.00 60.00 72.00
LOT 14 Clorura de calciu Mic-Tan SRL 1,0/kg 162.00 162.00 194.40
LOT 15 Clorura de sodiu BIOTECHLAB 5,0 / kg 37.00 185.00 222.00
LOT 16 Clorură de amoniu NH4C1 Mic-Tan SRL 0,1 kg 30.00 30.00 36.00
LOT 17 Dihidrogenofosfat de 
potasiu
KH2PO4 ,cu certificat trasabil

Ecochimie 0,500/ kg 796.00 796.00 955.20

LOT 19 Ferocianura de potasiu 
(sarea galbena)
K4[Fe(CN)6] x 3H2O

Mic-Tan SRL 1,5 /kg 330,00 330,00 396.00

LOT 20 Fericianura de potasiu 
(sarea galbena)
K3[Fe(CN)6] x 3H2O

Mic-Tan SRL 1.5 /kg 330.00 330.00 396.00

LOT 21 Kaliu-natriu tartrat Mic-Tan SRL 0,5 /kg 111.25 1 11,25 134.70

LOT 22 Nitrat de potasiu KNO3 Mic-Tan SRL 0,5/kg 80,00 80.00 96.00
LOT 23 Nitrat de argint AgNO3, cu 
certificate trasabil

BIOTECHLAB 0,2 /kg 4999,00 4999,00 5998.80

LOT 26 Sodium chloride puriss, p.a, 
reag. ISO, puritate. > 99,5 % ,cu 
certificat trasabil

Ecochimie 3/kg 216.66 650.00 780.00

1
LOT 28 Sulfat de sodiu anhidru Mic-Tan SRL 1 /kg 150.00 150.00 180.00
LOT 29 Sulfat de cupru Mic-Tan SRL 5,0/ kg 65.00 325.00 390.00
LOT 30 Tetraborat de sodiu Mic-Tan SRL 1,0 /kg 80,00 80,00 96.00
LOT 31 Sulfat dublu de fier si 
amoniu (Sare Mohr)

Mic-Tan SRL 0.3/ kg 55,50 55.50 66.60

LOT 32 Heptamolibdat de amoniu 
(NH4)6Mo7O24 x 4H2O

BIOTECHLAB 1/kg 3099.00 3099,00 3718.80

LOT 33 Monovanadat de amoniu Ecochimie 0,250/kg 1972,50 1972,50 2367.00
LOT 34 Alcool izoamilic Mic-Tan SRL 2/L 160.00 320,00 384.00
LOT 35 Amidon Ecochimie 0,5/kg 860,00 860,00 1032.00
LOT 37 Eter petroleic 40 -60 Mic-Tan SRL 35/L 65.00 2275.00 2730.00
LOT 38 Eter dietilic Mic-Tan SRL 2,5/L 308.00 770,00 924.00

LOT 40 Hirtie de indicator 
universala

Mic-Tan SRL 5/ cutii 65.00 325.00 390.00

LOT 41 Hexan Ecochimie 5 /L 250.00 1250,00 1500.00
LOT 42 Hidroxid de sodiu, granulat Mic-Tan SRL 190/kg 60.00 11

400.00
16800.00

LOT43 Sulfanilamid C6H8N2O2S Ecochimie 0,010/kg 787,95 787,95 945.54
LOT 44 Acetat de sodiu anhidru Ecochimie 2/kg 630.00 1260.00 1512.00
LOT 45 Acetona Mic-Tan SRL 2,5/L 335.60 839,00 1006.80

LOT 46 Alcool etilic ElaDumPharma
SRL

160/L 36.50 5840.00 7008.00

LOT 47 Mucasol Ecochimie 40/L 749.975 29
999,00

35998.80 1

LOT 48 Pastile de catalizare 
Kjeldahl pentru determinarea 
proteine cu componenta: 5 g K2SO4;
0,5 g C11SO4

Ecochimie 3000 
pastile

6.23 18
690,00

22428.00

LOT 49 P-Toluidina2 Ecochimie 0.25 kg 583,75 583.75 700.50
LOT 50 2-propanol BIOTECHLAB 5/L 177.60 888.00 1065.60
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LOT 53 Silicagel BIOTECHLAB 2,5/L 128.00 320.00 384.00
LOT 54 Apa oxigenata 33-37% Mic-Tan SRL 0,25/kg 60,00 60.00 72.00
LO L 55 Metiloranj (indicator) Mic-Tan SRL 2,0/L 100.00 200,00 240.00
LOT 57 Fenolftaleina
C20H14O4 (indicator titrare)

Mic-Tan SRL 0,025/kg 150.00 150,00 180.00

LOT 59 Albastru de metil Mic-Tan SRL 0,25/kg 750,00 750,00 900.00
LOT 60 Fixanal Sodiu Hidroxid 
concentrate standard solution 0,1 M
NaOH (0.1 N) cu certificat trasabil

BIOTECHLAB 12/buc
2 set

1276.50 2553,00 3063.60

LOT 61 Fixanal Sodiu tiosulfate 
concentrate standard solution 0,1 M 
Na2S2O3
( 0,1 N) cu certificat trasabil

Mic-Tan SRL

2 / buc

625.00 1250.00 1500.00

LOT 62 Fixanal Silver nitrate 
concentrate standard solution 0,1 M 
AgNO3
(0.1 N) cu certificat trasabil

Ecochimie
18 / buc
3 set

5500.00 16
500.00

19800.00

LOT 63 Fixanal Hydroeloric acid 
concentrate standard solution 0.1 M 
HCL
(0,1 N) cu certificat tra5abil

Ecochimie
18/ buc
3 set

1356.66 4070,00 4884.00

LOT 64 Fixanal sodiu chloride 
concentrate standard solution NaCl 
0.1 M
(0,1 N) cu certificat trasabil

Ecochimie
6/ buc

583.33 3500,00 4200.00

LOT 65 MRC : Standard nitrit de 
sodiu pentru cromatografia ionica 
IC (NO2) cu concentrația 1000 
mg/1, cu certificat trasabil

Ecochimie

300 /ml

2700,00 2700,00 3240.00
i

LOT 66 MRC : Phosphate 
phosphorus Standard for IC cu 
concentrația
1000 mg/1 P as phosphate in water, 
cu certificat trasabil

Ecochimie

500/ml

3300.00 3300,00 3960.00 '

LOT 67 MRC Etalon standard de
L-TRYPTOPHAN ,pentru analiza 

cantitativa ,cu certificat rasabil

Mic-Tan SRL
8 /g

24
200.00

24
200.00

29040.00

LOT 70 Soluții bufer gata de 
utilizare 
pH-4,0 ±0,01 cu certificat trasabil

Ecochimie
3,0/L

590.66 1772,00 2126.40
i

_ __ ....
LOT 71 Soluții bufer gata de 
utilizare
pH 7,0 ± 0.01 - cu certificat
trasabil

Mic-Tan SRL

3,0L

466.66 1400,00 1680.00 1

LOT 72 Soluții bufer gata de 
utilizare
pH - 10,0 ± 0,01 cu certificat 
trasabil

Mic-Tan SRL

3,0L

466.66 1400,00 1680.00

LOT 73 MRC. Caffeine,
C8H10N4O2

Mic-Tan SRL 1,0/g 2365,00 2365,00 2838.00

LOT 77 (S)- (-) - Limonene,
C10H16

Mic-Tan SRL 1,0/g 1355,00 1355,00 1626.00

LOT 78 Ethyl Phenylacetate,
C6H5CH2COOC2H5

Mic-Tan SRL 1,0/g 2300,00 2300,00 2760.00
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liofilizata Listeria Innocua AM
LOT 83 Cultura de referința 
liofilizata certificata Escherichia 
Coli cu nivel de E+04 in pileta

MEDICLIM
AM

Flacon 1 9623,88 9623.88 11548.65

LOT 85 Cultura de referința
1 i ofi 1 i zata, Campy 1 obacter j ej uni 
WDCM 00156

MEDICLIM
AM

Tub 4 1838.75 7355,00 8826.00

LOT 86 Cultura de referința 
liofilizata, Campylobacter coli 
WDCM 00004

MEDICLIM
AM

Tub 4 1850.00 7400,00 8880.00

Anularea procedurii de achiziție publică: 

în temeiul art. 71 alin. lit

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

Argumentare: _______________________________________________________________

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

officeoffice@mediclim.md. 
mic-tanmic-tan@mail.ru, 
licitatiilicitatii@eladum.com, 
infoinfo@ecochimie.md, 
biotech labbiotech lab@mail.ru

7 iunie 2022 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 □

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

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

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

întreprindere 
a:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/
Cu capital 

străin

Valoarea contractului

Denumirea 
operatorului 

economic

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod CPV
fără TVA inclusiv

TVA

Termen 
de I 

valabilit
ate al 

contract 
ului/acor j

d ului- 
cad ru
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-COCH1MIE autohton
ECO-
1606/22-2 16.06.22 33100000-1 92153.10 110583.72 30.12.22

M1C-TAN SRL autohton Nr.88 17.06.22 33100000-1 65964.25 79157.10 30.12.22

30.12.22MED1CL1M
AM

autohton Nr.
21055860

16.06.22
33100000-1

31078.88 37294.66

BIOTECHLAB autohton 27/COP 13.06.22 331OOOOO-1 14314.00 17176.00 30.12.22
ELADUMPHA
RMA SRL

autohton 29/COP 16.06.22 33100000-1 5840.00 6307.20 30.12.22

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

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

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

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

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

Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

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

(Nunu



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice □ 
Nr. -r din

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

Bunuri □

Obiectul achiziției STANDARDE ANALITICE Șl STANDARDE
INTERNE PENTRU DETERMINAREA
REZIDUURILOR DE MEDICAMENTE Șl CELULE
SOMATICE ÎN PRODUSE ALIMENTARE

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)

I

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

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1652184477023
Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tendei721056232/
Data publicării: 10 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 publicai: j 
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 dc achiziție 
□Licitație electronică nCatalog electronic

Sursa de finanțare □Alte surse: [proprii ]
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 545 300.00 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

mailto:crdv@ansa.gov
http://www.crdv.md
https://achizitii.md/ro/public/tendei721056232/
https://crdv.md/categorv/tenders/annual


Data transmiterii

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

5. Până la termenul-limită (data 20.05.2022, ora 15:42 ), au depus oferta 3 ofertanți:

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării]

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

[Indicați numărul de zile]

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

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii

1. Mic-Tan SRL 1002600038282 Gheorghe Michiciuc
2. BIOTECHLAB 1004600067330 PTSLARU RODICA
3. 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))

Denumirea operatorului economic
Denumire Operator Operator Operator Operator Operator Operator Operator Operator Operator Operator

document economic
1

economic
2

economic
3

economic economic Economic Economic Economic Economic Economic
1

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

Propunere 
a tehnică

PREZEN
TAT

PREZEN
TAT

PREZEN
TAT

Propunere 
a 
financiară

PRE7.EN
TAT

PREZEN
TAT

PREZEN 
TAT

DUAE PREZEN 
TAT

PREZEN 
ТАГ

PREZEN
ТАГ

Garanția 
pentru 
ofertă 
(după caz)

PREZEN 
TAT

PREZEN
ТАГ

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)



J

Denumirea 
lotului

Denumirea 
operatorului economic

Prețul ofertei
(fără TVA)*

Cantitate și 
unitate de 
măsură

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice
Lot 1 BIOTECHLAB 1050.00 2000

—Mic-1 an SRL 2000.00
Lot 2 BIOTECHLAB 1300.00 2000

Mic-Tan SRL 2000.00
Lot 3 BIOTECHLAB 1012.50 1000

Mic-Tan SRL 1350.00
1 Lot 4 BIOTECHLAB 1950.00 2000

—Mic-Tan SRL 16 500.00
Lot 5 Mic-Tan SRL 75 375.00 3500.00

' Lot 6 BIOTECHLAB 1962.50 2200.00
Mic-Tan SRL 2630.00

Lot 7 BIOTECHLAB 3440.00 4000.00
Mic-Tan SRL 4595.00

Lot 8 BIOTECHLAB 2015.00 2200.00
—Mic-Tan SRL 2018.00

Lot 9 BIOTECHLAB 1287.50 1000.00
Mic-Tan SRL 6015.00

Lot 10 BIOTECHLAB 6235.00 10 000.00

----------------------Mic-Tan SRL 10 890.00
Lot 11 BIOTECHLAB 2310.00 2200.00

Mic-Tan SRL 3300.00
Lot 12 Mic-Tan SRL 7000.00 9500.00

BIOTECHLAB 8537.50
Lot 13 Mic-Tan SRL 7800.00 14 000.00

BIOTECHLAB 8895.00
Lot 14 BIOTECHLAB 2428.00 2200.00

Mic-Tan SRL 2435.00
Lot 15 BIOTECHLAB 2699.00 3000.00

Mic-Tan SRL 2700.00
Lot 16 BIOTECHLAB 2785.00 3000.00

Mic-Tan SRL 2790.00
Lot 17 Mic-Tan SRL 4050.00 1800.00
Lot 18 BIOTECHLAB 14 820.00 16000.00

Mic-Tan SRL 14 832.00
Lot 19 BIOTECHLAB 4495.00 5000.00

Mic-Tan SRL 4500.00
Lot 20 Mic-Tan SRL 3315.00 1100.00
Lot 21 BIOTECHLAB 1587.00 1800.00

Mic-Tan SRL 1591.00
Lot 22 BIOTECHLAB 1901.00 2200.00

Mic-Tan SRL 1904.00
Lot 23 Mic-Tan SRL 4931.25 3800.00



Mic-Tan SRL 3898.00
BIOTECHLAB 2785.00 2800.00
Mic-Tan SRL 3640.00

Lot 26 BIOTECHLAB 1875.00 200.00
Mic-Tan SRL 2265.00

Lot 27 BIOTECHLAB 1990.00 2200.00
Mic-Tan SRL 1996.00

Lot 28 Mic-Tan SRL 3000.00 3600.00
BIOTECHLAB 3664.00

Lot 29 BIOTECHLAB 1240.00 1300.00
Mic-Tan SRL 1690.00

Lot 30 BIOTECHLAB 1299.00 1400.00
Mic-Tan SRL 1300.00

Lot 31 BIOTECHLAB 1299.00 1500.00
Mic-Tan SRL 1300.00

Lot 32 BIOTECHLAB 1483.00 1600.00
Mic-Tan SRL 1484.00

Lot 33 BIOTECHLAB 1197.00 1300.00
Mic-Tan SRL 1202.00

Lot 34 Mic-Tan SRL 2722.00 2900.00
BIOTECHLAB 2795.00

Lot 35 BIOTECHLAB 2389.00 2600.00
Mic-Tan SRL 2390.00

Lot 36 BIOTECHLAB 3949.00 4600.00
Mic-Tan SRL 3953.00

Lot 37 BIOTECHLAB 1840.00 2000.00
Mic-Tan SRL 1842.00

Lot 38 BIOTECHLAB 1620.00 1800.00
Mic-Tan SRL 1624.00

Lot 39 BIOTECHLAB 1587.00 1800.00
Mic-Tan SRL 1591.00

Lot 40 BIOTECHLAB 1535.00 1600.00
Mic-Tan SRL 1538.00

Lot 41 BIOTECHLAB 1163.00 1300.00
Mic-Tan SRL 1164.00

Lot 42 BIOTECHLAB 1480.00 1600.00
Mic-Tan SRL 1485.00

Lot 43 Mic-Tan SRL 2500.00 4000.00
BIOTECHLAB 3495.00

Lot 44 BIOTECHLAB 3299.00 3800.00
Mic-Tan SRL 3300.00

Lot 45 BIOTECHLAB 1290.00 1400.00
Mic-Tan SRL 1820.00

Lot 46 BIOTECHLAB 3170.00 3600.00
—Mic-Tan SRL 3174.00

Lot 47 BIOTECHLAB 1444.00 1600.00
Mic-Tan SRL 1448.00

Lot 48 BIOTECHLAB 2665.00 3000.00
Mic-Tan SRL 2670.00
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Mic-Tan SRL 3393.00
л 50 BIOTECHLAB 1700.00 3100.00

Mic-Tan SRL 4030.00
Lot 51 BIOTECHLAB 2610.00 5200.00

Mic-Tan SRL 2612.00
Lot 52 BIOTECHLAB 1079.00 4200.00

Mic-Tan SRL 1080.00
Lot 53 Mic-Tan SRL 5460.00 4200.00
Lot 54 BIOTECHLAB 3795.00 4200.00

Mic-Tan SRL 3800.00
Lot 55 Mic-Tan SRL 6000.00 10 000.00

BIOTECHLAB 1 1 800.00
Lot 56 Mic-Tan SRL 3200.00 4400.00

BIOTECHLAB 4060.00
Lot 57 Mic-Tan SRL 5460.00 5000.00

Lot 58 Mic-Tan SRL 5460.00 4200.00

Lot 59 Mic-Tan SRL 2490.00 3500.00
BIOTECHLAB 3564.00

Lot 60 Mic-Tan SRL 3900.00 5200.00
BIOTECHLAB 4840.00

Lot 61 Mic-Tan SRL 3250.00 2500.00

Lot 62 Mic-Tan SRL 10 395.00 4200.00

Lot 63 Mic-Tan SRL 64 590.00 12 000.00

Lot 64 Mic-Tan SRL 129 175.00 13 000.00

Lot 65 Mic-Tan SRL 357 500.00 7000.00

Lot 66 Mic-Tan SRL 136 805.00 3500.00

Lot 67 BIOTECHLAB 9590.00 10 500.00
Mic-Tan SRL 9595.00

Lot 68 BIOTECHLAB 9075.00 10 000.00
Mic-Tan SRL 9100.00

Lot 69 BIOTECHLAB 4255.00 4500.00
Mic-Tan SRL 4259.00

Lot 70 BIOTECHLAB 30 499.00 25 000.00
Mic-Tan SRL 30 500.00 ,

Lot 71 BIOTECHLAB 7490.00 8500.00
Mic-Tan SRL 7508.00

Lot 72 BIOTECHLAB 1200.00 1500.00
Mic-Tan SRL 1950.00

Lot 73 Mic-Tan SRL 18 590.00 7600.00

Lot 74 12 500.00

............................. —-
Lot 75 Mic-Tan SRL 54 815.00 15 400.00

Lot 76 8600.00
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8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s- 
a solicitat:

”8 S С" I munotehnomed" S 
RL

91 080.00 133 500.00

: 79 SC"Imunotehnomed"S
RL

43 560.00 44 800.00

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

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 
5,17,20,62

BIOTECHLAB 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

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 calitate-preț 
sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat
Denumirea operatorului econoțnic 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

6



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 Tetraciclină BIOTECHLAB 250 mg 1050.00 1050.00 1260.00
LOT 2 Clortetraciclina BIOTECHLAB 250 mg 1300.00 1300.00 1560.00
LOT 3 Cloramphenicoi BIOTECHLAB 250 mg 1012.50 1012.50 1214.10
LOT 4 2-Quinoxaline 
carboxylic acid

BIOTECHLAB 250 mg 1950.00 1950.00 2340.00

LOT 6 Flumequin BIOTECHLAB 250 mg 1962.50 1962.50 2355.00
LOT 7 Difloxacin BIOTECHLAB 200 mg 3440.00 3440.00 4128.00
LOT 8 Acid nalidixic BIOTECHLAB 200 mg 2015.00 2015.00 2418.00
LOT 9 Narfloxacina BIOTECHLAB 250 mg 1287.50 1287.50 1545.00
LOT 10 Lasalocid BIOTECHLAB 10 mg 6235.00 6235.00 7482.00
LOT 11 Nicarbazin BIOTECHLAB 100 mg 2310.00 2310.00 2772.00
LOT 12 Salinomycin Mic-Tan SRL 25 mg 7000.00 7000.00 8400.00
LOT 13 Narasin Mic-Tan SRL 10 mg 7800.00 7800.00 9360.00
LOT 14 Robenidin BIOTECHLAB 100 mg 2428.00 2428.00 2913.60
LOT 15 Diclazuril BIOTECHLAB 100 mg 2699.00 2699.00 3238.80
LOT 16 Maduramicin 
ampnium salt

BIOTECHLAB 100 mg 2785.00 2785.00 3342.00

LOT 18 Halofuginone BIOTECHLAB 10 mg 14 820.00 14 820.00 17784.00
LOT 19 Decoquinate BIOTECHLAB 100 mg 4495.00 4495.00 5394.00
LOT 21 Doramectin BIOTECHLAB 100mg 1587.00 1587.00 1904.40
LOT 22 Abamectin BIOTECHLAB 100mg 1901.00 1901.00 2281.20
LOT 23 Moxidectin Mic-Tan SRL 50 mg 4931.25 4931.25 5917.50
LOT 24 Eprinomectin BIOTECHLAB 100mg 3897.00 3897.00 4676.40
LOT 25 Emamectin BIOTECHLAB 100mg 2785.00 2785.00 3342.00
LOT 26
Sulfamonomethoxine

BIOTECHLAB . 100mg 1875.00 1875.00 2250.00

LOT 27 Sulfamoxole BIOTECHLAB 50mg 1990.00 1990.00 2388.00
LOT 28 Penicilina V
(Phenoximetilpenicilina)

Mic-Tan SRL 250mg 3000.00 3000.00 3600.00

LOT 29 Oxacillin BIOTECHLAB 100mg 1240.00 1240.00 1488.00
LOT 30 Nafcilin BIOTECHLAB 100mg 1299.00 1299.00 1558.80
LOT 31 trimethoprim BIOTECHLAB 250mg 1299.00 1299.00 1558.80
LOT 32 Cloxacillin BIOTECHLAB 250mg 1483.00 1483.00 1 779.60
LOT 33 Dicloxacillin BIOTECHLAB 100mg 1197.00 1197.00 1436.40
LOT 34 Cefalexin Mic-Tan SRL 100mg 2722.00 2722.00 3266.40
LOT 35 Cefquinome BIOTECHLAB 100mg 2389.00 2389.00 2866.80
LOT 36 Cefapirin BIOTECHLAB 100mg 3949.00 3949.00 4738.80
LOT 37 Flumequine BIOTECHLAB 250mg 1840.00 1840.00 2208.00
LOT 38 Danofloxacin BIOTECHLAB 100mg 1620.00 1620.00 1944.00
LOT 39 Difloxacina BIOTECHLAB 100mg 1587.00 1587.00 1904.40
LOT 40 Neomycina BIOTECHLAB 100mg 1535.00 1535.00 1842.00

LOT 41 Gentamicin BIOTECHLAB 250mg 1163.00 1163.00 1395.60

LOT 42 Lincomycin BIOTECHLAB 250mg 1480.00 1480.00 1776.00

LOT 43 Clindamycin Mic-Tan SRL 250mg 2500.00 2500.00 3000.00
7



Anularea procedurii de achiziție publică:

. 44 Florfenicol BIOTECHLAB 250mg 3299.00 I 3299.00 3958.80
?T 45 Thiamphenicol BIOTECHLAB 100mg 1290.00 1290.00 1548.00

LOT 46 Florfenicol 
amine

BIOTECHLAB 10mg 3170.00 3170.00 3804.00

LOT 47 Levamisole BIOTECHLAB

250mg

1444.00 1444.00 1732.80

LOT 48 Olaquindox BIOTECHLAB 100mg 2665.00 2665.00 3198.00
LOT 49 Marbofloxacina BIOTECHLAB 100mg 3390.00 3390.00 4068.00
LOT 50 Dexamethasone BIOTECHLAB 100mg 1700.00 1700.00 2040.00
LOT 51 Betamethasone BIOTECHLAB 100mg 2610.00 2610.00 3132.00
LOT 52 Prednisolone BIOTECHLAB 100mg 1079.00 1079.00 1294.80
LOT 53
Methylprednisolone

Mic-Tan SRL 100mg 5460.00 5460.00 6552.00

LOT 54 Prednisone BIOTECHLAB 100mg 3795.00 3795.00 4554.00
LOT 55 Cortisone Mic-Tan SRL 150mg 6000.00 6000.00 7200.00
LOT 56 Hydrocortisone Mic-Tan SRL 50mg 3200.00 3200.00 3840.00
LOT 57
Metilprednisone

Mic-Tan SRL 100mg 5460.00 5460.00 6552.00

LOT 58 Flumethasone Mic-Tan SRL 100mg 5460.00 5460.00 6552.00
LOT 59 Triamcinolone Mic-Tan SRL 100mg 2490.00 2490.00 2988.00

în temeiul art. 71 alin. lit

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

Argumentare: ______________________________________________________________

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de 
transmitere

atiana.trilitatiana.trili@imunotehnomed.md ,
mic-tanmic-tan@mail.ru,
biotech labbiotech lab@mail.ru

27.05.2022 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 □

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 IVCapitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).
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17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

întreprinder 
ea:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier 
e/

Cu capital 
străin

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen 
de 

valabilit 
ate al 

contract 
ului/acor 

dului- 
cadru

fără TVA inclusiv
TVA

Mic-Tan SRL autohton Nr.72 06.05.22 33100000-1 63173.25 75807.90 30.12.22
B1OTECHLAB autohton Nr.23/cop 06.05.22 33100000-1 172456.50 206947.80 30.12.22
SC'IMUNOTEH
NOMED"SRL

autohton Nr.22/cop 06.05.22 33100000-1 136640.00 161568.00 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 c

Costul ce! mai scăzut o

Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

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

» * *

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii 
de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legate în vigoare.
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$0?{$luut SATESC OCtiluL ALB

PNIilJTARIA

$ji$**; g.. Ochlul Alb' ralonul Drachia

iJffi. *ri f ,Lgirra/ ,al'L*de atribuire a contractului de achizitriipublice

..;..-ar:o.incheiereaacordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

DARE DE SEAMA

Nr.O3din }laugust 2022
1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

w

tr
tr

Denum:irea autorititiicont.actante Primaria Ochiul Alb
S Ochiul Alb rn Drochia
1 00760 1010622
S Ochiul Alb rn DrichiaNumir de telefon 0-252-7s-917Numfr de fax 025275917E-rnail oficial

Adresa de internet
Persoana de conta
mail) Deleu Alexandra

025275917
Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedu.iia.@
nUererea ofertelor de pr"1u
nAltele: flndicatilProcedura de achizi

Tipul obi".tut.,
achizitie/ aco rd u I ui-c ad ru

Bunuri ffiservicii n I-u.rarG
Obiectul achizitiei Achizitionarea proOu

Ochiul Alb
r 5800000-8Expunerea -o,itulprocedurii de atribuire (tn ,ot)t optirarlioorto,

duri decdt licita[ia deschisd
Procedura de
p ort al ului guv e r n am e n t a I www. mt e nd e r. gov. md)

Nr: 21059593
ttok-gl, ords-b3wdpt@
Data publicarii:07 .07 .nnPlatforma de ?chizifii puUi"e otiti-d

l-:::..d""a lroltjnclusi in ptanul de achizi{ii
.publice a autoritlfii contractante Link-ul cdtre planul d
Anunf deintenfiepuan@

Link-ul:Tehnici pi instrumente rpeffi
(dupd cad rAcord-cadru lSistem Ot

glectronicd n Catalog electronicSursa de,finantare ffiuget local; nBuget CNA
externe; lAlte surse: flndicatilv4lqaiea estima@ 27639r.60

3' clarificiri privind documentafia de atribuire:
(se va completa fn cazul in care au fost solicitate clarificdri)



Datl solicitirii clarificnrilor 07 .07 ,2022Denumirea operato",rl,ri".il6-i" SRL Nobil PrestExpunerea succinte u La lotul I o..alte 'nu.fu@Intreba\ea-
macinsti ,sou nesmeti dulciExpunerea succinte a ,5sfu"rului Si tot la data de

OZ.OZ.ZOZZ T" 0"t.
Pesmeti macinati p"r niri,Dqta transmiterii 07.07.2022

4' Modificiri operate in documentafia de atribuire:
(se va completa tn cazul tn care au fost operate modificdri)

taE.07.2022,oral1:00),audepusofertao,ou*-**

6.*Hffi:'.'"ilili::J"Tili5,depuseqidocumenteledeca|ificare;iu,u..n,.ffi

Rezumatul m odificnrilor
Publicate in BAp/alt.
(dupd caz) [IndicaSi sursa uttlttot@
Termen-limitiaea.p@
ofertelor prelungit (dupd cai) [Indicali numdrul de zi@

Nr. Denumirea operato.ului ..ono-i.

-

SA Lactis
SRL Sidva V

-

SRL Nobil
SRT Flo-'o+to-

IDNO Asociafii/ 
:

administratorii1.
2
3
4

10036021s1429 Anheluta Tatiana
1 003602003506 Volosciuc Vasile
1010600021038
1014600037741

_Calugher Vadim
Cebotari Valentin

Denumire document Denttmireq nnA'.qf I
SA Lactis SRL Nobil

Prest

| -- --- -tI SRL Sidva V
qrqr lLt tllrlllllJ

-

I SRL Baguene

Doc
(Sp ttn n

mentele ce constit;-. ^,. ^- ^--. _.
ie oferta *,

Propunerea tehnica prezentat
\_ - . --

-

I nrezenfqt
.r,. yr 9lefttul,, nvprg
I prezentat
I prezentat

zentqt, nu coresDunde)

-

I prezentat 
IPropunerea financiara nreTentAt prezentat

DUAE Drezentatprezentat nre7entzt 1 prezentat I prezentat
I

.9e vn rnn
rocumente de califi
'tn: prezentat, nepre

-

L prezentat

care
zentqt, nu corespunde
I prezentat I

DUAE tlrFTCrltqt
ze.t...q u,

L prezentat
Oferta
Certificate de
inregistrare a
intreprinderii

prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificate de atribuire
a confului bancar

prezentat prezentat prezentat prezentat
Certificat de efectuare
sistematica a platii
impozitelor
,contribuabililor /lipsa
de restante -valabiV

prezentat prezentat prezentat prezentat

Ultimul raport
financiar

prezentat prezentat prezentat pfezentat
Certificate de
conformitate

prezentat prezental prezentat prezentat
specificatii de pret nre7ent^t prezentat
Pasaport sanitary al
transporfului

prezentat prezentat
PreLguLi4L prezentat prezentat prezentat

2



Lista fondatorilor
operatorilor
economici-
nume,prenume,cod
personal

prezentat prezentat prezentat prezentat

Autorizatie sanitara de
functionare/penffu
pro4use alimentare

prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificate de calitate
si de provenienta a
materiei prime
lfaina,griu/

La lotul piine
nu sa prezerfiat

nimeni

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele dindocumentalia de atribuire ;i se va consemna prin; prezentat, neprezentot, nu corespunde (in cazulcdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de catfficare))

7 ' Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre(ul
ofertei

(fhrd TVa;*

Cantitate
qi unitate

de misuri

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiilC

tehniceLot 1

piine
Procedura nu a avut
loc
Nu a avut loc

Lot 2
Paste fainoase

SRL Nobil Prest 3041.00 2 pozitii + I
+qRL Baguette 304r.40 2 pozitii .I-

Lotul 3
Produse lactate

SA Lactis 92542.79 8 pozitii + +

+ -T.
Lotul 4
crupe

SRL Nobil Presr 22592.04 13 pozitii
SRL Baguette 227 86.30 13 pozitii + +

Lotul 5
Peste si produse
din peste

SRL Nobil Prest 7355.99 1 pozitii + -r
SRL Baguette 7356.00 I pozitii -r +

s\Lotul 6
Carne de pasare

SRL Nobil Prest 5 r 949.00 4 pozitii + +
SRL Sidva-V s 1950.00 4 pozitii -r +Lotul 7

Carne de vita
SRL Nobil Prest 11159.99 I pozitie + +
SRL Sidva-V I 7160.00 I pozitie + fLotul 8

Carne de porc
SRL Nobil Prest 10799.99 I pozitie + +
SRL Sidva-V 10800.00 I pozitie -r +Lotul 9

Conserve+ulei
SRL Nobil Prest 22828.00 8 pozitii + +
SRL Baguette 22828.24 8 pozitii + -LLotul 10

Biscuiti in
asortiment

SRL Nobil Prest 11958.33 6 pozitii + -r
SRL Baguette 1277 s.70 6 pozitii -T. +

Lotul I I
zahar

SRL Nobil Prest 7388.89 I pozitie + -r
SRL Baguette 7455.00 I pozitie -r +Lotul 12

Fructe si
legume

SRL Nobil Prest 10484.00 4 pozitii I-r -T-

SRL Baguette t0484.65 4 pozitii -r +

Lotul 13
oua

SRL Nobil Prest 3849.r7 I pozitie + +
SRL Baguette 4262.s0 1 pozitie -r +Lotull4

Alte marfuri
SRL Nobil Prest 6517.50 9 pozitie -T- +

Lotul 15 carne
de iepure

SRL Baguette 6 t65,23 I pozitie + +



tLa
cis

7.2022 a

Nr
teh

NOTA I.AMURITOARE:

ura

oc '' solicitato -- -

,s,

rn
ul,
ur

J

7.2
co tnese

lot r 'ost de 27.07, t22

lotul lj-carne de iepure:

cu suma fara. TVA = 7593.i0

cu suma ca WA: 9100.00

* in cazul .utilizdrii,ricitayiei erectronice se va indica prelur oJbrtei Jinate(Informayia privind "corespunderea cu cerinyere aelai.Tcare- si ,,corespunderea 
cu specificariiretehnice", t, ,o 

"onte^no 
prin: ,,+ " i71 "*ut'"orrrpiiirriisi prin ,,_,, in cazul necorespuderii)8' Pentru elucidarea unor neclarititi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cucerinlele stabilite ln documentatia rle atribuire linclusiv lustinca"ea p.eri.i..".; ue scizut) s-

9. Ofertanfii respingi/descalificafi:
Denumirea operato"ul,rt"cooo-ic Nfotivul respingerii/d"r"ulin"f"ii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate tr
Pentru toate loturile tr
Alte limitdri privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertan t: [IndicaliJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scdzut I
' Cosnrl cel mai scdzut D
Cel mai bun raport calitate-prel tr
uel mar bun raport calitate_cost o

(in cazul in care tn cadrul oroc.edurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vorindica toate criteriile de atribuire aplicate si;;;;;;; l;;"ritor aferente)

12. Informatia privintt factorii de evaltrare aplicafi:
(se va completa pentru loturile care au fost at/ibuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-prel sau cel mai bun raport calitate_cosf

Faeto,rii:,d'e evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat



Lotul l.Piine

opefatoiu,lui
economic

de mlsurd (fhre TvA) (fbr6 TVA) (ihbffiiv Tv

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

Motiyul reevaluirii ofertelor
lWodificirile operate

14' ln urma examinlri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-adecis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului -cadru :

:numirea operatorului economic 1

lronoerea I

Total
t

uenumre tactorul n
Dt

Denumire factorul I

lPonderea I

:numirea operatorului economic n
PondereuT Total

Denumire factorul n Ponderea



Denumirea lotului
Denumirea
operatorului
economic

Unita
tea de
masu
ra

cantltatea

Pretul unitar

(fara TVA)

Pretul total

(fara TVA)

Pretul total

(inclusiv TVA)
Pine alba kg l s00Pine sura kg )UU.Ovnuta cu moc buc 120
Total pentru lotul I Procedura nu a

avUt loc
Lotul2

Paste fainoase
Paste fainoaG
spaghete

Dr(L Nobrl Prest

5
kg

80.00 20.67 t6s3.28 r984.00
Paste fainoase
cornisoare

SRL Nobil Pr€st
90.00 t5.42 1387.72 1665.00

Total pentru lotul 2

Lotul 3
Produse lactate

JU4I.UO w.00

Brinza cu cheag tare SA f .acfis Kg 65.00 135.83tlr4, 8829.17 10595.00SA l.acfis ke 170.00Laote oasterizat r /.)y 2990.7 4 3230.00JA Lactls It 2000.00 13.89smintina SA Lactis ke
z/ I / /./6 30000 00

Brinza de vaci
I JU.00 58.33 7583.33 8190.00SA Lar.fic ke 180.00murt ou.)2 12333.33 13320.00SA Lactis

SA Lactis
buc 700Brinzica dulce / ,ut) 1900.00 5292.00buc 600 6.11 3666.00uw ae vaca -SA Lactis lG 150.00

JYOU.UU
Total pentru lotul 3 r62.96 24444.44 26400.00
Lotul 4 crupele 92s42 7q 100997.00

KgFaina de nontmh _qBL Nobil Prest /U.UU 14.00
15.67

980.00Lrupe de grts SRL Nohif Prcar Ke s0.00
I T /O.UU

Maz are us c ata s I e.fuita 783.33 940.00SKL Nohil Preqr Ke 100.00 12.59Cr de orz maruntita 1259.26 1360.00SKL Nobil Prest Kg 8s.00

50.00

t20^00

9.83Fulgi de ovas + -l
componente

SRL Nobil Prest Kg

G

dJ).UJ 003.0928.33 I rutesz 1700.00
Hrisca cu bob intreg SRL Nobil Prest

SRL Nobil PrestOrez cu bob rotund 43.33 I szoono 6240.00
4290.00

r.g 30.00 27.50 | :szs^oo"r asote alDe SRL Nobil Prest
SRL Nobil Prest

Ke 100.00Crupe de malaies 2/./6 2777.78 3000.00
3g0^00

t( g 20.00 15.83 316.67rylryq de grtu SRI NTnhil D-^ Ke 180.00
Arnqutca ded vasile

DL ^ 
.taL.JJ 22),O OO 2664.00St(L Nobrl Prest k g 55.00 r 8.17qrA"gri, ffi fe

yyy.t / 1 199 00
30.00 9.83 295.00 3s4.00Lereat 6ttn Jutgi de I SRL Nobil prest

norumb 
I

kg 40.00 48.33 1e33.33 I zsnno
Total pe lotul 4

1s0.00

Lotul 5.
Peste si produse din

-pg!!e

z@z.u4 1?f,626.00

Peste congelat HEC SRf . Nohil Precr kg
Total pentru lotul 5 +y.u4 735s.9q 8827.50

Lotul 6
Carne de pasare

7J55.99

-

8827.S0

Carne de pasare,pulp
de gaina MD

SRL Nobil Prest
kg l 10.00 40.00 4400.00 5280.00



Piept de pui fara os SKL Nobil Prest ke 210.00 75 83Carne de curcan r592s.00 r9110.00SRl. Nnhil Preaf kg 100.00GoU!, de pui MD l)I.oo 15165 61 r8199.00JKL Nobil Prest ko 250.00 65.83
Tglgl Pentru lotul 6 l04)u.33 197s0.00

Lotul 7
Carne de vita

51949.00 @9.00

Carne de vita "fo*os,muschi
DKL Nobll Prest

kg 130.00 t32.00 t7r59.99 20592.00
Total pentru 7

Lotul 8
A*!.. de porc

17l5g.gg 0692.A0

Carne de porc
dezosata si
necongelata

SRL Nobil Prest
kg 100.00

IUU.UU 10799.99 12960.00

Total n - +u lotul 8
Lotul 9

Conserve.ulei

10799.99 t2960.00

Pasta de tomate 5oh

SRL Nobil Prest
Borc
ane

///
kg

80

///
57.60

JU.UU 1728.00 2073.60

I SRL Nobil prest -l-^
I I rrorc

Magiun de mere I I 
*"
///
ke

70

///
s4.60

27.50 1501.50 1801.80

Mazare verde
conservata

SRL Nobil Presr
Borc
ane

///
ke

80

///
54.10

I ).UJ 8s6.58 1027.90
Itl

Suc de fructe limpezit

SRL Nobil Prest
Borc
ane

It

115

/t/
345.0

r 1.00 3795.00 4554.00

Suc de tomate

SRL Nobil Prest
Borc
ane

///
It

60

//t
180.0

I 1.00 1980.00 2376.00

Castraveti murati

SRL Nobil Prest
Borc
ane

///
ke

47

///
141.0

2J.63 3642.50 437r.00

Rosii murate

SRL Nobil Prest
Borc
ane

///
ke

47

//t
141.0

25.83 3642.50 4371.00
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Uei din floarei
soarelui

SRL Nobil Prest
It 160.00 35.51 s681.92 6817.60

Total pentru lotul 9
Lotul I0
Biscuit in asortiment

?2929.00 27392.90

Biscuiti zernivlie St(L Nobil Prest kg s0.00
20

48.33Pesmeti la pachet SRL Nobil Prest ph
z+ to.o I 2900.00

Biscuit Maria 40.74 814.81 880.00liRl. Nnhil Draof kg 50.00Covrigei cu mac )2.)u 2625.00 3150.00SRl, Nohil Prccr ke 50.00 53.70Biscuit cu stafide. 2685.19 2900.00SRL Nobil Prest Kg s0.00" 5 t.6'/ 1583.33 1900.00Dtscutt rorumbita SRL Nobil Prest ke s0.00 36.67Total pennu lotul I0 l E33.33 2200.00

Lotul I I
zahar

t195E.33 13930.00

3s0.00 21.11
Zahar din sfecla SRL Nobil Prest ke
Total pennu lotul I I 7388.89 7980.00

Lotul 12
Fructe
Iegume,proaspete
uscate

,s,

si

73gg.gg 7990.00..._

45.00
Prune uscate SRL Nobil presr Kg
lamie /U,J9 3167.74 3800.70)r(L Nobll Prest Kg 54.00

130.00
25.00banane SRL Nobil Prest Kg

IJ)U.UU 1620.00
portocale
'l'^t^l - ^---

26.67 3466.66 4160.00
2nnn nn

prrL l\oDll tsrest kg r 00.00 25.00 | rsnn nnltrut Pentru l0[ul I z
10484.q0

vwv.vv

Lotul I3
oua

12s80J0

Oua de soinn SRL Nobil Prest buc
lplql ptntru lotul I3

r ))0 2.48 3849.17 | +orsJo

Lotul 14
Alte marfuri

JU49.l7 | 4619.00

tCeai negru difructe SRL Nobil Prest tph r00
Sare iodata 23.1 / 2316.67 27 80.00SiRl Nlnhil Drao+

l<g 105.00
Cacao SRL Nohil Preqr

9.63 032 so 1239.00ke 3.50 128.33FrurZ, de da/in +49.t7 539.00SRl. Nohil Prccf ph 30 3.67Drojdie uscata 110.00 r32.00UKL Nobrl Prest p!
ph

30
l5

13.33Soda alimentara SRL Nobil Prest
I+UU.UU 80.00

Bors acru 4.t7 212 sO 255.00St(L Nohtl Presf buc 200 8.t7Mac r63'3.33 1960.00SiRl Nnlril D-o- ph 20
$qfide

6.t / 163.33 196.00liRl. Nohil Prpcr th 20 10.00Total pennu lotul I4 200.00 240.00

15
Produse din carne

6517.50 7821.00

50.00
Carne de iepure SRT, Raorriefc Kg
Totnl nentvtt IJI t s l)l.o/ 7583.50 9100.00

7593.50 elg0.00

Anularea procedurii de achizigie public6:

in temeiul art. 7 | alin. lit
Argumentare:



Denumirea operatorului
economic

%

SA Lactis 

--

CIT)r rT 1.rh 

-

Data transmiterii

'1 1 n4 a

Mod alitatea d 
"- 

trur"s- it.*
:e-mail

e- mail

-

e-mail

2L.W I.LVAL
r.r\rJ r\0Dll rrest

-

SRL Bugu.n.- 21.07.2022
21.07.2022

decizii|egrupuluide|ucrupentruachizifii:

(Informarea operatorilor economici implicayi tn procecrura de atribuire despre deciziire grupurui delucru pentru achizilii se realizeazd n [""V"i.*",ir"I".";:::-: "' utrtoutre aespre deciziile grupului de
2015 nrit;inrt n"h;.;,;,t- ^..^,,jj, 

d in conformitate cu prevederile orr. st oitigii 
"i.""j'st an s atp2015 privind achiziliile publice)

l6' Termenul de a;teptare pentru incheierea contracturui:

17. contractul de achizifie/acordur-cadru incheiat:

(Selectali 
_termenul de a;teptare respectar. Calcularea tert

'::';:y:,!:i;;ri*'l;/;L:!i:!*:i')1;:##,;:;:!,w'::':;;::::f,::":;:,::;":,
hf;:::f:,r, rrrLULUr iv Capitotut r rc,i,"i,,,,""r*;7":;i;;;";;!;:l;"tr::;,:fK:#{;::,

In cazul ?n care uutou

T?:l:6 dfl nfas^uf 19. prevdzute la art. 2 atin. (3)
al Legii nr. l3 r din 3 iulie 20rs privind a.trialiit,publice

miiloace electronice si/r"u fu*orl zile in cazuln.t.unr@
miiloace electronice si/sau faxlIn cazul in care uutour.u

egald sau mai mare dec6t pragurile prevdzu,te lu urt. Zalr.1 (:) al Legii nr. l3l din iiuti. 2015 privind
achiziliile publice

[--'l r r .r

_,,1 
t zile i,n cazul transmiter@

mijloace electronice qi/sau faxl! 16 rtt. tn
mijloace electronice gi/sau faxn

Denumirea operatorului
economic

SA LaCtis

Intreprin
derea:

Cu
capital

autohton

Cu
capital

mixVaso
ciere/

Cu
capital
strtrin

Numtrrul
gi data

contractului/ acordului_cadru

Valoarea contractului

Termen de velabilitate
rl tb

contracf ului/acord ului;
.cadrufrri TVA inclusiV

TVA

}.tu 31 din
29.07.2022

1 5800000-8 e2542.79 100e97.00 31,12.2022

SRL Baguetre

SRL Nobil Prest

Nr 32 din
2.9.07,2022

1 5900000"9 /)uJ.)0 91,00.00 31,.12..2022

Nr 33 din
29,$7,2022

1 s800000-8
17s923.90 209317.r0 31.12,2022:

Total 3 contracte
276050.19 319404.1'0

Va fi incheiate contract de vm pentru lotul denici un agent economic participant la COp din
prne cu agentul economic SRL pangrup ,ca na fost18.07.2022.

l8' rnforma{ia privind achizilii publice durabile (achizifii verzi)(rubrica datd se completeazd doar fncazul tn care la procedura de.achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a incheiatcontract/contracte pentru lot/loturi pritru care oiTort ipticate criterii de durabilitate):



l" tl* up'licate criteriirpentru achizi{ii pubtice durabite (aeh,izilii
verzi)?

valoarea de achizifie cu TVA din contract/contracte alotuluvloturilor pentru care au fost aplicate criterii dedurabilitate (lei MD): (indicayi suma cu TVA)

;JllfJ,,L 
at loturui/rorurilor pentru care au fost apricate crirerii

^"_1,,r:l1d: "1:?ri:u p:11.u totut4oturite penrru care au fostaplicate criterii de durabilitate:
Prelul cel mai scdzut a
Costul cel mai scdzut z
Cel mai bun raport calitate-pretr D

Cel mai bun raport calitate-cost D

Prin praenta dare fu seand, gruput de rucru decrard cd termcnur de a$teptare penbu incheiercacontructului/contructelor inarcary a {yt ysrectat 1*"epiia- cazurile prevdzute'* art si-iin (3) aI Legiinn 131 din 3 iulie 201s privina, ainizigiili p*tice l,iiii^ s.i cd i7 caSu! depunerii corrtestorjilor ri/saurecepliondrii rapoattelor dc moninrkor", o"i*t"o oofi dminare Si solugionate.

Prin prezenta dare de seand, grupul de luuu pentru achizilii co-nftrmd corectitudinea desfdsurdrii procedariide achizilie, fapt penfiu carc poartd rdspundere conform privierAo, kgale in vigoara

Conducatorul grunului de lucru

,r'//

Juc Arcadie L.
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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 l.P. Centrul Republican de Diagnostic Veterinar i
Localitate mun. Chisinău
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 o Cererea ofertelor de prețuri
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

Bunuri □

Obiectul achiziției RITURI DE DIAGNOSTIC VIRUSOLOGIE
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
hw . mtender. gov. md)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD-1652351951907
Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tendei721056367'
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 publicai: 
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 oSistem dinamic de achiziție 
□Licitație electronică aCalalog electronic

Sursa de finanțare □Alte surse: / proprii ]
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 328 500.00 MLD

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor 13 mai 2022,08:54
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

Peroada de actualizare
întrebare: Stimata Autoritate Contractanta. Va rugam mult d 
tot, sa ajustați zilele de plasare a anunțurilor. Efectiv 1

mailto:crdv@ansa.gov.md
http://www.crdv.md
https://achizitii.md/ro/public/tendei721056367'
https://crdv.md/categorv/tenders/annual


Licitația actuala sunt pierdute doua zile (14-15 mai) din 
perioada de actualizare, fiind zile de odihna. Varianta 
optimala ar fi plasarea anunțurilor la începutul saptamainii 
pentru a oferi tututror participantilor condiții egale.

Expunerea succintă a răspunsului buna ziua , va comunicam ca termenele pu fiecare perioada 
de prelucrare a procedurii de achiziție (COP ) au fost 
acceptate de sistem in momentul anunțării procedurii 
,respectiv pu procedura de COP conform legislației se accepta 
7 zile ( calendaristice) din momentul publicării pina la 
deschiderea ofertelor . de la 12.05.2022 13:57 până la 
20.05.2022 12:00 conform datelor prezentate aveți la 
dispoziție 8 zile din momentul publicării pina la deschiderea 
ofertelor.

Data transmiterii 13 mai 2022, 16:12

Data solicitării clarificărilor 13 mai 2022, 10:20 .. J
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

Specificații de preț
întrebare: Buna ziau. In Anexe - Specificații de preț - I O T 9 1 
Set de diagnostic - Coloanele 3 si 4 sunt date cifre diferite la 
numărul de teste solicitate, in Colona 3 (Unitatea de măsură)
- &quot;96/buc&quot; 1 buc=l test; In coloana 4 (Cantitatea)
- 50. Va rugam sa clarificați numărul de teste sau seturi de 
care aveți nevoie. Mulțumim.

Expunerea succintă a răspunsului buna ziua , conform anunțului de participare datele sunt 
corecte .anexele au fost actualizate cu inlaturarea erorilor 
tehnice .

Data transmiterii 13 mai 2022, 10:20

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 23.05.2022, ora 15:37 ), au depus oferta 3 ofertanți:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii

1. GBG-MLD SRL 1003600117582 Ceaicovschi Tudor
4. ÎM Autoritate Grup SRL 1012600005027 Cucu Vasilc
3. SC Imunotehnomed SRL 1002600012565 Rață Sergiu

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

(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

Operator 
economic

Operator 
economic

Operator
Economic

Operator
Economic

Operator
Economic

Operator
Economic

(tpcralor 
Economi

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



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

?unere
.-hnică

PREZEN
TAT

PREZEN
TAT

PREZEN
TAT

—

.punere

-.ane iară

PREZEN
TAT

PREZEN
TAT

PREZEN
TAT

IL'AE PREZEN
TAT

PREZEN
TAI'

PREZEN
TAT

Garanția 
pentru 
ofertă
după caz)

PREZEN
TAI'

PREZEN
TAT

PREZEN
TAT

4

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Document
I
Document
n

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



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

Denumirea 
lotului

Denumirea 
operatorului 
economic

Prețul ofertei 
(fără TVA)*

Cantitate și 
unitate de 
măsură

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice
Lot 1 ÎM,.Autoritate Grup”

SRL
60 000.00 80 000.00 + 4-

GBG-MLD SRL 72 360.00 + 4

Lot 2 ÎM..A utoritate Grup" 27 250.00 21 000.00 + +

SRL +

Lot 3 IM..Autoritate Grup" 
SRL

27 250.00 21 000.00 +

_______________________

4-

Lot 4 ÎM..Autoritate Grup”
SRL

22 750.00 17 500.00 + +

Lot 5 ÎM„Autoritate Grup”
SRL

16 900.00 13 000.00 4- 4~

Lot 6 GBG-MLD SRL 36 770.00 36 000.00 + 4-

Lot 7 SC'Imunotehnomed"
SRL

13 029.00 17 000.00 + +

ÎM,.Autoritate Grup” 
SRL

13 199.00
+ 4

Lot 8 SC'Imunotehnomed"
SRL

63 490.00 100 000.00 + +

ÎM„Autoritate Grup”
SRL

63 498.00
+ +

Lot 9

._____________

SC'Imunotehnomed"
SRL

13 190.00 23 000.00 +

4"

Г

1

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/desealificării

Pentru fiecare lot □

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut □

4



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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor

Modificările operate

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

Denumirea lotului Denumirea operatorului 
economic

Cantitate și 
unitate de 

măsură

Prețul 
unitar 
(fără 
TVA)

Prețul 
total 
(fără 
TVA)

Prețul 
total

(inclusiv
TVA)

LOT 1 Set de 
diagnostic

ÎM„Autoritate Grup'” SRL Conform 
anexelor/anuntului 
de participare

60 000.00 60 000.00 72000.00

LOT 2 cu reagenți 
pentru determinarea Ac 
Influența aviară. Se va 
procura de la un 
productor

ÎM,.Autoritate Grup” SRL Conform 
anexelor/anuntului 
de participare

27 250.00 27 250.00 32700.00 j

LOT 3 cu reagenți 
pentru determinarea Ac 
Influența aviară. Se va 
procura de la un 
producător

ÎM..Autoritate Grup" SRL Conform 
anexelor/anuntului 
de participare

27 250.00 27 250.00 32700.()()

LOT 4 cu reagenți 
pentru determinarea Ac 
Influența aviară. Se va 
procura de la un 
producător

ÎM„Autoritate Grup” SRL Conform 
anexelor/anuntului 
de participare

22 750.00 22 750.00 32700.00 '

LOT 5 cu reagenți 
pentru determinarea Ac 
boala de Newcastle. Se 
va procura de la un 
producător

ÎM„Autoritate Grup”
SRL

Conform 
anexelor/anuntului 
de participare

16 900.00 16 900.00 20280.00

_
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LOT 6 pentru 
identificarea

i genomului Influența
1 aviară. Se va procura 

tot împreună de la 
același producător

GBG-MLD SRL Conform 
anexelor/anuntului 
de participare

36 770.00 36 770.00 44124.00

LOT 7 Set de 
diagnostic

SC"Imunotehnomed"SRL Conform 
anexelor/anuntului 
de participare

13 029.00 13 029.00 15634.80 i
1

LOT 8 Set de 
diagnostic

SC"Imunotehnomed"SRL Conform 
anexelor/anuntului 
de participare

63 490.00 63 490.00 76188.00 !

_________ J
15828.00 ;

_________ 1

LOT 9 Set de 
diagnostic

SC"Imunotehnomed"SRL Conform 
anexelor/anuntului 
de participare

13 190.00 13 190.00

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

□ 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 TITLU LUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil a! Republicii Moldova).
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17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

întreprin 
derea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie 

re/ 
Cu capital 

străin

Numărul 
și data 

contractului/ 
acord ului-cad ru

Cod CPV

Valoarea contractului
----------------------------------------- 1

Termen , 
de 

valabilit ;
a te al 

contract 
ului/acor

d ului- 
cad ru

fără TVA inclusiv
TVA

ÎM„AUTORITATE
GRUP” SRL

autohton Nr.25/COP 08.06.22 33 100000-1 147 984.00 184 980.00 30.12.22

GBG-MLD SRL autohton Nr.695/06./
22

08.06.22 33 100000-1
36770.00 44 124.00 30.12.22

SC'IMUNO

TEHNOMED"SRL
autohton Nr.26/COP 08.06.22 33 100000-1

89709.00 107 650.80
30.12.22 ■

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată 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 ce! mai scăzut □

Cel mai bun raport calilale-preț i

Cel mai bun raport calitate-cost c

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/san 
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.



model-lip

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

Bunuri □

Obiectul achiziției Seturi diagnostice pentru incercari serologice
LDSA

Cod CPV 33100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire //» cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă)

Planul de achiziție (conform necesităților 
instituției)

Procedura de atribuire (xe va indica din cadrul 
portalului guvernamental
ii’U’ti’. mtender. gov. md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1654092649853
Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tendci721057499/
Data publicării: 01 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/categon7tenders/annual plans.

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire
(după caz)

□Acord-cadru nSistem dinamic de achiziție
□Licitație electronică nCatalog electronic

Sursa de finanțare □Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 371 420.00 MLD

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

mailto:crdv@ansa.gov.md
http://www.crdv.md
https://achizitii.md/ro/public/tendci721057499/
https://crdv.md/categon7tenders/annual


Data solicitării clarificărilor 2 iun 2022, 09:02

Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

CERTFICATCE
întrebare: Dvs solicitați ceritificatl CE . Certificatul CE este 

pentru dispozitivele medicale de diagnosticare IVI) . 
Pentru analize de laborator in domeniul veterinar, 
pentru ce este necesar certificatul CE ?

Expunerea succintă a răspunsului 5. Certificat de calitate CE sau echivalentul ce confirmă 
calitatea(conformitate) .trasabil, și proveniența bunurilor 
Semnat electronic Obligatoriu In dependenta e obiectul 
achiziției se prezintă un document corespunzător .deci in 
aceste condiții in pct5 se solicita după cum este descris 
&quot; sau echivalentul ce confirmă calitatea&quot; . va 
mulțumim pentru intelegere .

Data transmiterii 2 iun 2022, 09:18

Data solicitării clarificărilor 7 iun 2022, 11:03
Denumirea operatorului economic .. 1
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

Lotul 1
întrebare: In descriere este specificat set de diagnostic prin 
tehnica ELISA indirect pentru detecția anticorpilor contra Br. 
abortus și Br. Melitensis in lapte de la bovine, iar între 
paranteze specificați probe de ser individuale și amestecuri. 
Care este in final proba din care doriți sa faceți testarea?

Expunerea succintă a răspunsului Conform deciziei CE din 10.12.2008 Nr.984 condițiile de 
utilizare in eșantion de bovine probe de lapte si de ser.

Data transmiterii 7 iun 2022, 14:10

Data solicitării clarificărilor 7 iun 2022, 1 1:04
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

Lotul 4
întrebare: Pentru lotul 4: Se accepta si kituri ELISA LEB 
indirect, sau doar blocking? Mulțumim anticipat!

Expunerea succintă a răspunsului ELISA bloking se folosește pentru probe de compe.titie .probe 
rutine ,iar pentru confirmare - Elisa indirect .In final ELISA 
indirect ,ramine indirect .cea bloking ramine blocking .

Data transmiterii 7 iun 2022. 14:16

Data solicitării clarificărilor 8 iun 2022, 08:28
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

Diferența in numărul testelor cerute 
întrebare: Stimata Autoritate contractanta. Va rogam sa veniti 
cu clarificări asupra numărului testelor cerute pentru 1.0 Г 4.1 
SET DIAGNOSTIC LEB-EL1SA (monitoring). In anexa 
Specificații de preț este indicat - 960. dar in Anunț de 
participare - 9600. Va rugam sa clarificați numărul corect de 
teste cerute pentru lotul dat.

Expunerea succintă a răspunsului buna ziua ,s-a produs o eroate tehnica .cantitatea este de 9600 
,va mulțumim pentru intelegere .

Data transmiterii 8 iun 2022, 09:02

Data solicitării clarificărilor 9 iun 2022, 12:03
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

LOT 4
întrebare: 1 found that you grouped 2 products, namely Lot 4. 
which are not interdependent with each other. The 
IDVBLVC-10P is a competitive ELISA, used for screening (



single samples or in pools up to 10 samples). The indirect 
ELISA as the name says has a different geometry and is some 
time used for confirmation purpose. A good competitive I 
ELISA for screening does not require a confirmation kit. most I 
of the labs have 1 pcs in the refrigerator just for accreditation 
or other authorities. We require to review, and to divide this I 
LOT, because It looks that this task is written for a certain 
company, and you limit the participation of several economic i 
agents. This moment will not have any positive effect on the 
laboratory. Thank you.

Expunerea succintă a răspunsului Laboratorul sanatatea animala este acreditat la standardul ISO i 
17025:2018 ,care cuprinde si validarea metodelor LEB prin 1 
metoda ELISA indirecta de confirmare .Solicitam respectarea j 
cerințelor laboratorului.

Data transmiterii 10 iun 2022, 13:38

Data solicitării clarificărilor 9 iun 2022, 12:14
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

LOT 3 poziția 3.3
întrebare: Vă rog să precizați la poziția 3.3 volumul 
flaconului solicitat raportat în ml de substanșă solicitată spre ; 
procurare, care să furnizeze 250-500 doze cerute, neindicînd 
volumul flaconului, duce spre imposibilitatea formulării 
ofertei și a soluției de preț, ce nu va asigura uniformizarea | 
acestuia.

Expunerea succintă a răspunsului conform metodologiei investigației de laborator .unitate de j 
măsură se considera =1 buc.- 1 doza .un flacon 250-500 I 
doze .

Data transmiterii 10 iun 2022, 13:40
_ 1

Data solicitării clarificărilor 9 iun 2022, 12:16
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

LOT 3 poziția 3.6 
întrebare: Solicităm excluderea cerinței concentratului la 
tampon veronal, deoarece tamponul de lucru diluat la sfârșit I 
este același pentru toate concentratele.Mai mult ca atît. 
tamponul veronal din componența unui lot a aceluiași i 
producător este compatibil și elaborat pentru kitul de t 
diagnostic de bază.

Expunerea succintă a răspunsului Tamponul veronal din componenta lotului sa fie de la același 
producător si sa fie compatibil cu kitul diagnostic de baza .

Data transmiterii 10 iun 2022, 13:42

Data solicitării clarificărilor 9 iun 2022, 12:20
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

LOT 3 poziția 3.6
întrebare: Solicităm să acceptați livrarea pentru poziția 3.6 
tampon veronal a 2 flacoane a cîte 50 ml per unitate și 10 per J 
poziție , în schimbul solicitării a cîte 1 ilacona cile 100 
ml,pentru a asigura îndestularea solicitării laboratorului. 
Contăm la un tratament echidistant și nediscriminatoriu 
pentru toți participanti,dar nu selectiv.

Expunerea succintă a răspunsului se accepta volumul propus

Data transmiterii 10 iun 2022, 13:43

Data solicitării clarificărilor 9 iun 2022, 12:25
Denumirea operatorului economic
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Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

Lotul 4
întrebare: Potrivit anunțului de participare, lotul 4 comasează 
2 tipuri de produse care sunt individual independente. Astfel, 
cerem să fie divizate acestea în scopul lărgirii numărului de 
participant, deoarece rezultatele la tehnicile aplicate acestor 
tehnici nu sunt interdependente, iar fluxul de laborator nu se 
impune procurarea acestora concomient de la același 
producător.

Expunerea succintă a răspunsului Laboratorul sanatatea animala este acreditat la standardul ISO 
17025:2018 ,care cuprinde si validarea metodelor LEB prin 
metoda ELISA indirecta de confirmare .Solicitam respectarea 
cerințelor laboratorului.

Data transmiterii 10 iun 2022, 13:43

Data solicitării clarificărilor 9 iun 2022, 12:29
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

Veronal buffer position 3.6
întrebare: The concentration level of the Buffer is not 
important 1: 5 or 1: 20 or 1: 50). From the contrate you have 
always to make a working dilution following the information 
about the concentrate and the working diluted buffer at the 
end is the same for all concentrates, and this what is 
important.

Expunerea succintă a răspunsului Tamponul veronal din componenta lotului sa fie de la același 
producător si sa fie compatibil cu kitul diagnostic de baza .

Data transmiterii 10 iun 2022, 13:43

Data solicitării clarificărilor 11 iun 2022, 16:03
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

*

Disonanța esențiala între anunțul de participare și informația 
plasată în SIA RSAP
întrebare: Bună ziua, ne cerem scuze de intervenție. însă 
procedura de achiziție are o eroare admisă care generează o 
incertitudine enormă și neclaritate față de obiectul de achiziție 
licitat. Acest fapt se datorează,considerăm a unei admiteri 
tehnice întîmplătoare dar nu premeditate,dar care nu poate 
duce la nevalidarea achiziției și a impasului de a înainta oferte 
tehnice și de preț. Potrivit informației SIA ,,RSAP&quot: 
detaliile achiziției nu corespund cu anunțul de participare 
plasat în ultima redacție, vizualizat începînd cu 07.06.2022 
ora 11:33.La fel,se adeverește faptul că obiectul de achiziție ( 
lista de bunuri) deviază esențial de la obiectul de achiziție 
anunțat și a listei de bunuri detalizată. în acest context, 
solicităm respectuos să efectuați modificările de rigoare 
pentru a face claritate în documentele de atribuire. La fel 
cerem ca anunțul de participare redacția finală să fie plasată 
în formă semnată de responsabilii procedurii de achiziție.în 
caz contrar, noi în calitate de operatori economici suntem în 
imposibilitate de participare în procedura declanșată de către 
Dumneavoastră.

Expunerea succintă a răspunsului anunțul de participare plasat în data de 07.06.2022 ora 1 1:33 
nu are nici o relevanta cu procedura in derulare , după cum se 
observa Obiectul achiziției este total diferit de cel care este 
anuntat ,din motiv ca platforma nu permite excluderea 
(ștergerea) documentelor incarcate , acesta din urma ramine 
pe pagina,este o incarcare tehnica întîmplătoare dar nu 
premeditata , incercam in cel mai scurt timp sa elucidam 
neclaritățile de pe platforma .

Data transmiterii 13 iun 2022, 11:30
4



“ □
Data solicitării clarificărilor 12 iun 2022, 09:29
Denumirea operatorului economic ______
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

Aducerea în corelare a clarificărilor expuse piuă la moment 
cu ultima redacție a anunțului de participare
întrebare: Vă rugăm, ca în scopul neadmiterii unor 
interpretări de interes sau prin prisma factorului urmare a 
rezultatelor procedurii de achiziții, să includeți in 
sspecificațiile tehnice a produselor solicitate toate admiterile 
și acceptările manifestate drept răspuns la clari licări,deoarece 
răspunsul unei clarificări nu are statut de cerință obligatorie 
sau permisibilă. La fel cerem să revizuiți toate solicitările 
operatorilor economici la caz. și să modificați documentele 
de atribuire în conformitate cu acestea, fiindcă acestea per 
ansamblu își propun îmbunătățiri și avantaje pentru 
Dumneavoastră, drept autoritate contractantă. In particular, 
atenționăm că formarea și expunerea unei achiziții pe loturi 
necesită foarte clar și explicit argumentarea vitală a acestei 
necesități. în caz contrar cerința privind introducerea în loturi 
se tratează drept ca acțiune de trucare a licitației. Vă 
mulțumim.

Expunerea succintă a răspunsului Laboratorul sanatatea animala este acreditat la standardul ISC) 
17025:2018 .care cuprinde si validarea multiplelor 
metode,din acest considerent sunt si formulate cerințele din i 
specificații! etehnice .Solicitam respectarea cerințelor 
laboratorului.

Data transmiterii 13 iun 2022, 11:32

Data solicitării clarificărilor 15 iun 2022, 09:15
Denumirea operatorului economie
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

Referitor la cerința obligatorie a termenilor de valabilitate a 
produselor livrate
întrebare: Potrivit alin.2 a! pct. 12 din Anunțul de participare , 
este stabilit cu caracter imperativ: „Termenul de valabilitate ( 
la momentul livrării) restant va constitui nu mai puțin de 60" o 
din cel inițial pentru perioada de valabilitate de 2 și mai mulți 
ani,,. Totodată alin.3 al aceluiași punct 12 prevede: ..termenul 
de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu 
mai puțin de 80% din cel inițial pentru produsele cu 
valabilitate de pînă la 2 ani... Respectiv, această cerință 
prevede 2 obligațiuni contradictorii pentru produsele cu 
valabilitate de 2 ani. deoarece acestea în redacția actuală a 
cerințelor anunțului cad sub incidența obligativității 
valabilității restante ( la momentul livrării) atit cerinței de 
80% cît și cerinței de 60% termenului valabil din cel inițial. 
Prin urmare, unii operatori economici de rea credință o să 
speculeze pe marginea acestei cerințe duble și vor avea marjă 
de a duce în eroare autoritatea contractantă pe de o parte la 
momentul livrării produselor, iar la momentul adjudecării 
contractelor vor fi pe picior de inegalitate față de concurența 
și participanti de bună credință. Mai mult ca atit, vă 
atenționăm pe această cale că intenția în această direcție deja 
este în acțiune de a se realiza pentru o altă furnizare ce va 
urma pentru Dvs. în această ordine de idei, solicităm 
respectuos să modificați anunțul în scopul delimitării exprese 
a acestor cerințe, față de produsele care se produc pentru o 
valabilitate de 2 ani. Vă mulțumim pentru înțelegere.

Expunerea succintă a răspunsului Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va 
constitui nu mai puțin de 60% din cel initial pentru produsele 
cu valabilitate de 2 și mai mulți ani; &gt; logic de la 24 luni



pina la n luni ! Termenul de valabilitate (la momentul livrării) ! 
restant va constitui nu mai puțin de 80 % din cel initial pentru , 
produsele cu valabilitate de pînă la 2 ani. &gt: logic de la N 
luni pina la 24 luni . este o cerința formulata de către grupul | 
de lucru , in vedera eficientizarii cheltuielilor, de regula 
laboratorul nu accepta produse cu termenele de valabilitate 
mici, care sa fie ulterior decontate ca fiind expirate . va rugam 
sa va conformați ceintelor

Data transmiterii 15 iun 2022, 11:40
: Г • V • Ut.. • •. • ■ ' • •; •

Data solicitării clarificărilor 15 iun 2022. 1 1:07
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

Precizați cantitatea exactă necesară pentru livrare a 1 leinoli/inei 
solicitate
întrebare: Conform anunțului de participare poziția 3.2 
„Hemolizina,, din lotul 3 este solicitată a fi livrată in unități de 
măsură .diacon,, în cantitatea necesară de 2 unități dc măsură. In 
același timp, specificația tehnică obligatorie permite livrarea 
flaconului a cîte 250-500 doze. Prin urmare, neindicînd totalul dc 
doze necesar a fi livrat către CKDV indicînd drept unitate dc măsură 
livrarea a doar 2 flacoane ( nenominalizînd cuantumul dc doze total) ; 
se crează imposibilitatea de a formula soluția dc preț ce va duce la o 
neuniformizare a comparării prețurilor agenților economici 
participanți. Mai mult ca atît. operatorii de rea intenție vor admite să 
furnizeze 2 flacoane în cantități de doze minime.ceea ce nu va atinge 
scopul autorității contractante. \ ă mulțumim.

Expunerea succintă a răspunsului in vederea evitării ingradirii de participare a operatorilor 
economici cu diverse ambalaj de produs .laboratoul a indicat 
o marja de la 250-500 doze per flacon .astfel se accepta orice 
propunere care cade sub incidența marjei 250 -500 doze per 
flacon .se solicita 2 flacoane .

Data transmiterii 15 iun 2022, 11:41

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 21.02.2022, ora 09:00 ), au depus oferta 6 ofertanți:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/
administratorii

1. S.R.L. AUTORITATE GRUP 1012600005027 Cucu Vasi Ic

2. S.C. IMUNOTEHNOMED S.R.L. 1002600012565 Rata Sergiu

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

Denumire 
document

Denumirea operatorului economic
Operator 

economic 1
Operator 

economic 2
Operator 
economic

Operator 
economic

Operator 
economic

Operator 
economic

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

6



Propunerea 
tehnică

PREZENTAT PREZENTAT

Propunerea 
financiară

PREZENTAT PREZENTAT

DUAE PREZENTAT PREZENTAT

Garanția 
pentru 
ofertă 
(după caz)

PREZENTAT PREZENTAT 1
i

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

Document
1
Document
n

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

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

Denumirea 
lotului

Denumirea 
operatorului economic

Prețul ofertei
(fără TVA)*

Cantitate și 
unitate de 
măsură

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare

Cores pu nderea 
cu specificațiile 

tehnice
Lot l IM „Autoritate Grup” 

SRL
14 500 Conform 

anunțului de 
participare +

-4-

SC'lmunotehnomed"
SRL

19 615.20

Lot 2 ÎM „Autoritate Grup” 
SRL

74 000.00 Conform 
anunțului de 
participare

Lot 3 ÎM „Autoritate Grup”
SRL

65 999 Conform 
anunțului de 
participare

Lot 4 SC'lmunotehnomed"
SRL

160 000.00 Conform 
anunțului de 
participare

+

+
ÎM „Autoritate Grup” 
SRL

199 000.00

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

7



9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului 
economic

Motivul respingerii/descalificării

ÎM „Autoritate Grup”
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 % 1.0T 
2,3.

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 suni 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 calilate-prei 
sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare
—

Valoarea din ofertă Punctajul calculat 1
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)

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

14. în urma examinări, evaluării 
decis:

și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire

Denumirea lotului Denumirea operatorului 
economic

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură

Prețul 
unitar 
(fără 
TVA)

Prețul 
total 
(fără 
TVA)

Prețul total 
(inclusiv 
TVA)

J
LOT 1 Set de 
diagnostic

ÎM „Autoritate Grup" 
SRL

Conform
an.de 
participare

14 500 14 500 17400.00

LOT 4 cu seturi de 
diagnostic pentru 
determinarea LEB. 
Se va procura de la 
un producător

SC"Imunotehnomed"SRL Conform 
an.de 
participare

160000.00 160000.00 192000.00

1
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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

tatiana.trilitatiana.trili@imunotehnomed.md,
augrupaugrup@gmail.com

28.06.2022 [e-mail]

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

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- 
cadru

tară TVA
inclusiv

TVA

ÎM 
„AUTOR1TA 
TE GRUP" 
SRL

autohton Nr.30 /
COP 05.07.22* 33100000-1 14 500.00 17 400.00 30.12.22

SCIMUNOT
EHNOMED"S
RL

autohton Nr.39/22
/1ТМ 05.07.22

331OOOOO-1
160000.00 192000.00

30.12.22

9
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18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar iu 
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 ce! mai scăzut li

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun rapari calitate-preț n

Cel mai bun raport calitale-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 tir. 
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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1. Date cu privire la

DARE DE SEAMA

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

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr.51 din02.08.2022

autoritatea contractantd:

Den umirea autoritltii contractante Primdria or. Cricova
Localitate Mun. Chisindu, or. Cricova
IDNO .

10076010101 83

Adreda..::,: Mun. Chisindu, or. Cricova, str. ChiEiniului,90
Numir:de t€lefon 0221430290

N"^1. de fax 0221453238

',b-mail,onCiat cricovaori maria@mai l. ru

Adresa de internet primariacricova.md
?ersoana de contact (nume, prenume, telefon, e'
maiD, , ' ,,: , "'

Gufu Svetlana, specialist

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedur,ii de atribuire aplicate''::::,:::':':'' nCererea ofertelor de prefuri nlicitatie deschisi
nAltele: flndicatil

P'rocedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziliel
acordului-cadiu , ': ,' ,,,

Bunuri r Servicii I Lucriri n

Obiectul aChizitiei
CodrCPV 45233142-6

"Lucrdri de reparatie a str[zii Minerilor din or. Cricova"

Piocedura de atribuire (se va indica din cadrul
p or t al ului guv ern am en tal www. mt e n der. Fov. md )

:,::,,:

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1657021063254
Link-ul: https: I I achizitii.md/rolpublicltender l2I0 59 49 4 I
Data oublicdrii: 05.07 .2022

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

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

Tehnici:: $i instrum€nte specifi Ce, de,,atiibuire
duntdCad ' ' :

nAcord-cadru lSistem dinamic de achizilie tlicitafie
electronicd nCataloe electronic

Sursa',de finanfare rBuget de stat; nBuget CNAM; rBuget CNAS; nSurse
externe; rAlte surse: Buget local

Valoarea estimati (ei, fird TVA) 4 845 85220

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:

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

Data solicitirii clarificirilor
rului economic



Expunerea succintl a solicitirii de clarificare Uocumentatla
intrebare:
Solicitali disponibilitatea de bani lichizi sau cpital
circulant, de resurse creditare sau alte miiloace financia_
re( la data de 01.07.2022) pe cind licitalia a fost lansatd
la data de 05.07 .2022 qi va fi deschisd la data de
26.97 .2022 . . . explicate vd rcg?

Expunerea succintl a rlspunsului Dvs Gresal5 mecanicS. Vom ".l""..r,Data transmiterii vo.u t.tuzL
Data solicitdrii clarifi cirilor uo.v t.zuzz
Denumirea operatorului economic NU se cunoa$te
Expunerea succintd a solicitirii de clarificare Documentatra

intrebare:Formularele solicitate in anunful de
participare nu corespunde Documenta{iei standart! Vd
rugdm sd modificati anuntul.

Expunerea succintl a rispunsului dvs Ne vom conforma.
06.07.2022Data transmiterii

Data solicitirii clarifi clrilor 06.07.2022
Denumirea operato{ului economic
Expunerea succint[ a solicitirii de clarificare Intrebare:Caiet de sarcini. p@

asfaltic 8A16... Se exclude nisipul bitumat gi o{el patrat.
intrebare:este echivalentd excluderea dat6 si nentrrr p ??
imbrdcdminte de beton asfaliic BtSt- ve\L'\s L ''J
Dvs. Nu. ConformExpunerea succintl a rlspunsului

Data transmiterii

4. Pffni la termenul-limitd (data 26.07.2022, ora 09:00), au depus oferta 3 ofertan(i:
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/

administratorii
Nepotu Fiodor
Turcan Liviu

Potop Veaceslav

1. Pultusk Invest SRL 1014606001999) Vicoliv Grup SRL 1014600018975
3. Lusmecon SA t002600050842

5. Informa{ii privind ofertele depuse qi
de c[tre operatorii economici:

documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate

Denumire document
Denumirea operatorul ui ".ono-i.J

7a
-cn= c.)
Fi

rl
zooQ,5rr.

Documentele ce constituie oferta
va consmna prin:

Propunerea tehnicd
nerea financiarh

Garanlia pentru ofertd

Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentat,







Manualul calit6|ii

Aviz de la Agenfia pentru
Supraveghere tehnici

Lista subcontractantilor gi
partea/pdrfile din contract care
sunt indeplinite de cdtre acegtia

Informalie privind asocierea

Declara!ia privind obligaliile
contractuale fa!6 de alli
beneficiari

(Informafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinfele din
documentalia de atribuire qi se va consefilna pdn: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul
c6nd documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare)

6, Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale(Inforntalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se vo consemna prin: ,,1" tn cazul corespunderii ;i prin ,,-" in caztll necoreipun-derff)

7. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerinfele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de
sc[zut) s-a solicitat:

Informa{ia privind
corespunderea

oferlelor cu cerinlele
solicitate:Denumirea

lotului

Denumirea
operatorulur

economtc

Preful ofertei
(fbrd TVA)* Cantitate

$l unltate
de misuri

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Lucrdri de
reparafie a
strdzii Minerilor
din or. Cricova

Pultusk
Invest SRL 4 248 t35,65 I bucatd + +

Vicoliv Grup
SRL 5 061755,29 I bucati + +

Lusmecon
SA 5 302 885.81

I bucati + +

Data
solicitdrii

Operatorul
economic

Informatia solicitatd Rezmatul rispunsului operatorului
economic



8. Ofertanfii respin;i/descalifica{i:

Den u m irea op".ato.ului ecoo=o - ic Motivul respingerii/descalifi cirii

9. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot o
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaliJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

10. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut I
Costul cel mai scdzut n
Ce.l m4i bun raport calitate-pret o
Cel mai bun raport calitate-cost o

(n cazul tn care tn cadrul procedurii de atrib-uire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vorindica toate criteriile de atribuire opricate ;i denumirea roturilor aferente)

11. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(se va completa penlru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-prel sou cel mai bun raport calitate_cost)

Factorii de evaluare Valoarea din oferti
Pultusk Invest SRLPreful ofertei

T.tut ofertei 80 p 4249135,65
Perioada de execulie

rioada de execu{ie 3 sdptdmini

Perioade de garanfie asupra
lucrdrilor rioade de garanfie

supra lucrdrilor
84luni

onfirmarea sistemului de
anagement al intreprinderii Confirmarea sistemului de

rnanagement al
intreprinderii

Total puncte acumulate

calculat

6



U."!r Grup SRLreful ofertei g0 p 5061755,28
67,14

Perioada O",*.@
de execufie 47 sdptdmini

ll"rig1$. de garanlieisupra
lucrdrilor ioade de garanfie

upra lucrdrilor

onfi rmare a ri rt"-i t, i O 
"-management al intreprinderii firmarea sistemului de

Totat punct" o"ilt'G

5302885,91Perioada de execufie-
ioada de execufie 31 sdprdmini

0,92 p
l"tig19" a" g*un1i. 

^up*lucrdrilor
supra lucrdrilor 6,07 p

onfi rmareari.tirituia"--
management al intreprinderii onfi rmarea sistemului de rso 9001

ISO 14001

ISO 45001Total punct" u"*utut"

^Jreful ofertei

Ree'nuluatdiEGi6i

,l 
,rro 

,.o*:lr,ro * ,*ut in care ofertele a:ufost reevaluate repetat)

12.in urma examiniri- arror,,X-:: ,.
atribuire._u O.jrl:"i, 

evalulrii qi comparirii ofertetor depuse in cadrul procedurii de

l

I

In temeiul art.
Argumentare:

:durii de achizilie publicd:
_ altn. _ lit

Denumirea
operatorului

€conomin

Cantitate qi
unitate de
mlsuri
I lor

Preful unitui
(firn TVA)

+ mnIos-

Preful totaf
(fIrn TVA)

4 r+srto-

Preful total
(inclusiv TVA)

s onials
Lucran de reparafie
a strdzii Minerilor

din or. Cricova

Puttuskinili
SRL

Anularea procedurii



Informarea torilor economici des deciziile lui de lucru

13. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

Contractul d e achizitie/

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

_yalentin Gutan
(Nume, prenume)

des.rye deciziile grupului de
at Legii nr. I3I din 3 iulie

Den umirea op""utoiuf ui Data transmitdii
:\ to d a I i ta tea diEa nil ite re--ru{!{. rnGsr SRL 28.07.202-Vicoliv CrupJnf

Lusmecon- SA

In can)l in care

fr?l#i::",:.il l1s."lil: rl^,.r_*; iu u,tli'urin r:I
;1ff3J 

nr' i3i ain: iuri" zotr ilffi; J,iii,i o r, ru
3!.!9e- sigg{ggice sysau fax ;' -""'""'"In cazul t 

"
if;it.,:t,tu^,^Tur" *".",.t,"*u" ;,#; e b art.2al'l (3).at Legii 'r. r: L aj,, ii"ii;fiil;ffiXachizifiile publice

o..1t rt*
lU]g-:legFonice qiZsau fax 

- ----E'rvq'I
lJ rV4

r':i".*.r".o""T.r'utffi fi'lTtcomunicariftrin-

_".,rrqrrut ug ilcnlzt I tf
l-
II DenumiieaI operatorului

;;;;;;;-' 
,

I

-

acordul-cadru incheiat
I Numirul

si data
contractului/
acordului_

cadru

Cod CPV

Va I o a rea 
"o 

n t 
"u "J 

u I u i----- I Termen de
valabilitate al

contractulu i/acord
ului-cadru

31.12.2023 I

A"e rVal
:

s ost zezJS
]rrusr hvest SRL 92 02.08.2022 4J2J3142_6 4 248135,65

Prin
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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.      1  ___din   01.08.2022   .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Vadul-Rașcov  
Localitate s.Vadul-Rascov  
IDNO 1007601003976  
Adresa s. Vadul-Rașcov, r-nul Soldanesti, MD-7236  
Număr de telefon 027254236  
Număr de fax 027254236  
E-mail oficial  comvadsoc@gmail.com  
Adresa de internet   
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Iulia Botnarenco  

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 în s. Vadul-Rașcov, r-nul 
Soldanesti – varianta albă 

Cod CPV 45233141-9 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

Cel mai mic preț 

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

Nr: 21057650 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1654489051207 
Data publicării:25.07.2022 

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:05.07.2022 
Link-ul: 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 454400 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654489051207
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Data solicitării clarificărilor  06.07.2022  
Denumirea operatorului economic   
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Garanția ofertei  
Expunerea succintă a răspunsului  Este acceptat transferul  
Data transmiterii 06.07.2022  

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 15.07.2022, ora10:30), au depus oferta 5 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL “Izvorul din Piatra” 1015609001285 Cheptene Alexandru, 
2. SA Drumuri Soroca 1003607003279 Cojocaru Ion 
3. S.R.L. „Flerixon” 1003607002803 Ușurelu Vasile 
4. SRL "Amon-Trade" 1016606003300 Cucerenco Anatolie 
5. SC Renao Transcom SRL 1006606004915 Rotari Alexandru 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL 
“Izvorul 

din 
Piatra” 

SA 
Drumuri 
Soroca 

S.R.L. 
„Flerixon” 

SRL 
"Amon-
Trade" 

SC Renao 
Transcom 

SRL 

Documentele ce constituie oferta 
(Se va consmna 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 

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

Informații generale despre ofertant prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Cerere de participare (Anexa nr.7)  prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Declaratie privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8)  prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Grafic de executare a lucrărilor (Anexa nr.10)  prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Declarație privind experiența similara in domeniul de 
activitate aferent obiectului contractului ce urmeaza a 
fi atribuit (Anexa nr.12)  
Sau Declarație privind lista principalelor lucrări 
executate în ultimul an de activitate (Anexa nr.13) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarație privind dotările specifice, utilajul și 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului 
(Anexa nr.14)  

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declaratie privind personalul de specialitate propus 
pentru implementarea contractului (Anexa nr.15)  

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Avizul Agentiei de Supraveghere tehnica la lucrari prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
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(Anexa nr.22)  
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, 
contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Ultimul raport financiar, vizat si inregistrat de 
organelle competente 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Adeverinta persoanei responsabile precum ca este 
atestat in protectia muncii 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de atestare tehnico- profesională a 
dirigintelui de șantier 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

Corespunde
rea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespunder
ea cu 

specificațiile 
tehnice 

Reparația drumurilor 
în s. Vadul-Rașcov, 
r-nul Soldanesti – 
varianta albă 

SRL “Izvorul din Piatra” 328676,10 1 + + 
SA Drumuri Soroca 378684,40 1 + + 
S.R.L. „Flerixon” 384718,63 1 + + 
SRL "Amon-Trade" 388862,71 1 + + 
SC Renao Transcom SRL 412946,04 1 + + 

 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

19.07.2022 SRL “Izvorul din 
Piatra” 

Justificarea  prețului 
scăzut 

- Operatorul este proprietarul carierei 
unde se extrag materialele de 
construcție, totodată de la amplasarea  
în zonă avem economii la cheltuielile 
de transport iar stabilitatea pe piață a 
intreprinderii ne permite reducerea 
cheltuielilor și beneficiului de deviz 
față de cele din devizul estimative. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: volumul lucrărilor nu poate fi divizat 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) 

Reparația 
drumurilor în s. 
Vadul-Rașcov, 
r-nul Soldanesti 
– varianta albă 

SRL “Izvorul 
din Piatra” 

1 328 676,10 328 676,10 394 411,32 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL “Izvorul din Piatra” 26.07.2022  e-mail  izorui.drumuri@gmail.com 
 

SA Drumuri Soroca 26.07.2022 e-mail     drumuri.soroca@mail.ru 
S.R.L. „Flerixon” 26.07.2022 e-mail flerixon@gmail.com 
SRL "Amon-Trade" 26.07.2022 e-mail info@amt.md 
SC Renao Transcom SRL 26.07.2022 e-mail alexranao-tc@mail.ru 

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

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen de valabilitate 

al 
contractului/acordului-

cadru fără TVA inclusiv 
TVA 

SRL 
“Izvorul 

din 
Piatra” 

 26-
2022 01.08.2022 45233141-

9 328 676,10 394 411,32 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 

__________________  
(indicați suma cu TVA) 
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durabilitate (lei MD): 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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

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

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș.  



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice 0 
de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

Nr. 1 din 03.08.2022

1. Date cu privire Ia autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
Localitate mun. Chișinău, or. Codru
IDNO 1003600150554
Adresa str. Costiujeni, 3
Număr de telefon 022 85-72-38
Număr de fax 022 75-15-69
E-mail oficial imsp scp@ms.md
Adresa de internet http://scp.md/
Persoana de contact (nume, prenume, 
telefon, e-mail) Ciobanu Serghei, scpachizitii@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate 0Cererea ofertelor de prețuri □ Licitație deschisă 
□Altele: Achiziție de valoare mică

Procedura de achiziție repetată (după 
cazj

Nr:

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru

Bunuri 0 Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziției Produse de panificație pentru perioada august - 
decembrie anul 2022

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

deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental
www. m tender, gov. md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1657527282764
Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059751/
Data publicării: 11.07.2022

Platforma de achiziții publice utilizată 0 achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de 
achiziții publice a autorității 
contractante

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

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz)

Data:
Link-ul:

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire
(după caz)

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

Sursa de finanțare □Buget de stat; 0 Buget CNAM; nBuget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: [Indicați]

mailto:scp@ms.md
http://scp.md/
mailto:scpachizitii@gmail.com
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059751/


Valoarea estimată Qețfără TVA) 454 400,00 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării]

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

[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 20.07.2022, ora 10:00), au depus oferta 3 
ofertanți:

Nr. Denumirea 
operatorului economic IDNO Asociații/ 

administratorii
1. „ADRIKA” SRL 1014600026086 Administrator și asociat unic: Covaș Adrian

2. „DORIANIS & СО ”
SRL 1003601001929 Administrator: Buga Stepan 

Asociat: Buga Andrei

3.
ÎCP„PANIFCOOP” a 

URECOOP din 
Strășeni

1003600132567
Administrator: Cazacu Vasile
Asociat: Uniunea Cooperativelor de consum 
URECOOP din Strășeni

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

Denumire document Denumirea operatorului economic
„ADRIKA” SRL

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

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

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

Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat
Extras actualizat de la Agenția Servicii Publice a persoanelor 
juridice prezentat
Certificat de atribuire a contului bancar prezentat



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

Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, 
contribuțiilor prezentat

Ultimul raport financiar prezentat
Autorizație sanitară-veterinară de funcționare prezentat
Autorizație sanitară-veterinară de funcționare a unității de 

transport prezentat
Certificat de conformitate, calitate, inofensivitate, sanitar ce 
atestă calitatea produselor, eliberat de producător prezentat
Certificat de calitate și proveniență a materiei prime prezentat
Confirmarea deținerii stocului făină/grâu, necesar îndeplinirii 
contractului pe perioada de cel puțin 10 zile prezentat
Certificat de deținere sau contract cu un laborator atestat 
pentru efectuarea controlului permanent asupra calității prezentat
Confirmarea capacității executării calitative a contractului 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

Lotul 1
Pâine din făină de grâu

C/S

„ADRIKA” SRL 164512,00

15500 kg

+ +

„DORIANIS & 
СО ” SRL 169100,00

ÎCP,,PANIFCOOP” 
a URECOOP din 

Strășeni
221801,90

Lotul 2 
Pâine din făină de 

secară

„ADRIKA” SRL 162749,00

15000 kg

+ +

„DORIANIS & 
СО ” SRL 162750,00

ÎCP„PANIFCOOP” 
a URECOOP din 

Strășeni
214647,00

* 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 Rezumatul răspunsului 

operatorului economic
22.07.2022 „ADRIKA”

SRL
Prezentarea DUAE și a 
Anexei nr. 23 cu prețurile 
actualizate în urma licitației 
electronice

A prezentat



9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot 0
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut 0
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: 

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

14. în urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul 
procedurii de atribuire grupul de lucru A DECIS:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:



Nr. 
d/o Denumirea lotului

Denumirea 
operatorului 

economic

Cantitate 
și unitate 

de măsură

Prețul 
unitar 
(fără 
TVA)

Prețul total 
(fără TVA)

Prețul total 
(inclusiv 

TVA)

1 Pâine din făină de 
grâu C/S

„ADRIKA” 
SRL 15500kg 10,6137 164512,00 177630,00

2 Pâine din făină de 
secară

„ADRIKA” 
SRL 15000kg 10,84993 162749,00 175800,00

TOTAL 327261,00 353430,00

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

„ADRIKA” SRL 22.07.2022 e-mail
„DORIANIS & CO ” SRL 22.07.2022 e-mail

ÎCP„PANIFCOOP” a 
URECOOP din Strășeni 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

0 6 zile în cazul transmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax □
□ 11 zile în cazul netransmiterii 
comunicării prin mijloace electronice și/sau 
fax □

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

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

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



17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

întreprindere:
••

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier 
e/

Cu capital 
străin

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod 
CPV

Valoarea 
contractului Termen 

de 
valabilita 

te al 
contract 
ului/acor 

dului- 
cadru

fara 
TVA

inclusiv 
TVA

„ADRIKA” SRL 21059751/1 03.08.2022 15800000-6 327261,00 353430,00 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/Ioturi pentru care au 
fost aplicate criterii de durabilitate):

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

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

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

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

Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț
□
Cel mai bun raport calitate-cost
□

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării 
procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

PAVLOV Iurie

















model-tip

DARE DE SЕАМД

de anulare а procedurii de atribuire tr

Nr. 18 din 18.07.2022

,/ Date cu рriчirе la autoritatea contractanti:

Denumirea autoriti{ii contractante IMSP Institutul de Cardiologie
Localitate мuп. chisinau
IDNo 1003600150613
Adresa Testemitanu 2911
Numf,r de telefon 02272-7z-lI
Numйr de fax 022 7з-з6-00
E-mail oficial icachiziti i(@ gmai l. com
Adresa de internet http://icardiologie.md/
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, telefoп,
е-mаil|

Stoicev Tatiana 022 256-|25,
icachizitii@ qmail.com

r' Date сч рriчirе la procedura de аtriЬчirе:
Tipul rlrocedurii de atribuire aplicate пСеrеrеа ofertelor de рrе{uri
Рrосеdчrа de achizi{ie repetati аuрd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
асоrdului-саdru

Servicii

Obiectul achizitiei Servicii de mепtепап{ё а Sistemului Informalional
Automatizat Asiatenф Medicalб Spitaliceascё
(SIA AMS) al IMSP Institutul de Cardiologie, mun
Chisinёu str. Testemi taпl 29 / | (Reoetat)

Cod СРV 72600000-б
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
аlеgеrеа рrосеdurii de atribuire (tп cazul
aplicйrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd\
рrосеdurа de atribuir е (se va tпdica с]tп cadrutportalului guvеrпаmепtаl
wwу,щ!9.пlз!.gа!Jцd)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-165597Slб1434-EV-
16559784405 l2
Link-ul : https ://e-licitatie.md/contract-
notice/}7l74#general
Data public drii 2З / 06 /2022

Platforma de achizi{ii publice utilizatй п e-licitatie.md;

Рrосеdurа а fost inclusi ln planul de
achizi{ii publice а autoritiltii contractante

пDа
Link-ul сёtrе planul de achizilii publice publicar
http ://icardiologie. md/wp-
content/uplo ads/ 2022 / 07lplanul-actualizat-iulie-
2022.pdf

Апчпt de inten{ie publicat ln ВАР (duрd caz) Data:
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de аtriЬuirе
(dupd cazl

пLicitalie electronicй

1



Sursа de finan{are Buset CNAM;
Vаlоаrеа estimatй \ei, |drdТVД) 400.000.00

r' Сlаrifiсiri privind documenta{ia de atribuire:

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

,/ Моdifiсйri operate in documenta{ia de аtгiьчirе:

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

,/ Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DuAE prezentate de

сitrе ореrаtоrii economici:

(Iпforma|ia priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdica tп coпformitate сu сеriп|еlе diп
dосumепtа|iа de atribuire qi se vа сопSеmпа рriп: prezentat, перrехепtаt, пu соrеSрuпdе (tп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriпlеlоr de саlфсаrе))

Data solicitirii сlаrifiсйrilоr
Denumirea оDеrаtоrulчi economic
Ехрuпеrеа succinti а solicitf,rii de
сlаrifiсаrе
ЕхDuпеrеа succintй а risрuпsчlчi
Data transmiterii

Rezumatul modifi сйrilоr
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (duрd caz)

[Iпdica|i sursa utilizatd si data publicdrii]

Termen-limitf, de dерчпеrе qi deschidere а
ofertelor nrelunsit (dupd caz)

Рпdiсаli пumdrul de zile]

,/ Pfin5la termenul-1imitý (data 04.07.2022, оrа 15:00), au depus оfеrtа 1 оfеrtап{i:

Nr. Dепumirеа ореrаtоrului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. S&T Mold 1002600033 173

Denumire document
Dепumirеа operatorului есопоmiс

Operator
economic 1

Operator
economic 2

Ореrаtоr
economic 3

Ореrаtоr
economic п

Documentele се constituie oferta
(Se уа сопSmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)

propunerea tehnicб
рrорuпеrеа fiпапсiаrё
DUAE
Garan{ia pentru ofertб
(duой caz)

Documente de calificare
Se vа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu с9!9!рццф

Document 1

Document n

2



./ Informa{ia privind corespunderea оfеrtеlоr сч cerin{ele solicitate:

Dепчmirеа
lotului

Denumirea
ореrаtоrului

economic

Рrе{ul
ofertei

(йrа ТVА)*

cantitate
qi unitate

de misчrf,

Coresprrnderea
сч cerin{ele de

calificare

Corespunderea
сu specifica{iile

tehnice

Lot 1 operator economic 1

ореrаtоr economic n

Lot п ореrаtоr economic 1

onerator economic n

* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se уа iпdica pre|ul oferteifiпale
(Iпforma|ia priviпd "Соrеsрuпdеrеа сч сеriЦеlе de саlфсаrе" si "Соrеsрuпdеrеа cu specilica|iile
tеЙпiсе"' , Se va сопSеmпа рriп: ,,l " tп cazul corespunderii qi рriп ,,-" tп cazul песоrеsрuпdеrii)

{ pentru elucidarea чпоr neclariti{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei cu

cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scýzut) s-

а solicitat:

,/ Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea ореrаtоrului economic Motivul respingerii/descalifi cirii

r' Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

pentru fiесаrе lot в
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Дltе limitёri privind numЁrul de lofuri саrе pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: Pпdicali]

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

,/ Сгitеriчl de atribuire aplicat:

,/ pretul cel mai scizut п

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

(iп cazul tп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multе criterii de atribuire, se vor
iпdica toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)

,/ Informa$ia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:

(Se va completa репtrч loturile care aufost atribuite tп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-pre|
sаu cel mai Ьuпrароrt calitate-cost)

F'actorii de ечаluаrе yаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1 Total

Data
solicitirii

Ореrаtоrчl есопоmiс Informatia solicitati Rezmatul rf,spunsului
опеrаtоrчlчi economic



Denumire factorul 1 Ропdеrеа

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total

Denum re factorul 1 Ponderea

Denum rе factorul n Ponderea

r' Rеечаlчаrеаоfеrtеlоr:

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

Motivul rеечаluirii ofertelor
Modificirile operate

{ in чrmа ехаmiпflri, evalulrii qi compartrrii ofertelor depuse in саdrul рrосеdurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contracfului de achizilie publicй/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie рuЬliсй:

in temeiul art.7\ alin. 1 lit. d) а legii 131/15 alin.7 -auoyaloare се depdseste pragul рrеvdzut de

рrеzепtа lege репtru procedura de achizi|ie publicd desJdsuratd

(Iпformarea operatorilor есопоmiсi implica|i tп procedura de atribuire despre deciziile grupului de

luiruрепtrч achiziyii se realizeazdincoпformitate cuprevederile art. 31 al Legii пr. I31 diП 3 iulie
20I5 priviпd achiziyiile publice)

Dепчmirеа
lotului

Dепчmirеа
operatoruIui

есопоmiс

Cantitate qi
unitate de
mf,sчrf,

Рrе{чl unitar
(fПrf, ТVА)

Рrе{ul total
(fйrП ТYА)

Рrе{чl total
(inclusiv
тчА)

./ Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de lчсru репtru achizi{ii:

Denumirea ореrаtоrчlчi
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

S&T Mold 1,8.07.2022 e-mail,

,/ Теrmепul de aqteptare pentru incheierea contractului:

iп cazul in саrе чаlоаrеа estimatё а contractului
este mai miсё decfrt pragurile prevбzute la art.2
alin. (3) al Legii пr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizitiile publice

П б zile ln cazul transmiterii comunicёrii рriп
miiloace electronice sYsau fax п
п 11 zile in cazul netransmiterii comunicёrii
prin miiloace electronice ýi/sau fax п

in cazul in саrе чаlоаrеа estimatб а contractului
este egal1 sau mai mаrе decit pragurile
prevёzute |а art. 2 alin. (3) al Legii пr. t 3 1 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

П 11 zile ln cazul transmiterii comunicбrii prin
miiloace electronice s7sau fax п
п 16 zile in cazul netransmiterii comunicЁrii
оriп miiloace electronice si/sau fax в



(selecta|i tеrmепul de asteptare respectat. Саlсulаrеа termeпelor prevdzute de Legea пr. l3 ] diп 3 iulie

2015 pitvtПd achizi|iile publice, iпсlusiЧ а tеrmепеlОr de a$eptare, se фсtuеуd iп сопfоrmitаtе сu

prevederile TITL(]LUI IV Capitolul I (СаlсulаrеаТеrmепului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

,/ Contractul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

./ Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (гчЬriса dati se completeazй dоаr in
cazul in саrЬ la рrосеdчrа de achizi{ie publici ач fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a

incheiat сопtrасt/соПtгасtе репtru lot/loturi pentru саrе au fost aplicate criterii de durabilitate):

рriп prezeпta clare de sеаmd, grupul de luсrч declard сd tеrmепul de aqteptarc репtru lncheierea

coпtractului/coпtractelor iпclicate alost respectat (ехсерtапtl cazurile prevdzute de art. 32 аliп. (3) al Legii пr.

131 diП 3 iulie 2015 ptiviпd achizi|iile publice ), рrесum qi сd iп cazul depunerii coпtesta|iilor sVsau
rесер|iопdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aufost ехоmiпаtе Ei sоlu|iопаtе.

Рriп рrеzепtа dare tlе sеаmd, grupul de luсru репtrч achizi|ii сопftrmd corectitudiпea desfфurdrii procedurii
cle achizi|ie,fapt peпtru care poarld rdspundere сопfоrmрrеvесlеtilоr legaletпvigoare.

Сопdчсitоrчl grupului de luсrч pentru achizi{ii:
t

Denumirea
ореrаtоrulчi

economic

Iпtrерriпdеrеа:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Nчmtrrчl
qi data

сопtrасtчlчi/
асоrdчlчi-

саdгч

Cod
срч

Vаlоаrеа
сопtгасtчlui теrmеп de valabilitate

al
сопtrасtчlчi/асоrdчlчi-

саdrч

Аu fost aplicate criterii репtru achizi{ii publice durabile (achizi{ii
verzi)?

(DA/NU)

Vаlоаrеа de achizi{ie сч ТVА din contract/ contracte а
totului/loturilor репtrч саrе ач fost apticate criterii de
durabilitate (lei MD):

(iпdica|i sumа сu ТVД)

Codul СРV al lotului/loturilor репtru саrе аu fost aplicate criterii
de dцrabilitate:

Criteriul de аtriЬчirе репtrч lоtчlЛоtчrilе репtrч саге аu fost
aplicate criterii de durabilitate:

Рrефl cel mai scazut tr

costul cel mai scйzut t]

Cel mai bun rароrt calitate-pre! в
Cel mai bun raport calitate-cost в

d#

,,ýъу,,t
чжуу

f?iri
тчА

inclusiv
тчА















 



DAITII D}I SIT,AMA

dc atribuir"c it contractului privind achizi{ionarea lucr:irilor de rcpara{ie curcnlir a

acopcri;ului ryi a birourilor eta.jului II a edificiului SCT Ialor,cni din str. Prietcnici rrr". 12,
or. [alovcni (rcpct:rt)

Nr. 138/22 din 03.0t1.2022

l. I)atc cu privirc la autoritatca contractant:i:

I)on u rrr irca a utoritir con t ract:rntc
-4s-q4 Lqss.r-yiqii I Lrp Lrgg ({s-D
mun. Chisin[u
1002600024700
rurrtn. Chisir-rirr,r. slr. A. in, tI'Z

0?.2 5Otl02t
022 21225e
asr(ealp=g9):md

{{1c,s4 !9
P crsoan:r

irr tcrnct \-vww,ilsp.gor,.ntcl

a.;rygil)

2. l):rtc cu privirc la procedura dc atribuirc:

-Qqlqqq,q r"'.14q l d g-p-Igl,ur--

clc contact (nunte, prenunxe, telefitn, rIi.,:.riil :r:'rilr!,li., i,-,-,'': ,lill i

[,ucrirri

It)x 1t u rr cre ir nr otivu ltr i/temeiulu i
alcgcrca proceclurii clc atribuirc
oltliciit'ii crltor pror:ccluri deciit

Llrcriiri dc rcpirralic curcrrti a acopcliprrlrrr ;i
a birorrrilor cttriLrlrri II a ctlillcirrlrri :i('l
Ialovcni din str'. Prictcnici nr'. l:1" ()r'.

Ialovcni
45400000- 1

lr
,l() \ .1 )1

()nll;tr.

Link cdtre plar-rul de achizilii pLrblicc
publicat:
l:tt"f n"s.;lAyyv).-\i,.i]-s.p-,ggy..n:".-cllt.stll"t"itn.-spi.tll]rlii:r,..lua1it-pub@lglr]Ztii,

pl'ivincl
(itt r:uzLrl.

licilcrliu

Proccdura de atribuir"e (se va indica din cadrul
portalului guvernamental
))..\1)) iuJllJ !1qt-sllJJJl)

il{o p-.t bli.,a1' y, zo_Q! t92
!l t:{ll,t.,t r tr t! e 4 9 !1i4{ ! ! p [b !! c-e s!! t_, itll

Da

l'rticctlura a lbst inclusii in planul de achizi(ii
publicc a autorit:if ii contractante

ublice
,,\nrrrrl clc intentic public:rt in IlAl' (clupd cuz) I)ata:

Linlt:

IDNO

Nunr:ir clc tclclon

Iil-nrail olicial

'l' i p q ! p 
1 9 c e_tl tq 1'!! .lq 1J_Ll Eli1_e_a p I i ca te

f)rocctlrrra rlc achizific rcpetatir (clupii caz)

'l'i1rul ot,ii'titrrliri ";ir;;trili
'l'ipul obicrctului contractului dc achizitic/
acortlrrIui-carlru
Obiectul achizifiei

ittul gi j l- qqlijryU e- ! p ;rI -q ai;,, 1' i lilil; Licita ic elcctronicir

1\ r'.

C,.'9{ C!'-Y



8!t,,p-4:g4----
Sursa de linantarc___ __._1. _ *...

Valoarca cstimall

3. Clarilicirri privinrl tlocuntcntatiu clc atribuire :

I ) a t:r s_olicit:i ri i cla rilicilri!q I ?s -ryd2V2,-L7 ,?')
SIA I{SAP M'fcndcrI )"l ttt: u-g?l l p-c-! il I qr-qt rti qqg! qryiq-

I,lxpunerea succint:i a solicitririi de
cl:rrilicare

Ii i l;il;i;i .s u cc i n t ir,, in-rprniui ui Desfhqurarea licitatiei clcctronicc csLc
oplir"urea aLrtori tlli i contrarctantc.'['ot iu ace.'a5 i

m[sur[, PAI{l'lCIl)Al{lrn la licitalia
electronicir cste zilegcrca opct'atot'ttlLti
economio.

llata transrniterii

{. Nlodi{icirri opcratc in clocurncnta(ia dc atribuirc: nu utr.f b:;1.

5. l'ffn:i la tcrrncnul-limitir (clata 02.06,2022,, ora l0:00, cu linalizarc:r licitafici clcclrorricr
In data dc 03.0(r.2022,ora l5:18,:ru depus ol'crta 4 (patru) of'crt:rn(i:

D.niinii,'.r, or,"inio.u rri ..o"or" i" mNo_ l
(irarrit (irarrcl I-Lrx"' S.l(. L. I 00461 I 000,t70

"Agachi-Corn" S.It.L. 102060800u,546
Vikmar Invest" S.R.L. I 0146000126 r i2.l

Vcgu 'l otal" S.I{.1,. iolT6oool 4$i
6. Inlirrma(ii privind ol'crtclc tlcpusc Ei clocumentclc tlc caliliclrc gi al'crcntc I) tJr\

prezcntatc tlc c:itrc operatorii ccorromici:

I)enurnil'c:r d ocurn entului

l)ocrrrncntclc cc constituie olcrtu
(Se vu consmna pri,Urprezenlot, nelw,J1{q __

Itt
tu,1'lcltlrrra

- ai;,-
Propunerea financiard I prezentat I prezcntai l__A:g!!!!Jf _DUAE I preze nrar I prezcrylllr l_l'!z!n!1t7
Gr""tt" p",rt.r'-"f.rtd a- * ---f-p*rr;tr;-1J,:rro,rrur
klup(r caz) | c'orespundet | _L____

I)ncurne ntc rlc calilicarc

lircc{i o l)t()irc(l i.ll'ti li(.)i;r i

ilrcrLr vrr r"tjrri'l.l lri ,,\{-'ir:
si \':t irYclr ttr; rtirci i,,lr
Iuct'ltLilor. \.1,-tti :i ,r,ri'r
cout clc cxltcl'ii.'rrtiL lrrri
cazirri.

24 mai 2022, 16:l 0

1_
_2
__3_

4

"Agachi-
Com" S.R.L.

I)enurnirca o



prczenl ul

pt'czc 111 (tl

l)t'czenl0l

PrczctlluI

Se va consmna czetllul, t'tc
Clo n l-'irnrarea
benclrciarilor
neincacl ra rca
conclan-r nhrii
activitali alc
grupari criminale, pentru coruplie,
Il'audI gi/sau spdlare de bani
(fbrmu luru I Declctrcrliei ya ./i
ptrbliccrt pe SlA ,, llSAP "
(iVI'l'encler)) - Daclctrulie pe proprie
t' it,s 

1 
t r r n el e r c - t ry ! e t ut elulg _)_erfe cljlp oJ!!!ts

CrltUtLtti{:.it.1 t:rt.:ttl t fttg_tOL procechrri i cle
uchizilie ptrblicd, o/brlcutl.ul cle:;emnat
ca;I igdtr,tr Io pt'czcn/u aceqslci DecIara{ie
trtrtot'itiilii conlroc!onte ,ri Agenliei
/chizilii Ptrblice - copia in.fbrmat
eleclronic clc pe tloctrtnenlul pe ,suport cle
hortic cu settrucitt,rt'd ologro/ii .fcird
rrpli<:trrctr sentrttilut'ii eleclronice saLt
tloctrntcntrtl confit'nrtrt prin semndlurcr
q I c c; t r 9 1 ! c_i1 t! 9 t a9 !. q 19 !' 4 ! t! 9_.c_91te!J! i c _ _
Irrtcn!ia rlc ;rarticiparc irr cadrr-rl
ploccclrrrii dc achizilie - Cerere cle
purticiltut e contplelatci confbrm Anexei
nr. 7 lo Dot:trrttentulicr .tlctnclarcl uprobalci
pritt Orclintrl r\4ini.ttt'ului lrinanlelor nr.
I l5 clitr l5 09.202 I - copict itt ./brmttt
clectronic' tle pe tlocttnrenlul pe suport cle
ltrrrtic cu,santniitttrci ologrct/ti ./tit'd
rrplicttratt,sentnilrrt'ii electronice,tcnt
clocttntenlul ct.
declt onicil a _c.t1

srtfirrttttl 1tt'itt,s'ctttrtirltrrtt
tt't' tt I r tt' tt I t t i at't tt t t tttt i t:

Mcn!incrca valabilitSlii ofertei
pentm o dr"rratd de 90 de zile -
Dacltrt'crlic 1tt'it,intl t,olobili/a/ea ctfertei,
crtmplalttlrl confitrnt ttnaxei nr. 8 la
Dot:utnetttctlio .\!ut't(ldrcl aprohalci prin
()rclitrtrl Alini.rtrului ["inunlelor nr, I l5
rlin 15.09.202 I - colticr in ./brmcrt
clcclronic tlc pc tloctrntutlul pe suporl cle
htirtia cu .tcttutir/trrri olografii ./Lird
uplicrrreu senrttrilut'ii eleclronice squ
tloctrttten!trl corrfirnrcrl ltrin semncilurct
g I gy ! L' lt tl ! 9!! !! !ttz9t:(!!9!:t!!!J j! e!9!Jte
I)cviznl ol'crtii (I'ormr:larelc F3, F5,
Ii7), intocnr it confornt prevederilor
actrtlrri nornrativ CPI-.01 .01-2012
,,lnstructiuni privind intocmirea
clcvizclor pcntrlr lLrcr[rile de
constnlctii-montaj prin ntetoda de
rcsursc" Copiile in .fbrmul
elet:lronic tle. pe clocuntenlele pe
,\'ttporl clc ltdrtie cu sentniiltt'ii
o I o,qr a/rt .fii t'ii opl i ca rea sent nd I ur i i
alac:lt'rtnice suLt clot:ttnlenl.el.e
qr2y1.1iy'yttq!e p!:j!1 semndtut'ct

ef'ectivi Ei
acc:itot'a in situalia
l)cntrlr participarea la
Llnei orgalliza{ii sau

zcn I ct l, n t t co rc,s' 1ttt ncle
cottf brnr

lcrntcnttlt.ti
,\'olicil(tl

prczanl u I

1'tt'e.zt: tt I tt I 1tt't:zc n lu I

prcze-nlul 1tt'czc tt I ct l

l)t'aze n /u I pt'azanlul

ln
o+'lePl0t'c

In
u,l'IcpI0r0

in
u,llcPl0rc

ln
ct,llcplura



cleclronicd
c t:tt ttont ic
Avizul

clct:lt'onir:t"t u
economlc

.s't ntniilttt'tt
o1tct'ttIttt'ttItti

oltct'u lot'ttltti

Ag.cnlici pclrt l'u 1tt'czenlul J)t'czcnlul
SLrpraveghere'l'ehnrod -.
Colticr ctvizului contplelul confbrm Anexei
nr. 22 lu Dourmenlulia stcrntturtl uprobutii
prin Orclinul Alini,vtrului l;'incrnlelor nr. 69
rlin '/ nrai 202 I in /t-tt'tttut electronic cle pe
tloarmentul 1tc .\uporl cle hrirlie clt
.satnniiturt"r ologru/ti ./iird uplicurect
scntniilurii eleclrotticc .vuu clocumenlul
confirmol prin santndtut'u electronicd ct

,\l(:! !tk!l'j!!!i c!!llt,!!lt!:- - _ _
Men{inerea garalllie i lr"ror[rilor
pentru o perioad[ de 5 ani
[)cclaralie pe propria rlspunc'lcre
('opicr tn .fbrmcrl clcclronic cle pe
clocuntenhtl pa s'uport cle hiirtie cu
.s' c m n ii I ur ci o I o gr cr/ ii ./ar d u p I i c ctr e ct

,\enlncilltrii eleclronice sllt
tlocuntenlul confirntd, prin
,scmndlurct eleclroni.cit cl

9 P 9!!!!9! uu!! c !/ n:) t]1! -c- -l:ixpr"rnerea cletaliatir a graficr.rlui
cxccutdrii lucrirrilor - Grahcul dc
cxccutarc a lucrirrilor oolrrple tat
conlbrm Ancxci nr. I0 la
l)ocunrenta!ia standarcl aprobatd
prin OrclinuI MirristrLrlui Finanlelor
rrr'. 69 dinT nai2021
C'opiu in .fr,trmol eleclronic dc pe
tlocutnentul pe ,\upot'l de hdrt.ie clt
.sarttttriturd olr-tgt'o/Li ./itt'it oplicoracr
,scrttniitLtt'ii electrctnice sar cloarntenlul
t:onfirntul pt'itt :;enrnrittrru electronicii cr

!.,1 L' t'!l!!)!l_!!1,!,!_! !' t t t t t t t t r i c'

'r'1\tcstalea tclmico-pmlesionalir a

riiriirintclLri clc sarrticr' (('onstrLrc(ii
civile, inclLrstrialc
agrozootehr-rice)
(;oltict cerlificulului in .fbrnutl
elactronic de pe clocurnenlul pe
.s'trporl de hArlie cu,\enlniilLrii
o I o gr ufd .fiir d up| ic n r e u,t e nl n d l Ltri i
cleclronice ,tutl clocumenlul
confirtnut
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1tt'ezcnlol pTiriir,',r - 1r,:ori,iii,t

,.-_. ;
In

ct.y lcltlure

ln
ct.ylcplrrt't:

-; '
ln

trS lcltlurc

in
u,yleplut'a

in
ct.; lc lt l ttra

'r'r\Lcstarea cunostintelor
ilonrcni uI sccLrri tirti i ir.r r-r'r urrcir
('opia acleverinlei in .forntul
clcctronic cle pe ckturntenlul pe
,\upot'l de hArlie cLt ,sernndlurd
o I o gr afii Jiir d uy.tl i ccr r e a s e m n ii |tu' i i
e I e c t r onice __ _ lttlL _4o-g"USl!ll!_
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confirnl(tl
eleclronicii
ec:!19!1lg _
{'Asigr.rrarea

t)l'il1
(1

specializat in domcniul executdrii
Irrcrirlilor solicitate Declarcrlie
pritti ncl pcr.s'onulul c{e specicrlil u/ e
proplt.\ 1tr:ttlru irnltlernenlctrect
conl rucl ului, compl elatii confornt
,/1t19{9i tJt' l5_ lcr Documentcrlict
,s'ltrnclortl oprobalci prin Ordinul
Ittlittis'trtrltri liittrrnlelor nr. 69 clin 7
mui 20) I
(.'opitr tn .[brmut electronic de pe
clor:umenltrl pe- ,s'uport cle hdrtie cu
,s' e rrr n d I u r ci o I o gr ctfd .fiir d apl i ccu, ecr
.scrnrttilurii elecl.ron.i.ce .\ctLt

cloctrntenlul confirnta[ prin
.ve.nt.tttilurct clt:t'lronicit u
r42 c_1;' c1! 14' ry ! tt t, g !, 9119M ! _c_1'Dc{inerca clotf,rilor speciiice,
Lrtila.jului gi echipamentului
lucccsare pentru executarea
Irrcririlorsolicitate - Declcrrolie
priv i nd tlotcir il e,s:pecifice, u t ilaiul
.p'i e c lt iltu ma nlttl necesar y;en lru
inclcplinirr:u core.splutziiloare a
conl rucl ul tri, r:ontpletutit con/onn
11yt9;ai ry( !tl lcr Docuntentu!ict
,s' I cr n cfu r cl u 1 t r o l-s cr t ir pr in Or d inil
14ini,s'lrului liincrnlektr nr. 69 clin 7
ruui 2021
()opitr in ,fbrntat electronic de pe
clocuntettlttl pc sultorl de h(irlie cu
,s' t: nt tt tlt I r.r t' it o I o g r a/ d .f d r ii o pI i c u r e ct

.st:ttutitlurii eleclronice ,tctLt

clocrrntcrttt,tl confirmal prin
.st ntttiilttt'tt alet.:lronit-'t-t Lt

9p e!!!!9!:' l:t l U ! g e o_ry!l!_-
i'[ixlrerienlI spccilrcii
cxccLltal'ca lucrdrilor sirnilare in
Lrltinrii .5 ani - Declaralie privincl
cxpcricntu siutilari, courplctatd
conlbnl Anexei ltr. 12 ;i,
rcsltcctir,, I)cclara{ic privind lista
principalclor Ir.rcreiri cxecutate in
Lrltinrr:l an clc activitate, cornpletatd
conlbrn-r Anexei r1r. l3 la
[)ocLrnrcntatia stanclarcl aprobatf,
prin OrdinrrI Ministrulr"ri Irinanlelor'
rrr, 69 din 7 mai 2021.
Inftrrnratia despre experienfa

,s'c nut ii I t tt'u
oltat'ulot'ttltti

cu pcrsonal 1tt'ezan lu l 1tt'c:t:tt lttl

prczenl0l 1tt't:zt: tt I tt I

ytrczen l u I

in
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clc bLrnd execu{ic pentrr"r cclc rrai
irrrportante lucriiri. in care slt sc
confin[ cel pLr]in un coutract de
lLrcrdri sirr-rilare a ciirui valoare sit
nlr fie mai micit de 75% din
vaIoarea viitorLrlr-ri contract salr
valoarea cumulat[ a tuturor
contractelor executate in r"rltimr-rl an
clc activitate si lle egalir cu sau mai
l'uzrre decit valo:rrca viitorului
contract. Certillcirrilc cle buud
cxecu{ie inclicir beneliciarii,
indif'ercnt dacd aceqtia sunt
aLltoritAtri contractzulte salr clienf i
priva{i, valoarcei" perioacla ;i locul
cxecr-r{iei lr-rcrirrilor. Ei precizeazir
clacir all lbst el'e ctuatc in
couformitate cll nortnele
prof'esionale din ciomeniu gi dacl
aLr Ibst dr"rse la bLrn s1'Argit.
Copiilc tn Jbrmut electronic cle pe
tloctrntenlele pc suporl cle h(irtie cu
.r e m n d I ur d o I o gr r(d ./Lir ii up I ic u' e cr

.s'cmntiturii electronice s(tLt

tlocumenlele confirtnule prin
santndluru clcclroni.cd u
yt 1 t 9 t' y 1r2 y11Q1i 9 99 n9q119
'r' [)ersoeu.t[ .j uriclicir inregistratd in
ltcpLrblica Moldova - Cctpiu
c.rtt'cr.sului clin llegistrul de ,\tal al
par.sounelor .jut'iclice - co1'ticr in,fbrtnat
clcclt'onic cle pe tlocunantul pe ,\uport cle

hdrtic cLt .sentnritrtrri ologrt(d ./drir
uplicut'ea,sentnciltrrii eleclronice .\utt
cloctttnentul confiruru! prin sentniilurcr
olyglL'p_tt,cqolLelJt!:1"1!tt!gtoJ1gty,lp_
'r'l)atele din ltcgistrul inlbrmaliei
criminalistice Ei crirninologice al
I{cpLrblicii Molclova - Copiu
crr:: i ertr I u i .j u cl i c i u r o I p et',s ou n e i j t r t' i cl i cc -
coltitr in .fbrnrot eleclronic cle pe
tlocumentul pe suporl tlc htirlie clt
,sentndlurii ologr{ti ./ilrd aplicorea
.semnii/trrii electronice sau cktcumenlul
t:onfirtnul prin semnriltrro eleclronic[t u

( )I ) ( t't t t ( )r !1,!J_!t t:t (! !!9! t t i (
'r'Infbrma!izr privind incleplinirea
obligaliilor de platei a impozitelor,
taxclor qi contribLr[iilor cle asigurdri
sociale - Copiu cerlif iccttului .S1tS

p r i v i n cl I i ps a s a u ex i,\ t e n I o r es t u n I e lo r .f it 1 d
tle bugelul public nalionul - copiu in
fitrmut electronic cle pe tlocutnenlul pe
strltort cle hiir/ie cu :;entniilurd ologru/Li

prc.zctllu I prezartlul

lr*rr;i7- neprczc n lttl't'

prc.t:c nl0l 1tt'c:,c n lu I

.l i,tt _|_g4!je!!!9!!y!!ll!!tt!1e_1._e_glLpl_i c e s o u
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Cotrtt:nlurii:

lOpcratorrrl ccononric,,(iranit Grand [-ux" SRl- a prezentat garan{ia pentnl oflertl in surr-rd clc 3 -500.00 lci.
iat'sttnra datl nir constituie 2%o clin sLlnla ofertei prezerrtate, confronr ccrin[elor stabilite irr cloctrurcnla{ia clc
atlibLrirc. Mcrt{iortdrrr cI, sunra oflertei prezcutate este de 258 191 ,l 3 lei lira 'l'VA, iar sun]a girr'antici pe rrtlrr
ofbrta o['clitd ur trehui sd cottstituie 5 175,94 lei.-rOpct'rttot'trl 

econorric,,Glanit Grand Lux" SRl- la etapa deschiclerii ofbrtelor a prezentat copia r:uzit:t'rrlrri
f trclic:it.rt'ul ltcr',socrnei.juriclice, eliberat pentru persoand fizicI (pentru cle!initorul IDNP 09Bll06l9tj-5ll),
rlar nr-r pentnr llclsoanS.jLrridic6, conlbrrr ccrin(elor stabilite in doculreltta{ia cle atribr-rire.
I Opet'atorul ccotrott-tic ,,Agaclri-Corr" SRI-, a prezentat lormularul ofertei F3.I (forrnLrlar din Docrrnrcnta(ia
stanclard pcntt'u rcalizarea achiziliilor pLrblice cle lircrlriaprobat prirr Orclinul MF nr. 1161201ti, actLralrncntc
abrogat), ol clc ciitre autoritatea corrtractantl a fost solicitat "Oferta - specifica[ii tehnice Ei de prcl (t:ortfitrrtt

cu sunra dirt clcvizul-ol'ertI. Surna conl'olrn clcviz-ului^ofbrtii constitLric 358 800,00 lei, ial conlorrrr
lbt'nrularulLri I13.lprcz-entat,sunraindicatieste-291000,00 lei lir5'fVA, lacareseadaugh-5ti 200.00 lci
'l'VA, astfbl in total |lind 349 200,00 lei.
'r Irrf'olnralia 1;rivirrcl nrcn{irrera garanIiei lLrcrhrilor pentru o perioadd cle 5 ani a fost prezentatii clc ol)clatorLr I

ccononric ,,Agaclri-Conr" SR[, in ,Anexo lct ofbrtii" (formular clin Docurnentzr(ia standarcl pcnlrrr lcalizalcir
aclriziliilorprrblioodelucrdli aprobatprinOrclinLrl MFnr. 17612018,actualnrcrrtcablogat)),clalntr lrrinlr-o
clcclara{ic pc propria rilspuuclerc, dup.1 cLrnt a fost solicitat de citre ASP.*jOpcralonrl cconouric,,Agachi-Com" SRl-, la etapa deschiderii olbrtelor, a prezentat inlbrnralia prir,'incl

'l'otoclatir, irrlolrnaIia clin "Declorcrlie privincl experienla similtri, cotrrple/crtit conform /rtexei trr'. ]2"st

cstc - Lttct'.Ir'i clc reparatie curentd a acoperiqului gi a birourilor eta.jultri II a cdificiulLri SC-l Ialovcni rlin slr'.
I)r'ictcnici rtr'. 12, or'. Ialovcni
(' OpelatolLr I ccononrie Vikmar Invest SRL a prezerrtat flormularul DtJAII in care lipsegte nr[)r'ioa prirzirrrl

hcnafic:iuruhti ttfe<:tit, " a fost prezcntati Ia etapa deschiclerii ofertelor.I Opct'atorttl ccc'lt.tort.tic Vil<nrar Invest SI{l- a prczentzrt lbrrlularul ofertei Ir3.] (ftri'nrrr Ilrr rlirr
[)octtnrcntafia stanclarcl pcntnl realizarea achiziliilor publice cle lrrcrari aprobat prin Or'<1inrrl NzlIr nr'.

1l6l?-0 lti. actLralnrcrrtc abrogat), or de citrc aLrtolitatea contractantl a fost solicitat" Oflcrta - spcciliclrtii

,s/rrntlurtl u1robulti prin Ortlinul llz[ini,s/rului liinctn(elctr" nr, 69 din 7 mui 202l)".3ln[bruralia plivind nren]inerr:a garan{ici Iucrlrilor pentru o pcrioaclS cle 5 ani a fost pr'ozcntata (lc
olrcraloruI cconontic Vil<mar Invest SRI-?n llnexcr lct ofbrtd" (fonnular clin Documenta{ia stan<lrrr'<l pcnlnr
lcalizarca achiziliilor publicc clc lLrcrdri a1:robat prin Ordinul MI'- rrr'. 11612018, actualmcntc abrorlal))^ rlrrr'
nrr prir.t(r-o rlcclara(ic pe propria rispr-rrrclcrc, drrpl cLrnr a fost solicitat dc oitlc ASP.

7. Inlirrrna l'ivinrl co rrnclerc:r ol'cr"tclor crr ccrirr elc solicitatc:

I)enunrirca lotului

l.Lrcrari dc lcparaIic
curcr-rti a acoperiqului Ei
a biror"rrilor eta.iului II a

,,Granit Grancl
LLrx" S.R.l,.

Cantita
fc Ei rrni
tate dc
mrisurl

Corcsprrn
clcrca cu
ccrintclc
rle calili

ca rc

Corcspun
clcrea cu

spcci
t'ica(iilc

.- Lelulqe

Nu s-a
cxanr irrat.

f)cn u rn ircit
opcratoru lu i

cconorn ic

258 797.13

l'rc(u I

of'crtci
(lirir

'fVn;'t'



cdifrciului SC'l' laloveni
clin str. Prieteniei nr. 12,

or. laloveni (rcpetat)

l)uta
solicitir rii

?,2.0(t.2022

,,Agachi-C)om"
s.l{. t-.

,,Vil<nrar
lrrvcst" S.l{.L.

.,Vcgzr 'l'otz.tl"

s.R.t..

I nftrnn a!ia solicitat:i

n tcnrcitrl l.rrcvcclerilol alt. l'l ulirr. (4), art
2-0 alin. ([J) - (9) si art.69 alin. (-l) lit. tr)clin
[.cgca nr'. l-] l/:l0l:j plivincl aclriziliil,.:
publicc. soliciti"r l)l'czcntarca cllrril'icalilrrr ;i
cxplicatiilor asul)ra olcltci llr'czenlirt()
ltlivincl rrlrruitoarclc irsllcotc. iltrpir cun)
trrrn cazlr :

- pt'c'/sntalca ccrtilrcattr Irri tlc
rutcsturc tcltrtico-prolcsionalir l)enl.r'll
cl irig.irrtclc clc santict' Volo;citrc Itu'ic.
irrcl ical in Arrera nr'. l5 la I)ocrrrncnlirlilr
starrclalrl aprobutir prin Orrlirrrr I Mirristlrrlui
Irirrirn{clor nr'.69 rlin'/ nrai ).()?.1

"[)cclrrlalic privincl lrclsonaltrl rlc
slrccialilirtc Ilr'ol)r.rs lrortrrr irrrllicrrrcntarcrrr
contractrrltr i". clcourccc art lirsl prcz.crrtatc
colliilc ccrtillcutclol rlc iltcstrl'c ir

d i rig,i rr t i lor clc sunt icl' l)cntl'u a ltc ;rclsoanc.* pre/.clrtarcil colliilor' 1'rrrrccsclor'
vcr'tralc tlc rcccp{ic lrt lct'nrinarca lrrcrit'ilor'
l)cn1l'u crrntlactclc l)r'cz.cnLatc. r:rr lclcrirc lrr

Iucrirrilc sirnilurc cxccrrtatc. I)otrivit pct. I/
sLrbpct. l5 rl in Antrn[trl clc pirrl icipirlc.
inlbrnrirlia clcsprc cxpcricntir spccilicir irr
cxcor.rtal'ca ltrcliililul sirnilale Lrrrrrr sh llc
irrsolita clc ocrtillcirri clc bLrrrir cxccLrlir.r
pcntnlcclc nrai irrrlrortanl.c lrrcri'rri, irr carc srr

sc con(ini-r ccl puIirr ur] oontlilct clc ltrclirli
sinriliu'c a r:ilui valoirrc sa-r nu l'ic rrriri nricli
clc'I5t'1, clirr valoal*r viil.olLrlrri corrtract sarr
valoal'ea cunulatii a tuturor contlactclor'
cxcculatc irr rrltinrrrl irrr <lc activitatc sir Ilc
c.Llalir cr.r sau rrrai nrarc clcclil r,uloarcrr
viitoltrlLri colltlirct. Cr:r'tillcirrilc rlc brrrri

-_-.--ffi;,nntiii
rirspunsului
operatorului

cconomic
[)Anir la ternicntrl lirrritir
27 .06.2022. opcar1o lu I

ccononric ntt lt
plcz.cntat rirsprrns.

con lirrrtr sol icitari lor .

,yi prin,,-" in ccrzrrl nccot'espunclerii).

8. Pentru elucidnrea unor necl:rritirli sau confirrnarcil unor datc privinrl corcsprrrrrlrrtlr
of'ertei cu cerinfcle stabilite in documcntntia cle :rtribuire (inclusir,.justilicarca prctulrri
anormal de scirzut) s-a solicitat:

,,Agachi-
Cour"
s. tt. t..

295 -500,00

2L)6 323,34

336 680,64

Opcratorul
cconomic

21oqlltig lltclt s Qqryllpl4Lll rrrdi1stq!! dr1_ci1

i

ln a;tctarc



aco$tia sUnl ilutol'itaili cont|aclill)tc si]tl
clicnli prirra{i. \laloat'ca. pcrioarllr ;i locrrl
cxccu{ici ltrcrirrilor'. ;i precizcazii clacit arr

lbst cltcctLratc in conlbrrxitatc cLr nor'nrclc
profcsionalc clin clonrcnirr 5i clacir au [bst
clrrsc la bLrn slir'qit (copia ploccsclol vcl'tlalc
clc rcccp{ic llrralri a lrrclllilor).
- lllcz.crrlarera [)cclalirtici ltrivirtrl
r:xl.lcricnta sirnilarir, conrplclalii conlirrnr
lAncxci rrr. lll clin [)ocrrnrcntaliir stanrlalrl
(pc1. 11 sutrpol. l5 clin AnrrntLrI rle:

palticipalc), or inlilnra{ia clin "l)cclulatic
plivincl expcricltta sintilalir ltlczcntatli clt:

olcrtant (Ancxa rrr'. l2), sc lcl'clir la tiltrr I clc
lLrcriiri "lnstaliili ;i Arncnzriarca <lrulnttr lLri

I'}o.jorilrrr-'l'ipala l<nr.7-8". cal'c nr.l sultl
sinrilarc cLr otricctrrl achizilici - Ltrcriiri rlr:
t'cparatic ctrrcntir a acopcri;trlrri 5i a

biloulilol clajulLri II a ccliflcirrlrri S(l'l'
lirlovcni cl in str'. Priclcnici ll'. lr2. or'.
Ia lovcrr i.
- procizarca tipLr lrr isi carirctcristicilur'
turcnrbranclor [rilLrninoasc incl icatc in
[)cviztrl of'crlir ([brrrrrrlarclc I;j. l;-5, Ir7).
- cxl)licalii rclclitor lit lirptrrl ci-r srrnra
indicatn in lblnrrrlarul olcrtii Ir l.l nrL

coinciclc cu sunrit riin dcviztrl olcltii. Ast[i:1.
sruuu corrlirlrrr rli-'r,iztrlrri-oli:r'tir constilrric
i5[i u00.00 lci. ial conlirlrr lirrnrrrlarulrri
Ir-l . l prczr:ntat (carc lcllcctii l)t'ol)ullcl'ca
lirrancialli). sunrl cslc inclicatii 29I 000.00
lci liln 'l'VA, la carc sc aclaugir -5ti 200,00
lci 'l'VA. astlcl in total flincl 349 200.00 lci.

copiir cazicrulrri .j trrlicral irl
pcrrsoani,'i .iru'iclicc. l.rcntt'tr corrl'ilnurlclt
rlirtclor rlin I{cgistrrrl irrlirlrllitici
crinr irut I isticc si crint inolog,icc a I Rcprrbl ic r i

Molrlovl.

9. O lbrla n tii rcspinsi/clcscalilica!i:

I)cn u rrr i rc:r olleratoru lu i

9c(lrtl)l,rl!,9

"Gr;;i; (ilirrr<l l.r-rx" S.R.l,.

M o tivu I rcspin gcri i/cl csca lilicirrii

i',-i"i,*i"r 1r,'"u".1",'ilu o':i. irt-.ii,i. 1(r) til. ;) .li" L;tr;a ,rr'. I I l/l0l:
privind achiziliile publice (l-egea rrr. l3ll20l5), r.ru sc acccpti ol'cllrr
opcratolului econonrio, deoarece ol'crta nu corespurrcle celilt{clor cxpusc
in clclcurnenta(ia cle atribuire, ;i nnume, opcratorul econontic a pt'czcntilt
garan(ia petttru ofeltd in surni de 3 500,00 lei, ial surra datd nrr corrslilrrirr
2 % clin sLln.lil ot-eltci prezcntatc. con[ornr cerinlclor statrilitc in
docurnenta{ia cle atribLrire. MenIiondm cd surna ol'ertei prezcrrtatc cstc irr
st-tnri cle 258191,l3 lci lir6 TVA, iarsLlnta garantiei pentru ol'clta olclitii
ar trebui sd constituie 5 115,94\ei.
,.

In tertteiul prevederilor art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. l3 l/20l 5. rrrr

se acccptd olerta opcratot'ului econor'1.r ic, dcoarece of,erta ntr cr'lrosptrrrrlc
cerin{clor expuse in clocuntentafia cle atribuire, gi altunte. in ul'llit
clariliclrilor gi explicafiilor solicitatc cie chtrc autoritatea contraolarrtii lrr

!ntyrt"29e-.2022, -prin jg!.se3l-.q1 9-rl_.!!!". 0!/q-SAl1?8.7. o1.ro'atolrrl

,,Agachi-C)ont" S.R.L.

()



cconorlric !r_Ll-il pl_cze.11J!t_-ql rlipLuti pAnI la tcrnrcrrul lirrrita. ').7.06.')0)..),.

(irrclusiv) cLr plivirc la urrnirtoarele aspectc:
- prt:zcutarea celtificatului clc atcstare tchnico-prolcsiorrala l)cntru
dirigintcle c1c ;anticr Voloqciuo ILrric, irrclicat ?n Ancxu nr'. li lir
Docutncrttafia startclzrrd aplobat[ prin OrclirrLr I N4irristlrrlLri liirurrrlclor rrr'.

69 dirr J nai202l -."Declarafie privincl personalrrI cle specialitatc l)r'ol)us
pentrLr irnplcmentarea oontractrrlui", cleoarccc au lbst prczentalc c,rpiilc
certiflcatelor dc atcstarc a cliriginfilor cle sarrticr l)cntrLr altc lrclsoarrc.

- preze ntarca copiilor proccsclor-vcrbalc clc rcccpfie la [clrn inlr',.:lr
lr-rcrlrilor pcntru contractcle prczcntate, cu rc['crilc Ia lucrirrilc sirrrilrrrr:
execLrtatc. [)otrivit pct. l"l sLrbpct. l5 clin Antrntrrl clc lriu tie iprrrc.
infbrrnalia despre cxperien!a spcciliczr in cxccrrtalca lLrcrillilol sirrrillrrr
rulrna sri lie insolitir de certillcirri clc bunir erccrr(ic pcntnr t:c1,.' rrrrri
irlportarrte lucrirri, irr care sti sc cclnIinI ccl pu(irr un conlr'acL rlc lrrr:r'l1r'i

sirnilarc a cirrrrivaloarc sI nu llc rnai nrich clc'15"/o clin vzrloarcir viitolrrlrri
contract sau valclarca ctrmtrlatl a tutlrror contractclor cxecuttrtc irr Lrltirrrrrl
an dc activitzrtc sir fie cgalir cll sau mai nrarc clcciit valoarca viitorrrliri
contract. Certrlrciirile de bLrnir execuIie irrclict-r bcncllcialri, inr]ili:re nt tlacri
ace$tia sunt aLrtoritir{i contractante sau clierr{i privali, r,aloarcir. l)cri()il(lil
gi locuI cxcculici lucrlt'ilor, qi prcciz.cazit rlacit att first cllctuirtc rr
conlbrrnitate ou norrnele plol'esionalc clin clorncrriLr 5i clacri aLr lirst tlrr,;r'lrr
bLrn sfArqit (copia proceselor verbale clc reccplic I'irralir a lLrcrirrilur').
- ptczcntarea Declara[iei privind expct'icn!a sinrilalir. cornpli:tlti
cortfbrm lAnexei nr. l2 din l)ocLnnentafia stanclarcl (pct. lT strbpct. l-5 tlirr
Anun{ul de participare), or inforrnalia clin "[)cclara!ic privincl crxl)('ricnlr]
sirnilarl plczcntatir cle ofbrtant (Anexa nr'. l2-). sc rolbrir la tiptrl tlc lrrcrili
"lnstaliri ;i Amcnzriarca cltunrului Po.lorani-'l illirla l<rrr.7-8", cilrc nu sunI
similale cu otlicctul achiziliei - [,Lrcrali cle rcpala(ic ctrre ntir a acolrcri;LrlLri
gi a birourilol etzrjulLri II a edificiLrlui SCI'Ialoveni clin str'. I)r'ictcrrrr:i rrr'.

12, or.laloveni.
- preciz-area tipului Ei caracteristicilol nrcnrblarrclor bitrrrrrinr)rse
indioate in DevizLrl olbrtir (fbrrnulalclc I"3, tr5. F7).

cxplicaqii rclb'i'critol la lzrptulaptul cir sunra irrcl icatt-r in lirrrnLrlartrl olf rlii I

3.1 nLr coinciclc cu sLlma clin devizul-olcltii. Astt'cl. sLrrrra crrrrlirrnr
devizLr lLri-o{clt[ oorrstituie 358 800,00 lci, ial conlirrnt lbrnrrrlarLrlrri l:.] .l
prezcntat (care reflectd propunerea {lnanciarir), strrrra e stc incl icatii :l9 I

000,00 lei fira'l'VA, la care se adaugir 5S 200,00 lci 'l'VA, astlcl in totll
fiind 349 200.00 lei.

clatclor clirr l{cgistlrrl
.jucliciar al persoanei .ltrricl icc, llcntr'u cnrrllrrrrarcir

irrlbrmaliei crinrinalisticc gi crirriinolorrit:c ll
blicii Molrlova.

I {}. iVIod:rlit:rtr.:a tlc cr,:rluarc a ol'crtclor:

[)cntru llecare lot
l)cntru un singur lot /
I)cntru mai mLrltc lotlrri
l)entru toate lotLrrile
l\lte lirnitdri privind nllm,lrlrl de lotLrri care pot Ii
.lLrstilrcarea dccizici cie a nu atribr-ri contractLrl pc

I l. Critcritrl clc atribuire aplicat:

I'r'ctul ccl rnai scr"rzut /
( lostLrl ccl nrai sciizrrt

atribLrite aceh-riaqi ofr:r'tant: I Indicali I
lotr-rri:

t0



Ccl mai br:n raport calitate-pre1
Cel mai bun raport calitate-cost

12. Irrlbrnra(ia privind firctorii dc cvaluare aplicafi: nu .te crplicir.

13. Ilccvaluarca ol'crtelor: rut .se uplicit.

14. in urma cxaminlri, evalu:irii qi comparririi of'ertelor clepuse in cadrul proccclurii rle
atribuirc s-a clccis:

Atri b u i rcu con t ractu lu i clc nchizitic publicri/acordul ui -cad ru :

l,ucrirri clc rcparafie
clrrcntii a

acopcliqulLri qi a
birourilor cta.jLrlui II
a cclillciultri SC'f
laloveni clin str.
Prictcnici nr'. 12, or.
Iqlqygrll (1tep!_tgo-

Anulnrca pr'occclurii dc achizitic public[: tl,r sc aplicd

15. Intirrrnarca opcratorilor economici dcsprc deciziile grupului de lucru pctrtru achizilii:

l)cnrr nr ircl oltcratorului cconomic N4odalitatca rlc tl'ansrrr ilu'r:

,,Grani1 Grand Lux" S.R.I-,.
..r\gach i-Com" S. R. [,.

,,Vil<nrar Invest" S.R.l,.

l (r.'l'cl'rrr cu rr l r.l c :rqtcpla rc pcnt ru inchcicl'ca con t r:rclu lu i :

l)rrnunrirc:r Iotului I)cnumirca
olrcralorului

econornic

,,Vikrnar
Invest"
S.R.I,.

Pre{ul total
(1Ir:i

't'vA),tci

Prctul total
(inclusiv

TVA), lci

296 323,34 35s.s88.00

11.07.2022 SIA RSAP
PoSlct eleclronit:d

iti cziitrl irr .,,* i,ut* .;tr*Ia il-n r, ,ir. in .n^l ii;"rr"it..ii corrrrrrricrrrii
contractului este mai n-ricd dec6t pragulile i pl"-ry_,j&ace electronice $i/snq filx l
lrrerzdztttc la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 13t clin i-fl f f zit" i, cazul netransmiterii conrLnricririi

; iLrlic lQ 1s p{ylf{q.lfiZ!U!qluQ1&e_ __ ___J p::q_dlleqce elcctronice qi/sar"r Iax r I

ln cazul in care valoarea estimim aJ t'r tr ,,1" i, ;;ri,l'-GililGiii .n,-rrrrnicarii
contractultri cste egalS sau mai mare clecAt I prin mijloace electronice si/sau lax rr
pragurilc plcr,f,zute la art. 2 alin. (3) al I-egii [Ef 16 ril-inCaz.,i,r"t,"ffit..li cirnrurrcarii
rrr. l3l din 3 iLrlie 2015 privind achiziliilc I prin miiloace electronice qi/sau fax rr

IpLrblicc

I 7. (io n I ractu I clc ach izificlacor<l u l-cacl ru incheia t :

Cantitate
qi unitatc

rlc
rn:-ts u rti

Prcf ul
runit:rr
(1?ir:i

-t-Y-4),l"i

296 323,34

I)ata lransmitcrii

l)cn u rn i Valoarel corrtractului crmcn de;l

il

- ,,Yee._]rl4ll S$.L.



rcil
opcratorului

cc0nomic

I ntrep
rin

rlcrea
Cu ca
pita l

au
toh torr/

ctl
capital

mi
x t/nsoc
ierc/C
u capi

tal
s t r:1in

flrir'I'VA,
lci

inclrrsiv
'l'Vr\, lci

,^r.r,iiiiiit
al contrac
tulu i/:rco r

dului-
catl ru

,,Vikmar
!nvgq{ S-!!_L._

Nunr:'rrtrl
qi tlat:r

c0ntract u lu i/
acordului-cadru

Nr. 03.08.2022
rJ95

Criteriul de atribuirc pentru lotul/loturile pentru carc
au lirst aplicatc criterii dc clurabilitate:

29(,323.34 355 588,00

-i;,;; rr, ,:,:,,tii iii,,,i u
Coslul cel ntui scizul l
Cel nttri bun rnltorl culilctlc-1tre1 l

_Q g!_lUlblyl ! (!p9!! cltl i t u t a -c o s: t t t

Gheorghe l'0,lOGz\

45400
000- 1

I fl. Inlirrnratia privintl achizi{ii publicc tlurabilc (achizilii

;\u lbst aplicatc critcrii pcntru achizifii publice (DA/NU)
4,rr :r_[! lg_@g l!_2,1 f i i y_c_17,i)]

il ffi;.t;,J,uii. cu'l'VA clin conim;i[";6d;;
IotLrlui/loturilor pcntru cilrc au lbst aplicatc critcrii clc

(i ncliccrl i .s' tr nt cr c t r' l' l/11)tlurabilittrte (le i IVII)):
C'oclul CPV al lotului/loturilor pcntru c2lrc au fbst
ir p ! i qi{e_ 91!"t_el ir _r! " ! s 1a!!li tglg-1

I)rin pre?.etrlu drrre ilc sctuttti, grupul tlc lucru decluri ci tcrnrcrtttl de o;leplrtre pettlt'tt itt<'lrtict'crr
contrrrctultti/contruclelor indicute u.fbst respectut (exceptiitttl cuz,urile previz.rtttt tlc rtrl. ,12 ttlirt. (-i) rtl
l,e;4ii nr. 131 rlin 3 iulie 2015 privind uchiziliila publice ), precunt;i ci?n cuz.trl lcpuncrii t'ortta.tttrtiilor
f i/srrrt reccplionirii rupoorlelor de ntottilorizttre, oceslau uu./rtsl exuminrrle si soltttiortttte.

l'rin prc?.enlrt tltrra rla scrrtttri, grupul dc lucru pettlru uchiz.ilii cotr.firtuti corcclilrrrlirtctr rlcs.fti,ltrrirrii
pxtccrlurii ile ucltizilie,.fitltt pentru utre pourtri rispurulerc cotr.form prevatlerilor lagule ?n viNorrra.

i
/ l' rcscdintclc (J rupului
/ rlc lucru pentru lclrizilii publicc d

Cocl
CI'V

12



I 
I rlif 

n 
b. 
liii • 

d a r e d e s e a m a 
de atribuire a contractului de achizitii publice 0 
de incheiere a acordului-cadru 
de anulare a procedurii de atribuire 

• • 

DECIZIE DE REV ALU ARE 

h baza: • deciziei ANSC; o raponu.ui de .nonUorizare; a decizie autoritadi c o n t r a c t 

Nr. DS-18/2022 din 03.08.2022 

rivirejajmtori^ 
DITS a Primariei mun.Balti 
inun.Balti 

J^umai^dejtelcfon 
Numar de fax 
E-mail official 
Adresa de internet 

Persoana de contact 
mail) 

^ ^ ^ ^ ^ — » — — — — 
Liliana Ceremu? , tel. 023154622 
^rviciulachi^itiip.ihlice@gmail.com 
flits.achi7-itii@pniail.com 

Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate 

^fipul obiectului contra^ilui de achizi^ie/ 
acordului-cadru 
Obiectul achizi^iei 

~rZvCVV 
^ i ^ ^ t i ^ h H / t ^ ^ privind alegerea 

procedurii de atribuire (in cazul aplicarii altor proceduri 

decat licitatia deschisa) _ —-

i T ^ d ^ T d T ^ t r i b ^ ^ indica din cadrul 
portalului guvernamental www m tender. %ov.md) 

pititfnrma de achizitii publice utilizata 
" X ^ t ^ " * ^ ^ (duP« caz> 

Tehnici §i instrumente specifice de atribuire 
(dupa caz) 
Sursa de finantare 

0 Cererea ofertelor de preturi 
• Licitatie deschisa pAltele: [Indicafi] 

1 Nr : O c d s - b 3 w d p l - M D - 1 6 5 1 2 2 6 6 6 0 2 0 9 
h n p . - / / m t e n d e r . r " , " ^ / t p n d R r s / o c d s - b 3 w d p I : M B l 

16S1226660?n Q 9 t a h = r n n t r a c t"n o^ c e 

2 . Nr : o c d s - b 3 w d p l - M D - 1 6 5 4 6 7 1 2 9 9 7 9 3 
https://mtendp-r p " v . m d / t e n d " ~ ^ ^ w d p l - M D -
16546712997Q3?tab=contract-notice 

(repetat) Materiale de constructs, conform 
necesitdtilor PITS a Primariei mun.Balti 

44100000-1 ' 

Data — 
• achizitii.md; 0 eMicitatie.md; • yptender.md_ 
Data: -
Link-ul: - . . . 
•Acord-cadru oSistem dinamic de achizipe 
HLicitatie electronica aCatalog electronic 
•Buget de stat; oBuget CNAM; DBuget CNAS; 
•Surse externe: 0 Alte surse: Buy etui local 
470 428,33 

1 

mailto:itiip.ihlice@gmail.com
mailto:flits.achi7-itii@pniail.com
https://mtendp-r
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3 Clarificari privind d o c u m e n t a l de atribuire: 
va completa in cazul in care an fast solicitate clarifican) 

D a t a ^ o l i c i t a r i [ c l ^ 
Denumireajyieratorulu^ — 

E x p u n e r e a succ inta a raspunsulu i 

D a t a transmiteri i 
Data solicitarii c l a r i f i c a r i l o r ^ 
Denumtoaope ra to ru luU^ 

clari f icare 

E x p u n e r e a succ inta a raspunsulu i 

02.07.2022 11:06 

Data transmiteri i 
Data so l ic i tar i i c lari f icari lor 
D e n u m i r e a ^ p e r a t o n i l u ^ 

de c lar i f icare 

^|ggersive^e_baza deapa. 100ml 
J ^ n ^ O ^ J J i ^ L 
J 2 ] 0 7 2 0 2 2 ] I M 

frecare umeda conform claselor de lavabilitate trebu.e sa 

aiba? 
Este intexioara sau exterioara? r 

" E ^ l i i ^ d ^ ^ a peretilor si 
tavanelor din ciment, ciment-var, var, g.ps g.ps-carton, 
materiale lemnoase si materiale de origine lemnoasa la 
interior. Creeaza un finisaj mat, alb ca zapada, care lasa 
perepi sa respire. Vopseaua este rezistenta la ?tergere 
uscata. Interioara., Class 2-3 
04.07.2022 11:51 
02.07.2022 11:17 

frecare umeda conform claselor de lavabilitate trebuie sa 
aiba? Este interioara sau exterioara? 

Expunerea succ inta a raspunsulu i 

aiba.' E-sie inicim<na w u — — — 

continua, uniforma, mata, elastica;Suprafata vops.ta este 
permeabila la vapori de apa;Se aplica u?or;Pentru lucran 
la interior.Class 2-3 

Data transmiteri i 
Data solicitarii c lari f icari lor 
D e n u m i r e a operatorului e c o n o m i c 

_Q4.Q7.2022 11:52 
02.07.2022 11:17 

LUiiium" *-" "i"-* -— 
^ ^ ^ ^ ^ ^ t a r i i de c lar i f icare 

Expunerea succ inta a raspunsulu i 

Data transmiteri i 

i j ^ lavabila fa^d~- ce g r a d ^ z i s t e n t a l ^ t e ^ e " 
^ H o ^Anfnrm Haselor de lavabilitate trebmesaaiba?_ 
Culoarea alba, Class 2-3 
04.07.2022 11:52 

Data solicitarii c lari f icari lor 
D e n u m i r e a operatorului e c o n o m i c 
ExpuneresTs^ 
E x p u n e r e a succ inta a raspunsulu i 

Data transmiteri i 

02.07.2022 11:19 

Miez de lacat de citi mm? 
40/50 mm 
04.07.2022 11:52 

Data solicitarii c lari f icari lor 
D e n u m i r e a operatorului e c o n o m i c 
E x p u n e r e a succinta a solicitarii de c lar i f icare 

Expunerea succ inta a raspunsului^ 

D a t a transmiteri i 

02.07.2022 11:19 

Lacat suspendat. lacat cu broasca ? ce dimensiuni? 
63mm 
04.07.2022 11:53 

4. Modificari operate in documentatia de atribuirfe: 
( S e va completa in cazul in care on fast operate modificari) 
' — Mil on fnst 



4. Pans la term.naWimitt (data 10/07/2022, ora 10:53), au depfs oferta 2 ofer,an,i: 

Nr. 
Denumirea operatorului 

economic 

SRL „Delta Forta Securitate" 

~Acseal Gaz" SRL 

IDNO 

7004600034314~ 

1006600022416 

Asociajii/ 
administratorii 

CERNOBROVCIUC VASILE (l00.0°/oT 

ANTONEANU CATAL1N (25.0%) 
DRAGOS COSTEL (75.0%) 

6. I n f o r m a l pr.v ^ ^ d e c i U r c o p e r ator i i economic!: 

f. 

1 

i ' » ' 

Denumire document SRL „Delta Fo^a 
Securitate" _ 

iCS „ Acseal Gaz" 
SRL 

Documentele ce coi 
(Se va consmna prin: pre 

k nu corespi 
prezentat 

nstituie oierw 
zentat, neprezentat, 
inde) 

prezentat 
Oferta (F 3.1) j-
Specificatia tehnica (Anexa nr.22) 

Specificatia de pre* (Anexa nr.23) L 

nu corespunde pentru 
loturile 

5J4 
prezentat _ 
prezentat 

prezentat 

prezentat 
prezentat 

~DUAE (formular nou din 26.11.20ZU) L 

Cerere de participare (Anexa nr.7) L 
d e c l a r a t i e 

privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8) 
Dovada mreg i s t rar i i~p^nd ]^ i ce , in conformitate cu | 
P»,vpHpri1e lepale din tara in care ofertantul este stabilit 
Act permisiv ce doved^te faptul comercializarn bununlor 
solicitate 

Certificat de efectuare sistematica a pl&tii impozitelor, 

Documente dt 
Se va consmna prin: pr 

nu coresi 
prezentat 

calificare 
ezentat, neprezentat, 
lunde _ I 

prezentat 

~DUAE (formular nou din 26.11.20ZU) L 

Cerere de participare (Anexa nr.7) L 
d e c l a r a t i e 

privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8) 
Dovada mreg i s t rar i i~p^nd ]^ i ce , in conformitate cu | 
P»,vpHpri1e lepale din tara in care ofertantul este stabilit 
Act permisiv ce doved^te faptul comercializarn bununlor 
solicitate 

Certificat de efectuare sistematica a pl&tii impozitelor, 

prezentat 

prezentat 

prezentat 

prezentat 

~DUAE (formular nou din 26.11.20ZU) L 

Cerere de participare (Anexa nr.7) L 
d e c l a r a t i e 

privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8) 
Dovada mreg i s t rar i i~p^nd ]^ i ce , in conformitate cu | 
P»,vpHpri1e lepale din tara in care ofertantul este stabilit 
Act permisiv ce doved^te faptul comercializarn bununlor 
solicitate 

Certificat de efectuare sistematica a pl&tii impozitelor, 

Conform prevederilor 
CC art. 176 alin. (2) -
(2) Persoana juridica 
cu scop lucrativ poate 

desfa$ura orice 
activitate neinterzisa 
de lege, chiar daca nu 
este prevazuta in actul 

de constituire. 
prezentat la solicitore 

prezentat 

prezentat 

contributiilor - —— 
DECLARATIE privind lista principalelor hvrari/prestari 
I'fnrtintr in ultimii 3 ani de ^.tivitate I Anexa nr.12) 

prezentat la solicitare prezentat 

Declaratia privind livrarea la adresele insuiuVi.lor din prezentat 
prezentat la 

solicitare 
anexa din contul ageniuiui eujiiun»^ 
Certificate / declare^ de conformitate / avizuri sanitare, 
dupa caz — 

prezentat 
prezentat 

Mostre (la etapa evaluarii otertelor) _ 
DECLARAJIA privind confirmarea identitapi 
beneficiarilor efectivi ?i neincadrarea acestora Tn situatia 
condamnarii pentru participarea la activity ale unei 
organizatii sau grupari criminate, pentru coruptie, frauda 
si/sau spalare de bani 

lr 

prezentat la solicitare prezentat 

' f c & 



Corespunderea 
cu specifica{iile 

tehnice 

Pre(ul 
ofertei 

(flrS 
TV A)* 

202 839,90 

Corespunderea 
cu cerintele de 

calificare 

Cantitate 
$i unitate 

de masurS 

Denumirea 
opera torului 

economic 
Denumirea lotului 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

SRL „ Delta Forta 
Securitate" 

Lotul nr.l 
Vopsea 
Lotul nr. 2 
Grund 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

Lotul nr. 4 
Var, ciment, nisi] 
Lotul nr. 5 
Tencuiala 

Nu corespunde 
ambalajul 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

• i c s Acseal Gaz" SRL a anexat pe platforma electronic* documented 

- — - — - to 
Gaz" SRL se califica din punct de vedere tehnic financier. 

- - • - * — 
(Anexa nr. 12) . • - l n r efectivi si nelncadrarea acestora in 
n p n ARATIA Drivind confirmarea identitatii beneficiarilor etecuvi nc. 
DECLARA 1A privino , activit&ti ale unei organizatii sau grupan cnminale, 

i c s nu este 

indicat numele beneficiarului efectiv, dar acesta este mentK>nat m DUAE la cap.2A.11.2. 

7. I n f o r m a l privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate: 

Adeziv 
Lotul nr. 7 SRL „Delta Forta 

Securitate" 
1 198,00 1 lot - -

Suruburi 
Lotul nr. 8 
Piulite, buloane, 
furtunuri 
Lotul nr. 9 
Robinete 
Lotul nr. 10 
Arinartura 
Lotul nr. 11 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

13 400,00 

5 379,00 

3 960,00 

12 705,00 

1 lot 

1 lot 

1 lot 

1 lot 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Lotul nr. 12 SRL „Delta Forta 
Securitate" 

28 920,00 1 lot + + 

Tuburi 
Lotul nr. 13 Linoleum SRL „Delta Forta 

Securitate" 
7 200,00 1 lot * + + 

Lotul nr. 14 Placa 
lemnoasa, clierestea 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

63 918,00 1 lot + Nu corespunde 
arosimea si tipu 



Corespunilerea 
cu specificat»le 

tehnice 

suprafetei la placaj 

Prejul 
ofertei 
(ftra 

TV A)* 

Corespunderea 
cu cerin{ele de 

calificare 

Cantitate 
unitate 

de masura 

Denumirea 
operatorului 

economic 
Denumirea lotului 

SRL „Delta For^a 
Securitate" 

Lotul nr. 15 
Foi de zinc, foi otel inox 
Lotul nr. 16 
Col{ din fier 
Lotul nr. 17 
Raterie de lavoar 

SRL „Delta For(a 
Securitate" 

SRL „Delta For{a 
Securitate" 

Lotul nr. 18 
Mecanism pentru 
rezervor 
Lotul nr. 19 
ScaunWC 

SRL „Delta For^a 
Securitate" 

SRL „Delta For{a 
Securitate" 

SRL „Delta For{a 
Securitate" 

SRL „Delta For (a 
Securitate" 

SRL „Delta For{a 
Securitate" 

Lotul nr. 20 
Pictura cu plasa 
Lotul nr. 21 
Lavoar cu piedesal 
Lotul nr. 22 
Pensule, rulou 
Lotul nr. 23 
Spaclu (cu^it de chit) 
Lotul nr. 24 
Gard metalic zincat 
Lotul nr. 25 
Nivel de constructie 

Nu au fost depuse oferte 

ICS „ Acseal Gaz" 
SRL 

SRL „Delta For{a 
Securitate" 

Lotul nr. 26 
Electrozi 

Lotul nr. 27 
Cauciuc tehnic 
Lotul nr. 28 
Lacat. miez de lacata 

^ I s e Z p n n : „ + " in cazul corespunderii ?iprin „ -" ft. coza/ necorespundern) _ 

Comentarii: la " et'apa examinarii ofertelor, s-au constatat unele necorespunderi dintre 

SDecificatiile tehnice solicitate §i cele propuse de agentul economic: 
Nr 13 Linoleum - se solicit* Linoleum (npoMUUUiennuu) (Grosimea - 2,5 mm, lafimea - 3 m). 

S-a solicitat confirmarea parametrilor tehnici §i a clasei linoleumului propus. 
Nr 70 Pictura cu nlasa - se solicita Pictura cu plasa (cenuca Majixpua*) 50 m. S-a solicitat 

confirmarea metrajul ruloului propus, pentru ca nu este specificat. 
SRL „Delta For ta Securitate" a oferiLiaspuns prin care a spectficat pentru lotul nr.13 clasa 

de uzurS peniru tipul de linoleum propus, aceasta fund 33; pentru lotul nr.20 - Ptctura cu plasa are 50 

m P ' Pentru loturile 5 §i 14 oferta este respinsa, din cauza necorespunderilor tehnice, inferioare celor 

solicitate de autoritatea contractanta. 

8 Pentru elucidarea unor neclaritati sau confirmarea unor date privind corespunderea 
oferte^cu cerinjele stabilite in d o c u m e n t a l de atribuire (inclusiv j^tif icarea pre*ului anormal 
de scazut) s-a solicitat: 



Data 
solicitarii 

Operatorul 
economic 

SRL „Delta 
For(a 

Securitate" 

I n f o r m a l solicitata 

Certificat de efectuare sistematica a plafn 
impozitelor, contributor - M i l la data deschiderii 

°fertd0rDECLARATIE privind lista principalelor 

livrari/prestari efectuate in ultimii 3 ani de activate 

(Anexa nr. 12) 
DECLARATIA prMnd confirmarea identitafn 

beneficiarilor efecUvi ,i neincadrarea acestora in 
situatia condamnarii pentru participarea la actmtai 
ale unei organizafii sau grupari criminate, pentru 
coruptie, frauda ,i/sau spalare de bani - informularu 
anexat pe platforma electronicd nu este indicat numele 
beneficiarului efectiv, dar acesta este menfionat in 
DLJAElacap.2A.H2. 

Prezentarea explicatiilor pe marginea 

urmatoarelor loturi ofertate: 
N r 13 Linoleum - se solicits Linoleum 

(npoMbiuiJienhwu) (Grosimea - 2,5 mm, lafimea- 3 m). 
v a rugam sa specif.cati parametrii tehnici ?« indicafi 

clasa linoleumului propus. 
Pictiira cu olasS - se solicits Pictura cu 

plasa (cem,:a Ma^puan) 50 m. Va rugam sa indica*. 
metrajul ruloului propus, pentru ca nu este specificat. 

Rezmatul r5spunsului 
operatorului e c o n o m i c _ 

OE nu a prezentat 
documentele de calificare 
solicitate. 
La lotul 13 Linoleum s-a 
concretizat clasa de uzura 
este 33, ce corespunde 
specificatiei tehnice 
solicitate. 
La lotul 20 Pictura cu plasa 
este in rulou de 
l*50m=50m, ce corespunde 
specificatiei tehnice 
solicitate. 

ICS „ Acseal adresele instUu(iUor din anexa din contul agentulu, 
Gaz" SRL | ^ n i c d s t i g a ^ 

OE a prezentat in termen 

informafia solicitata 

9. Ofertantii respin^i/descalificatf: 

D e n u m i r e a operatoru lu i 

e conomic 

SRL „Delta Forta Securitate' 

Motivul respingerii/descalificarii 

l ^ T i o t u d i T s i n ^ ^ 

necorespunderilor tehnice, inferioare celor solicitate de autontatea 

contractanta. 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot 0 
Pentru mai multe loturi cumulate • 

S S J S — de loturi care po, f . atribuite acehria* ofertan,: W 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Pre{ul eel mai scazut 0 
Costul cel mai scazut • 

Cel mai bun raport calitate-pre{ • 
Cel mai bun raport calitate-cost • 



(In cazul in care in cadrul procedurii de airibuire sun, aplica.e mai mul,e crUerii de atribuire, se vor 
Mica toate crUeriile de atribuire aplicate ,i denumirea lolunlor aferente) 

12. Informatia privind factorii de evaluare aplicati NU SE APLICA: 

(S, va compleia pentru loturile care aufos, atribuite in baza cri.eriilor: eel mai bun rapor, calda.e-

pref sau eel mai bun raport calitate-cost) 

Factorii de evaluare 

Denumirea operatorului economic 1 

Valoarea din oferta 

13. Reevaluarea ofertelor NU SE APLICA: 

Punctajul calculat 

Total 

Motivul reevaluarii ofertelor -

Modificarile operate 
i 

evahiarii compararii ofertelor depuse in cadrul procedurii de 

Atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru: 

14. In urma examinari, 
atribuire s-a decis: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului economic 

Unitate 
de 

m£sur£ 

C
an

ti
ta

te
a 

so
lic

it
at

S 

MB 
aj ® K u 
U 5 P « « O H u o ** 3 C N u 
U O s OS 

Pretul 
unitar 
(far* 
TVA) 

Pre(ultotal 
(far3 TVA) 

Pretultotal 
(inclusiv 

TVA) 

— « • 4> 
I Vopsea alba PF115 SRL „Delta For(a 

Securitate" 

cutie 516 506 157,00 79 442,00 

c a. 

o J 

Vopsea cafeniu-
deschis PF115 (cutia 

2,7 kg) 
Vopsea cafeniu-inchis 
PF11S frutia 2 7 ke) 

SRL „Delta For(a 
Securitate" 

cutie 77 7 5 157,00 11 775,00 14 130,00 
Vopsea cafeniu-

deschis PF115 (cutia 
2,7 kg) 

Vopsea cafeniu-inchis 
PF11S frutia 2 7 ke) 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

cutie 63 61 \ 57,00 9 577,00 11 492,40 

Vopsea gri deschis 
PP11 ^ (cutia 2 7 ke1) 

SRL „Delta For(a 
Securitate" 

cutie 15 14 157,00 2 198,00 2 637,60 

5 Vopsea gri inchis 
PF11S (cutia 2 7 ke) 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

cutie 9 9 157,00 1 413 ,00 1 695,60 

6 Vopsea sura PF115 SRL „Delta For(a 
Securitate" 

cutie 6 6 157,00 942,00 1 130,40 

Vopsea albastru-
deschis PF115 (cutia 

2 7 kg) 

SRL „Delta For{a 
Securitate" 

cutie 71 69 157,00 10 833,00 12 999,60 

~ir Vopsea albastru-inchis 
PF11S (cutia 2 7 ke) 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

cutie 15 14 157,00 2 198,00 2 637,60 

9 Vopsea galbena 
PF115 (cutia 2.7 kg) 

SRL „Delta For(a 
Securitate" 

cutie 19 17 157,00 2 669,00 3 202,80 

10 Vopsea galben deschis 
PF115 fcut ia2 .7ke) 

SRL „Delta For(a 
Securitate" 

cutie 10 10 157,00 1 570,00 i 884,00 

i i Vopsea verde PF115 
(cutia 2 7 kel 

SRL „Delta For(a 
Securitate" 

cutie 87 86 157,00 13 502,00 16 202,40 

12 Vopsea ro^ie PF115 
(cutia 2,7 kg) 

SRL „Delta For(a 
Securitate" 

cutie 5 5 157,00 

1 

785,00 942,00 



I Is*. 
rtf * 

I . 

I 
if 

13 I Vopsea neagra P H 1 5 
(cutia 2.7 kg) 

14 Vopsea bronz P H 1 5 
2,7 kg 

TT| Diluant (sticla 0.9 1) 
(pa36aBHTeJib) _ 

"Tel Dizolvant (sticla 0.9 1) 
(pacTBop HTejIb) 

1 7 Bezir (stical 1 litru) 

"TF Vopsea lavabila alba 
(B0fl03MyjlbCH») 

paleata 10 litri 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

SRL „Deita Forta 
Securitate" 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

SRL „Delta For{a 
Securitate" 

19 Vopsea lavabila ( 
caldare 14kg 

20 

21 

Vopsea lavabila fasad 
(B0fl03MyjIfaCHa, 

(J)acaaHasi) (galeata 
101) 

Vopsea acrilica latex 
pentru pereti si tavane 
Profi White alba 4,2 

litri 

SRL „Delta For*a 
Securitate" 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

22 Coler persic SRL „Delta Forta 
Securitate" 

23 Coler galben SRL „Delta Forta 
Securitate" 

n T3 
c 1 
2 ° 
o 

24 | Lac Maxima lucios 
0,91 

Grund Betokontakt 
(galeata 10 kg) 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

id 

o J 

Cuie pentru foi de 
ardezie (uin<i>epHbie) 

u .2 c s 
3 c o « 
J E 

es > 

cutie 

cutie 

sticla 

sticla 

sticla 

galeata 

galeata 

galeata 

cutie 

buc 

buc 

borcane 

6 

T 
2 7 8 

133" 

TjT 

77" 

3 5 

T 

10 

galeata 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

kg 

Var stins (sac 3 kg.) 

Var stins (sac 10 kg.) 

Var stins (sac 25 kg.) 

Var nestins 

SRL „Delta For(a 
Securitate" 

SRL „Delta For(a 
Securitate" 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

sac 

sac 

sac 

"kg" 

Ciment (sac 40 kg) 

Ciment M 550 (sac 40 
k g 

Ciment M 550 (sac 40 
kgL 

SRL „Delta For(a 
Securitate" 

SRL „Delta For(a 
Securitate" 

T R L „Delta Forta 
Securitate" 

sac 

6 

T 
2 7 6 

7 3 2 

I s 

"70 

157 ,00 

2 1 6 , 0 0 

"31,00" 

3 6 , 0 0 

"50,00 

3 0 5 , 0 0 

9 4 2 , 0 0 

216,00 

8 556 ,00 

"4 752,00" 

900 ,00 

1 130,40 

2 5 9 , 2 0 

10 2 6 7 , 2 0 

5 702,40" 

"l 0 8 0 , 0 0 

21 350 ,00 I 25 620 ,00 

2 5 1 5 1 2 , 3 4 I 12 808 ,50 15 3 7 0 , 2 0 ' 

1 1 5 9 4 , 0 0 594 ,00 712 ,80 

6 5 9 , 0 0 1 318 ,00 1 > a i , o d 

26,00 52 ,00 

26,00 

62 ,40 

31 ,20 26,00 

2 4 5 , 0 0 I m 0 0 I 882 ,00 

189 153,50 | 2 2 6 9 8 4 , 2 0 

4 4 7 , 0 0 | 4 4 7 , 0 0 536 ,40 

4 4 7 , 0 0 536 ,40 

2 5 0 . 0 0 

2 0 5 

T 

66 

" 2 0 " 

Ciment 400 (sac 50 
kg 

Nisip (sac 30 kg) 

Nisip (sac 50 kg) 

SRL „Della For(a 
Securitate" 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

sac 

sac 

sac 

§uruburi de lemn 0,55 
mm 

§uruburi de lemn 0,70 
mm 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

SRL „Delta Forta 
Securitate'; 

buc 

buc 

2 

T 

6̂ 5 

2 0 5 

T 
66 

~ 2 0 " 

~2 

2 9 , 0 0 

6 5 , 0 0 

113,54 

5 ,45 

2 5 0 , 0 0 3 0 0 , 0 0 

2 5 0 , 0 0 300 ,00 

5 945 ,00 7 134,00 

3 9 0 , 0 0 4 6 8 , 0 0 

7 4 9 3 , 6 4 8 992 ,37 

109,00 130,80 

2 2 0 , 0 0 

893 ,20 

2 6 4 , 0 0 

1 0 7 1 , 8 4 

3 190,00 2 0 735 ,00 

2 8 

3 4 8 

"70" 

1000 

1000 

26 

3 4 8 

~70~ 

110,00 

2 6 , 2 5 

4 5 , 0 0 

2 860 ,00 

9 135,00 

3 150,00 

5 0 9 3 0 , 8 4 

2 4 882 ,00 

3 4 3 2 , 0 0 

10 962 ,00 

3 780 ,00 

61 117,01 

1000 

1000 

0 , 3 0 

0 , 4 0 

300 ,00 

4 0 0 , 0 0 

360 ,00 

4 8 0 , 0 0 





1 

* 'ft 

I . 

1 

1 

— 3 

f h 

1 | Foi de ardezie 
(uiH^ep) 1,75x1,13x6 

mm 

Tub metal 0 57 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

Tub metal 0 89 SRL „Delta Forta 
Securitate" 

3 | Tub metal 0 15 

4 I Tub metaloplast 0 16 

f> £ 

i ! 
3 .5 
"5 J J 

Linoleum 
(npOMblUWeHHblH) 

(Grosimea - 2,5 mm, 
latimea - 3 m) 

Foaie de zinc 0,7 mm 
(J1HCT OUHHKOBaHHblft 

0,7 MM TOJlLUHHbl) 
3 N 

+-> OJ 
•3 2 o u. 

— -o 
3 
o O 
J U 

r- != .— a . o u > a a 
= 3 

03 

_ <=• 

OS (J 

-E « o u 
J «« 

Colt din fier (YroJiOK 
MeTaiuiHHecKHH) 25 
M M X 25 M M X 3 M M / 

l M 

Baterie lavoar 

Bateria monocomanda 
(cMecHTejib) racorduri 

1/2 incluse, Culoare 
de baza Crom, include 
elemente de fixare $i 

racorduri flexibile 

Mecanism pentru 
rezervor 

PeM.KOMnJieKT fljw 
6oHKa yHHTa3a 

(6OKOBOH) 

SRL „DeIta Forta 
Securitate" 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

S R L „ D e l t a F 9 r t a 
Securitate" 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

ScaunWC compact 
din ceramics , 

Tip amplasare: De 
podea, 

Latime: 35 cm 
Lungime: 66 cm 

Inaltime: 81.5 cm, 
Mod de evacuare a 
apei: Doua butoane 

(mod economic) 

foi 121 

m 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

m 

m 

m2 

102 

60 

60 

Too 

IRT 

60 

6 0 

60 

"105,00 I 10 710 ,00 12 852 ,00 

12 852 ,00 

8 640 ,00 

10 7 1 0 , 0 0 

120 ,00 I 7 2 0 0 , 0 0 

"262 ,00 | 15 720 ,00 | 18 864 ,00 

3 6 0 0 , 0 0 

foi 2 8 

m 

buc 

buc 

120 

100 

60 

60,00 4 320 ,00 

"24,00 I 2 4 0 0 , 0 0 2 880 ,00 

28 920.00 34~70l00 
120 | 7 2 0 0 , 0 0 I 8 640 ,00 

7 2 0 0 , 0 0 8 640^)0 

6 3 0 . 0 0 17 6 4 0 , 0 0 21 168,00 

17 640,00 21 168,00 
120 I 51 ,00 | 6 120 ,00 7 3 4 4 , 0 0 

buc 

6 120 ,00 7 3 4 4 , 0 0 

"312 520 ,00 624 ,00 

1 9 8 4 , 0 0 3 2 8 0 , 0 0 3 9 3 6 , 0 0 

17 

buc 

3 800 ,00 4 5 6 0 , 0 0 

1 3 I 135 ,00 I 1 755 ,00 2 106 ,00 

1 7 5 5 , 0 0 2 106 ,00 

1 3 5 0 , 0 0 2 7 0 0 , 0 0 3 2 4 0 , 0 0 

10 



1 

I 

O K3 r» « TO 

3 
3 W 

'[1 

D. 
3 

Capacwc $i rezervor, 
inclus: Este 

Scaunul WC pentru 
copii, compact din 

ceramica, cu capac $i 
rezervor, latime -31 
cm, lungime -55 cm, 

inaltime - 69 cm 
(YHHTa3 aeTCKHfi c 

6OHKOM, H a n o a b H b i B , 

KQMnaKT, c kphlukoh; 

Pictura cu plasa 
(ceTKa MaJiapHaa) 

50m 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

o J 

- « 1 M s . (U 
c w 

r~< 3 
r* o 

O v, -1 = 

Lavoar cu piedestal 
Adinc imea(cm)41 

Culoarea-alb 
Forma-semicirculara 
Inaltimea (cm) - 85,5 

Latimea (cm) - 48 
Material - Ceramica 

Tip-cu piedistal 

Rulou 50 mm 
multicolor cu maner 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

Rulou 100 mm SRL „Delta Forta 
Securitate" 

Rulou 180 mm 

Rulou 250 mm 

5 | Pensuia moale lata 

plata (KHCTb 
|>jieHueBa)i) 

6 I Pensuia de vopsit X»5 

Pensuia de vopsit X»6 

Pensuia de vopsit 5*4 
cm 

Pensuia de vopsit 5*8 
cm 

SRL „Delta For(a 
Securitate" 

"SRL „Delta Forta 
Securitate" 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

~SRL „Delta Forta 
Securitate" 

^ R L „Delta Forta 
Securitate" 

~SRL „Delta Forta 
Securitate" 

10 Pensule de vopsit 
3*12 cm 

11 I Pensule de vopsit 6 
cm 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

buc 

buc 

12 | Pensule de vopsit 10 
cm 

SRL, ,Delta Forta 
Securitate" 

r» S 
u £ 
f 8 2 s 
o J 

13 | Pensuia pentru spoire 
(varuire) 150*50 

14 | Pensuia pentru spoire 
tvaruire) 170*70 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

SRL „Delta Forta 
Securitate" 

buc 

Electrozi 2 mm 
(cutie 5 kg) 

Electrozi 3 mm (cutie 
5 kg) 

ICS „ Acseal Gaz" 
SRL 

ICS , Acseal Gaz" 
SRL 

buc 

buc 

33 

buc 

buc 

buc 

buc 

buc 

buc 

buc 

buc 

buc 

buc 

kg 

~15 P 750,00 

buc 

buc 

kg 

7 

T T 

14 

T 
29 

In 

228 

"fir 

T 
9 

73 

7 T 

43 

T 

26 250,00 31 500,00 

510,00 
28 950,00 1 34 740,00 
2 550,00 I 3 060,00 

95 

810,00 

2 550,00 
3 240,00 

3 060,00 
3 888,00 

3 240,00 3 888,00 
20,00 | 120,00 I 144,00 

17 12,00 204,00 244,80 

13 | 41,00 

7 T '48,00 

28 | 20,00 

26 

227 

T T 

T 

17,00 

19,00 

16,00 

32,00 

533,00 

336,00 

560,00 

442,00 

4 313,00 

160,00 

288,00 

639,60 

403,20 

672,00 

530,40 

5 175,60 

192,00 

345,60 

9 

"13 

21,00 

17,00 

189,00 

221,00 

226,80 

265,20 

14 34,00 476,00 571,20 

43 

T 

55,00 

55,00 

2 365,00 

330,00 

2 838,00 

396,00 

10 537,00 12 644,40 
79,16 395,83 475,00 

79,16 7520,83 9025,00 

7 916,66 9 500,00 

11 



Comentarii: Dia .notivul organiza™ a .reia 
achizitieTmateiTalelor de c o n s t r u e t r e b u — ^ f / ^ S l e oferirii uno'r preturi ce 

fos, dspuse oferte: 6, 23, 24, 25, 27, 28 precum 5 i cele respinse ca 

n e c o r e s p u n l ^ e : 5 si 14 - se va petrece o M procedura de a c h m p e . 

Anularea procedurii de achizipe publica: 
Argumentare: — 

Termen de 
valabilitate al 
contractului/ 

acordului-
cadru 

Intreprindere 
Valoarea contractului Numarul 

si data 
contractului/ 

acordului-
cadru 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

strain 

Denuniirea 
operatorului 

economic 
inclusiv 

TVA 

SRL „Delta 
Forja 

Securitate" 

Cu capital 
autohton 

44100000-1 

ICS „ Acseal 
Gaz" SRL 

44100000-1 

Informarea operatorilor economici 

Data transmiterii 

2 7 . 0 7 . 2 0 2 2 

15. 

Denumirea operatorului economic 

SRL „Delta Forta Securitate" 

despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii: 

Modalitatea de transmitere 

ICS „ Acseal Gaz" SRL 2 7 . 0 7 . 2 0 2 2 

SIA RSAP 
e-mail cernohrovciucvasile@vahoo.com 
SIA RSAP 
e-mail niagazin@sudura.md 

achizi(iile publice) 
Termenul de a§teptare pentru incheierea contractului: 

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

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

0 6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice §i/sau fax • 

• 11 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice ?i/sau fax • 

• 11 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice §i/sau fax • 

• 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice §i/sau fax • 

Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat: 

mailto:cernohrovciucvasile@vahoo.com
mailto:niagazin@sudura.md


NU 

1 8 . Inlormutia privind achizitii crittri i —«- ~ 
aplicate criterii de durabil itate): 

(achizitii verzi)? — —— 
VatoareiTdtTa^ con racte a 
lotului/loturilor pentru care au fost .plicate enter., de 
ilnrahilitate (lei MD): 
^ ^ f c j ^ T t o t ^ h ^ ^ care au fost aplicate 

criterii de durabilitate: 
- ^ r P e n t r u c a r e a U 

fost aplicate criterii de durabilitate: 

Prelul eel mai scazut • 
Costul cel mai scazut • 
Cel mai bun raport calitate-pref • 
Cel mai bun raport calitate-cost • 

Prin preze.ua dare de seanA grupul de lucru deciard ca termed de astepar pentru 

, „ c , J r Z o n M i / c o n , r a c , e , o r indicate a f o s , respecta, (exceptand cazunte prevazue d e a l 

W ; i r 131 din 3 inlie 2015 privind achizitiiie publice ), preeun, „ ca m caza 

I p Z Z t e Z i Z n L reception** rapoartelor de monUorizare, aceas,ea aafost exanimate 

' ' ^ T p r e z e n t a dare de seatnii, grupul de lucru pen,rn ac„izi<U confirm* corectitudinea 

d e ^ Z p Z d u r i i d e acl.izl„e,fapt pentru care poartd Mspundere conform presenter legate 

in vigoare. 

Pre§edintele grupului de lucru pentru achizitii: 

Nlonlni G R 1 G O R I S I N 
(Nume, Prenume) 

13 
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DAREA DE SEAMĂ  

de atribuire a contractului de achiziţii publice 
 

Nr.            / 22   din            .08.2022. 
 

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

Ministerului Apărării 
Localitate Republica Moldova 
IDNO 1006601001229 
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  
Număr de telefon 022-25-22-09 25-23-57 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49  
E-mail oficial vitalie.rohac@army.md  
Adresa de internet https://army.md 
Persoana de contact ROHAC VITALIE, 022-25-22-09, vitalie.rohac@army.md  
 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate COP 
Procedura de achiziţie repetată (după caz) - 
Tipul obiectului contractului de 
achiziţie/acordului-cadru 

Bunuri 

Obiectul de achiziţie Echipament de securitate pentru arme și muniții 

Cod CPV 35000000-4 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia deschisă 
sau cererea ofertelor de preţuri) 

- 

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

ocds-b3wdp1-MD-1657210240586 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1657210240586?tab=contract-notice 
Data publicării: 07.07.2022 

Platforma de achiziţii publice utilizată achizitii.md 
Anunţ de intenţie publicat în BAP 
 

- 
- 

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire  Licitație electronică  
Sursa de finanţare Buget de stat  
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 310333,34  
 

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire: conform SIA “RSAP” 
Data solicitării clarificărilor  - 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare - 
Expunerea succintă a răspunsului - 
Data transmiterii - 

 
4. Modificări operate în documentaţia de atribuire: 

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

- 
 

Termen-limită de depunere şi deschidere a 
ofertelor prelungit 

nu 

 
5. Până la termenul-limită (data 18.07.2022, ora 10:00), a fost depusă 1 (una) ofertă: 

 
Nr. 

Denumirea operatorilor  
economici 

IDNO Asociaţii/administratorii 

1. SRL „Valmatex Company” 1016606004651 MALACINSCHII VLADIMIR 

http://www.mtender.gov.md/
natalia.croitoru
Typewriter
81

natalia.croitoru
Typewriter
03
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6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate de 
către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL „Valmatex Company” 
Documentele ce constituie oferta 

(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Specificaţii tehnice (anexa nr. 22) prezentat 
Specificații de preţ (anexa nr. 23) prezentat 
DUAE prezentat 
Garanţia pentru ofertă prezentat 
Cererea de participare  prezentat 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei  prezentat 

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

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat 
Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul 
public naţional prezentat 

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din 
Registrul de Stat al persoanelor juridice prezentat 

Prezentarea de dovezi privind  conformitatea produselor, 
identificată prin referire la specificaţii sau standard relevante  prezentat 

Declaraţie de garanţie a bunurilor minim 24 de luni prezentat 
* Oferta se află în aşteptare. 
 

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate: 

Nr. 
ord

. 
Denumirea lotului 

Unitat
e de 

măsur
ă 

Cantita
te 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Preţul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Corespund
erea cu 

cerinţele de 
calificare 

Corespunder
ea cu 

specificaţiile 
tehnice 

1. 
Cutie pentru 
transportarea 

muniţiilor 
buc. 36 - - - - 

2. 

Cutie pentru 
transportarea 
armamentului 

individual medie 

buc. 32 - - - - 

3. 

Cutie pentru 
transportarea 
armamentului 

individual mare 

buc. 4 - - - - 

4. Toc pentru pistol PM buc. 400 SRL „Valmatex 
Company” 120000,00 + + 

  
Constatări/Comentarii:  

- Pentru lotul nr.4, unica ofertă a fost depusă de către operatorul economic SRL „Valmatex Company”. 
Oferta acestuia corespunde cerințelor solicitate, se propune a fi desemnat cîştigător pentru lotul dat. 

- Pentru lotul nr. 1,2,3  nu a fost depusă nici o ofertă, se propune achiziţionarea loturilor date în cadrul 
altei proceduri de achiziţie în repetare, conform pragului valoric stabilit în art.2, L131/2015. 
 

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informaţia solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

18.07.2022 
SRL „Valmatex Company” 

Clarificări la documentaţia 
obligatorie a prezentat informația solicitată 

27.07.2022 Documente justificative a prezentat informația solicitată 
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9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi: 
 
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

- - 
 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot                     
11.  Criteriul de atribuire aplicat: Preţul cel mai scăzut                
12.  Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi: Nu a fost 
13.  Reevaluarea ofertelor: Nu a fost 
14. În urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a 

decis: 
Atribuirea contractului de achiziţie publică: 
 

Denumirea lotului  Unitate 
de 

măsură   

Cantitate  Denumirea 
operatorului 

economic 

Preţul 
unitar  

(fără TVA) 

Preţul total  
(fără TVA) 

Preţul total 
 (inclusiv TVA) 

Cutie pentru 
transportarea 

muniţiilor 
buc. 36 - - - - 

Cutie pentru 
transportarea 
armamentului 

individual medie 

buc. 32 - - - - 

Cutie pentru 
transportarea 
armamentului 

individual mare 

buc. 4 - - - - 

Toc pentru pistol PM buc. 400 
SRL 

„Valmatex 
Company” 

300,00 120000,00 144000,00 

 
Anularea procedurii de achiziţie publică: Nu a fost. 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL „Valmatex Company” 01.08.2022 SIA RSAP şi  e-mail 

Informarea operatorilor economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru 
achiziţii se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile 
publice. 
 
16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului: 
 
În cazul în care valoarea estimată a contractului este 
mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al 
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile 
publice 

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

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

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

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 
privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile 
TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 
 
Comentarii: 
Conform art.32 alin.(3), lit.b) Legea 131/2015 privind achizițiile publice. 
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17. Contractele de achiziţie încheiate: 

Nr. 
d/o 

Denumirea 
operatorului  

economic,  (IDNO) 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Numărul 
contractului 

Data 
contractului Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termenul de 
valabilitate a 
contractului fără 

TVA cu TVA 

1 SRL „Valmatex 
Company” 

Cu capital 
autohton 14/_____ ___.08.22 35000000-4 120000,00 144000,00 30.12.2022 

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii 
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 
 
 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:                     Sergiu VOINU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex.  N. Croitoru 
tel. 022-25-23-57 
e-mail: natalia.croitoru@army.md 

mailto:natalia.croitoru@army.md
natalia.croitoru
Typewriter
03

natalia.croitoru
Typewriter
584



DARE DE SEAMA

de atribuire a contrflctului de achizitii publice

Nr. 21059550 din 03.08.2022

1. Date cu privire Ia autonitatea contractanti:

Denumirea autoritdtii contractantc IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Mo$neasa"
Localitate mun. Chisindu
IDNO r 003600 r s0783
Adresa mun. Chiqiudu, str. Testerri{eanu, 29
Numflr de telefon 022 403 691
NumIr cle fax 022 403 691
[-nrail oficial u l lr z-Llii pub li c-c-i-c-Ll?r'itlLr i !!1.-c!,1!
Adresa cle internet 1i,i1,1y. 5,g 1'. 111 1l

Persoana de contact (nunte, prenume, telefon, e-
moil)

Pavel SLONINA, teI.022403697,
erna i I : ach iziti ipubl icescr(@qmai l.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr: -
Tipul obiectului contractului de achizi(iel
acordului-cadru ,

Bunuri

Obiectul achizi{ici Servicii de supraveghere a lucr[rilor de
reconstruc{ie a etajelor I qi II din blocul principal qi
a blocului alimentar

Cod CPV 1 1241000-l
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatiq deschisd)
Procedura de atribuire (se va indiccr din cadrul
portalului guvernctmenIeI y,tr,11,,tt.!,.1g.t-t-t,Lt:t-,gl.l1lt_t-Cl)

Nr: ocds-b3wdpl -MD-1 657 1 05908983
l-ink-r-rl:
http s : I I achizi t i i . m d /ro/p u bli c I ten d er I 2 1 0 5 9 5 5 0/
Data publicdrri: 06,07 .2022

Platforma cle achizitii publice utilizatir achizitii.md

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

Da
I-ink-r-rl c[tre planul de achizilii publice publicat:
h It 1r://scr'.nrcl/u p load/ed it or / AC lll7.l1'I I/l) Ian de ach iziti
i I)cfi nitir, 20?.2.pclf

Anun( de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data: BAP rrr. 29 dirr 15.01,2022
Link-ul:
htpr;/LEril--e-!-,sil-vJuelhel-sv,stcr1|rlqVbtpDL]4lbaBry
l9 l.rrrlf'

Tehnici pi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

Licitalie electronicd

Sursa de finanfare [3trget CNAM;
Valoarea estimat[ (lei, fdrd TVA) 417 080,19

3. Clarificlri privind documentafia de atribuire: nu sunt



Nr. Denumirea operatorului
economic IDNO Asocia{ii/

administratorii

l. sC "'t'AU N{A't'U It(;"' SRt, I 005600025638 Bogdan Sergiu Ilie
) ll Sayca (Jrisorc 1 0 1 7608000506 Savca Grigore
3. N/larisan I'rocon SILl, 1016600002242 Vatamanu Iurie, Surdu Liviu

4. Modificlri operate in documenta{ia de atribuire: nu sunt

5. PflnI la termenul - limiti (data 20.07,2022, ora l5:14), au depus oferta 3 ofertan{i:

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

(lnJbrmcrlia privincl denuntirect docutnenlelor prezentote se ya indica ln conformitate cu cerinlele din
documenlalicr cle otribuirc ;i.;e va consemno prin; prezentat, neprezenlat, nu corespttnde (in cazul
cAnd docuntenlul a.fbst prezental, clur nu corespunclecerinlelor cle calificctre)

7, Informatia privind corcspunderel of'crtelor cu cerintclc solicitate:

Denumire clocumcnt

I)enumirea operatorului economic
SC

O''f A [J N,IA'I'[I R(;''
SII I,

I i Savca (i rigo l'c N'l a risu rr l)r'ocorr Sll[,

Documentcle ce consti uic oferta (Se vu con,\'anulu prin: prezenlol, neprezentctt, nu corespunde)
DUAE prezenlctl prezen lat prezentat
CaranJia pentru oferta - in
valoare de lo/" din surla
ofertei lIr[ TVA

prczen I al prezen tal prezentat

Specifica{ii tehnice prezent0t prezentat prezenlat
Specifica{ii de pre! prezen/ 01 prezenlal prezenlal
Cerere de parlicipare prezenlat prezenlal prezentat
Declarafie privind
valabi I itatea ofertelor

prezen/ at prezenlal prezenlat

Se

I)ocumentc de calilicare
vo consetnnct prin: prezeillctl, neprezenlal, nu corespunde

Cer1ifi cat de inregistrare
(decizie de inregi strare)/
Extras de irrregi strare

prezen lctl prezen I ol prezenlat

Atestare plol'es ionalir prezen l ul prezenlal prezenlal
DECLARATIE
privind I ista principalelor
servicii prestate in ultimii 3

ani de activitate

prezen lal nu corespunde prezentat

Scrisori de reqornanclare prezen/dl prezertlcr/ prezenlat
Prezentarea de dovezi privind
experien{a sirniIard a
personalului implicat cel pLr[in

5 ani

prezen tctt nu corespunde nu corespunde

2



Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(fir[ TVA)*

Cantitate qi
unitate de
misurl

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Lot 1: Servicii
de
supraveghere a
lucrlrilor de
reconstrucfie a
etajelor I qi II
din blocul
principal qi a
blocului
alimentar

SC "TAUMATURG''
SRL 287 785,00 lot + +

II Savcn Grigore 290 000,00 lot * ,r

Marisan Procon SRL 329 000,00 lot *

8. Pentru elucidarea unor neclarit5{i sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei cu cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea
prefului anormal de sclzut) s-a solicitat:

9. Ol'ertanfii rcspin;i/descalificafi: nu sunt

10. Modalitatca dc q,aluare a of'crtclor:

Pentru fiecare lot M
Pentru mai multe loturi cumulate M
Pentru toate lotr-rrile W

ll. Criteriul de atribuirc nplicat:

Prelul cel mai sc6zut W

12. Inlbrmafia privind factorii de evaluare aplica{i: nu se onlicci

13. Ileevaluarea ofertel<)r: nu se aplici

14. in urma examiniri, ev:rlulrii qi comparlrii ofertelor clepuse in cadrul proccdurii de
ntribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicS: se atribr-rie Contracte de achizilie operatorilor economici
care au oferit cel n"rai mic pre( pcr/lot.

Data
solicitlrii

0peratorul economic Informatia solicitati Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

21.07.2022 Tuturor opcratorilor
economici

Prezentarea oI'ertei de pre(
(Ancxa nr.23) fir-ralc

Toli operatorii au prezentat

f)enumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
misurl

Pre{ul unitar
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(flrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Lot l: Servicii de
supraveghere a
lucririlor de

SC
*TAUMATURG"

SRL
lot 287 785,00 287 785,00 345 342,00

aJ



reconstructie a
etajelor I qi II din
blocul principal qi a
blocului alimentar

Anularea procedurii de achizifie publicl: -

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

16. Tcrmenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

17, Contractul de achizi(ie/acordul-cadru inchciat:

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

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

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

Denumirea oDeratorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
SC "'I'AU MA'I'T] R(,-'' SId I, 25,07,2022 e-mail, SIA RSAP

II S:rvca Grigorc 25.07.2022 e-mail, SIA RSAP
N4arisnn !)rocorr SIll, 25.07.2022 e-mailo SIA RSAP

In cazul in care valoarca estimatd a contractului
este mai micl dec6t pragr-rrile previzute la art.2
alin. (3) al l-egii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

/ 6 zile in cazul transmiterii comunic[rii prin
mijloace electronice si/sau fax n
n 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice $i/sau fax n

In cazul in cirre valoarca cstimatii a contractului
este egal6 sau mai mare clec0t pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3

iulie 2015 privind achiziliilc publice

n I I zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
nriiloace electronice $i/sau 1ax r
ll 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin n-riiloace electronice si/sau fax n

Denumirea
operatorului

economic

Intreprind
erea:

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asocie

rel
Cu capital

strlin

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contr:rctului
Termen de
valabilitat

eal
contractul
ui/acordul
ui-cadru

firl TVA inclusiv
TVA

SC
*TAUMATUR

G'' SRL
Autohton Nr. 06-

165122
03.08.2022 1 1247000-l 287185,00 345 342,00 31.12.2023
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tlurabilitate (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 searud, grupul de lucru declorii cd termenul de a;teptare pentru tncheierea
contraclului/contractelor indicate a fost respectat (excepfind cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice ), precum Ei cd in cazul depunerii contestaliilor gi/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceostea aufost examinate Ei solu(ionate.

desfiS urdrii p rocecl ur ii

Conducltorul grupului de Iu L.$.

Prin prezenta dore de seumd, grupul cle lucru pentru acltizitrii
de ocltililie, fapt pentru care poartci rdspundere conform
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DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizitii publice

Nr. 2 1 058691 din 03.08.2022

l. Date cu privire la autorita

2. Date cu privire la procedura de atribuire

u tre Ia au tca contr:rctanti
Denumirea autoritlfii contractante IMSP Spitalul Clinic fi.epublican ,,Timofei Mosneaga,,
Localitate nrun,Ch iqinlu
IDNO I 0036001 s0783
Adresa mun.Chi;inau, str.l'estentifanu, 29
Numdr de telefon 022 403 691
Numir de fax 022 403 697
E-mail oficial gg&r4i ur rLlrliac$ r' (t)griuLc_a nl
Adresa de internet 111w.111,;9q,lllcl
Pcrsoana de contact (nume, prenutne, tele.fon, e-
rutril)

C EB UC Andrian, te1.022403 691,
erla i I : ach iziti i pubI icesu'(rlgmai Lcorn

re ta procedura de atrilrucu

Tipul procedurii de atribuire aplicate ffiC"r.r"u ofertelor de prelr-rri

Procedura de achizifie repetati (dupd caz) Nr: ocds-b3rvdp1 -MD- 1643359485286 .

q9,{.':!rylp 1 -M D- 1 63 697 121 597 0
Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului-cad ru

*t
[.rrcrIrilY

Obiectul nchizi(iei Lucrari de alimentare cu energie electric[ 0,4 kV a staliei
de oxigen REPETAT - II

Cod CPV 45231000-s
Expuneren nrotivuIui/tenreiuIu i prir,intl alegerea
procetlurii rle atribuire (in cazLtl opliccirii crltor
proc ecltt r i d ec d I I i c ita I iu de,sc h i,s ir)

Procetlura de atribuire (se va inclica din cadrul
p o r t a I u I u i gu v e nl a m e n 1 6, I y, yt, t rt Lt r I u t d e L3!!!,U1\

ocds-b3wdp l-M D- l 651730268020
https:llachi-zitii. mcl/rolpuUIic/tender2 t 0S ge g t /
Data ptrblicirii: 07 .07.2022

Platforma de achizitii publice utilizati Machizitii.rnd;

Anunf de intenfie publicat in BAp (dupd caz)

Data: BAP nr.87 din 09.11 .2021
I-inl<-u l:

buultel
ru-,37"*l.xll.

Tehnici si irrstr.rrrrrcntc spccilicc ttrr a11.i[111p"
(dupd caz) Nur rAcord-cadru nsistern clinamic de achizitie

M t,icitatie electronicd nCatalog electronic
Sursa de finan{are rB,gct cle stat; MBuget CN@

exte.nre; nAlte surse: flndicatil
Valoarea estimatl (lei, fcirii TVA) 3 B5 520,96 lei

arific:iri incl clocumenta{ia de atribuire:
Data solicitirii clariliclrilor 20.06.2022
Denumirea operatorului economic

Expunerea succinti a solicitririi tle
clarificare

preturi
Intrebare: Au fbst actualizate preturile? Aceasta licitatie se
desfnsoara din roiembrie z02l dar pretul estimativ a ramas
ry91$f -D,r q1q!g1ggj!I{{q materi a I e, conbr-rsri b i I etc.

3. CI

I



aproape sau dublat.

Expunerea succinti a rispunsului Bund ziua, infornrfun cd actualmente bugetul nu poate fi rnodificat
fi i nd stabi I it confornr nr ij loacelor 1l nanciare d ispon ibi Ie.

Data transmiterii 21.06.2022

rt 'ate n menta atribuire:
Rezuntatul rnodifi cirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare
(dupd caz)
Termen-limiti de depunere qi deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

4. _Uqdificiri operate in documentatia de

5. PAnI la termenul-limiti

6, Informa{ii privind ofertele tlepuse qi tlocumentele tle calificare qi aferente DUAE prezentate
de c6tre operatorii economici:

termenul- data 06.07.2022, ora 15: au depus oferta 02 ofertanti:
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{iil

administratorii
I MAXDANEI,EC'I'RO" S.R. I,. I 0 r 5600003345 Corcru Vitalie) SQ ,,Habsev Grup" SRL I 00660003 8 877 Gheorghe Habed, Iurie Chitoroaga

Descrierea criteriului/cerin{ei Denumirea operatorului econontic

,,MAXDANITLECTRO'o S.R.L. SC,,Habsev Grup" SRL

I 2 3

DUAE prezentat *

Garan(ia pentru olerta - in valoare cle
2Yo din suma ol'ertei ltra TVA

pre zerrtat *

Devizele locale afererrtc ofcrte i prezentat *
Cerere cle participare
(Anexa nr. 7) prczcnlat *

Declara{ie privind valabilitatea ofertei -
90 zile (Anexa nr. 8) prezentat *

Dovada inregistririi persoanei.juridice,
irr conforrnitate cu prcveder.ile legale
din (ara in cale ofertantul este stabilit

prezentat

DECLARATIE
privind dotdrile specifice, utila.iul gi
echipamentul necesar pentru
indepl in irea coresplutzi-ltoa re a
contractului (confornr ancxei nr, l 4 clin
documenta[ia standard)

prezentat

DECLAtiAI'rE
privind personalul de specialitatc
propus pentru implententarea
contractului gi actcle dovcclitoare
(arrexei nr. I 5 cl in docLrnrclrlatia
standard)

prczentat

Vizita obligatorie la gantier prezentat ,t

. Inform a privind corespunderea ofertelor cu cerin e solicitate
Denuntirea lotului Denumirea I Pr"1ul ofe"tei-l- Cantitate Corespunderea I Corespunderea

2



operatorului
economic

(fIri TVA)t,
lei

qi unitate
oe masura

cu cerin{ele de
calificare

cu specifica{iile
tehnice

I-ot l. Lucrdri de
alirnentare cu energie
electricd 0,4 kV a
sta{iei de oxigen
REPETA]'II

,,MAXDANELI]
C'|RO'' S.R,L, 498.779,89

I Lot

+ +

SC ,,lJabsev
(irLrp" SRL 663.636,4(t ,< *

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

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

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot M Pentru mai multe loturi cumulate n Pentru toate loturile n
AIte Iirnitdri privind nutnlrul de loturi care pot fi atribLrite aceluiagi ofertant: [hclicayiJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

I 1. Criteriul dc atrihuirc :rplicat:
Prelul cel lrrai scazut U

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aprica{i: Nu se aplici
13. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplici

14. in urma examin5ri, evalulrii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrut procedurii de
atribuire s-a decis:

Atribui

15. Anularea procedurii de achizifie publicfl: nu sunt

16. Infr

17. Tcrmenul d

rilo

nbu lrea contractu Ir"ri de ach izitie icdlacordu I Lr i-cadru :

Denumirea lotului
I)enumirea operatorului

economic
Cantitate
qi unitate

de
nlasura

Pre{ul
unitar

(fIrI TVA),
Iei

Pre{ul total
(f[r[

TVA),lei

Preful
total

(cu TVA),
leiLot 1. Lucriri de

alimentare cu energie
electricl 0,4 I<V a
sta{iei de oxigen
REPETAT II

,,MAXDANELECTRO''
S.R.L. I lot 49B.l1g,gg 498.'t79,89 598.535,87

nlormare il rato r ccon0mtct deciziile ului de lucru nentru achizifii:
Denumirea operatorului

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

,,MAXDANELECTIIO"
S.R.L. 18.06.2022 e-mail, SIA RSAP

. r crmenut de a$tcptare pentru incheir rea contrnctului
In cazul in care valoarea estimatd u.or-,tru"t ,tr.,l
este mai rnicd decdt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii r-rr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

V 6 zile in cazul transrniterii coniunicarii p.in
rnijloace elecllonice Ei/sau fax I
tI I 1 zile in cazul netransnriterii .or.,-,,,ri.arii
prin mijloacg electronice qi/sau fax n

In cazul in care valoarea estimat6 a contractului
este egalS sau r-nai nrarc cleodt pragurile
prevdzr:te la alt. 2 alin. (3) al l.egii r-rr. 13i din 3
iul ie 20 1 5 pt1y{ac!izi ti i lc pLrbl ioe

tr 1 1 zile in cazul transmiterii comunicarii p.,n
rni.iloace electronice Ei/sau fax n
C) 16 zile in cazul netransrniterii co.rrr.ica.ii
flrn_rl!.lp4g! elqctror.ricc gi/sar_r 1ax n



Cl8 ldeontractu achiz acordul-cadm incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intrepri
nderea:

Cu
capital
autohto

n/
Cu

capital
mixt/as
ociere/

Cu
capital
strlin

Numlml
qi clata

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

cadru

IhrI TVA inclusiv
TVA

,,MAXDANE
LECTRO"

s.R.L.
autohton 06-164t22 03.08.2022 4523 I 000-5 498,779,89 598.535,87 31.12.2022

aplicate criterii de durabilitate):
Au fost aplicate criterii pentru achizilii publice durabile
(achizilii verzi)'/ l{u

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

codul cPV al lotului/loturilor pentru care au fost apricate criterii
de durabilitate:

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

19. Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datl se
completeazi doar in cazul in care Ia procedura de achizi{ie publicl au fost aplicate criterii
de durabilitate qi s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost

Prin prezento dore de seamd, grupul cle lucru cleclarfi cd termenul cle aEteptare pentra tncheierea
contractultti/contractelor indicile a fost respectat (exceptfrncl cazurile prevdzute cti art, 32 alin, (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iite publice )t precum Ei cd ?n cozul clepunerii contestoitito, Ei/saurecep(iondrii ropoortelor de monitorizflre, oceasteo uufost examinate Ei soluyionire,

Prin prezento dure de seorui, grupul tle lucru petrtru ucltizilii corr./irmti corecrif urlinet des.fisurririi procedurii
de rchi\i{ie,.firpl pentrtt ctra porrrlri rrispttnrlcrc con.form prct,erleri.lpr;l.ugt119.iyr vigoat"e.

4
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DAREA DE SEAMĂ  

de anulare a procedurii de atribuire                     
 

Nr.             /22   din            .08.2022. 
 

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

patrimoniu a Ministerului Apărării 
Localitate Republica Moldova 
IDNO 1006601001229 
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  
Număr de telefon 022-25-22-09 25-23-57 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49  
E-mail vitalie.rohac@army.md  
Adresa de internet https://army.md 
Persoana de contact ROHAC VITALIE 

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitaţie deschisă 
Procedura de achiziţie repetată (după caz) DA 
Tipul obiectului contractului de 
achiziţie/acordului-cadru 

Bunuri  

Obiectul de achiziţie Carburanţi vrac  
Cod CPV 09100000-0 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerii 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitaţia deschisă sau cererea ofertelor 
de preţuri) 

- 

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

  
  
  
ocds-b3wdp1-MD-1658146245271 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1658146245271?tab=contract-notice 
Data: 18.07.2022, ora:15.18 

Platforma de achiziţii publice utilizată achizitii.md 
Anunţ de intenţie publicat în BAP 
 

Anunţ de intenţie Nr. 19 din 30.05.2022, BAP nr. 43  din 
03.06.2022 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_4
3_1.pdf 

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire  Nu  
Sursa de finanţare Buget de stat  
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 965000,00 
 

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:  
Data solicitării clarificărilor  - 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare - 
Expunerea succintă a răspunsului  - 
Data transmiterii - 
 

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire: 
Rezumatul modificărilor - 
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare 
(după caz) 

- 
 

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

- 

 
 
 

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=09200000-1
http://www.mtender.gov.md/
natalia.croitoru
Typewriter
03

natalia.croitoru
Typewriter
82
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5. Până la termenul-limită (data 03.08.2022, ora 10:00), nu a fost depusă  nici o ofertă: 
 

Denumirea operatorilor economici IDNO Asociaţii/administratorii 
- - - 

 
6. Informații privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE 

prezentate de către operatorii economici:  Nu a fost. 
 
Denumire document Denumirea operatorului economic 

 
Documentele ce constituie oferta 

DUAE - Formularul standard al Documentului 
Unic de Achiziţii European 

 

Cererea de participare   

Declaraţie privind valabilitatea ofertei   
Specificaţii tehnice   

Specificaţii de preţ   

Garanţie pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără 
TVA 

 

Documente de calificare 
Certificat de atribuire a contului bancar  

Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor 
faţă de bugetul public naţional 

 

Certificat/decizie de înregistrare a 
întreprinderii/extras din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice 

 

Licenţa de activitate  

Certificat de conformitate/ Raport de inspecţie    

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate: Nu a fost 

Denumirea lotului 
Unitate 

 de 
măsură 

Cantitate Preţul ofertei 
(fără TVA)* 

Denumirea operatorului 
economic 

Corespundere
a cu cerinţele 
de calificare 

Corespundere
a cu 

specificaţiile 
tehnice 

Benzină A-95 vrac litru 40000 - - - - 

Constatări/Comentarii:  
 

 
8. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea 
ofertei cu cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului 
anormal de scăzut) s-a solicitat: Nu a fost 
Data  Operatorul economic Informaţia solicitată   Rezumatul răspunsului 

operatorului economic 
- - - - 
 
9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:  

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
- - 

 
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot  
11. Criteriul de atribuire aplicat: Preţul cel mai scăzut  
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi: Nu a fost 
13. Reevaluarea ofertelor: Nu a fost 
14. În urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis: 

 
Atribuirea contractului de achiziţie publică: Nu a fost. 
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Denumirea lotului  Denumirea operatorului 
economic 

Unitate 
de 

măsură   

Cantitate  Preţul unitar  
(fără TVA) 

Preţul total  
(fără TVA) 

Preţul total 
 (inclusiv TVA) 

- - - - - - - 
 

Anularea procedurii de achiziţie publică: În temeiul art. 71 alin. 1 lit a.     

Argumentare:  Nu a fost depusă nici o ofertă. 
 
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii: 

 
Denumirea operatorului 

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

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

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

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

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

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

 

17. Contractele de achiziţie încheiate: 

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 

- - - - - - - - 
 
18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi): Nu a fost. 

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

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

 
 
 
 
 
Ex.  N. Croitoru 
tel. 022-25-23-57 
e-mail: natalia.croitoru@army.md 

mailto:natalia.croitoru@army.md


















DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achiziliipublice M
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr.l25l22 din 3 august 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:
Denumirea autorit5{ii contractante Agen{ia de Dezvoltare Regionall Nord

(ADR Nord)
Localitate Mun. Bilfi
IDNO 1009601000267
Adresa Mun. Bil{i, Piala Vasile Alecsandri 8
Numir de telefon 0231 6-19-80
Numir de fax 0231 6-19-80
E-mail oficial adrnord@adrnord. gov.md
Adresa de internet adrnord.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail)

Gudumac Denis, 023 | 2-5 6-46, 068982200
denis. gudum ac@adrnor d. gov. md

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

rCererea ofertelor de prefuri M Licita{ie deschisi nAltele: [Indicali]
Procedura de achizi{ie repetatl
(dupd caz)

Nr: Nu este repetati

Tipul obiectului contractului de
achizi(iel acordului-cadru

Bunuri r Servicii I Lucr[ri M

Obiectul achizi{iei Stafia de epurare a apelor uzate cu debitul 1500 m3lzi din oraqul
Floregti in cadrul proiectului ,,Construc(ia sta(iei de epurare regionale
qi extinderea re(elelor de canalizare in or. Floregti"

Cod CPV 4s232420-2
Expunerea motivului/temeirilui
privind alegerea procedurii de
atribuire (tn cazul aplicdrii altor
pr oc e dur i de c dt lic itatia des chis d)

Nu este cazul. Procedura este licitalie deschis6.

Procedura de atribuire (se va indica
din cadrul portalului guvernamental
www.mtender.qov.mdl

Nr:
ocds-b3wdp 1 -MD- 1 645 8 07 9 5 1397
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1 645 80795 1 397?tab:contract-notice
Data publiclrii:
25 febr 2022, 18:50

Platforma de achizi{ii publice
utilizati

M achizitii.md; n e-licitatie.md; n yptender.md

Procedura a fost inclusi in planul
de achizi{ii publice a autoritfl{ii
contractante

MDa rNu
Link-ul cltre planul de achizilii publice publicat:
http://adrnord.md/libview.php?l:ro&idc=465 &id: 4197 &fJ Achizitii-
pub I ice/Pro gram ul- anual IPL AN -2022

Anun{ de intenfie publicat in BAP
(dupd caz)

Data: BAP nr. 12 din 15.02.2022
Link-ul:
https://tender. gov.md/ro/system/fi le slbap 120 I 4 lbao nr 12 Z.odf

Tehnici qi instrumente specifice de
atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie nlicita{ie electronic[
nCatalog electronic

1

tl-
Iltl(
I



EINu este cazul
Sursa de finan{are nBuget de stat; oBuget CNAM; nBuget CNAS; osurse externe; M

Alte surse: Fondul Nafional de Dezvoltare Reeional[ siLocal6
Valoarea estimati (ei, fird TVA) 30 365 800 MDL

3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire:
(Se va completa tn cazul in care aufost solicitate clarificdri)

Data:
26 febr 2022, ll:47
Subiectul intrebirii:
Fisa tehnica a echipamentelor Statia de Epurare*Vana sertar
Intrebare:
Avdnd in vedere ca utilajul inclus in caietul de sarcini e unul destul de complex, va rugam sa punefi la dispozilie
potenfialilor ofertanfi Fisa Tehnica (cerin{ele tehnice) pentru: 1. SE MBBR 15000 m3/ziZ.Vana sertar
cauciucata DN300 Va multumim
Rispuns (1 mart 2022,15:37):
A fost anexat la aceastii licitalie fiqierul fisetehnicesefloresti.zip (inclusiv gi la documentele lotului). V6 rug[m
sI consultafi con{inutul acestuia.

Data:
1 mart 2022,13:45
Subiectul intreblrii:
caietul de sarcini
intrebare:
cerinta privind statie de epurare mbbr 1500m 3 zivarugam sa fie concret izate inspeta ce tine de parametrii
tehnici si geometrici. comunicati unde putem lua cunostita de documentatia tehnica. poate publicati schitele
tehnice a statiei?
Rlspuns (3 mart 2022,11:48):
Toatl informafia cu dimensiunile sta(iei de epurare Ei din ce este compusl stafia le gdsili in fiqa tehnic[ a stafiei
de epurare.

Data:
1 mart 2022,13:48
Subiectul intreb6rii:
Fisa tehnica a echipamentelor Statia de Epurare*Vana sertar
Intrebare:
nu ati oferit raspunsul la intrebarea 26 febr 2022, 11:41 Subiectul intrebErii: Fisa tehnica a echipamentelor Statia
de Epurare*Vana sertar intrebare: Avdnd in vedere ca utilajul inclus in caietul de sarcini e unul destul de
complex, va rugam sa punefi la dispozilie poten{ialilor ofertan{i Fisa Tehnica (cerin{ele tehnice) pentru: l. SE
MBBR 15000 m3lzi2. Vana sertar cauciucata DN300 Va multumim. NU AVETI RASPUNS SAU fnaCEft
DIN TIMP?
Rlspuns (2 mart2022, 16:15):
A fost anexat la aceastii licitalie fiqierul fisetehnicesefloresti.zip (inclusiv qi la documentele lotului). Vd rugdm
s[ consulta{i confinutul acestuia.

Data:
I mart 2022,14:04
Subiectul intreblrii:
Proiect de executie
intrebare:
Buna ziua, publicati va rog proiectul de executie
R[spuns (3 mart 2022,11:49):



Autoritatea contractantl nu are disponibil in format electronic proiectul de execufie. VI rug6m sdvizitatri sediul
ADR Nord pentru a consulta proiectul tehnic. Adresa: mun. Bilfi, Piafa Vasile Alecsandri 8. Program de lucru:
8:00-17:00 do luni pdn[ vineri.

Data:
I mart 2022,16:12
Subiectul intrebdrii:
fisele tehnice
intrebare:
In fisile tehnice se solicita avize de la unele institutii cit si detinerea a certificatelor iso pentr producator, va rog
sa precizati aceste cerinte sunt criterii de evaluare sau nu? In speta FISA TEHNICA NR.1 - STATIE DE
EPLIRARE 1500 MC, pct.3 , Fisatehnica wZ,pct.3?
Rdspuns (3 mart 2022,ll:50):
certificatele ISo 9001 Ei ISo 14001 pentru producItor nu sunt obligatorii.

Data:
1 mart 2022,16:17
Subiectul intreblrii:
fisele tehnice
intrebare:
FISA TEHNICA NR.3 - VANA SERTAR CAUCIUCAT, pct 3 se cere ca producatorul sa dispuna de ISO 9001
si ISO 14001, Va fi uncriteriu de evaluare a ofertantului? Aici cerem sa precizati de ce la unele produse cereti sa
fie prezentate ISO 9001 SI ISO 14001 dar la altele numai ISO 9001,?
Rdspuns (3 mart 2022,11:50):
ISo 9001 gi ISo 14001 pentru producltor nu este un criteriu de evaluare.

Data:
2mart2022,14:52
Subiectul intrebdrii:
Experienta similara
Intrebare:
In cadrul obiectului solicitat ca experienta similara, este obligatoriu sa fie si statie de epurare executata ?
Rlspuns (3 mart 2022,11:50):
Nu este obligatoriu. Experienla similar[ eligibil[ poate fi construcfia unei refele de canalizare exterioare f6r[
sta{ie de epurare. Poate fi un apeduct exterior la care s-a construit inclusiv qi o sta(ie de tratare. poate fi un
apeduct exterior impreunl cu care s-au executat qi lucrlri de conducte de canalizare (in cadrul la acelagi contract
de antrepriz[). Sunt eligibile numai lucrlrile din domeniul apeducte exterioare (in domeniul de apeducte
lucrlrile sunt eligibile numai dacl s-au exticutat inclusiv cu acestea gi porfiuni de lucriri din dominiul
canalizdrii cum sunt conducte de canalizare, stafii de epurare, stafii de pompare a apelor uzate) sau sisteme de
canalizare exterioare ori stafii de tratare sau epurare.

Data:
4 mart2022,08:53
Subiectul intreblrii:
Experienta similara
Intrebare:
Daca obiectul care este la licitatie reprezinta o statie de epurare, de ce se accepta ca experienta similara apeduct?
nu vi se pare ca sunt lucrari diferite?
Raspuns (7 mart 2022,08:38):
Pentru a asigura respectarea principiilor de reglementare a relatiilor privind achiziliile publice (art.7 legea
l3l/2015): asigurarea concurenfei qi combaterea practicilor anticoncurenfiale in domeniul achiziJiilor prbti"". .

tratament egal, imparfialitate, nediscriminare in privinJa tuturor ofertanfilor gi operatorilor economici. Trebuie sl
menfion[m c[ qi domeniul dirigintelui de gantier care este solicitat la aceast[ licitalie este Instala{ii gi re{ele de
alimentare cu apl qi canalizare. Domeniu de atestare separat pentru sta{ii de epurare nu este.

J



Data:
4 mart2022,1l:06
Subieotul intrebdrii:
FISE TEHNICE
intrebare:
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Fisa tehnica nr I - - - producatorul trebuie sa fie
certificat in Republica Moldova: Aviz si Agrement tehnic; - - producatorul va detine Aviz sanitar emis de
Agentia Nationala pentru Sanatate Publica din Republica Moldova - - Sistemul trebuie sa fie experizat ecologic
de catre Institutul de Ecologie si Geografie din Republica Moldova; Intrebare : Vor fi admise certificate s arLe
emise de institutii echivalente din UE? Avizele i certificatele urneaza afrprezentate la ce etapa? Lipsa
certificatelor si avizelor de la institutiile din RM la etapa evaluarii vor fi motiv de discalificare sau respingere a
ofertei?
Rlspuns (7 mart 2022, 09:46):
Se accepti s[ fie prezentate certificate qi avize eliberate de instituliile care pot elibera certificate qi sau avize
recunoscute pe intreg teritoriului UE. Lipsa certificatelor qi avizelor de la institufiile din RM la etapa evalu6rii
nu vor fi motiv de descalificare sau respingere cu condilia ci vor fi prezentate certificate qi/sau aviie similare
recunoscute pe intreg teritoriul UE.

Data:
7 mart2022,10:09
Subiectul intreb[rii:
caiet de sarcuni
intrebare:
R[spuns (7 mart2022,09:46): Se acceptd s[ fie prezentate certificate qi avize eliberate de instituliile care pot
elibera certificate qi sau avize recunoscute pe intreg teritoriului UE. Lipsa certificatelor qi avizelor de la
institufiile din RM la etapa evalulrii nu vor fi motiv de descalificare sau respingere cu condilia c6 vor fi
prezentate certificate gi/sau avize similare recunoscute pe intreg teritoriul UE. INRBBARE, Certificate emise in
statele CSI sau Ucraina vor vi eligibile?
Rlspuns (11 mart 2022,09:34):
Sunt eligibile numai dacl sunt omologate in Republica Moldova.

Data:
7 mafi2022,15:41
Subiectul intreblrii:
FISA TEHNICA NR.3 _ VANA SERTAR CAUCIUCAT
intrebare:
Buna ziua, sa intelegem ca daca robinetii ofertati nu corespun d 100% cu specificatiile tehnice din caietul de
sarcini oferta noastra va fi descalificata? Nu era mai corect sa se insiste pe caracteristicile esentiale ale
produsului si nu pe detaliile tehnica care nu fac decat sa conduca in final la un anumit producator? Sunt sigur ca
exista o serie de termeni pe care multi nici nu ii cunosc: - Element anti-frictiune montat pe sertar - Piulita iijei
este din alamarezistenta ladezincare, cu posibilitate de inlocuire - Tija din otel inoxidabil, cu filet roluit -
Pachetul de etansare poate fi inlocuit sub presiune - Pachetul de etansare este protejat impotriva desurubarii -
Pachetul de etansare este protejat cu garnitura anti-praf - Suruburi corp - capac zincate,protejate cu parafina; -
Curgere bidirectionala, pasaj integral; - Etanseitate l00oA, ghidaj sertar pentru a asigura inchiderea cbrecta;
Rdspuns (10 mart 2022,17:33):
Specifica{iile tehnice au fost elaborate in conformitate cu Legea l3ll2}15 articolul 37. Specifica{iile tehnice
sunt obligatorii, in cazul nerespectirii specificaliilor tehnice, ofertele vor fi respinse. totodata men{ionim c[ in
preambulul la documentalia de licitalie este indicat cI denumirile de finne qi modele din caietul de sarcini
trebuie tratate ci pot fi inlocuite prin echivalentul lor. Respectiv ofertan{ii trebuie s[ propun[ echivalent/analog
la utilajul cu parametrii tehnici solicitali.
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Data:
7 mart2022,15:44
Subieotul intrebErii:
FISA TEHNICA NR.3 _ VANA SERTAR CAUCIUCAT
intrebare:
- Certificat WRAS pentru apa potabila; - Produs in acord cu standard DIN 3352; Certificatul WRAS este valabil
pentru Marea Britanie (nu mai face parte din UE de cativa ani) iar standardul DIN este un standard german si nu
unul European. Rog confirmati ca cerintele din fisa tehnica nu vor rcprezentaun motif de descalificare pentru
cei care oferteazarobineti sertar pe care ii gasesc pe piata din Rep. Moldova, si nu robineti produsi in Marea
Britanie sau Germania.
Rdspuns (9 mart 2022,08:21):
Certificatele WRAS gi DIN nu sunt obligatorii qi nu vor fi motiv de descalificare sau respingere a ofertelor.

Data:
l l mart 2022,10:58
Subiectul intreb[rii:
fise tehnice
intrebare:
R[spuns (7 mart2022,09:46): Se accepti s[ fie prezentate certificate gi avize eliberate de instituliile care pot
elibera certificate gi sau avize recunoscute pe intreg teritoriului UE. Lipsa certificatelor qi avizelor de la
instituliile din RM la etapa evalulrii nu vor fi motiv de descalificare sau respingere cu condi{ia c[ vor fi
ptezentate certificate qi/sau avize similare recunoscute pe intreg teritoriul UE. INREBARE, Certificate emise in
statele CSI sau Ucraina vor vi eligibile? Rlspuns (11 mart 2022,09:34): Sunt eligibile numai dac[ sunt
omologate in Republica Moldova. INTREBARE: OMOLOGAREA E OBLIGATORIE LA ZIUA
PROPLINEREI OFERTELOR SAU LA LIVRARE?
Rdspuns (16 mart 2022,17:40):
in.conformitate cu legea 13112015 se acceptd s[ fie prezentate certificate qi avize eliberate de institufiile care pot
elibera certificate qi sau avize recunoscute pe intreg teritoriului UE. Lipsa certificatelor qi avizelor de la
institutiile din RM la etapa evalulrii nu vor fi motiv de descalificare sau respingere cu condilia ci vor fi
prezentate certificate qi/sau avize similare recunoscute pe intreg teritoriul UE. lErile CSI, Turcia, Marea
Britanie, Ucraina nu fac parte din Uniunea European[ qi din acest motiv trebuie s[ defini omologare nafional[ la
data deschiderii ofertelor pentru a demonstra cd sta(ia de epurare propusl corespunde cu cerinlele na{ionale ce
priveqte eficienfa de epurare a apelor uzate.

Data:
11, mart 2022, ll:2l
Subiectul intreb[rii:
Caietul de sarcini
tntrebare:
Sunt eligibile numai dac[ sunt omologate in Republica Moldova., Explicati ce urmeazaa fi omologate utilajele
sau certificatele emise de autoritatile din tarile CSI si Ucraina. Cum procedam cu furnizori de echipamente din
Turcia sau Marea Britanie ele nu fac parte din UE si nici din CSI, ei urmeaza sa detina avize si agrimente RM
sau vom avea posibilitatea sa o facem innainte de livrare. Aici venim si inca cu o intrebare: Cum de se face ca
AC la licitatia data impune aceste cerinte dupa parerea noastra excesive si anticoncurentionale iar la licitatia
privind statia de epurare Glodeni nu le aveti? Unde va luptati pentru eficienta aici sau la Glodeni?
R[spuns (16 mart 2022,17:40):
In conformitate cu legea 13112015 se acceptl s[ fie prezentate certificate qi avize eliberate de instituliile care pot
elibera certificate qi sau avize recunoscute pe intreg teritoriului UE. Lipsa certificatelor gi avizelor de la
instituliile din RM laetapa evalulrii nu vor fi motiv de descalificare sau respingere cu condifia c[ vor fi
ptezentate certificate gi/sau avize similare recunoscute pe intreg teritoriul UE. lnrile CSI, Turcia, Marea
Britanie, Ucraina nu fac parte din Uniunea Europeanl qi din acest motiv trebuie sd defin[ omologare nafionall la
data deschiderii ofertelor pentru a demonstra c[ sta{ia de epurare propus[ corespunde cu cerinfele nafionale ce
priveqte eficienfa de epurare a apelor uzate.
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Data:
12 mart2022,12:50
Subieotul intrebdrii:
CAIET DE SARCINI
intrebare:
In devizul nr. 3 Statia de epurare a apelor uzate M.B.B.R. Q=l500 m3/zi. Lucrari tehnologice. platforma A,
pozitia 15, este indicat Conducta din PPHM SN8 d400mm ce fel de conducta este aceasta???
Rlspuns (16 mart 2022,17:26):
Conducta PPHM SN8 d400mm este conducta pentru evacuarea apelor uzate epurate de la stafia de epurare in
emisar.

Data:
28 mart2022,12:35
Subiectul intreb[rii:
documentatia de licitatie
intrebare:
Daca e posibil spuneti ce suma aveti alocate pentru anul bugetar curent?
Rispuns (1 apr 2022, 18:53):
Finan{area la acest obiect depinde de valoarea contractului de lucrlri care va fi incheiat qi ritmul de execufie a
acestora.

Data:
30 mart 2022,15:17
Subiectul intreblrii:
Deviz 2-2-l,poz.43
Intrebare:
Va rugam sa confirmati ca unitatea de masura a KI{10-6 este Au2. Multumim
Rispuns (1 apr 2022,08:20):
Unitatea de mlsurl lapozitria43 este- buc[fi.

Data:
1 I apr 2022,18:ll
Subiectul intrebdrii:
Anunt de participare
Intrebare:
18 Certificat de atestare tehnico-profesional[ a dirigintelui de qantier gi legitimafie pentru fiecare tip de lucrare
Original scanat Semnat electronic Certificatul trebuie s[ fie valabilla datadeschiderii ofertelor ofertantul sau
asociatul ori subantreprenorul acestuia trebuie s[ aib[ angaja[i sau contractafi ca prestatori de servicii dirigin{i
de qantier in domeniile: Instalafii qi relele de alimentare cu ap[ qi canalizare , Intrebare Cum se raporteaza acasta
cerinta la Legea privind protectia datelor cu caracter personal, ori certificatele solicitate au fotografia si datele
personale a persoanei. Poate va limitati la Avizul AST unde direct se indica ce lucrari e in drept sa efectueze
ofertantul?
Rlspuns (13 apr 2022, 17:03):
Cerinfa despre dirigintele de qantier este prevlzutd la pct. 38 alin. 3 ORDIN MINISTERUL FINANTELOR Nr.
69 din 07-05-2021cu privire la aprobarea Documentafiei standard pentru realizareaachiziliilor publice de
lucr[ri: 3) informafii referitoare la studiile, pregltirea profesionali gi calificarea personalului de conducere,
precum 9i ale persoanelor responsabile pentru execufia documentafiei de proiect, lucrlrilor, inclusiv a
arhitectului qef, inginerului gef gi dirigintelui de gantier, atesta(i conform legislafiei (confirmat prin certificat de
atestare profesionalI) gi cu o experien{i similarl in domeniul lucrErii ce urmeazI s[ fie executat[, conform
anexei nr. l5;



4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire: Termenul licita{iei a fost prelungit.

(Se va completa tn cazul tn care aufost operate modi/icdri)

Modifioare nr. 1

Modificare nr. 2

Rezumatul modifi clrilor s-a adlugat la documenta{ia de atribuire la 1
martie 2022 fi[ele tehnice pentru sta(ia de epurare

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

S-a postat in platforma achizilii.md Si MTender

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

[Indicali numdrul de zileJ
Termenul licitaliei nu s-a prelungit

Rezumatul modifi cirilor n urma contesta{iei SRL Polimer Gaz Construc{ii
a fost suspendatl licitatia prin decizia ANSC qi s-au
dispus prin altl decizie misuri de remediere de
cltre ANSC la documenta{ia de atribuire:

Agenfia de Dezvoltare RegionaliNord conform
deciziei ANSC Ns 03D- I 53 -22 din 05 .04.2022
informeaz[ cd au fost realizate urm[toarele remedii:

l. A fost modificat anunful de participare la licitalia
ocds-b3wdp 1 -MD- 1 645 8 07 9 5 1397 Stafia de epurare a
apelor uzate cu debitul 1500 m3/zi din oraqul Floregti
in cadrul proiectului ,,Construcfia sta(iei de epurare
regionale qi extinderea re{elelor de canalizare in or.
Floreqti", in acesta s-au introdus prevederile:

in antet: Explica{iile din clarific[rile la licitalie qi
condiliile din anunful de participare prevaleazd,fafn de
prevederile din fiqele tehnice.

La pct. 16 in lista de criterii cerute s-a inclus linia nr.
24 in urmdtoarea redac{ie:

CONDITII STATIA DE EPURARE

Operatorii economici obligatoriu vor prezenta qi oferta
financiard gi cea tehnicl pentru stafia de epurare de la
furnizorul de echipament cu care au rela{ii
contractuale, pentru ca grupul de lucru s[ constate cI
nu sunt abateri de la prevederile caietului de sarcini qi
pre(urile pentru sta{ie sunt reale.
Sta[ia de epurare propusl de c[tre ofertant trebuie si
corespundi cu condifiile tehnice inaintate esen{iale:
tehnologie de tratare, debit, astfel incdt s[ poatE fi
montatS, pusl in func(iune gi recepfionatl de cltre
comisia de recep{ie la terminarea lucrlrilor.
Dimensiunile in plan a stafiei de epurare, materialul
din care este fabricata sta{ia de epurare nu pot fi
modificate.



Totodatd ofertanfii vor prezenta obligatoriu calculul
detaliat al instalafiei de epurare qi descrierea
am[nunfiti a procesului de epurare a apei.
Totodat6 sta{ia de epurare are termenul garanfiei ca qi
cel al lucrdrilor - 5 ani in acest termen defectele
apIrute vor fi inliturate de operatorul economic din
contul propriu cu condi{ia exploatdrii corecte a
obiectului qi cu excepfia cazului de fo4a major[.

2. Fiqele tehnice au fost editate de cltre proiectant, in
acestea parametrii tehnici prevdd intervale pentru
dimensiuni, greutate qi altele in diapazoane, fa{6 de
precedentele fige tehnice in care acestea erau indicate
exact.

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

S-a postat tn platfurma achizilii.md Si MTender

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

[Indicali numdrul de zileJ
Termenul licitaliei s-a prelungit in felul urm6tor:

A fost ini{ial:

Perioada clarificirilor: 25 febr 2022,20:03- 9 mart
2022,12:00
Perioada de depunere a ofertelor: 9 mart 2022,12:00 -
22 mart2022, 10:00

s-a extins:

Perioada clarificlrilor:25 febr 2022,20:03 - 16 mart
2022,12:00
Perioada de depunere a ofertelor: 16 mart 2022,12:00
- 29 mart2022, ll:00

termen extins:
Perioada clarificIrilor: 25 febr 2022,20:03 - 30 mart
2022,12:00
Perioada de depunere a ofertelor: 30 mart 2022,12:00
- 12 apr 2022, 10:00

termen extins:
Perioada clarificlrilor: 25 febr 2022,20:03 - 6 apr
2022,12:00
Perioada de depunere a ofertelor: 6 apr 2022, 12.00 -
19 apr 2022,10:00

termen extins:
Perioadaclarificirilor:25 febr 2022,20:03 - 13 apr
2022,12:00
Perioada de depunere a ofertelor: 13 apr 2022, 12:00 -
26 apr 2022, 10:00
termen extins:
Perioada clarificirilor:25 febr 2022,20:03 - 13
2022,18:14
Perioadade depunere aofertelor: 13 apr2022,
26 apr2022, 16:14

i apr

18:14 -
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Respectiv data inifiali de deschidere a ofertelor din22
martie 2022 10:00 s-a extins pdnd la
26 aprilie20221614 ceea ce reprezintl o extindere a
termenului de deschiderea a ofertelor cu 34 de zile

5. PflnI la termenul-limiti (data 26 aprilie 2022, ora 16:14), au depus oferta 4 (patru) ofertan{i:

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

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. Izodromgaz (in asociere cu SRL Polimer
Gaz Construc{ii)

r 003600020891 Administrator MISCU
ALEXEI NICOLAE

2. FPC ''VALIS'' SRL t002602003439 Administrator I{ERDIC
VASILE ION

3. Atractiv Invest 1014600000370 Administrator MANOLE
DRAGO$ ANDREI

4. Polimer Gaz Conducte I 002600040678 Administrator COCIRLA
SERGHEI GRIGORE

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Lider asociere SRL
lzodromgaz

Asociat
SRL Polimer

Gaz Construc{ii

FPC ''VALIS''
SRL

Atractiv Invest

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

Propunerea tehnici Prezentat
s-au solicitat

clarificiri

Prezentat
s-au solicitat

clarific[ri

Prezentat

(Oferta
men{ionatl s-a
evaluat parlial
deoarece oferta

clasatii pe locul 1

dupi pret nu a
fost respins[ sau
descalificatl qi
respectiv a fost

desemnatl
c6stisltoare)

Oferta nu a fost
deschis6 pentru
evaluare, deoarece
oferta clasat[ pe
locul I dupl pre!
nu a fost respins[
sau descalificat6 qi
respectiv a fost
desemnatl
c6gtigltoare

Propunerea financiard Prezentat Prezentat Prezentat

DUAE prezentat . Prezentat Prezentat

Garan{ia pentru oferti
(dupd caz)

Prezentat Prezentat Prezentat
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Documente de calificare
Se va consemna prin: prezentot, neprezentat, nu corespunde

exocutare
Max 9 luni

Prezentat
9luni

Prezentat
9luni

Prezentat
7 luni gi 2
sdptimdni

Valabilitate oferte
60 zile

Prezentat
60 zile

Prezentat
60 zile

Prezentat
60 zile

DUAE prezentat Prezentat Prezentat

Oferta
Formularul F3.1,
Semnat electronic

Prezentat Prezentat Prezentat

Scrisoare de garan{ie
bancar[ lo/odin

valoarea ofertei fErd
TVA

Scrisoare scanati in
original

prezentat Prezentat Prezentat

Grafic de executare a
lucrlri lor pentru fiecare
lunl

prezentat Prezentat Prezentat

Cerere de participare
(anexa nr. 7)

prezentat prezentat Prezentat

Declarafie privind
valabilitatea ofertei
(anexa nr. 8)

Prezentat
in urma solicitlriide

clarificare

Prezentat
in urma solicitirii

de clarificare

Prezentat

Experienfl similari
in lucriri
(informa{iile date se
vor include in anexele
nr.12 qi nr. 13)
Sunt eligibile numai
lucririle din
domeniul apeducte
exterioare (in
domeniul de apeducte
lucrlrile sunt eligibile
numai daci s-au
executat inclusiv cu
acestea gi por{iuni de
Iucriri din domeniul
canaliz{rii cum sunt
conducte de
canalizare, sta,tii de
epurare, stafii de
pompare a apelor
uzate) sau sisteme de
canalizare exterioare
ori sta{ii de tratare
sau eDurare.

Prezentat
in urma solicitiirii de

clarificare
Constructia

sistemului de
canalizarein

sectorul Valul lui
Traian gi

modernizarea sta{iei
de epurare din or.

Ciugeni, ETAPA II;
Numlru] gi data
contractului: nr.

0l/L120 din
14.02.2020

46 077 717 llldDL
Numdrul gi data

procesului-verbal de
receptie la
terminarea

lucririlor:01 din
06.07.2021

RECOMANDARE
ESTE

Prezentat
in urma solicitirii

de clarificare
Lucrari de

constructie a
statiei de epurare

a apelor
uzate, doua statii

de pompare si
extinderea
retelelor de

canalizare din or.
Telenesti

Numlru] gi data
contractului 30/6
din2l-ll-2014 -

se anexeaza

25 920 500.98
MDL TVA la

cota0%o
10. Numlrul qi

data procesului-

Prezentat
CT 38/19 din

15.11.2019
Subanheprizl
1 380 059,92

euro
Curs BNM euro

la ziua datei
contractului:

t9.32
26662757.65tei
Recep(ie finalI
din 14.08.2020

necesiti
clarificare

recomandare de
la SRL

Marsharcon
necesiti

clarificare
tipurile de lucriri
la subantrepriz[

AST nu frgureazd
in recentie.
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verbal de recep{ie
la terminarea

lucrdrilor nr. 1

din 30-07-15,
nr. 02 din 27-12-
16, nr. 5 din 12-

06-17
I 1. Principalele

remedieri gi
completflri
inscrise in

procesul-verbal
de recepfie nr.34

din 07-
07-2017 se
arlexeaza.

Scrisoare de
recomandare este

Construcfia
sistemului de

apeduct in
comuna

Cuhuregtii
de Sus,

Cuhureqtii de Jos,
r-ul Floregti.

(Etapa I)
2. Numirul gi

data contractului
nr. 115 dinlT-07-
2018, nr. 137 din
08-05-2019 qi nr.

149 din
04-1 1-2019 - se

anexeaza

14 682 006.38
MDL

NumSrul qi data
procesului-verbal

de recep{ie la
terminarea

lucrlrilor nr. 63
din26-05-2020.

Concluzia AST
ESTE

Scrisoare de
recomandare este

Construirea
statiei regionale

Recep{ia s-a
inregistrat la

cadastru.
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de pompare a
apelor

menajere-
Tohatin, Budeqti,
Cruzegti cu refele
de canalizare in
baza proiectului

Refele de
canalizare pentru

localit[file
Cruzegti, Budeqti,
Tohatin cu statie

de pompare
regionali.

2. Numlrul gi
data contractului
nr. 38 din 19 - 08

-2020 - se
anexeaza

t7 871999,75
MDL

Numdrul gi data
procesului-verbal

de recep(ie la
terminarea

lucrdrilor 01 din
t2-0t-2021,

02 din 08-04-
2022, se anexeaza

Declara(ie privind
dot[rile specifice,
utilajul qi echipamentul
necesar pentru
indeplinirea
corespunz[toare a
contractului (anexa nr.
t4)

Prezentatin urma
clarificdrii

Prezentatin urma
clarific[rii

Prezentat

Declarafie privind
personalul de
specialitate propus
pentru implementarea
contractului (anexa nr.
1s)

Prezentatin urma
clarific[rii

Prezentat in urma
clarificlrii

Prezentat

Lista subcontractanfilor
qi partea/p6(ile din
contract care sunt
indeplinite de aceqtia
(anexanr.16)

Prezentat in urma
clarificdrii

Prczentatin urma
clarific[rii

Prezentat
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Informa{ii privind
asocierea (anexa nr.
t7)

Prezentat Prezentat Prezentat

Declarafie terf
sus{indtor (qnexele 18,
t9,20,21)

DUPA CAZ.

Prezentat in urma
clarificlrii

Prezentarea
acestor acte este

facultativI, numai
dacl ofertantul

are terfi
sus{in6tori.
Asociatul

ofertantului nu a
prezentat aceste

formulare

Prezentat

Aviz pentru participare
la licitaliile publice de
lucriri din domeniul
construcJiilor qi
instala{iilor (anexa nr.
22) - Avizul Agenliei
Supraveghere Tehnic6,
trebuie s[ nu confinl
informafii despre aceea
c[ au fost depistate
incilclri grave, aplicate
sanc{iuni economice,
inregistrate cazuri de
accidente

Prezentat in urma
clarificirii

Prezentat in urma
clarific[rii

Prezentat

Extras din Registrul de
stat al persoanelor
juridice

Prezentatin urma
clarificirii

Prezentat in urma
clarificdrii

Prezentat

Certificat de efectuare
sistematicl a plIlilor
impozitelor,
contribufiilor eliberat
de Inspectoratul Fiscal
- valabil la data
deschiderii ofertelor

Prezentat in urma
clarific[rii

Prezentat in urma
clarificlrii

Prezentat

Raport financiar pe
anul2020

Prczentatin urma
clarificirii

Prezentat in urma
clarific[rii

Prezentat
dinanul202l

(clarificiri nu s-
au solicitat

deoarece oferta
clasati pe locul 1

dup[ pre] nu a
fost respinsi sau

descalificatl)
Deviz de cheltuieli Prezentat

S-au solicitat
clarific[ri

Prezentat
S-au solicitat

clarificiri

Prezentat

Certificat de atestare
tehnico-profesional[ a
dirieintelui de santier si

Prezentatin urma
clarlllcafll

Prczentatinurma
clarific[rii

Prezentat
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legitimafie penhu
fiecare tip de lucrare

Informafii privind
de{inerea de
laboratoare proprii
autorizate qi acreditate
in modul stabilit sau a
contractelor cu aceste
laboratoare, penhu
incercdri

Prezentat in urma
clarific[rii

Prezentat in urma
clarific6rii

Prezentat

Termenul garanfiei
lucririlor - 5 ani

prezentat
60 luni

Prezentat
60luni

Prczentat
60luni

lichiditate general[
(active
circulante/datorii
curente)

Minim 100%

Prezentatin urma
clarificlrii

(s-a determinat din
situaliile financiare
din2020 prezentate

la clarificare)

Prezentatin urma
clarific[rii

(s-a determinat
din situa{iile

financiare din
2020 prezentate

la clarificare)

Prezentat

Garanfia de bunl
execufie - 5oZ

Prezentat
5Yo indicatin oferti

Prezentat
5% indicat in

oferti

Prezentat
5% indicat in

ofert[
CONDITII STATIA
DE EPURARE

Prezentat
s-au solicitat

clarificlri

Prezentat
s-au solicitat

clarific[ri

Prezentat
(nu s-au solicitat

completlri
deoarece oferta

clasatl pe locul I
dupl pre{ nu a

fost respinsl sau
descalificatl)

Tabel partea a doua:

Denumire document Denumirea operatorului economic
Polimer Gaz

Conducte
Documentele ce constituie oferta

(Se va consemna prin: prezentat, rleprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnici Oferta nu a fost

deschisi pentru
evaluare, deoarece
oferta clasati pe
locul 1 dupd pre{
nu a fost respinsl
sau descalificati qi
respectiv a fost
desemnatl
cdqtig[toare

Propunerea financiari
DUAE
Garantia pentru oferti
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(dupd caz)
I)ocumente de calilicare

Se va consemns prin: prezentat, ngprezentat, nu corespunde
executare
Max 9luni

Valabilitate oferte
60 zile

DUAE

Oferta
Formularul F3.1,
Semnat electronic

Scrisoare de garanfie
bancar[ 1% dinvaloarea

ofertei fu[ TVA
Scrisoare scanatl in
original

Grafic de executare a
lucrlrilor pentru fiecare
lunl

Cerere de participare
(anexa nr. 7)

Declarafie privind
valabilitatea ofertei
(anexa nr. 8)

Experienfl similari in
lucrlri (informatiile
date se vor include in

anexele nr.12 qi nr.13)
Sunt eligibile numai
lucrlrile din domeniul
apeducte exterioare (in
domeniul de apeducte
lucrlrile sunt eligibile
numai dacl s-au
executat inclusiv cu
acestea gi porfiuni de
lucriri din domeniul
canalizdriicum sunt
conducte de canalizare,
sta{ii de epurare, stafii
de pompare a apelor
uzate) sau sisteme de
canalizar e exterioare ori
sta{ii de tratare sau
epurare.
Declarafie privind
dotErile specifice,
utilajul qi echipamentul
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necesar pentru
indeplinirea
corespunzltoare a
contractului (anexa nr.
r4)

Declarafie privind
personalul de
specialitate propus
pentru implementarea
iontractuiui (anexa nr.
15)

Lista subcontractan{ilor
qi partea/plrfile din
contract care sunt
indeplinite de acegtia
(anexa nr. 16)

Informa{ii privind
asocierea (anexa nr. 1 7)

Declara{ie terf sus{inbtor
(anexele 18, 19,20,21)

DUPA CAZ.

Aviz pentru participare
la licitaliile publice de
lucrlri din domeniul
conshuc{iilor qi
instalafiilor (anexa nr.
22) - Avianl Agenfiei
Supraveghere Tehnic[,
trebuie sI nu confin[
informafii despre aceea
ci au fost depistate
inc6lcdri grave, aplicate
sancfiuni economice,
inregistrate cazuri de
accidente

Extras din Registrul de
stat al persoanelor
juridice

Certificat de efectuare
sistematicl a pl[filor
impozitelor,
conhibufiilor eliberat de
Inspectoratul Fiscal -
valabil ladata
deschiderii ofertelor

Raport financiar pe anul
2020
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Deviz de cheltuieli

Certificat de atestare
tehnico-profesionalS a
dirigintelui de gantier qi
legitimalie pentru
fiecare tip de lucrare

Informa(ii privind
de{inerea de laboratoare
proprii autorizate gi
acreditate in modul
stabilit sau a
contractelor cu aceste
laboratoare, pentru
incercdri

Termenul garanliei
lucrlrilor - 5 ani

lichiditate general[
(active circulante/datorii
curente)

Minim 100%

Garan{ia de bunl
executie - 5oZ
CONDITII STATTA DE
EPURARE

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

7. rnforma{ia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ere solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful ofertei
(fbra TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
misuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Stafia de
epurare a apelor
uzate cu debitul
1500 m3/zi din
oraqul Floregti
in cadrul
proiectului
,,Construcfia
sta{iei de
epurare
regionale qi
extinderea
refelelor de
canalizare in or.
Floreqti"

Izodromgaz
(asociat cu SRL

Polimer Gaz
Constructii)

27000000,00
MDL

Una
lucrare

+ +

FPC "VALIS'' SRL 277t6tgg,3l
MDL

Una
lucrare

+ +

Atractiv Invest 27898008,52
MDL

Una
lucrare

Oferta nu a fost
deschis[ pentru

evaluare,
deoarece oferta

clasati pe locul I
dup6 pref nu a

fost respinsl sau
descalificatl qi
respectiv a fost

Oferta nu a fost
deschisi pentru

evaluare,
deoarece oferta

clasatd pe locul I
dupl pref nu a

fost respinsl sau
descalificatl qi
respectiv a fost
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desemnatd
cAqtigdtoare

desemnatl
cdgtigltoare

Polimer Gaz
Conducte

29763242,76
MDL

Una
lucrare

Oferta nu a fost
deschis[ pentru

evaluare,
deoarece oferta

clasati pe locul I
dup[ pref nu a

fost respins[ sau
descalificat[ gi
respectiv a fost

desemnat[
cdgtig[toare

Oferta nu a fost
deschis[ pentru

evaluare,
deoarece oferta

clasatii pe locul 1

dup[ pref nu a
fost respinsl sau
descalificatl gi
respectiv a fost

desemnatl
cdqtigltoare

Lot n Operator economic
I
Operator economic
n

* in cqzul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oferteifinale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerin{ele de calificare" Si "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se ve consemna prin: ,, t " tn cazul"corespunderii Si prin ,, -" tn cazyl necoreipuiaerili;

8. Pentru elucidarea unor neclaritl{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerinfele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justilicarea prelului anormal de sclzut) s-
a solicitat:

Data
solicitirii

Operatorul
economic

Informafia solicitatl Rezumatul rispunsului operatorului
economic

16mai
2022

SRL
lzodromgaz

ADR Nord in temeiul art.17
alin. (4-5), art. 69 Legea
l3l 12015 republicatl, solicitl
urmitoarele clarificlri:

tn procesul de evaluare a
conformitl{ii ofertei depuse de
citre Izodromg z SRL Ia
procedura men{ionati supra, s-
a constatat cI nu sunt anexate
in SIA RSAP MTender unele
dintre formularele,
certificatele, avizele indicate in
anun{ul de participare qi in
DUAE.

Solicitlm ca ofertantut SRL
Izodromgaz si prezinte
formularele, certifi catele qi
avizele indicate in anunful de
participare qi in DUAE, care nu
au fost anexate la data
deschiderii ofertelor.

Stima{i membri ai grupului de lucru,
Vi mul{umim pentru aten{ia acordatl
examinlrii ofertei depuse de citre
"Izodromgaz" S.R.L. Pentru noi este o
onoare qi plicere si depunem oferta
noastrl la procedura de achizi{ie in cauzI.
In acest sens suntem deschiqi sI vI oferim
toate informa{iile necesare in vederea
Iuirii unei decizii corecte.
Vom men(iona cI formularele,
certificatele, avizele qi alte documente
indicate in anun{ul de participare qi in
DUAE, nu au fost incircate in sistemul
electronic SIA RSAP, qi asti cI am
respectat prevederile anun{ului de
participare, qi anume:
pct. 40 Alte informa{ii relevante
1. Agen(ii economici vor anexa pe SIA
RSAP rrMTender" obligatoriu formularul
ofertei, cererea de participare, devizele
(formularel e 3 r5r7), garanfia pentru oferta,
graficul de execu(ie qi DUAE.
2. Oferta scrisa va fi semnata in format
electronic, de citre administratorul
companiei indicat in Extrasul Registrului

18



Totodatl este necesarl
prezentarea actelor asociatului
SRL Polimer Gaz Construclii.

in consecin{5, solicitlm
prezentarea clarificlrilor la
subiectele abordate, cu
scrisoare de inso{ire cu
semniturl electronici la
adresele de email:
adrnord@adrnord.gov.md qi
republican@live.ru, in termen
de 3 zile de la recep{ionarea
prezentei solicitlri, inclusiv qi
eventualele liqiere anexate
urmeazi a fi semnate
electronic.

de Stat al persoanelorjuridice sau de citre
persoana imputernicitl. in cazul deleglrii
sau imputernicirii percoanei,la oferti se
anexeazl actuUdocumentul de
imputernicire qi se prezinta conform
cerintelor expuse in anexa nr. 2 (Anun{ul
de participare).
3. Agenlii economici vor furniza
formularele, certificatele, avizele qi alte
documente indicate in anunful de
participare qi in DUAE in termen de 3 zile
din data solicitirii acestora de citre
autoritatea contractanti.
La solicitarea D-strI, transmitem ataqat
acestei scrisori toate formularele,
certificatele, avizele gi alte documente
indicate in anuntul de participare la
licitatia ocds-b3wd p1-MD-1 645807951397
Sta{ia de epurare a apelor uzate cu debitul
1500 m3/zi din oraqul Floreqti in cadrul
proiectului,,Construc{ia stafiei de epurare
regionale qi extinderea re{elelor de
canalizare in or. Floresti".

27 mai
2022

SRL
Izodromgaz

ADR Nord in temeiul art,17
alin. (4-5), art.69 Legea
l3l 12015 republicatl, soliciti
urmitoarele clarificiri:
in procesul de evaluare a
conformitflfii ofertei depuse de
citre Izodromgtz SRL la
procedura menfionatl supra, s-
a constatat cI nu este anexat in
SIA RSAP MTender la devizul
local nr. 2-4-l-07 dizel-
generator 100 kvt, formularul
nr.3 (sunt anexate numai
formularele nr.7 qi nr.5).
Solicitlm explica{ii la acest
subiect.
Solicitim ca ofertantul SRL
Izodromgaz sI prezinte oferta
financiari qi cea tehnici pentru
sta{ia de epurare de la
furnizorul de echipament cu
care au rela{ii contractuale,
precum qi calculul detaliat al
instala{iei de epurare qi
descrierea aminun{iti a
procesului de epurare a apei
(cerin(a obligatorie este expusl
la linia 24 dela pct. 16 a
anun(ului de participare).
Totodati solicitim prezentarea
avizului sanitar valabil in
conformitate cu cerinfa din fiqa
tehnici nr.l, punctul 3, a

Rispuns
la solicitarea de clarificiri Nr. 377 din27
mai2022
Stima{i membri ai grupului de lucru,
Prin prezenta, va comunicam ca in
procesul formirii formei F3 a devizului
N2-4-1-07, s-a comis o eroare tehnicl, dar
toate preturile indicate in forma F3 se
regisesc in forma tr'S. Transmitem ata;at
acestei scrisori formularul F3 penru
devizul N2-4-1-07.
Vom men{iona ci oferta finaciar[ qi cea
tehnicl pentru sta{ia de epurare au fost
prezentate 17.05.2022 prin scrisoarea de
inso{ire nr.03. (anexa 24 Doc fisa
tahnica.semnat)
Repetat va transmitem ataqat oferta
finaciarl qi cea tehnici pentru sta{ia de
epurare qi anume:
- Oferta tehnica pentru statie nr.210 din
18.03.2022 cu descrierea detaliati a
parametrilor tehnici qi a procesului de
epurare (vezi pt. C. DESCRIEREA
FLUXULUI TEHNOLOGIC)
- Agrement tehnic 017-05/3530-2021
valabil panl la data de 27.10.2024
- Aviz tehnic valabil panl la data de
27.10.2023. Va reamintim ci in timpul
clarificirilor la aceasta licita{ie pe data de
04.03.2022 a fost o intrebare privitor la
certificate qi avize din Republica Moldova
: Intrebare: 4 mart2022,ll:06 Conditii
privind conformitatea cu standardele
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expertizei ecologice in
conformitate cu cerin{a din fipa
tehnici nr. 1, punctul 3; si fie
prezentate acte confi rmative
(cataloage, broquri) pentru a
putea confirma parametrii
declarati in fiqa tehnicl
prezentatl anterior de cltre
ofertant.
in consecin{fl, solicitim
prezentarea clarifi clrilor la
subiectele abordate, cu
scrisoare de inso(ire cu
semniturl electronici la
adresele de email:
adrnord@adrnord.gov.md qi
republican@live.ru, in termen
de 3 zile de la recep{ionarea
prezentei solicitiri, inclusiv qi
eventualele fiqiere anexate
urmeazi a fi semnate
electronic.

relevante Fisa tehnica nr I - - -
producatorul trebuie sa fie certificat in
Republica Moldova: Aviz si Agrement
tehnic; - - producatorul va detine Aviz
sanitar emis de Agentia Nationala pentru
Sanatate Publica din Republica Moldova -
- Sistemul trebuie sa fie experizat ecologic
de catre Institutul de Ecologie si Geografie
din Republica Moldova; Intrebare : Vor fi
admise certificate s avize emise de institutii
echivalente din UE? Avizele i certificatele
urmeaza a fi prezentate la ce etapa? Lipsa
certificatelor si avizelor de la institutiile
din RM Ia etapa evaluarii vor fi motiv de
discalificare sau respingere a ofeftei?
Rispuns (7 mart 2022109:46): Se acceptl
sI fie prezentate certificate qi avize
eliberate de institu{iile care pot elibera
certificate qi sau avize recunoscute pe
intreg teritoriului UE. Lipsa certificatelor
qi avizelor de la institu{iile din RM la etapa
evalulrii nu vor fi motiv de descalificare
sau respingere cu condi{ia ci vor fi
prezentate certificate qi/sau avize similare
recunoscute pe intreg teritoriul UEr
Vi informim cI in Romania nu se
elibereazl aviz sanitar pentru sta{iile de
epurare. in cazci vom fi numi(i 

"iqtiglto"Ia licitalia ocds-b3wdp l-MD-
1645807951397 Sta{ia de epurare a apelor
uzate cu debitul 1500 m3/zi din oraqul
Floreqti in cadrul proiectului ,rConstruc(ia
sta{iei de epurare regionale qi extinderea
re{elelor de canalizare in or. Floreqtir,, Ia
momentul importului utilajutui sta{iei de
epurare se va perfecta avizul sanitar,
expertiza ecologicl, etc., in conformitate
cu normativele qi legisla{ia Repubticii
Moldova.
Privitor la calculul instala(iei stafiei de
epurare vI comunicim ca ele au fost
efectuate conform parametrilor liqei
tehnice nr.l.
Calculul detaliat sint la producitorul
sta{iei de epurare, qi ele reprezintl un
secret comercial qi este o informafie
confiden(iali ce cade sub inciden{a
Articolul 1026 a Codului Civit:
Obligafia de confidenlialitate (1) DacI in
cursul negocierilor o percoani oferi o
informa{ie confiden{iall, persoana care a
primit-o are obtiga{ia de a nu dezvilui
acea informa{ie qi nici de a o utiliza in
scopuri proprii, indiferent daci contractul
a fost sau nu incheiat. (2) Este
confiden{iali informa{ia despre care,
reiepind din natura sa sau din
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circumstan{ele in care aceasta a fost
oblinutfl, partea care a primit informa(ia
cunoqtea sau, in mod rezonabil, trebuia sI
cunoascl ci este confidenJiall pentru
persoana care a oferit-o. In special, este
confiden{ialI informa{ia care constituie
secret comercial in sensul dispozi{iilor art.
2047 alin. (3).(3) Informalia oferiti de
cltre un profesionist consumatorului nu se
poate considera confiden(ialI dacl
profesionistul nu l-a notificat, in prealabil,
pe consumator despre natura confiden{iali
a unei informa{ii specifice. (4) Persoana
care, pe baza unor motive rezonabile,
anticipeazl incilcarea obligaliei previzute
de prezentul articol are dreptul si ob{ini,
pe cale judecitoreasci, interzicerea
incilclrii. (5) Partea care incalcl obligalia
previzuti de prezentul articol poartl
rlspundere fa(i de cealaltl parte pentru
prejudiciul cauzat prin incilcare, precum
qi, in condi(iile legii, poate fi obligat[ sI
predea celeilalte pir{i profitul ob{inut din
incllcare.

15 iunie
2022

SRL
Izodromgaz

ADR Nord in temeiul art.17
alin. (4-5), art,69 Legea
l3ll20l5 republicatl, solicitl
urmltoarele clarificlri:

in procesul de evaluare a
conformitlfii ofertei depuse de
citre Izodromgaz SRL la
procedura menfionatl supra, s-
a constatat cI sunt discordanle
intre parametrii tehnici ai
statiei de epurare care sunt
indicate de ofertant in fiqa
tehnicE gi de cltre furnizorul de
echipament al acestuia Aqua
System Plus in oferta tehnici, qi
anume:

1. Conform fiqei tehnice
puterea instalati a gritarului
mecanic nu trebuie sI
deplqeascl 0,55kW, in
conformitate cu oferta tehnicl
prezentati de Ia Aqua System
Plus gritarul are o putere de
1,1 kW;

2. Conform fiqei tehnice
greutatea mixerului
submersibil nu trebuie sI
deplqeascl 21 kg, in
conformitate cu oferta tehnici

Rispuns
la solicitarea de clarificiri Nr. 410 din 15
iunie2022
Stima{i membri ai grupului de lucru,
VI aducem la cunoqtinfl ci dupl primirea
solicitirii de clarificare 410 din 15.06.2022,
noi am adresat o solicitare (nr.05 din
16.06.2022) producitorului sta{iei de
epurare S.C. "Aqua System Plus" S.A.,
prin care am solicitat si fie modificat
echipamentul sta{iei de epurare conform
parametrilor solicita{i in fiqele tehnice.
Am primit raspuns cI in cazul in care vom
fi denumi{i ciqtigitori la licita{ia ocds-
b3wdpl-MD-1645807951397 Sta(ia de
epurare a apelor uzate cu debitul 1500
m3/zi din oraqul Floreqti in cadrul
proiectului rrConstrucfia stafiei de epurare
regionale qi extinderea re(elelor de
canalizare in or. tr'loreqtirr, producitorul
sta{iei de epurare va instala echipamentele
solicitate conform parametrilor din fiqa
tehnici.
Transmitem ataqat acestei scrisori,
solicitarea nr.05 din 16.06.2022 qi
rlspunsul producitorului nr.448 din
17.06.2022.
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prezentati greutatea mixerului
este de 30 kg;

3. Conform fiqei tehnice
puterea instalati a pompei
submersibile (5 buc.) nu trebuie
si deplqeascl 1,10kW, in
conformitate cu oferta tehnicl
prezentatl de la Aqua System
Plus pompele au o putere de
1,20 kw;

4. Conform fiqei tehnice
puterea instalatl a pompei de
dozare clorura fericl nu
trebuie si depigeasci 16 W, in
conformitate cu oferta tehnica
prezentatl de Ia Aqua System
Plus pompa de dozare este de
20 w;

5. Conform fiqei tehnice
puterea instalatl a pompei de
dozare hipoclorit de natriu nu
trebuie sI deplqeasci 16 W, in
conformitate cu oferta tehnica
prezentati de la Aqua System
Plus pompa de dozare este de
20 w;

6. Conform fiqei tehnice
numlrul de rotafii a pompei
exces nlmol trebuie si se
cuprindl in intervalul 2950-
3000 rpm, in conformitate cu
oferta tehnicl prezentatl de la
Aqua System Plus, pompa exces
nlmol are un numir de 2800
rpm.

Totodatl mentionlm ci in fiqa
tehnici prezentatl de SRL
Izodromgaz la solicitarea de
clarificare, parametrii
menfionali sunt oonformi cu
parametrii tehnici din fiqa
tehnici anexati la licita{ie,
respectiv:

puterea instalati a gritarului
mecanic nu deplqeqte 0,55kW;

greutatea mixerului
submersibil nu deplqeqte 21 kg;
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puterea instalati a pompei
submersibile (5 buc.) nu
deplgegte 1,1kW;

puterea instalatl a pompei de
dozare clorura ferici nu
deplqeqte 16 W;

puterea instalati a pompei de
dozare hipoclorit de natriu nu
depiqeqte 16 W;

numirul de rotafii a pompei
exces nlmol este cuprins in
intervalul 2950-3000 rpm;

Aqadar parametrii menf iona(i
de cltre SRL Izodromgaz sunt
conformi cu fiqa tehnici din
cadrul licita{iei, in timp ce in
oferta Aqua System Plus sunt
al{i parametri specificati.

Solicitlm sI ne comunica(i care
din parametrii men{ionafi vor
fi aplica{i qi eventual cum vor
influen{a asupra regimului de
lucru a sta{iei.

9. Ofertan{ii respinqildescalificafi: nu este cazul

Denumirea operatorului economic Motivul respin geriildescalifi clrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot M
Pentru mai multe loturi cumulate u
Pentru toate loturile n
Alte limiteri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicayiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai sc6zut M
Costul cel mai scEzut n
Cel mai bun raport calitate-pre! n
Cel mai bun raport calitate-cost n.
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I
(in cazul tn care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate titeriile de atribuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

12. rnformafia privind factorii de evaluare aprica{i: nu este cazul
(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-prel
sau cel mai bun raport calitate-cost)

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n onderea

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

13. Reevaluarea ofertelor: nu este cazul
(se va completa tn cazul tn care ofertele aufost reevaruate repetat)

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

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

Atribuirea contractului de achizilie publicE/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.7l alin. lit
Argumentare:

Denumirea lotului I)enumirea
operatorului

economic

Cantitate
qi unitate

de misurl

Pre{ul
unitar

(fhrn TVA)

Pre{ul total
(IErn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Sta{ia de epurare a apelor
uzate cu debitul 1500 m3/zi

din oraqul Floreqti in
cadrul proiectului

,rConstruc{ia sta{iei de
epurare regionale qi

extinderea re{elelor de
canalizare in or. Floresti',

SRL
lzodromgaz

Una
lucrare

27000000,00
MDL

27000000,00
MDL

32400000,00
MDL
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15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:
Denumirea operatorului

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Izodromgaz
22 iunie2022 SIA RSAP, e-mail

FPC ''VALIS" SRL
22 iunie2022 SIA RSAP, e-mail

Atractiv Invest
22 iunie2022 SIA RSAP, e-mail

Polimer Gaz Conducte
22 iunie2022 SIA RSAP, e-mail

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lycru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3l af Legii nr. ]31 din 3 iutie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:
In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decdt pragurile prevEzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizigiile publice

tr 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
4qijloace electronice gi/sau fax n
tr 11 zile in cazul netransmiterii comunic5rii
prin mijloace electronice si/sau fax n

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

tr 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice qi/sau fax n
Z 16 zile incaninetransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice si/sau fax n

(SelectaYi termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efecturoid tn conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calculorea Termenului) al Codului Ctvil al Republiiti l,toldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

cadru

SRL
lzodromgaz

Cu capital
autohton 226lL

03.
08.

2022
45232420-2

27000000,00
MDL

32400000,00
MDL

31
decembrie

2028
Pdnd la

expirarea
perioadei de

garanfie a
lucr6rilor
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18. Informatia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul in care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate uiterii de durabilitate Si s-a tncheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate): nu este cazul

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

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

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

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

Prelul cel mai scdzut a
Costul cel mai scdzut a
Cel mai bun raport calitate-prel o

Cel mai bun raport calitate-cost t

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (excepfind cazurile prevd1,ute de irt, 32 itio. 151 al Legii nr,
131 din 3 iulie 2015 ptivind achiziliile publice )t prccum qi cd ii cazul depunerii contesialiilor"qi/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate Ei solulionite.

Conducltorul grupului de lucru:

PRISACARI Maria

Responsabil de con{inutul acestui document: Denis Gudumac, specialist

Avizat de:

CONSTANTIN BANDIU

ION ILIEV

Executor: Denis GUDUMAC Tel.:0231 2-56-46 E-mail: gudumac @adrnor d. g ov. md

L.$.

26

I
1

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii con/irmd corectitudinea t
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.



model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitiipublice
de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 3 din 02.08.2022
privire la autoritatea contractanti:

D
tr

ffi

1. Date cir

F""rrtt."r, ;l_
I Localitatc
ftNo--
[]r,t*sa -__
l}{uffi",d. tr'ie
I Nr*i" d" n.;
I E-mail of - --
trrt,"r" d- t ;
F.."""a i
I n1ott)

2. D:r$r c,l privire Ia procedura de atribuire:

i1rp"r pd; i;
I Procedur:r t.e r

[r:p"l J
| *cliizi{ie/:i. t ,'i,
l-obi.;;G"l i;
I Co,t CPV .*

I ,iir,xpunerci: .il.
lprocedurii .)e
I proceduri c,'e .ci:

F'''medu'- 
- ;

l ltortctlului ,:, t i

t-
I l)iatforma ti: l.

] f i'ocedur:: r. ii.,

I nublice a i. Lr . r.'

F\;,t"tt cle t.; ;,.
l

I f"rr"i.i *i , ,

| (chryii caz)
I Slxrsa de fii;.,r,i

I Valoarea t; ,i: r

3. Ci:.r.,,:iri privind documentn{ia cle :rtribuire:
('\t va c,rr1 ic;a in cazul tn care at,tJb,tl ,volicitate clarificdri)

i u foritdfii contractante

;: :.lc.on
.{

I

I t't'I: et
:cnttct(nume, prenttut.,, telefon, e_

3820, Moldova, UTA Gm
s.Dezghingea

1007601 004294

0298 63-t-87

]|JACIIIIHI'{ KANCAMVH

r:.'ii de atribuire aplicate

'""1
-'_---..--------.---------.---l. icctului conlractului cle

.r. ului-cadru-

rcererea ofertelor de pretru@
aAltele: [Indicafi|
Nr:
.tsunuri ffi Servicii I Lucriri r

-

Produse alirnent

:. rtivului/temeiului pr.ir ind alcgcrcar atribuire (in caztrl crytlicarii altor
ti' licirafia deschisd)
r' atf'rbuire 6c va inclit'a din cadrul
, .' t, - r r t t t,n Ia I ww w. t t t lc n ( | e t.. {ov. m cl_t

15800000 - 6

Nr: Ocds-d3 wdp I -MD- I 658238345 | l4
Link-rrl: 21060301
uara publrcart: | 4.01 .2022

r chizifii publice utilizati
r st inclusl in planul rle rchizilii
.'itnfii contractante

:.tic publicat in BAP khrpd caz)

--. uillente specifice de ati.ibuire

..a |e

ati (ei, ftrd r'fuj-

t# achizitii. md ; n e-licitatie.m4E ypG"Aerr"O
r Da ffiNu
Link-r"rl .atr. plu

-

Data:
%

Link-ul:
rAcord-cadru n
electronica lCatalog electronic
$i$rruger de srar; nBuget CNAM; lBuget CNAS;
rSurse externe; lAlte surse: /lzzdlcaly'



Dat:r soliciti ri. clarificlrilor
l)cnumirc:i ;l; -'rntorului economic
Exrruneret, siri'cintl a solicitlrii de clrrrificare
Exnunere:: succinti a

4. Mr t "i'.ciri operatein documcntafia de atribuire:

(Se va conu lela tn cazul tn care aufo'tt operate modificdri)

t lr.^rr""rr . .*ir-t.r-,.ilo.
I Publicate ?.r i],\l'laltemijlo:rcelor cle inlbrmare

dttltd caz)
| 'i.'i'men-li. : ,i. de depunere qi deschitlere a

] ofertelor i ' .r.n;{it duPd caz)

5. PAni ll termenul-limitfl (clata 28.07,2022-, ora-10:00j0 au depus oferta -1- ofertanfi:

urrrirea operatorului economic IDNO ', Asocia{ii/
administratorii

a de unt din Floresti t0036070r1922 Grisoras Andrei

6. Inlb..ii,atii privind ofertele depuse qi documentele de calificare ;i aferente DUAE prezentate de
c:ii r" t; rreratorii economici:

Denumil'e .li,cument

l)ocumentele ce constituie oferta
va consmna pt'in: prczentat, neprezentat, nu

Proounerea 1:h:ricd

Eqpllgrg!! u'rgq
DUAE
Garanlia pcn, i'l of-ertd

Documente de calificare
Se va consntrto in: u'ezenlat,

llnfurmcrli:t r;; it,incl denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
cJocumenltll n Ca atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul
c:and doct.t;t et:ttrl afost prezentat, dctr nu corespundecerinlelor de calificare))

7. I1,.r..i',.:r{ia privind corespunclere:r ol'ertelor cu cerin{ele solicitate:
L Denumirea

operatorului
economic

rator economic I

rator economic n

economic 1

economlc n

[Indicali sursa utilizatd;i data publicdriiJ

[Indicayi numdrul de zileJ

Denumirea oneratorului economic
Operator economic

n
SA Fabrica de unt

din Floresti

Docnment 
'

I)ocument n

Ilenumil"i:,
lotului

'CoreSpunderea
, cu ceiin{ele,de

.Corespunderea
cu specificafiile' tehnice

Preful ofertei
(frrd TVA)*

Cantitate qi
unitate de

masura

, in caztLl it i/:zdrii licitatiei electronice se va inclica prelul ofertei finale



(lnformalio u'ivind "Corespunderea cu cerin/ele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile
tehnice",.:,,c ytt consemnaprin: ,,+" tn cazul corespunderii;iprin,,-" tltcazulnecorespunderii)

8. Penlni elucidarea unor neclaritl{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerii;{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prelului anormal de scizut) s-
a sollcitat:

Operatorul economic Informalia solicitatir Rezmatul rnSpfi nsullji.qperatotului
i:i::::'::' , :.'::::: 'll r€C()n()mfg::: .rr: lii.:iii:::::: .':r:

9. Of.,r {r,r1ii respinqi/descalificafi:

10. Mt.c.iri.tatea de evaluare a ofertelor:

Pentru tier r.r'e lot n
Pentru mai ntilte loturi cumulate n
Pentru toalc krturile *
Alte limitir, privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: fIndicayiJ

Justificarea iieciziei de a nu atribui contractul oe loturi:

11. Crrt:riul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel r :ri sclzut*
Costul oei nrar scdzut n
Cel mai bnr: raport calitate-pre! n
Cel mai bLrr. ruport calitate-cost n

(in cazul in crLre in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toaie ct'iteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12. In[o.'nia{ia privind factorii de evaluare aplica(i:

(Se va corn,tlc[a pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel
prel sau ccl trtai bun raport calitate-cost)

bun raport calitate-

13. R,., :i;:l:ireil OfertelOr:

(Se va conq lela in cazul tn care ofertele aufost reevaluate repetot)

14. in "r .li"a examin[ri, evaluirii qi compar[rii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
dc.i :

mai

rr"ctorii de evaluarc Valoarea 4i; o16115: :., ,,'Pundtaj,Ut,thlculat .,

Denumirea ooeratorului economic 1 Total
rul i Ponderea
rull n Ponderea

Denumirea o torulul economlc n Total
nrl l Ponderea
'ul n Ponderea

Denumire I'actc

Denumire factc

Denumire factc;

Denumire facic.



Denumirea
lotului

i lo'r J& I
t,1OJto 1il Iblg

,\tlibuirea c.)i,tractului de achizifie publicd/acordului-cadru:

Anularea 1:r ;ceclurii de achizilie publicd:

in temeiul z',,:t. 7 | alin. lit

Algumentlr,:::

15. Inlb.'n,area operatorilor cconcmici despre cleciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:
;',.;r operatorului
,-q,:,tnontic

Datn transmiterii

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

ci3 unt dln Floresti 29.07.2022 e -m ai l-m i I km ar k@,inb ox. r u
e-mail-

(lnformare(. ()peratorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru penti'.i ttcltizilii se realizeuzcl ln ionformitite cu prevederile art. 3I af Legii nr. I3l din 3 iulie
201 5 privin I trchiziliile publice)

16. Te''l rcnril de agteptare pentm incheierea contractului:

I

valoarea estirnatd a contractului este
pragurile prevdzute la aft.2 alin. (3)
din 3 iulie 2015 privind achizi{iile

J 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijlo4ce electronice gilsau faxn
n 1 1 zile in cazul netransmiterii comunic5rii prin
*ijlqqqr electronice gi/sau faxa

e valoarea estirnatd a contractului este
rrrare dec6t pragurile prevdzute la aft.2
3ii nr. 13 I din 3 iulie 201 5 privind
Iir:e

! 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii orin
mijloace electronice qi/sau faxl
Z 16 zile in cazll netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice si/sau faxl

(Selectcrli lrrntenul de arrteptare res:pectat. Calculareq termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3
iulie 2015 7riilnd achiziliile publicc, inclu,siv a termenelor de a;teptare, se efectueazdtn conformitate

Denumirea operatorului economic Cantitate
qi unitate

de
mflsurd

Pre,tul
unitar.
firl',
.TVA.

Pieful total
(inclusiv
TVA)

5A habrlca de unt din Floresti
L83687.20 202370.00

N4o:ror<o nacrepvnr{ soeaunoe 2,5o/o 5000 13.15 657s0.00 71000.00

Macno c.[r4BorrHoe ]fl.rBorrtoro
npor4cxox(Aeunx 72Yo

230 r65.74 38t20.20 41170.00

Teopor 9% 300 70.37 21111.00 22800.00

Izlorypr nurnen oit 0, 5 o/o {nn 21'30 10650.00 1 1500.00

Ke$up 2,5o/o 500 16.67 8335.00 9000.00

Cmerana 15 Yo r50 42.59 6388.50 6900.00

Csrp rneplr,tit 45o/o 250 1aa aaIJJ.JJ 33332.5 40000,00



Denumire
L'

ope ratorr:.
ul

economlc

ctr prevedc'ii: TITLULUI U Capitoltil I (Calculareq Termenului) al Codului Civil al Republicii
Lttoldova).

17. Con . rl.ctul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

i ntreprinder
'€a:

Cu capital:,
autohtonl
Cu capital

i,r ixt/:rsociere
I

Cu capital
strdin

Cu capital
a utohton

Info.'ni:r(ia privind achizifii publice clurabile (achizi{ii verzi)(rubrica datd se completeazd doar tn
ca.tr' itt ccu"e la procedura de atltizilie publicir aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a tncheiat
coitl.'trt t/contracte pentru lot/loturi pentrlt care au.fost aplicate criterii de durabilitate):

t -.critcriipentru achizifii publice durabile (achizi{ii (DA/NU)

athizi{ie cu TVA tlih contract/ contracte a
ic,r pentru care au fost agrlicate criterii de
(lr i MD):

(indicalisuma cu TVA)

rl !otului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
,i::

tt''ib uirepentrulotul/lotu rilepentru care au
li.e,'ii tle durabilitate:

Prelul cel mai scdzut n

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-pletr .
Cel mai bun raport calitate-cost@

.I'rin pre?,utt:t rlrte de seamii, grupul de lucru declard cci termenul de aqteptare pentru incheierea
contractultti,'ct;ntractelor indicnte a fost respectat (exceptfrnd cazurile prevdzute de urt. 32 alin. (3) al Legii
nr. 131 di* .1 lu{ie 2015 privind uchiziliile publice ): pfecu.m;i cii tn cdzul depunerii contesta(iilor gi/sau
receplionri,'i. rttpoortelor de monitorivtre, oceilsteo aufost examinate qi soh.tlionate.

Prin prezet:t t Inre de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
dc uchizili:,.{:t ft pentru care poartd rdspundere conform preveclerilor legale tn vigoare.

Ccnduclto-'.ri grupului de lucnt pcntm achizifii:

rt or*>, //gar,
(Semndtura)
,j r ,:

, L'9. .:

18.

Au fostapl;c
verzi)?

\zaloarea db
lotuhii/loti:r.
clurabilit:rte

Codul CP\/
de rhlrabilll

Criteriul de
lbstaplicnt:-'t

(Ytmte, Prenume)



DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului dc achiziţii publice

Nr. 13/ocds-b3wdp 1 ~MI)-! 655811759091 din 04 august 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorităţii contractante Preşedintele raionului Glodeni
Localitate oraşul Glodeni
11) NO 100760J 009358
Adresa oraşul Glodeni, stiŢSuveranităţii, 2
Număr de telefon 0 249 23288, 23174
Număr de fax 0 2 19 22058, 23/ "4
E-mail oficial co ns Un dup Io den i. rn\ /
Adresa de internet hup: www.g/odenhmcl
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mciil)

Omită Angela 
0 249 23288
sececonomglodenifhmail.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate L icitat ie Deschisă
Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr:-
lipul obiectului contractului de 
achiziţie/acorduiui-cadru

Lucrări

Obiectul achiziţiei Lucrări civile la Liceu! Teoretic Vusile Coi 
oraşul Glodeni. Clapa III

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivul ui/tem ei ului privind alegerea 
procedurii de atribuire (in cazul aplicării altor 
proceduri decât licitaţia deschisă)

\'u se aplică

Procedura de atribuire (se va indica din cadru1 
portalului guvernamental www.mlender. gov.md)

Nr: ocdsA G w dpl-M ID I655811 759091

Link-ul: https:, mtender.gov.md teuders/oeds 
MD-1655811759091 ?lkb -contract-notice 
Dala p 1114 ic cir ii: 21.06.2022 '

Platforma de achiziţii publice utilizată achiziţii, md:

Procedura a fost inclusă în planul de achiziţii
Da

Link-ul către planul de achiziţii publice public
publice a autorităţii contractante htlpz glotfmi.mcl'/sites/default/fIes/pknTNDO 

de %20uchizilie%>2()2 T?i. pdf
Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz)

j
Nu
Link-ul:-

i Tehnici şi instrumente specifice de atribuire Nu se aplică
j (după caz)

Sursa de finanţare Surse externe
România. Consiliul .Judeţean Bistriţa Năsăud

Valoarea estimată (Iei, fără TVA) 2175500.00

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire: Nu sunt
(Se va completa în cazul m care au Jos! solicitate clarificări)
Data solicitării clarificărilor 
Denumirea operatorului economic

i Expunerea succintă a solicitării de clarificare
Expunerea succintă a răspunsului

http://www.g/odenhmcl
http://www.mlender


Data transmiterii

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire: Nu sunt

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

-

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

5. Până la termenul-limită (data 12.06.2022, ora 09:00), au depus oferta 4
Nr. Denumirea operatorului economic 1DNO

FPC "Agentinter" SRL 1003602004835

SRL “Clemantin" 1003602015796

SRI, „Primaterax-nord” 1006602011124

Asociaţii/ 
administrat o riji

Gurduza Veaoes av

Vasilos Nicoiat 

Brenister Dumitru

6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DL'AE prezentate dt

Denumirea operatorului economic
Denumire document FPC "Agentin ter"  

SRL
SRL “Cle mant in” SRL „ Pr imatcrax-no r d ”

Documentele ce constituie oferta

Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat

Propunerea fi nane iară prezentat prezentat prezentat

DIJAE prezentat prezentat prezentat

Documente de calificare
Se va consuma prin: prezentat, neprczenlal. nu corespuncte

Cerere de participare prezentat prezentai prezentai

(Informaţia priv ind  denum irea docum entelor prezentate se va indica în conform itate cu cerinţele din 
docum entaţia de atribuire şi se va consem na prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în căzu i | 
când docum entul a fost prezentat, dar nu corespundeccrintelor de calificare

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Preţul
ofertei

(■fără TVA)*

Cantitate 
şi unitate 

de măsură

Corespundere 
a cu cerinţele 
de calificare

Lucrări  civile la Liceul 
Teoretic Vasile 

Coroban  din oraşul 
Glodeni, Etapa III

...F P C ~
"Agentinter"
SRL

2036072.24
! proiect n '

S R L ..
“Clemantin"

2154505.21
1 proiect

Corespunderi 
ea cu 

specificaţ i i le 
teh nice



SRL 1 proiect
„Primaterax- 2200161.3:5
nord"

* in  cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţu l ofertei finale  
(Informaţia priv ind  ( 'orespunderea cu cerinţele de calificare " şi " ( 'orespunderea cu specifice 
tehnice , se va consem na prin: ,, i " in cazul corespunderii şi prin  " în cazul nccorespundcri\)

Data
solicitării

19.07.2022

'Hi k

Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei eu 
cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului anormal de scăzut 
solicitat:__ __

Rezmat ii

19.07.2022

19.07.2022

Operatorul economic

FPC "Agentinter" SRL

SRL “Clemantin"

SRL ..Primaterax-nord’

Informaţi a solicitată

Avizul Agenţiei pentru Supraveghere 
felinică. valahii fa ziua deşjgsurării

C O I l C l I I ' S I l / l l i /

Disponibilitate de bani lichizi sau 
capital circulant, de resurse ereditare 
sau tilte mijloace financiare tcpnlracţul 
de revojying eu termen valgbijjp

ISO 9001:2015;

ISO 14001:2015:

ISO 45001:20! 8:

Declaraţie privind confirmarea 
examinării obiecţii 1 iii în conformitate cu 
cerinţele din caietul de sarcini .până la 
dalii depunerii ofertei:

Contract de colaborare cu IncerCom eu 
termen valabil;

Declaraţie privind cifra de afaceri pe 
ultimii o ani:

Declaraţie privind confirmarea 
examinării obiectului în conformitate 
cu cerinţele din caietul de sarcini. 
până la data depunerii ofertei:

răspunsului 
opera torul lui 

economic
Nu a pre/e 
document 

solicitate

mat
e

Declaraţie pi ivi 1C
cifra de a laice 4 X
ultimii 3 ani CI
anexarea ciornei itel Ol
inlbmalive

. . .

Nu a prez iont at
documentul sol il

9. Ofertanţii respi nşi/dcscalificaţi :

Denumirea operatorului economie
FPC "Agentin te r"  SRL

Motivul respingerii/descalificării
Legea nr .131/2015 Ari.69. alin(6). punctul (a) şij(b) 
Nu a prezentat documentele solicitate de către



S RL ,, P ri rn a ter  a x-no r d ’

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor; 

Pentru toate loturile

a u t o r i lalea co n st rac tan i ă .
I.egea nr.131/2015 Ari.69. alin(6), punctul (a) ii (b) 

Nu a prezentat documentele solicitate de către 
a u t orii a l e a c on st rac tan t ă .

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: Nit se aplică

11. Criteriul de atribuire aplicat:

cel m ai bun raport cali/ate-preţ;

(In cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire j se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate şi denum irea loturilor aferente.

12. Informaţia privind factorii (ie evaluare aplicaţi:

(Se va completa pentru  loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport c lilinu f-

Nr.il/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea

1. Preţul
Formula de calcul ( P min / P ofertei 80%)

80%

2 Termenul de execuţie
Formula dc calcul (T sol. Min / T ofertei *5%)

5%

j. Termenul de garanţie
Formula de calcul (T sol, Min. / T ofertei * 10%)

10%

■ 4. Standarde de calitate (ISO) Formula de calcul (Da-5 p. Nu-O p.) 5%
5. Total 100%

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul  calcul it
Preţul 80 2154505.21 lei 80%

Termenul de execuţie 5 45 zile 5% j

Termenul de «aranlic 1 0 1 0 ani 1 0%

Standarde de calitate (ISO) 5 Da 5%

Denumirea operatorului economic S R L  “C le m a n tin ” 1 otal: 100,0 fl\ 0/ III /0

13. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplica
(Se va com pleta în cazul in care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor -

Modificările operate -

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



Atribuirea contractului dc achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului Denumirea Cantitate Preţul unitari Preţul total Pit ţul total
operatorului şi unitate (fără TVA) (fără TVA) (i iclusiv

economic ele
mas iii ră

fVA)

l  ucruri civile la Liceal SRL 1 proiect 2154505.21 2154505.21 258 5406.24
Teoretic Vasile Coroban ! “ Glemantin 

|flin oraşul G loden i, Etapa \
H i

15. Anularea procedurii de achiziţie publică: Nu se aplică

In temeiul ari. 71 alin. lit
Argumentare:

16. Informarea operatorilor economiei despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii:

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transm it ere
PPG "Agentinter" SR1. 25.07.2022 RSAP şi e-mail
SRL "Glemantin" 25.07.2022 PSA P si e-mail

SRL „Primaterax-nord” 25.07,2022 RSA P şi e-mail

(Informarea operatorilor econom ici im plicaţi în procedura  de atribuire despre deciziile prii/ 
lucru pentru achiziţii se realizează în conform itate cu prevederile ari. 31 al Legii nr. 131 dii: 
2 0 /5  priv ind  achiziţiile publice)

17. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

ului de 
3 iulie

In cazul în care valoarea estimată a contractului este 
mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) 
al Legii nr, 13 1 din 3 iulie 201 5 privind achiziţiile 
publice
In cazul în care valoarea estimată a contractului este

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

IJ 1 1 zile în cazul nctransmiterii comunicării prin 
mijloace electron ijce şi/sau lax:
I N I  zile în cazul transmiterii comunicării pr

] egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 
alin. (3) al 1 egii nr. 13 i din 3 iulie 201 5 privind 

j achiziţiile publice

mijloace electron ijce şi/sau fax;
I i 16 zile în cazuil netransmiterii comunicai' 
mijloace electronice şi 'sau lâxr

prin

(Selectaţi term enul de aşteptare respectat. Calcularea term enelor prevăzute de Legea nr. 131 
iulie 2015 priv ind  achiziţiile publice, inclusiv a term enelor de aştepfai\e. se efectuează în confoi 
cu prevederile TITLU LU I II C apitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil a! Rep

din 3 
mitule 
uhlicii

Moldova).

1.8. Contractul de achiziţie/acordui-eadru încheiat:

Denumirea întreprind Numărul Cod Valoarea contractului Termen



operatorului
economic

erea:
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asoci 

ere/
Cu capital 

străin

şi data 
contractului

/acordului-cadru

CPV

fără TVA inclusiv
TVA

SRL
"Clemantin“ Cu capital 

autohton

13/ocds- 
b3wdpl -MD- 
16,55811759091

04.08
2022

452000
00-9

2154505.21 2585406.24

(le
vajlabilitat 

e al
ntractul 

ni
eo

/aqordului 
:;ul ru

3 I il 2.2023

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

Au fost aplicate criteriu pentru achiziţii publice durabile 
(achiziţii verzi)?
Valoarea de achiziţie cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
d urabil it a te (lei MD):

"c au fost aplicate criteriiCodul CPV al lotului/loturilor pentru ca 
de durabilitate:
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturiie pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate:

NU

(inclicali suma cu TVA)

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încheierea 
contract ui’ui/contrudelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de ort. 32 aţin. (3) ut Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice), precum şi că în căzut depunerii contestaţiilor şi/sau 
recepţionării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate şi soluţionate.

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

Conducătorul  grupului  dc lucru pent ru achiziţii:

__________ Ion C O JO C A R I____________
(Nume. Prenume)

Bsk:
■Su'd

,3/'

6



DARE DE SEAMA
de atribuire а contractului de achizitii publice п
de Тпсhеiеге а acorduIui-cadru
de апчlаге а procedurii de аtriЬuirе

tr

tr

DEclZlE DE REEVALUARE
in baza: о decileiANSC; п raportuluide monitorizare; D deciziei autoritali сопtгасtапtе

Nr. ,l din 04.08.2022

1. Date cu ivire la autoritatea contractanti:
Donumiroa autorititii сопtrасlапtе lMSP lnstitutul de Меdiсiпё Urgепtё
Localitato muп,сhisiпёч
lDNo 1003600152606
Adresa mчп.Сhigiпiч, str.Тоmа СiоrЬё, '1

Numar dё telefon (022)250_809
Nчmir do fax (022)250-809
E-mail achizitii@urqenta,md
Adresa de intornet www,urqenta,md
реrsоапа ds contact Seгviciu l achizitii publice

2. Date сч riчirе la rocedura de atribuire:
Tipul procodurii de atribuko applicate пСеrеrеа оfеrtеlоr de preluri пLicitatie dеsсhisё пАltеlе: /лdlсаt{
Procedura dg achizitio rореtаtЁ {dupa caz) Nr: пu este cazul
Tipul obiectului contractului de achizitie Bunuri п servicii п Luсrёп п
obiectul de achizitio Piese de schimb si consumabile pentru RMN, inclusiv insИlarea
cod сРv 33100000.1
Ехрчпеrоа motivuluiltomoiului privind alegerii
procedurii dB atribuiro 0,..d ФJойi {d лD..dи d-r,с,i.ф d..diф

Nr.ocds-b3wdp1 -MD-1 6566001 45973/ 21 059289

Link-ul: https//mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl -MD-

1 6566001 45973?tab=contrac!notice
Data рuЬliсёrii: 30 iun 2022, 17:58

Platforma dб achzilii publico utilizatё . achizitii.md; п e-licitatie,md; . yptender,md

Procedura а foýt iпсlчsi in planUldo achizЦii
publica а autoritalii сопtrаGlапtе

сDа пNч

Link-ul: https//www.urgenta.md/Plan%20semestrial%20de%20achizi%C8%9Bie%202022.pdf
Data ýi ora doschidgrii ofertelor 21 iulie 2022,09:00

Data: вАР пr.50 din 28.06.2022
Апчпt do intentio publicat iп ВАР 1aupa caz1

Link-Ul: https:iiiendeL gov, md/ro/sySlem,{ilesi bap/2014i Ьар_пг_50_3, фf
Асоrd-саdru п Sistem dinamic de achizitie trTohnici ?i iпstrчmg]rtо зрgсifiсе de atribuire (dUрё

caz) Licitatie еIесtrопiсё п Catalog еlесtrопiсп
Sursa do finantare Surse рrорrii
vаlоаrGа ostimata (lei, fёrё ТVД) 1 39l 666,00 MDL

3. ClarificЁri rivind docume а de atribuire: Se va com leta iп cazul in саrе ач fost ýolicitate clarificiri
Data solicitйrii clarif iсёrilоr 1 ivl2022, 12:06

Denumirea operatorului есопоmiс incoqnito

Ехрчпеrеа succinti а solicitarii de сlагifiсаrе Вчпа ziua! Pretunle indicate pentru acest tender sunt cu TVA sau
fara? Multumesc!

Ехрчпеrеа sчссiпtЁ а rёsрчпsчlчi Вчпа ziua, Prelurile sunt indicate fаrб TVA
Data transmiterii 1 iul2022, 12:39

Procedura de atribuie (sеvа indbo din cadrulpoltah]tui
gччеmапепtа] wъ\rl mtепdеr ооч.md)

l



Rozumatul mоdiriсЁrilоr

Publicatв iп ВАР / alte mijloaco do informare rdupa caz) /ndlcaflsursa utilizatё 9i data рuЬliсёrii]
lndicati пumёrul de zile]Тоrmоп-limitё de depunerв li dазсhidеrв а ofgrtglor Prelungit

4. Modificari iп documenta de atribuire: Se va соm leta iп cazul in care ач fost о erate modificiri

5. Рапа la termenu|.|imita data 21.07,2022, оrа 09: 00 ,ade us oferta 1 чпч ofertant:

6. lпfоrmаlii privind ofertele depuse ;i documentele de calificare 9i aferente DUAE prezentate de citre

lDNo Asocia!ii/
administratorii

Nr. Denumirea орrаtоrчlчi economic

Grabazai Alexandru1 Dataсontrol SRL 1003600007935

Dепчmirеа operatorului есопоmiс
Denumire document DataControl SRL х х х х х

Documentele се сопзtitчiе оfеЁа
(Sa va сопsmпа рiп: prezontat, перrеzепtаt, пU corespunde)

Рrорчпеrеа tеhпiсё prezentat

Рrорчпеrеа fiпапсiаrё prezentat

Garantia репtru оfеrtё
10/о din vаlоаrеа ofeftei
fёrё ТVд.

prezentat

DUAE рrеzепtаt
Documente de ca|ificare

Se иа сопsrппа рпh: prazeпtat, neprezentat, пч соrеsрчпdе
Declaralie privind

valabilitatea ofertei (апеха

пг.8 diп DS)

рrеzепtаt

certificat de inregistrare а
intreprinderii sau extras
din rеgistrul de Stat al

реrSоапеlоr iUridicecopie

prezentat

Сефfiсаt de ýсоlагjzаге а

реrsопаlUlUi angajat
(eliberat de сёtrе
producatoгUl UtilajuIui

sUpuS rераrаriii/dеsеrчirji
tehnice) - tradus iп limba
de stat

torii есопоmiсi:

prezentat

(lnformalia privind dепUmirеа dосчmепtеIог рrеzепtаtе Se ча indica iп conformitate cu сеriпlеlе din documentalia de аtriЬчiге, se va сопsеmпа
prin: (+) in cazul prezentariisau K-l iп cazul перrеzепtёrii)

7. lпfоrmаliа privind соrеsрчпdеrеа оfеЁеlоr cu сеriпtеlе solicitate:

Dепчmirеа lotului
Dепчmirеа

ореrаtоrчlчi
есопоmiс

Pre|ul ofertei
(fЁrа ТVА)-

Corespunderea
cu cerintele de

calificare

Соrезрчпdеrеа cu
specifica|iile

tehnice
1.Pioýo do schimb ýi consumabile
pontru RMN - Hitachi EсHELoN
ovAL, inclusiv iпфаlаrcа

Datacontrol
SRL

1 670 000,00 1 lot + +

'iп cazul utjlizarii licita|iei electronice se va indica pretul оfегtеj finale (lnformalia privind (СоrеSрUпdегеа cU сепп!еlе de calificare} ýi
кСогеsрuпdегеа cu specificatiile tehnice) se va сопSеmпа ргiп: (+) in cazul соrеsрUпdегii ýi рriп <_l iп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Pentru elucidarea чпоr neclaritati sач confirmarea чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei cu сеriп!еlе
stabilite iп documenta de atribuire incl. ustificaraa Iui anormal de scau0 s.a Solicitatl

Data зоliсitёrii 0peratorul есопоmiс lnformatia solicitati Rezmatul rёsрчпsчlчi ореrаtоrчlчi
economic

2

Cantitate gi
чпitаtе de
mёsчrё



9. Oferta ll res n i/descalific

l0. Modalitatea de evaluare:

Motivul respingerii/descalificЁriiDепчmirеа operatorului есопоmiс

репtrч fiecare lot tr репtrч toate loturile п
Alte limitari privind пчmаrUl de loturi саrе pot fi atгibuite aceluiaýi ofertant:

JUstificarea deciziei de а пU atribui contractul ре loturi

11. Criteriul de atribuire aplicat:
pretul cel mai scizut п cel mai bun rароrt calitate-pгet п

Сеl mai bun rарогt calitate-cost ]costulcel maiýcazut п
п cazul in care iп саdгUl рrосеdurii de atribuire sunt applicate mai multe criterii de atribuire, Se чоr indica totate сritеriilе de аtriЬUiге applicate ýi

dепчmiгеа lоturilоr aferente)

|2. lпfоrmаliа privind factorii de ечаlчаrе aplicali: (Se va complete p/u loturile care ач fost atribuite iп baza
criteriilor: cel mai Ьчп ra rt calitate- sau cel mai Ьчп ra ort calitate-cost

valoaroa din ofrrtl Puпclajulc.lculatFactoriid0 ovaluar0

TotalDепumiгеа ореrаtоrulUi есопоmiс 1

Dепumге factorul 1 Ропdегеа

Denumire factorul п Ропdегеа

Dепumirеа ореrаtоrчlчi есопоmiс п Total

Denumire factorul 1 Ропdегеа

РопdеrеаDепumirе factorul п

1з. Reevaluareaofertelor: Se va соm leta iп cazul in care ач fost reevaluate re

14. iп чrmа ехаmiпёrii, evaluirii 9i comparirii ofertelor depuse in саdrчl procedurii de atribuire s-a decis:
АtгiЬuirеа сопtrасtчlчi de achizilie рuЬliсё / acordului-cadru:

Modificёrile operate

Dепчmirеа lotului cantitate ýi
unitate dB mЁsчrё

Рrеtчl чпitаr
(fёri TVA)

Prelul total
(fЁrё TVA)

Pre{ul total
(iпсlчsiч TVA)

1.Piese de schimb Ei
consumabile pentru RMN -
Hitachi EcHELoN ovAL,
inclusiv instalaroa

Datacontrol
sRL 1 lot 1 670 000,00 1 670 000,00 2 004 000,00

Апчlаrеа procedurii de achizilie рчЬliсё:

iп temeiul art. 71 (_) lit. _ al Legii privind achiziliile publice nr.,l31 din 03.07.2015,

Аrgчmепtаrе:

ModrlitalвrNrJDat, tranamit.riiОрзratоlосопоmiс

Е - mail/ SlA RSAP / М-тепdеrDataControl SRL Nr. 01-8/1196 din к28> iulie 2022

15.1nformarea о ratorilor economici des re deciziile rч чlчi de lчсrч ntru achizi

(lпtоrпаrcа ореrаtоilоr есопоmiсi implicali iп procedura de atibuire dеsрrе deciziile grupului de lчсru p/u асhЦii se rваlizааzё iп confomilate cu
prevedeile al1,31 al Legii 1 31 din 0З,07 ,201 5 pivind achizi|iile publice)

3

l Репtrч mai multe loturi cumulate п

Motivul rеечаlчirii ofertelor

Dепчmirеа
ореrаtоrчIчi
есопоmiс



п caz0l in carc valoarca estimaв а contйctului esle mai miй decat
rФOijlе plеvazute lа art.2 аliп,(З) Lфеа п.,1З1 din 0З.07.2015 pivind
chz се

Е].,]0 zile iп cazul tranSmiterii соmUпiсагji ргiп mijloace electronice ýi/Sau fax

itiile pubI ГП l l .il. И ..а nelransmiterii соmuпiсёrii ргiп mllloace electronice ýi/sau fax

ln cazul iп care valoaIвa estirпata а contвcluluieste egala sau maimare
Jecat рйg ufile plevau Ute la art.2 aIin. (З) Leq еа пr.1 31 din 03,07,201 5
privind achizitiile pUblice

П 11 zile iп cazul transmiterji соmUпiсаrii рriп mijloace еlесtгопiсе ýi/ýau fax

П 16 zile iп cazul пеtгапsmitеrii comunicarii ргiп mijloace electronice ýi/Sau fax

(Selecta|i termenul de aýФtare respectat, calcularea temenelor рrеvёzutе de Legea ,131 diп 03,07,2015 рiviпd achizi|iile publice, incl, а
temenelor de aýteptarc, se еfесtuеаzё сопfоrп рrcvеdеrilоr T|TLULUI lV Сар,1 (calcularca terпenului) din codul civil al Republicii Moldova)

11. contractele de achi ie incheiate:

cu сарiЫ
aUtohton

valoalqa сопtrасtчlчi

Nr,

opontoloconomic lлh.p.indon!:
cU clplt'l
|чlоhбп/
Сч capмl

mht/a|oci9rr/
Сц clpll!lrfiln

Nr. / Dаи contracfulUi cod cPv lrri TvA сч TvA

Datacontrol
sRL 1 670 000,00 2 004 000,00 з1,12,2022

Valoaroa de achizitie cu TVA din сопtгасU contracte а lotului/loturilor
pentru саrе au fost aplicate criterii de duгabilitate (lei MD): (indicali suma cu NД)

Pretul cel mai sсёzut tr

costul cel mai scёzut п
Cel mai bun raprt calitate-pret о
cel mai Ьчп rа гt calitate-cost п

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care ач fost aplicate criterii de
duгabilitate:

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

Рriп prezenta dare de sеаmа, grupul de lucru dесlаrё сё termenul de agteptare репtru icheierea
contractului/contractelor indicate а fosf terspecrat (exceptand cazurile prevёzute de aft.32 аliп.(3) al Legii пr,131
din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice), рrесum 9i сё iп cazul depuпerii coлteýfalij'or, acestea аu fost
ехаrпiлаtе 9i sо/UIjолаtе.

Рriп prezenta dare de sеаmё, grupul de lucru репtru achizilii сопlirпё corectitudinea dеsfdgчrёrii procedurii de
achizilie, fapt репtru саrе роаrtё rёsрuпdеrо сопfоrп prevederilor legale iп vigoare,

Сопdчсаtоrчl grupului de lucru pentru achizilii:

Mihail сiосапч
Iuк

S

\

L

(Numе, Рrепumе)

^|

16. Теrmепчl de alteptare pentru incheierea contractului:

18. lnformalia privind achizilii publice durabile (achizilii veni) (rubrica dati sе completeaza doar iп cazul iп
саrе la рrосеdчrа de achizilie publici au fost aplicate criterii de durabilitate si s-a incheiat contracUcontracte
репtrч louloturi репtrч саrе ач fost aplicate criterii de durabilitate):

тоmеп do ч.hЬllfiъtэ а
сопtгасtчlul

1 550/и,08,2022 33100000.1

Au fost aplicate criterii репtrч achlzitii publice dчгаЬilе (achizitii vezi)? (DNNU)
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I.

DARE DE SEAMA
prir ind modificarea contractului

de achizitii pu blice/acordului-cad ru

\r. 03,i din 01 ,08.2022

Date cu privire la autoritatea contractantl:

II. Date cu privire la procedura de achizifie:

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

Den u mirea autoritlfii contractante Consiliul raional Rezina
Localitate or.Rezina str.27 Ausust 1

IDNO 1007601011412
Adresa or.Rezina str.27 Aueust I
Numir de telefon 02s4220s8t02s42182s
Numtrr de fax 02542s740
E-mail oficial contactrezi n a(Dmai I . ru
Adresa de internet
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Crijanovschi
eertiaraysshi

Eudochia tel. 025421825
i@,mail,ru

Tipul procedurii de achizifie Cererea ofertelor de prefuri V
Licitatie deschisd r: Altele: flndicatil

0biectul achizitiei Servicii de elaborare a proiectului tehnic
pentru reparalia capitalA a drumului L2l7
R20 Bugduca-Ghiduleni (K0+000-6+000)

Cod CPV 7 I 200000-0
Valoarea estimattr a achizitiei 650 000,00
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadril
por t alu I u i guverna men la I www. m te nder. gov. md)

Nr:21056607
Link:MD- I 6 527 7 9 5425 43

Data publicdrii anuntului de particinare 17 .05.2022
Data (datele) qi referin{a (referin{ele) publicirilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la caie se referfl anuntul
respectiv (dupd caz)

Tipul contractului de achizifie/acordului-cadru Bunuri r Servicii V Lucrdri I
Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se referi Ia un
proiect qiisau program finanfat din fonduri ale
Uniunii Europene

NuV Dal

Sursa de finanfare Buget de stat V Buget CNAM n
Buget CNAS I Surse externe n
Alte surse: pndicayil

Data deciziei de atribuire a contractului de achizifie/
acordului-cad ru

01.06.2022

Denumirea operatorului economic "Intexnauca" SRL
Nr" ;i data contractului de achizifie/acordului-cadru Nr:25

Data:l 5.06.2022
Valoarea contractului de achizitie/acordului-cadru Fara TVA:450 000,00

lnclusiv TVA:540 000.00
Termen de valabilitate 31.t2,2022
Termen de executie 4 luni

Tipul modificirilor Micgorarea valorii contractului tr
Majorarea valorii contractului V
Modificarea termenului de executare I livrarel

ry. Date cu privire la modificdrile necesare a fi efectuate:



,/'

presare 3
Modificarea termenului de valabilitate I
Rezelierea contractului n
Altele: ilndicalil

Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizi{iile
publice, art.76, alin. 7), pat.2.

Cregterea pretului in urma modifie{ni (dupd
caz)

[Se vo indica dacd se utilizeazd prelul actualizat al
contractului de achizitii publice/acordului-cadrul

Modificarea anterioartr a contractului de
achizitii publice/acord ului-cad ru (dupd caz)

[Se vor indica toate modificdrile operate anterior
si valoarea acestoral

Alte informatii relevante

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dupl modificare:
(Se vor indica natura ;i amploarea lucrdrilor, natura ;i cantitalea sau valoarea bunurilor, natura ;i amploarea serviciilor)

Servicii de elaborare a proiectului tehnic pentru reparalia capitald a drumului L2I7 R20 Buqduca-
Ghiduleni (K0+000-6+000)

VI. Descrierea circumstanfelor care au fficut necesari modificarea:
(Se vor rnclica motrvele/argtmentele modificdrir umtractului de achi:i1rc/acnrdtrlui-catlru)

Dupi realizarea lucrdrilor topo-geografice s-a depistat 4 interseclii a drumului auto cu liniile electrice aeriene de
1OkV la PC l1+08, PC 17+52, PC 32+96 $i PC 53+96 unde, la situalia existenti, nu se respectd gabaritiul
norrnativ pe inallime de 7 m, confom NMC D.02,01:2015 respectiv este necesar de proiectat strdmutarea $i
ajustarea a liniilor electrice aeriene la condiliile normative in suma de 30 000,00 mii lei.

WI. Rezultateleexaminlrii:

in baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilielacordului-cadru nr. 03/1 din
01.08.2022 a fost incheiat acordul adilional privind majorarea valorii contractului.

Denumire operator
economic

:|ntreprind'Ci :
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu canital striin

rr{t qi data acoidului
adifional Fdri TVA Inclusiv TVA

"Intexnaucaoo SRL Cu capital
autohton 3/ 0/, o[. ]4 25 000,00 30 000,00

Conducitorul grupului de lucru:

L.$.

()pt'd hlh4l.l
Q,,lume, Prenume)

AgenliaAchizi1ii Publice: mun. Chi;indu, ;os. HinceEt| 53; tel.: 022-820- 2-820-728;
e-mail : bap@tender. gov.md ; www.tender.gov.md
Agen|ia Nalionald pentru Solu!ionareq Contestaliilor: mun. Chi;indu, bd. $tefon cel Mqre Si Sfdnt,
652 ; fqx: 022-820-65 I ; e-mqil: conlestatii@,ansc.md; www.ansc.md

s.E9 E oi4l
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.4 din 02.08.2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Consiliul rational Ialoveni 
Localitate Or. Ialoveni 
IDNO 1013601000624 
Adresa Or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33 
Număr de telefon 068885533 
Număr de fax 0(268) 20007 
E-mail oficial  ialoveniconsiliu@gmail.com 
Adresa de internet www.il.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Donea Maxim , Tel-068885533, 
doneamaxim@gmail.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire 
aplicate 

Licitație deschisă   

Procedura de achiziție repetată 
(după caz) 

nu este cazul 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Lucrări  

Obiectul achiziției Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice 
Cod CPV 45200000-9 
Expunerea motivului/temeiului 
privind alegerea procedurii de 
atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

Nu este cazul 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1656057055099 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21058994/ 
Data publicării: 24.06.2022 

Platforma de achiziții publice 
utilizată 

achizitii.md 

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

 Da   
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://il.md/achizitii-publice/ 

Anunț de intenție publicat în 
BAP (după caz) 

Data: 10.05.2022 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_37_0.pdf 

Tehnici și instrumente specifice 
de atribuire  
(după caz) 

Licitație electronică 

Sursa de finanțare Buget de stat 

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656057055099
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Valoarea estimată (lei, fără TVA) 955551,21 lei 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu au fost solicitate clarificari 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu au fost 

5. Până la termenul-limită (până la 11.07.2022 00:00), au depus oferta 2 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1 MARCA ASC 1008600013863 Oleg Marjina 
2 SA DRUMURI IALOVENI 1003600106403 Gheorghe Duplava 

 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

  SA DRUMURI 
IALOVENI 

MARCA ASC 

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

DUAE Semnat electronic de către operatorul economic   prezentat prezentat 

Oferta a. Oferta financiara, original confirmat prin 
semnatura electronica.(Termenul de valabilitate 
a ofertei va fi de minimum 60 zile) 

b. Cerere de participare , conform anexei nr. 7 din 
documentatia de atribuire, confirmata prin 
semnatura electronica. 

Declaratia privind valabilitatea ofertei, confirmata prin 
semnatura electronica. 

prezentat prezentat 

 

Declaratia privind 
confirmarea identitatii 
beneficiarilor si 
neincadrarea lor in situatia 
condamnarii pentru 
participarea la activitati ale 
unei organizatii sau grupari 
criminale,  p/u coruptie sau 
spalare si fraude de bani 

Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii electronice.  

prezentat prezentat 

 
 
 
 
 

Certificat de efectuare 
sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor 
eliberat de Inspectoratul 
Fiscal 

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii electronice. prezentat prezentat 

 
 
 
 
 

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

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii electronice. prezentat prezentat 
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Ultimul raport financiar 
(Bilantul contabil) 

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii electronice. prezentat prezentat 

 
 
 
 
 

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

 Anexa nr. 14, Confirmata prin aplicarea semnaturii 
electronice. 

prezentat prezentat 

 
 
 
 
 

Avizul de la Agentia pentru 
Supraveghere Tehnica 

Anexa nr. 22, Confirmata prin aplicarea semnaturii 
electronice. 

prezentat prezentat 

 
 
 
 
 

Deviz Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici 
solicitati in caietul de sarcini. 

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii electronice. 

prezentat prezentat 

 
 
 
 
 

Declaratie privind 
experienta similara. 

Anexa nr. 12 confirmata prin semnatura electronice. prezentat prezentat 

 
 
 
 
 

Certificat de atestare 
tehnico-profesională a 
dirigintelui de șantier 

Original, Confirmata prin aplicarea semnaturii electronice. prezentat prezentat 

 
 
 
 
 

Declarație privind 
personalul de specialitate 
pentru îndeplinirea 
contractului 

Anexa nr. 15, confirmata prin semnatura electronica. prezentat prezentat 
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Garantie pentru oferta Anexa nr. 9 (Original, confirmata prin aplicarea semnaturii  
sau prin transfer)  (1%) 

prezentat prezentat 

 
 
 
 
 

Garantie de buna executie 
emisa de banca comerciala 

5% din valoarea ofertei fara TVA (semnata electronic). prezentat prezentat 

 
 
 
 
 

Standarte de calitate a 
vopselelor SM EN 1871:2021  

https://shop.standard.md/ro/standard_details/621473#. 

prezentat prezentat 

 
 
 
 
 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lucrări de 
construcţii 
complete 
sau 
parţiale şi 
lucrări 
publice 

MARCA ASC 955551,21 lei lucrari + + 

 SA DRUMURI 
IALOVENI 

1132064,31 MDL lucrari - - 

* 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 este cazul 

 

https://shop.standard.md/ro/standard_details/621473#.
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9. Ofertanții respinși/descalificați:  

SA DRUMURI 
IALOVENI 

MOTIVUL :Articolul 71. Anularea procedurii de achiziție publică 
d) au fost depuse numai oferte care: 
-depigesc cu 30% valoarea estimată a achiziției. 

 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        
Pentru mai multe loturi cumulate □             
Pentru toate loturile  x       
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  x                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

12.  Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: Nu este cazul 

13. Reevaluarea ofertelor: nu este cazul 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lucrări de 
construcţii 

complete sau 
parţiale şi 

lucrări publice 

 
 

MARCA ASC 

 
 

lucrari 

 
 
- 

 
955551,21 
MDL 

 
1146661,45 
MDL 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

MARCA ASC 26 iulie 2022 e-mail 
SA DRUMURI IALOVENI 26 iulie 2022 e-mail 

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

 
15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

16. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorul

ui  
economic 

Întreprindere
a: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

C
o
d 
C
P
V 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 

contractului/aco
rdului-cadru fără TVA inclusiv 

TVA 

MARCA 
ASC 

 

 

Cu capital 
autohton 

 

 

55 
02.08.
2022 

45
20

00
00

-9
 

955551,
21 MDL 

1146661,
45 MDL 31.12.2022 
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17. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): nu este cazul 

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: 
 
 
 
 
Mihail SILISTRARU                                                                                     ____________ 
                                                                                                 
                 
                                                                                                                                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. ocds-b3wdp1-MD-1657536461869 din 04.08.2022.    

 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Școala de tip internat pentru copii orfani și  
copii rămași fără îngrijirea părinților Bender 

 

Localitate or.Bender  
IDNO 1007600034795  
Adresa str.P.Morozov,13  
Număr de telefon 069284398  
Număr de fax   
E-mail oficial  bender-scoalainternat@mail.ru  
Adresa de internet   
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Maslin Natalia, 069284398,  
bender-scoalainternat@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 Renovarea acoperișului blocului alimentar la școala de tip 
internat pentru copii orfani și copii rămași fără îngrijirea 
părinților din orașul  Bender 

Cod CPV 45453000-7 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

 

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

Nr:  
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1657536461869 
Data publicării:11/07/2022 

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: 
Link-ul: 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1416750 lei 
 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657536461869
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657536461869
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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 25 iulie 2022 ,  ora 14:00), au depus oferta 1 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL „Alexidar Grup” 1012600031745 Igor Muntean 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL  
„Alexidar Grup” 

Operator economic 
2 

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) 

   

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

Document 1     
Document n     

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului Denumirea operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* Cantitate și 

unitate de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunde
rea cu 

specificații-
le tehnice 

Demontarea elementelor de 
acoperis - invelitori din 
tabla, asbociment, PVC, 
carton, pinza, stuf, etc, 
inclusiv tunsul tablei 
recuperabile 

SRL „Alexidar Grup” 

16 551,02 
 

487,460 m2 
 

+ 
 

+ 
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Desfacerea planseelor din 
lemn si a elementelor de 
acoperis - astereala 
invelitorilor cu sau fara 
recuperarea materialelor 
 

SRL „Alexidar Grup” 

4 290,98 
 

467,000 m2 
 

+ + 

Desfacerea planseelor din 
lemn si a elementelor de 
acoperis - plansee de lemn, 
inclusiv dusumeaua, podina 
intre grinzi, umplutura din 
moloz sau zgura si 
indepartarea materialelor 
rezultate 

SRL „Alexidar Grup” 

8 622,87 
 

467,000 m2 
 

+ 
 

+ 
 

Desfacerea planseelor din 
lemn si a elementelor de 
acoperis - plansee de lemn, 
inclusiv dusumeaua, podina 
intre grinzi, umplutura din 
moloz sau zgura si 
indepartarea materialelor 
rezultate 
 

SRL „Alexidar Grup” 

4 494,42 
 

243,410 m2 
 

+ + 

Demontari: captuseli din 
lemn, asbociment, PFL, 
PAS, tec. la pereti sau 
tavane suspendate, usi, etc. 

SRL „Alexidar Grup” 
2 822,34 

 

243,410 m2 
 

+ 
 

+ 
 

 
Demontarea elementelor de 
acoperis - membrane 
bituminoase in unul sau 
doua straturi 
 

SRL „Alexidar Grup” 

12 556,15 
 

383,340 m2 
 

+ + 

Desfacerea pardoselilor reci 
din beton sau mortar de 
ciment 

SRL „Alexidar Grup” 5 954,81 
 

383,340 m2 
 

+ 
 

+ 
 

Demontarea elementelor de 
acoperis - jgheaburi, 
burlane, glafuri, sorturi, etc. 
 

SRL „Alexidar Grup” 
313,05 

 

46,220 m 
 

+ + 

Demolarea peretilor de 
zidarie din demolarea 
zidariei refractare 

SRL „Alexidar Grup” 1 583,45 
 

5,200 m3 

 
+ 
 

+ 
 

 
Transporturi cu mijloace 
manuale cu roaba pe pneuri 
la 100 m distanta cu 
incarcatura 100 - 120 kg, 
inclusiv asezarea dulapilor 
de circulatie si curatarea 
drumului roabei cu 
incarcarea si descarcarea 
prin asezare 
 

SRL „Alexidar Grup” 

906,59 
 

13,600 t 
 

+ + 

Transporturi cu mijloace 
manuale prin purtat direct 
la 60 m distanta cu o 
incarcatura pina la 50 kg 
(pentru 1 m transportat pe 
verticala se considera 10 pe 
orizontala) 

SRL „Alexidar Grup” 

1 524,74 
 

26,300 t 
 

+ 
 

+ 
 

Excavat transport cu 
incarcator frontal , la 
distante de incarcare in 
autovehicul cu incarcator 
frontal pe senile de 0,5-0,99 
m.c, pamint din teren catg.1 
la distanta  21-30 m 
 

SRL „Alexidar Grup” 

782,60 
 

0,200 m3 

 

+ + 

Transportarea pamintului 
cu autobasculanta de 5 t la 
distanta de 9 km  
 

SRL „Alexidar Grup” 
2 134,50 

 

39,990 t 
 

+ 
 

+ 
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Demontarea constructiilor 
metalice cu recuperarea 
materialelor. Demontarea 
fermelor metalice din 
margini cu montarea 
ulterioara dupa lucrarile de 
reparatie. 
Materiale marunte 
(vaselina, benzina, cirpe 
etc)=1,050 

SRL „Alexidar Grup” 

386,87 
 

295,000 kg 
 

+ 
 

+ 
 

Confectii metalice diverse 
din profile laminate, tabla, 
tabla striata, otel beton, tevi 
pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total 
sau partial in beton 
 

SRL „Alexidar Grup” 

13 156,00 
 

326,000 kg 
 

+ + 

Vopsirea constructiilor 
metalice, executata manual, 
de pe scari de fringhie, in 
situatii dificile de executat 
schela, cu un strat de miniu 
G355-6 si trei straturi de 
email alchidic, executata 
pina la 30 m 

SRL „Alexidar Grup” 

13 673,52 
 

86,000 m2 

 

+ 
 

+ 
 

Forarea gaurilor strapunse 
in zidarii de caramida si 
piatra, utilizind cu masina 
cu foreza-carota diamantata  
cu diametrul de: 20 mm 

SRL „Alexidar Grup” 

2 226,44 
 

46,000 buc 
 

+ 
 

+ 
 

Beton turnat in placi, grinzi, 
stilpi, preparat cu centrala 
de betoane sau beton marfa 
conf. art. CA01 si turnarea 
cu mijloace clasice  Beton 
C25/20 
Material marunt (dulapi de 
rasinoase, cuie, 
scoabe)=1,030 
 

SRL „Alexidar Grup” 

11 812,03 
 

10,400 m3 

 

+ + 

Armaturi din otel beton OB 
37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor 
pina la 8 mm inclusiv, pt. 
pereti si diafragme, 
exclusiv constructiile 
executate cu cofraje 
glisante 
 
 

SRL „Alexidar Grup” 

1 270,46 
 

53,700 kg 
 

+ 
 

+ 
 

Armaturi din otel beton OB 
37 fasonate in ateliere 
centralizate, cu diametrul 
barelor pina la 8 mm 
inclusiv, pt. pereti si 
diafragme, exclusiv 
constructiile executate cu 
cofraje glisante 
 

SRL „Alexidar Grup” 

5 004,74 
 

217,500 kg 
 

+ + 

Cofraje din panouri 
refolosibile, cu asteriala din 
scinduri de rasinoase scurte 
si subscurte pentru turnarea 
betonului in elevatii, pereti 
drepti si diafragme  inclusiv 
sprijinirile la inaltimi pina 
la 20 m inclusiv 

SRL „Alexidar Grup” 

4 567,30 
 

50,100 m2 

 

+ 
 

+ 
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Montarea si fixarea pieselor 
inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 4 
kg 
Materiale marunte si de 
montaj (vaselina, cirpe, 
petrol, etc)=1,010 
 

SRL „Alexidar Grup” 

653,60 
 

14,000 kg 
 

+ + 

Dibluri din metal fixate in 
ziduri din caramida sau 
beton celular autoclavizat 
 

SRL „Alexidar Grup” 
208,92 

 

25,000 buc 
 

+ 
 

+ 
 

Tratament ignifug al 
lemnariei; ferme, arce, 
grinzi, capriori, cosoroabe. 

SRL „Alexidar Grup” 3 021,57 
 

11,200 m3 
 

+ 
 

+ 
 

 
Astereala le invelitori sau 
doliile invelitorilor din 
tigla, placi tip eternit etc., 
din scinduri brute de 
rasinoase (24 mm grosime), 
la constructii obisnuite. 
Normele resurselor cu 
valoarea 0 (zero) se iau 
dupa proiect. Schinduri 
brute de rasinoase   cu 
sectiunea 100mm x 30mm 
cu pasul de 600mm  pe 
intreaga suprafata. 

SRL „Alexidar Grup” 

41 139,01 
 

467,000 m2 
 

+ + 

Inlocuirea elementelor de 
sarpanta deteriorate, cu 
altele noi - capriori prin 
dublare intre 2 reazeme din 
rigle 

SRL „Alexidar Grup” 
2 727,91 

 

26,000 m 
 

+ 
 

+ 
 

Inlocuirea elementelor de 
sarpanta deteriorate, cu 
altele noi - contrafise din 
rigle de rasinoase  
 

SRL „Alexidar Grup” 
2 140,51 

 

19,000 m 
 

+ + 

Inlocuirea elementelor de 
sarpanta deteriorate, cu 
altele noi - popi din grinzi 
de rasinoase 

SRL „Alexidar Grup” 
3 347,44 

 

14,000 m 
 

+ 
 

+ 
 

Inlocuirea elementelor de 
sarpanta deteriorate, cu 
altele noi - coame, pane din 
grinzi de rasinoase 
 

SRL „Alexidar Grup” 
2 142,32 

 

14,000 m 
 

+ + 

Executarea lucarnelor  
 

SRL „Alexidar Grup”  
4 440,70 

 

2,000 buc 
 

+ 
 

+ 
 

Tratament ignifug al 
lemnariei, gratare din sipci 
pentru acoperiri si astereli 
pe ferme.  
 

SRL „Alexidar Grup” 

6 232,69 
 

6,500/100m2 
 

+ + 

Strat suplimentar polimeric 
tip ondutiss montat sub 
stratul de invelitoare de 
tigla, placi ondulate sau 
amprentate 
Material marunt=1,030 

SRL „Alexidar Grup” 

12 234,32 
 

487,460 m2 
 
 

+ + 

  

Invelitori din placi din tabla 
amprentata (tip tigla) pentru 
invelitorile acoperisurilor 
(tip Lindab) Acoperis. 
Grosimea tablelei nu mai 
putin de 0,45mm 
Material marunt=1,050 

SRL „Alexidar Grup” 

157 672,11 
 

487,460 m2 

+ + 
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Invelitori din placi din tabla 
amprentata (tip tigla) pentru 
invelitorile acoperisurilor 
(tip Lindab). Frontoane cu 
grosimea tablei nu mai 
putin de 0,45mm. 
Material marunt=1,050 

SRL „Alexidar Grup” 

39 979,21 
 

123,600 m2 
 

+ 
 

+ 
 

Montarea elementelor 
scheletului din grinzi (bare) 
cu tratament antiseptic. 
Carcasa pentru streasina 
 

SRL „Alexidar Grup” 

5 215,89 
 

0,540 m3 
 

+ + 

Tratament ignifug al 
lemnariei; ferme, arce, 
grinzi, capriori, cosoroabe. 
 

SRL „Alexidar Grup” 
752,72 

 

2,790 m3 
 

+ 
 

+ 
 

Tavane suspendate din 
panouri prefabricate din 
profiluri din otel galvanizat 
sau  din aluminiu dispuse 
celular. Stresina din tabla 
aprentata de metal vopsit 
alb incluzind inchiderea 
tuturor elementelor stresinii 
si cornisei. 
 

SRL „Alexidar Grup” 

17 163,20 
 

46,000 m2 
 

+ + 

Reparatii la dolii, la 
invelitori de olane sau placi 
presate din tabla. Pazie 
Mat. marunte (ciment, 
chit)=1,050 

SRL „Alexidar Grup” 

9 420,20 
 

31,200 m2 
 

+ 
 

+ 
 

Sisteme de jgheaburi tip 
brass din tabla protejata 
anticoroziv 
Material marunt=1,030 
 

SRL „Alexidar Grup” 

12 828,73 
 

62,000 m 
 

+ + 

Sisteme de burlane tip brass 
din tabla protejata 
anticoroziv 
Material marunt=1,020 

SRL „Alexidar Grup” 
5 689,87 

 

24,000 m 
 

+ 
 

+ 
 

Usi confectionate din 
profiluri din mase plastice  
inclusiv armaturile si 
accesoriile necesare usilor 
montate in zidarie de orice 
natura la constructii cu 
inaltimea pina la 35 m 
inclusiv, intr-un canat, cu 
suprafata tocului pina la 7 
mp inclusiv 
 

SRL „Alexidar Grup” 

3 828,91 
 

2,010 m2 
 

+ + 

Vopsitorii interioare sau 
exterioare cu  vopsele pe 
baza de ulei aplicate pe 
timplarie metalica in 3 
straturi 
 
 
 
 

SRL „Alexidar Grup” 

329,28 
 

4,000 m2 
 

+ 
 

+ 
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Strat suport de egalizare sau 
de protectie pentru izolatii, 
inclusiv scafele aferente, 
executat cu mortar de 
ciment gata preparat marca 
M100-T fara adaos de var, 
driscuit, pe suprafete 
orizontale sau inclinate pina 
la 40 % inclusiv, aplicat in 
grosime medie de 3.5 cm 
Coeficient la 
manoperei=1,170 
Coeficient la pentru 
materiale=1,170 
Coeficient la 
utilajului=1,170 

SRL „Alexidar Grup” 

44 303,99 
 

383,340 m2 
 

+ + 

Strat pelicola antivapori 
Material marunt=1,030 
 

SRL „Alexidar Grup” 
9 621,11 

 

383,340 m2 
 

+ + 

Executarea manuala a 
suportului pardoselii cu 
strat termoizolant din 
Polistiren extrudat (XPS), 
densitate 26-32 kg/m3, 
grosime 100 mm, 
Conductivitate termica 
0,029W/mK, intr-un strat 
Materiale marunte (bare de 
metal  D = 6-8 mm, 
lungimea 400 mm )=1,015 

SRL „Alexidar Grup” 

37 894,93 
 

383,340 m2 
 

+ 
 

+ 
 

Executarea manuala a 
suportului pardoselii cu 
strat termoizolant din 
Polistiren extrudat (XPS), 
densitate 26-32 kg/m3, 
grosime 30-150 mm, panta 
- 1.7%, Conductivitate 
termica 0,029W/mK, intr-
un strat 
Materiale marunte (bare de 
metal  D = 6-8 mm, 
lungimea 400 mm )=1,015 
 

SRL „Alexidar Grup” 

37 894,93 
 

383,340 m2 
 

+ + 

Strat hidroizolant executat 
la pardosele executat cu 
geotextil , simplu, asezat cu 
suprapunerile nelipite 

SRL „Alexidar Grup” 
9 055,11 

 

383,340 m2 
 

+ 
 

+ 
 

Strat hidroizolant, 
membrana PVC grosime 
1,5 mm, cu rezistenta la 
rupere 
longitudinala/transversala - 
16/15 Mpa, gradul de 
propagare a flacarilor - 
PF1, gradul de 
mflamabilitate - In1, gradul 
de combustibilitate - C2, 
intr-un strat pe suprafete 
orizontale sau inclinate pina 
la 40% la acoperisuri, 
inclusiv realizarea rosturilor 
de sudura si fixare 
mecanica  
 

SRL „Alexidar Grup” 

79 270,96 
 

383,340 m2 
 

+ + 
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Tencuieli interioare de 2 cm 
grosime, driscuite, 
executate manual, la pereti 
sau stilpi, pe suprafete 
plane cu mortar de ciment-
var  marca M 100-T pentru 
sprit, grund si stratul 
vizibil, pe zidarie de 
caramida sau blocuri mici 
de beton, pentru executarea 
tencuielilor la pereti, in 
spatii inguste, incomode 

SRL „Alexidar Grup” 

7 785,40 
 

54,680 m2 
 

 + 
 

Montarea elementelor 
scheletului din grinzi (bare) 
cu tratament antiseptic. 
Carcasa pentru glafuri 
 

SRL „Alexidar Grup” 

4 153,38 
 

0,430 m3 
 

 + 

Glafuri din tabla zincata  
protejata anticoroziv cu 
acoperire RAL de 0,7 mm 
grosime pe un strat de 
carton bitumat montate pe o 
sapa de egalizare din mortar 
de ciment-var M 100-T, 
fixate pe elemente de beton, 
pentru lungimi mai mari de 
2 m, cu latimea desfasurata 
intre 51 - 100 cm  
Material marunt (sirma, 
cuie, dibluri, carbuni, apa 
tare)=1,040 

SRL „Alexidar Grup” 

13 278,80 
 

54,680 m 
 

 + 
 

Sisteme de burlane tip brass 
cu D=100 mm, din tabla 
protejata anticoroziv cu 
acoperire RAL 7012, gr. 
0.5 mm 
Material marunt=1,020 
 

SRL „Alexidar Grup” 

3 911,78 
 

16,500 m 
 

+ + 

Sisteme de jgheaburi tip 
brass cu D=110 mm, din 
tabla protejata anticoroziv 
cu acoperire RAL 7012, gr. 
0.5 mm 
Material marunt=1,030 
 

SRL „Alexidar Grup” 

6 207,45 
 

30,000 m 
 

+ 
 

+ 
 

Montarea elementelor 
scheletului din grinzi (bare) 
cu tratament antiseptic 

SRL „Alexidar Grup” 
71 477,05 

 

7,400 m3 
 

+ + 
 

Strat termoizolator la 
terase, acoperisuri si 
plansee, din placi din vata 
minerala tip G 80 sau G 
100, sau placi din vata 
minerala tip PIB, lipite cu 
mastic de bitum pe 
suprafete orizontale sau 
inclinate pina la 40 %. Vata 
minerala cu grosimea de 
100mm montata in 2 
straturi 
 

SRL „Alexidar Grup” 

61 959,14 
 

425,000 m2 
 

+ + 

 
 
Bariera contra vaporilor 
executata pe suprafete 
orizontale cu impaslitura 
din fibre de sticla bitumata 
tip IA sau TSA 2000, lipit 
pe toata suprafata cu mastic 
de bitm 
 
 
 
 
 

SRL „Alexidar Grup” 

24 237,92 
 

425,000 m2 
 

+ + 
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Dusumele oarbe din 
scinduri de rasinoase, brute, 
pe suprafete mai mari de 16 
mp, impregnate cu 
lignolineum, aplicate in 2 
straturi executate cu un rind 
de scinduri batute pe rigle 
de rasinoase 
 

SRL „Alexidar Grup” 

103 484,52 
 

425,000 m2 
 

+ + 

Tavane suspendate din 
panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv 
sistemul-grila 

SRL „Alexidar Grup” 
96 999,33 

 

221,000 m2 
 

 + 

Scari interioare drepte din  
lemn de foioase (stejar, fag, 
ulm) orice lungime, trepte 
si contratrepte din lemn. 
Luc cu scara prefabricata 
Material marunt (buloane, 
suruburi, cuie, hirtie 
sticlata)=1,050 
 

SRL „Alexidar Grup” 

2 522,36 
 

4,000 m 
 

 + 

Tavane suspendate 
executate pe santier din 
lemn de stejar. Luc din 
lemn 
Material marunt(suruburi 
autofiletante, cu cap inecat 
crestat, prenadez, 
cuie)=1,027 
 

SRL „Alexidar Grup” 

823,21 
 

1,400 m2 
 

 + 

Bloc de comanda de 
executare tip dulap sau 
punct de distributie (dulap), 
montat in nisa, inaltime si 
latime, mm, pina la 
700х850 - PDa 

SRL „Alexidar Grup” 

500,68 
 

1,000 buc 
 

 + 

Dispozitive montate in 
panouri si dulapuri: 
separatoare de sarcina, 
intrerupatoare automate  

SRL „Alexidar Grup” 
108,61 

 

2,000 buc 
 

 + 

Dispozitiv: bare de 
conexiune  

SRL „Alexidar Grup” 108,61 
 

2,000 buc 
 

 + 

Bara de legare la nul PE 
pentru 24 conexiuni, 
6x9x195 mm, In=100A, 
Un=400V 
 

SRL „Alexidar Grup” 
87,00 

 

1,000 buc 
 

  

Bara de legare a firului de 
N pentru 24 conexiuni, 
6x9x195 mm, In=100A, 
Un=400V 

SRL „Alexidar Grup” 
85,00 

 

1,000 buc 
 

+ + 

Corp de iluminat cu sursa 
de iluminare LED  
 

SRL „Alexidar Grup” 
3 361,18 

 

0,450/100 buc 
 

+ + 

Corp de iluminat LED 
incorporat in tavan, 
596x596 mm,  48W, IP20, 
6000Lm, 4000K, 230V, 
50Hz 

SRL „Alexidar Grup” 
620,00 

 

2,000 buc 
 

+ + 

Corp de iluminat LED 
incorporat in tavan, 
596x296 mm,  25W, IP20, 
2500Lm, 4000K, 230V, 
50Hz 
 

SRL „Alexidar Grup” 

7 150,00 
 

26,000 buc 
 

+ + 

Corp de iluminat de 
siguranta de tip permanent 
cu inscriptie Iesire, IP22, 
3.6W, 150Lm, 230V, 50Hz, 
autonomie 3 ore  

SRL „Alexidar Grup” 
600,00 

 

4,000 buc 
 

+ + 
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Corp de iluminat pentru 
lampi incasdescente cu  
suspendarea pe cirlig pentru 
incaperi cu umiditate si praf 
avansat 
 

SRL „Alexidar Grup” 

594,77 
 

0,080/100 buc 
 

+ 
 

+ 

Corp de iluminat cu lampi 
incandescente 60W, НПП 
2604A, IP54 
 

SRL „Alexidar Grup” 
172,00 

 

2,000 buc 
 

+ + 

Lampa incandescenta 60W 
 

SRL „Alexidar Grup” 
40,00 

 

4,000 buc 
 

+ + 

Proiector, montat separat pe 
constructie de otel pe 
acoperisul cladirii, cu 
lampa, putere, W: 500 

SRL „Alexidar Grup” 
1 235,79 

 

0,040/100 buc 
 

+ + 

Proiector LED 150W, 
18000Lm, IP65, 230V, 
370x370 mm 
 

SRL „Alexidar Grup” 
2 650,00 

 

4,000 buc 
 

+ + 

Teava din vinilplast pe 
contructii instalate, pe 
pereti si coloane, fixare cu 
scoabe, diametru pina la 25 
mm 

SRL „Alexidar Grup” 
3 987,42 

 

1,400/100 m 
 

+ + 

Teava corugata U-PVC, 
750N, d=20 mm 
 

SRL „Alexidar Grup” 
636,00 

 

120,000 m 
 

+ + 

Teava corugata U-PVC, 
750N, d=25 mm 
 

SRL „Alexidar Grup” 60,00 
 

10,000 m 
 

+ + 

Teava din vinilplast pe 
contructii instalate, pe 
pereti si coloane, fixare cu 
scoabe, diametru pina la 50 
mm 
 

SRL „Alexidar Grup” 

408,77 
 

0,100/100 m 
 

+ + 

Teava corugata U-PVC, 
750N, d=32 mm 
 

SRL „Alexidar Grup” 21,00 
 

3,000 m 
 

+ + 

Canal metalic pe pereti si 
tavane, lungime 3 m 
 

SRL „Alexidar Grup” 
55,29 

 

0,018/100 m 
 

+ + 

Canal metalic pentru 
cabluri cu capac 
35x50x3000 mm 

SRL „Alexidar Grup” 63,00 
 

1,800 m 
 

+ + 

Cablu pina la 35 kV in tevi, 
blocuri si cutii pozate, masa 
1 m pina la: 1 kg 
 

SRL „Alexidar Grup” 
16,40 

 

0,018/100 m 
 

+ + 

 
 
 
Cablu de forta cu 2 
conductori din cupru, cu 
izolatie din PVC, cu 
izolatie interioara si cu un 
furtun de protectie dintr-un 
compus de polimeri, ce nu 
contin halogen, cu cantitate 
redusa de emanare a 
fumului si gazelor in caz de 
incendiu, conform ГОСТ 
31565-2012, sectiune 
conductor 1,5 mmp 
 
 
 
 
 
 

SRL „Alexidar Grup” 

1 050,00 
 

70,000 m 
 

+ + 
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Cablu de forta cu 3 
conductori din cupru, cu 
izolatie din PVC, cu 
izolatie interioara si cu un 
furtun de protectie dintr-un 
compus de polimeri, ce nu 
contin halogen, cu cantitate 
redusa de emanare a 
fumului si gazelor in caz de 
incendiu, conform ГОСТ 
31565-2012, sectiune 
conductor 1,5 mmp 
 

SRL „Alexidar Grup” 

1 120,00 
 

80,000 m 
 

+ + 

Cablu de forta cu 4 
conductori din cupru,  cu 
izolatie din PVC, cu 
izolatie interioara si cu un 
furtun de protectie dintr-un 
compus de polimeri, ce nu 
contin halogen, cu cantitate 
redusa de emanare a 
fumului si gazelor in caz  
de incendiu, conform 
ГОСТ 31565-2012, 
sectiune conductor 1,5 
mmp 

SRL „Alexidar Grup” 

300,00 
 

20,000 m 
 

+ + 

Cablu de forta cu 3 
conductori din cupru, cu 
izolatie din PVC, cu 
izolatie interioara si cu un 
furtun de protectie dintr-un 
compus de polimeri, ce nu 
contin halogen, cu cantitate 
redusa de emanare a 
fumului si gazelor in caz de 
incendiu, conform ГОСТ 
31565-2012, sectiune 
conductor 2,5 mmp 
 

SRL „Alexidar Grup” 

11 550,00 
 

550,000 m 
 

+ + 

Cablu de forta cu 3 
conductori din cupru, cu 
izolatie din PVC, cu 
izolatie interioara si cu un 
furtun de protectie dintr-un 
compus de polimeri, ce nu 
contin halogen, cu cantitate 
redusa de emanare a 
fumului si gazelor in caz de 
incendiu, conform ГОСТ 
31565-2012, sectiune 
conductor 4,0 mmp 

SRL „Alexidar Grup” 

380,00 
 

20,000 m 
 

+ + 

 
 
 
Cablu de forta cu 3 
conductori din cupru, cu 
izolatie din PVC, cu 
izolatie interioara si cu un 
furtun de protectie dintr-un 
compus de polimeri, ce nu 
contin halogen, cu cantitate 
redusa de emanare a 
fumului si gazelor in caz de 
incendiu, rezistente la 
incendiu, conform ГОСТ 
31565-2012, sectiune 
conductor 1,5 mmp 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRL „Alexidar Grup” 

250,00 
 

10,000 m 
 

+ + 
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Cablu de forta cu 3 
conductori din cupru, cu 
izolatie din PVC, cu 
izolatie interioara si cu un 
furtun de protectie dintr-un 
compus de polimeri, ce nu 
contin halogen, cu cantitate 
redusa de emanare a 
fumului si gazelor in caz de 
incendiu, rezistente la 
incendiu, conform ГОСТ 
31565-2012, sectiune 
conductor 4,0 mmp 

SRL „Alexidar Grup” 

66,60 
 

1,800 m 
 

+ + 

Conductor de forta, din 
cupru, cu izolatie din PVC, 
cu izolatie interioara si cu 
un furtun de protectie dintr-
un compus de polimeri, ce 
nu contin halogen, cu 
cantitate redusa de emanare 
a fumului si gazelor in caz 
de incendiu, conform 
ГОСТ 31565-2012, cu 
sectiunea: 2.5 mmp 
 

SRL „Alexidar Grup” 

32,00 
 

1,000 m 
 

+ + 

Intreruptor cu o clapa, tip 
ingropat, la instalatie 
inchisa, inclusiv doza 
pentru montare aparate  

SRL „Alexidar Grup” 
94,98 

 

0,060/100 buc 
 

+ + 

Intrerupator instalatie 
inchisa cu legare la pamint, 
cu 1 clapa, IP20, 10A, 
220V 
 

SRL „Alexidar Grup” 
210,00 

 

6,000 buc 
 

+ + 

Intreruptor cu doua clape, 
tip neingropat, montare 
aparenta 

SRL „Alexidar Grup” 23,08 
 

0,010/100 buc 
 

+ + 

Intrerupator instalatie 
deschisa cu legare la 
pamint, cu 1 clapa, IP44, 
16A, 220V 
 

SRL „Alexidar Grup” 

25,00 
 

1,000 buc 
 

+ + 

Intreruptor cu doua clape, 
tip ingropat, la instalatie 
inchisa, inclusiv doza 
pentru montare aparate  

SRL „Alexidar Grup” 
80,60 

 

0,050/100 buc 
 

+ + 

Intrerupator instalatie 
inchisa cu legare la pamint, 
cu 2 clape, IP20, 10A, 
220V 
 

SRL „Alexidar Grup” 

175,00 
 

5,000 buc 
 

+ + 

Priza de fisa tip ingropat, la 
instalatie inchisa, inclusiv 
doza pentru montare 
aparate  

SRL „Alexidar Grup” 
237,54 

 

0,120/100 buc 
 

+ + 

Priza instalatie inchisa cu 
legare la pamint, IP20, 
IK02, 16A, 230V 
 

SRL „Alexidar Grup” 
480,00 

 

12,000 buc 
 

+ + 

Rama orizontala 2M 
 

SRL „Alexidar Grup” 8,25 
 

1,000 set 
 

+ + 

Rama orizontala 3M 
 

SRL „Alexidar Grup” 11,25 
 

1,000 set 
 

+ + 

Cutie de ramificare pe 
perete 
 

SRL „Alexidar Grup” 93,16 
 

4,000 buc 
 

+ + 

Cutie de distributie pentru SRL „Alexidar Grup” 30,00 4,000 buc + + 
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instalatie inchisa cu capac, 
IP20 
 

 

   

Dulap montat pe perete in 
nisa ЩРв-54з-1-36-УХЛ3, 
IP31 

SRL „Alexidar Grup” 1 150,00 
 

1,000 buc 
 

+ + 

Separator de sarcina 
modular, Un=400V, 3P, 
In=63A 

SRL „Alexidar Grup” 
72,33 

 

1,000 buc 
 

+ + 

Intrerupator automat 
monopolar, caracteristica B, 
In=6A, U=230V 
Intrerupator automat  

SRL „Alexidar Grup” 
23,08 

 

1,000 buc 
 

+ + 

monopolar, caracteristica B, 
In=10A, U=230V 
 

SRL „Alexidar Grup” 
22,00 

 

1,000 buc 
 

+ + 

Intrerupator automat 
monopolar, caracteristica C, 
In=16A, U=230V 

SRL „Alexidar Grup” 25,00 
 

1,000 buc 
 

+ + 

Intrerupator automat  
tripolar, caracteristica B, 
In=25A, Un=400V 
 

SRL „Alexidar Grup” 
26,00 

 

1,000 buc 
 

+ + 

Declansator independent de 
tip PH47 
 

SRL „Alexidar Grup” 260,00 
 

1,000 buc 
 

+ + 

Intrerupator automat de 
curent diferentiat, bipolar, 
cu caracteristica "AC", 
In=16А, 30мА, Un=230V 

SRL „Alexidar Grup” 
184,00 

 

1,000 buc 
 

+ + 

Limitator de supratensiune, 
clasa I(B) cu 4 poli 

SRL „Alexidar Grup” 
391,67 

 

1,000 buc 
 

+ 
 

+ 
 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________    
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11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut  √                        
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) 
Demontarea elementelor 
de acoperis - invelitori 
din tabla, asbociment, 
PVC, carton, pinza, stuf, 
etc, inclusiv tunsul tablei 
recuperabile 

 
 
 
 
SRL „Alexidar 
Grup” 

487,460 m2 
 

33,39 
 

16 278,04 
 

 
 

16 551,02 
 

Desfacerea planseelor din 
lemn si a elementelor de 
acoperis - astereala 
invelitorilor cu sau fara 
recuperarea materialelor 
 
 
 

467,000 m2 
 

8,35 
 

3 898,70 
 

 
 

4 290,98 
 
 

Desfacerea planseelor din 
lemn si a elementelor de 
acoperis - plansee de 
lemn, inclusiv 
dusumeaua, podina intre 
grinzi, umplutura din 
moloz sau zgura si 
indepartarea materialelor 
rezultate 

467,000 m2 
 

17,62 
 

8 230,59 
 

 
 

8 622,87 
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Desfacerea planseelor din 
lemn si a elementelor de 
acoperis - plansee de 
lemn, inclusiv 
dusumeaua, podina intre 
grinzi, umplutura din 
moloz sau zgura si 
indepartarea materialelor 
rezultate 
 

243,410 m2 
 

17,62 
 

4 289,96 
 

 
 
 

4 494,42 
 

Demontari: captuseli din 
lemn, asbociment, PFL, 
PAS, tec. la pereti sau 
tavane suspendate, usi, 
etc. 

243,410 m2 
 

11,60 
 

2 822,34 
 

 
2 822,34 

 

 
Demontarea elementelor 
de acoperis - membrane 
bituminoase in unul sau 
doua straturi 
 

383,340 m2 
 

31,07 
 

11 912,14 
 

 
 

12 556,15 
 

Desfacerea pardoselilor 
reci din beton sau mortar 
de ciment 

383,340 m2 
 

13,91 
 

5 333,80 
 

5 954,81 
 

Demontarea elementelor 
de acoperis - jgheaburi, 
burlane, glafuri, sorturi, 
etc. 
 

46,220 m 
 

6,49 
 

 

300,11 
 

313,05 
 

Demolarea peretilor de 
zidarie din demolarea 
zidariei refractare 

5,200 m3 

 
301,47 

 

1 567,64 
 

1 583,45 
 

 
Transporturi cu mijloace 
manuale cu roaba pe 
pneuri la 100 m distanta 
cu incarcatura 100 - 120 
kg, inclusiv asezarea 
dulapilor de circulatie si 
curatarea drumului roabei 
cu incarcarea si 
descarcarea prin asezare 
 

13,600 t 
 

44,06 
 

599,23 
 

 
 
 

906,59 
 

Transporturi cu mijloace 
manuale prin purtat 
direct la 60 m distanta cu 
o incarcatura pina la 50 
kg (pentru 1 m 
transportat pe verticala se 
considera 10 pe 
orizontala) 

26,300 t 
 

57,97 
 

1 524,74 
 

 
 

1 524,74 
 

Excavat transport cu 
incarcator frontal , la 
distante de incarcare in 
autovehicul cu incarcator 
frontal pe senile de 0,5-
0,99 m.c, pamint din 
teren catg.1 la distanta  
21-30 m 
 

0,200 m3 

 
3 913,00 

 

782,60 
 

 
 
 

782,60 
 

Transportarea pamintului 
cu autobasculanta de 5 t 
la distanta de 9 km  
 

39,990 t 
 

53,38 
 

2 134,50 
 

 
2 134,50 

 
Demontarea 
constructiilor metalice cu 
recuperarea materialelor. 
Demontarea fermelor 
metalice din margini cu 
montarea ulterioara dupa 
lucrarile de reparatie. 
Materiale marunte 
(vaselina, benzina, cirpe 
etc)=1,050 

295,000 kg 
 

1,16 
 

342,05 
 

 
386,87 

 

Confectii metalice 
diverse din profile 
laminate, tabla, tabla 

326,000 kg 
 

9,74 
 

3 175,18 
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striata, otel beton, tevi 
pentru sustineri sau 
acoperiri, inglobate total 
sau partial in beton 
 

13 156,00 
 

Vopsirea constructiilor 
metalice, executata 
manual, de pe scari de 
fringhie, in situatii 
dificile de executat 
schela, cu un strat de 
miniu G355-6 si trei 
straturi de email alchidic, 
executata pina la 30 m 

86,000 m2 

 
128,94 

 

11 088,53 
 

 
 

13 673,52 
 

Forarea gaurilor 
strapunse in zidarii de 
caramida si piatra, 
utilizind cu masina cu 
foreza-carota diamantata  
cu diametrul de: 20 mm 

46,000 buc 
 

16,70 
 

768,06 
 

 
2 226,44 

 

Beton turnat in placi, 
grinzi, stilpi, preparat cu 
centrala de betoane sau 
beton marfa conf. art. 
CA01 si turnarea cu 
mijloace clasice  Beton 
C25/20 
Material marunt (dulapi 
de rasinoase, cuie, 
scoabe)=1,030 
 

10,400 m3 

 
245,81 

 

2 556,47 
 

 
 
 

11 812,03 
 

Armaturi din otel beton 
OB 37 fasonate in 
ateliere de santier, cu 
diametrul barelor pina la 
8 mm inclusiv, pt. pereti 
si diafragme, exclusiv 
constructiile executate cu 
cofraje glisante 
 
 

53,700 kg 
 

2,13 
 

114,57 
 

 
 

1 270,46 
 

Armaturi din otel beton 
OB 37 fasonate in 
ateliere centralizate, cu 
diametrul barelor pina la 
8 mm inclusiv, pt. pereti 
si diafragme, exclusiv 
constructiile executate cu 
cofraje glisante 
 

217,500 kg 
 

1,62 
 

353,07 
 

 
 

5 004,74 
 

Cofraje din panouri 
refolosibile, cu asteriala 
din scinduri de rasinoase 
scurte si subscurte pentru 
turnarea betonului in 
elevatii, pereti drepti si 
diafragme  inclusiv 
sprijinirile la inaltimi 
pina la 20 m inclusiv 

50,100 m2 

 
44,06 

 

2 207,46 
 

 
 
 

4 567,30 
 

Montarea si fixarea 
pieselor inglobate in 
beton armat monolit: cu 
greutatea sub 4 kg 
Materiale marunte si de 
montaj (vaselina, cirpe, 
petrol, etc)=1,010 
 

14,000 kg 
 

9,74 
 

136,36 
 

 
 

653,60 
 

Dibluri din metal fixate 
in ziduri din caramida 
sau beton celular 
autoclavizat 
 

25,000 buc 
 

6,96 
 

173,92 
 

 
208,92 

 

 
Tratament ignifug al 
lemnariei; ferme, arce, 
grinzi, capriori, 
cosoroabe. 

11,200 m3 
 

39,42 
 

441,54 
 

3 021,57 
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Astereala le invelitori sau 
doliile invelitorilor din 
tigla, placi tip eternit etc., 
din scinduri brute de 
rasinoase (24 mm 
grosime), la constructii 
obisnuite. Normele 
resurselor cu valoarea 0 
(zero) se iau dupa 
proiect. Schinduri brute 
de rasinoase   cu 
sectiunea 100mm x 
30mm cu pasul de 
600mm  pe intreaga 
suprafata. 

467,000 m2 
 

13,68 
 

6 389,54 
 

 
 
 
 
 

41 139,01 
 

Inlocuirea elementelor de 
sarpanta deteriorate, cu 
altele noi - capriori prin 
dublare intre 2 reazeme 
din rigle 

26,000 m 
 

44,52 
 

1 157,64 
 

 
2 727,91 

 

Inlocuirea elementelor de 
sarpanta deteriorate, cu 
altele noi - contrafise din 
rigle de rasinoase  
 

19,000 m 
 

54,73 
 

1 039,84 
 

 
2 140,51 

 
 

Inlocuirea elementelor de 
sarpanta deteriorate, cu 
altele noi - popi din 
grinzi de rasinoase 

14,000 m 
 

45,45 
 

636,34 
 

 
3 347,44 

 
Inlocuirea elementelor de 
sarpanta deteriorate, cu 
altele noi - coame, pane 
din grinzi de rasinoase 
 

14,000 m 
 

47,31 
 

662,31 
 

 
2 142,32 

 

Executarea lucarnelor  
 

2,000 buc 
 

306,25 
 

612,50 
 

4 440,70 
 

Tratament ignifug al 
lemnariei, gratare din 
sipci pentru acoperiri si 
astereli pe ferme.  
 

6,500/100m2 
 

146,56 
 

952,65 
 

 
6 232,69 

 

Strat suplimentar 
polimeric tip ondutiss 
montat sub stratul de 
invelitoare de tigla, placi 
ondulate sau amprentate 
Material marunt=1,030 

487,460 m2 
 
 

11,60 
 

5 652,10 
 

 
12 234,32 

 

Invelitori din placi din 
tabla amprentata (tip 
tigla) pentru invelitorile 
acoperisurilor (tip 
Lindab) Acoperis. 
Grosimea tablelei nu mai 
putin de 0,45mm 
Material marunt=1,050 

487,460 m2 53,34 
 

25 999,66 
 

 
 

157 672,11 
 
 

Invelitori din placi din 
tabla amprentata (tip 
tigla) pentru invelitorile 
acoperisurilor (tip 
Lindab). Frontoane cu 
grosimea tablei nu mai 
putin de 0,45mm. 
Material marunt=1,050 

123,600 m2 
 

53,34 
 

 

6 592,45 
 

 
 

39 979,21 
 

Montarea elementelor 
scheletului din grinzi 
(bare) cu tratament 
antiseptic. Carcasa pentru 
streasina 
 

0,540 m3 
 

1 043,56 
 

 

563,52 
 

 
5 215,89 

 

Tratament ignifug al 
lemnariei; ferme, arce, 
grinzi, capriori, 
cosoroabe. 
 

2,790 m3 
 

39,42 
 

109,99 
 

 
752,72 
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Tavane suspendate din 
panouri prefabricate din 
profiluri din otel 
galvanizat sau  din 
aluminiu dispuse celular. 
Stresina din tabla 
aprentata de metal vopsit 
alb incluzind inchiderea 
tuturor elementelor 
stresinii si cornisei. 
 

46,000 m2 
 

120,59 
 

5 547,05 
 

 
 
 

17 163,20 
 

Reparatii la dolii, la 
invelitori de olane sau 
placi presate din tabla. 
Pazie 
Mat. marunte (ciment, 
chit)=1,050 

31,200 m2 
 

40,81 
 

1 273,41 
 

 
9 420,20 

 

Sisteme de jgheaburi tip 
brass din tabla protejata 
anticoroziv 
Material marunt=1,030 
 

62,000 m 
 

13,91 
 

862,67 
 

 
12 828,73 

 

Sisteme de burlane tip 
brass din tabla protejata 
anticoroziv 
Material marunt=1,020 

24,000 m 
 

16,23 
 

 

389,59 
 

 
5 689,87 

 
Usi confectionate din 
profiluri din mase 
plastice  inclusiv 
armaturile si accesoriile 
necesare usilor montate 
in zidarie de orice natura 
la constructii cu 
inaltimea pina la 35 m 
inclusiv, intr-un canat, cu 
suprafata tocului pina la 
7 mp inclusiv 
 

2,010 m2 
 

37,57 
 

75,51 
 

 
 
 
 

3 828,91 
 

Vopsitorii interioare sau 
exterioare cu  vopsele pe 
baza de ulei aplicate pe 
timplarie metalica in 3 
straturi 
 
 
 
 

4,000 m2 
 

58,44 
 

233,76 
 

 
 
 

329,28 
 

Strat suport de egalizare 
sau de protectie pentru 
izolatii, inclusiv scafele 
aferente, executat cu 
mortar de ciment gata 
preparat marca M100-T 
fara adaos de var, 
driscuit, pe suprafete 
orizontale sau inclinate 
pina la 40 % inclusiv, 
aplicat in grosime medie 
de 3.5 cm 
Coeficient la 
manoperei=1,170 
Coeficient la pentru 
materiale=1,170 
Coeficient la 
utilajului=1,170 

383,340 m2 
 

18,99 
 

7 280,63 
 

 
 
 
 
 
 

44 303,99 
 

Strat pelicola antivapori 
Material marunt=1,030 
 

383,340 m2 
 

11,60 
 

4 444,83 
 

9 621,11 
 

Executarea manuala a 
suportului pardoselii cu 
strat termoizolant din 
Polistiren extrudat 
(XPS), densitate 26-32 
kg/m3, grosime 100 mm, 
Conductivitate termica 
0,029W/mK, intr-un strat 
Materiale marunte (bare 

383,340 m2 
 

5,57 
 

2 133,52 
 

37 894,93 
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de metal  D = 6-8 mm, 
lungimea 400 mm 
)=1,015 
Executarea manuala a 
suportului pardoselii cu 
strat termoizolant din 
Polistiren extrudat 
(XPS), densitate 26-32 
kg/m3, grosime 30-150 
mm, panta - 1.7%, 
Conductivitate termica 
0,029W/mK, intr-un strat 
Materiale marunte (bare 
de metal  D = 6-8 mm, 
lungimea 400 mm 
)=1,015 
 

383,340 m2 
 

5,57 
 

2 133,52 
 

 
 
 
 
 

37 894,93 
 

Strat hidroizolant 
executat la pardosele 
executat cu geotextil , 
simplu, asezat cu 
suprapunerile nelipite 

383,340 m2 
 

0,93 
 

355,59 
 

 
9 055,11 

 

Strat hidroizolant, 
membrana PVC grosime 
1,5 mm, cu rezistenta la 
rupere 
longitudinala/transversala 
- 16/15 Mpa, gradul de 
propagare a flacarilor - 
PF1, gradul de 
mflamabilitate - In1, 
gradul de 
combustibilitate - C2, 
intr-un strat pe suprafete 
orizontale sau inclinate 
pina la 40% la 
acoperisuri, inclusiv 
realizarea rosturilor de 
sudura si fixare mecanica  
 

383,340 m2 
 

13,45 
 

5 156,00 
 

 
 
 
 
 
 

79 270,96 
 
 

Tencuieli interioare de 2 
cm grosime, driscuite, 
executate manual, la 
pereti sau stilpi, pe 
suprafete plane cu mortar 
de ciment-var  marca M 
100-T pentru sprit, grund 
si stratul vizibil, pe 
zidarie de caramida sau 
blocuri mici de beton, 
pentru executarea 
tencuielilor la pereti, in 
spatii inguste, incomode 

54,680 m2 
 

113,63 
 

6 213,35 
 

 
 
 
 

7 785,40 
 

Montarea elementelor 
scheletului din grinzi 
(bare) cu tratament 
antiseptic. Carcasa pentru 
glafuri 
 

0,430 m3 
 

1 043,53 
 

448,72 
 

 
 

4 153,38 
 

Glafuri din tabla zincata  
protejata anticoroziv cu 
acoperire RAL de 0,7 
mm grosime pe un strat 
de carton bitumat 
montate pe o sapa de 
egalizare din mortar de 
ciment-var M 100-T, 
fixate pe elemente de 
beton, pentru lungimi 
mai mari de 2 m, cu 
latimea desfasurata intre 
51 - 100 cm  
Material marunt (sirma, 
cuie, dibluri, carbuni, apa 
tare)=1,040 

54,680 m 
 

64,00 
 

3 499,76 
 

 
 
 
 

13 278,80 
 

Sisteme de burlane tip 
brass cu D=100 mm, din 
tabla protejata 

16,500 m 
 

16,23 
 

267,84 
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anticoroziv cu acoperire 
RAL 7012, gr. 0.5 mm 
Material marunt=1,020 
 

3 911,78 
 
 

Sisteme de jgheaburi tip 
brass cu D=110 mm, din 
tabla protejata 
anticoroziv cu acoperire 
RAL 7012, gr. 0.5 mm 
Material marunt=1,030 
 

30,000 m 
 

13,91 
 

417,42 
 

 
 

6 207,45 
 

Montarea elementelor 
scheletului din grinzi 
(bare) cu tratament 
antiseptic 

7,400 m3 
 

1 043,55 
 

7 722,27 
 

 
71 477,05 

 
Strat termoizolator la 
terase, acoperisuri si 
plansee, din placi din 
vata minerala tip G 80 
sau G 100, sau placi din 
vata minerala tip PIB, 
lipite cu mastic de bitum 
pe suprafete orizontale 
sau inclinate pina la 40 
%. Vata minerala cu 
grosimea de 100mm 
montata in 2 straturi 
 

425,000 m2 
 

4,17 
 

1 774,04 
 

 
 
 
 

61 959,14 
 

 
Bariera contra vaporilor 
executata pe suprafete 
orizontale cu impaslitura 
din fibre de sticla 
bitumata tip IA sau TSA 
2000, lipit pe toata 
suprafata cu mastic de 
bitm 
 

425,000 m2 
 

3,71 
 

1 576,92 
 

 
 
 

24 237,92 
 

Dusumele oarbe din 
scinduri de rasinoase, 
brute, pe suprafete mai 
mari de 16 mp, 
impregnate cu 
lignolineum, aplicate in 2 
straturi executate cu un 
rind de scinduri batute pe 
rigle de rasinoase 
 

425,000 m2 
 

39,42 
 

16 754,77 
 

 
 
 

103 484,52 
 

Tavane suspendate din 
panouri prefabricate 
"Armstrong", inclusiv 
sistemul-grila 

221,000 m2 
 

102,04 
 

22 549,96 
 

 
96 999,33 

 
Scari interioare drepte 
din  
lemn de foioase (stejar, 
fag, ulm) orice lungime, 
trepte si contratrepte din 
lemn. Luc cu scara 
prefabricata 
Material marunt 
(buloane, suruburi, cuie, 
hirtie sticlata)=1,050 
 

4,000 m 
 

178,56 
 

714,26 
 

 
 

 
2 522,36 

 

Tavane suspendate 
executate pe santier din 
lemn de stejar. Luc din 
lemn 
Material marunt(suruburi 
autofiletante, cu cap 
inecat crestat, prenadez, 
cuie)=1,027 
 

1,400 m2 
 

127,54 
 

178,56 
 

 
 

823,21 
 

Bloc de comanda de 
executare tip dulap sau 
punct de distributie 
(dulap), montat in nisa, 
inaltime si latime, mm, 

1,000 buc 
 

107,60 
 

107,60 
 

 
 

500,68 
 



21 
 

pina la 700х850 - PDa 
Dispozitive montate in 
panouri si dulapuri: 
separatoare de sarcina, 
intrerupatoare automate  

2,000 buc 
 

51,94 
 

103,89 
 

 
108,61 

 
Dispozitiv: bare de 
conexiune  

2,000 buc 
 

51,94 
 

103,89 
 

108,61 
 

Bara de legare la nul PE 
pentru 24 conexiuni, 
6x9x195 mm, In=100A, 
Un=400V 
 

1,000 buc 
 

87,00 
 

87,00 
 

 
87,00 

 

Bara de legare a firului 
de N pentru 24 
conexiuni, 6x9x195 mm, 
In=100A, Un=400V 

1,000 buc 
 

85,00 
 

85,00 
 

85,00 
 

Corp de iluminat cu sursa 
de iluminare LED  
 

0,450/100 buc 
 

4 081,44 
 

1 836,65 
 

3 361,18 
 

Corp de iluminat LED 
incorporat in tavan, 
596x596 mm,  48W, 
IP20, 6000Lm, 4000K, 
230V, 50Hz 

2,000 buc 
 

310,00 
 

620,00 
 

 
620,00 

 

Corp de iluminat LED 
incorporat in tavan, 
596x296 mm,  25W, 
IP20, 2500Lm, 4000K, 
230V, 50Hz 
 

26,000 buc 
 

275,00 
 

7 150,00 
 

7 150,00 
 

Corp de iluminat de 
siguranta de tip 
permanent cu inscriptie 
Iesire, IP22, 3.6W, 
150Lm, 230V, 50Hz, 
autonomie 3 ore  

4,000 buc 
 

150,00 
 

600,00 
 

600,00 
 

Corp de iluminat pentru 
lampi incasdescente cu  
suspendarea pe cirlig 
pentru incaperi cu 
umiditate si praf avansat 
 

0,080/100 buc 
 

2 903,37 
 

232,27 
 

594,77 
 

Corp de iluminat cu 
lampi incandescente 
60W, НПП 2604A, IP54 
 

2,000 buc 
 

86,00 
 

172,00 
 

172,00 
 

Lampa incandescenta 
60W 
 

4,000 buc 
 

10,00 
 

40,00 
 

40,00 
 

Proiector, montat separat 
pe constructie de otel pe 
acoperisul cladirii, cu 
lampa, putere, W: 500 

0,040/100 buc 
 

16 604,00 
 

664,16 
 

1 235,79 
 

Proiector LED 150W, 
18000Lm, IP65, 230V, 
370x370 mm 
 

4,000 buc 
 

662,50 
 

2 650,00 
 

 
2 650,00 

 
Teava din vinilplast pe 
contructii instalate, pe 
pereti si coloane, fixare 
cu scoabe, diametru pina 
la 25 mm 

1,400/100 m 
 

1 103,84 
 

1 545,38 
 

3 987,42 
 

Teava corugata U-PVC, 
750N, d=20 mm 
 

120,000 m 
 

5,30 
 

636,00 
 

636,00 
 

Teava corugata U-PVC, 
750N, d=25 mm 
 

10,000 m 
 

6,00 
 

60,00 
 

60,00 
 

Teava din vinilplast pe 
contructii instalate, pe 
pereti si coloane, fixare 
cu scoabe, diametru pina 
la 50 mm 
 

0,100/100 m 
 

1 595,50 
 

159,55 
 

 
408,77 

 

Teava corugata U-PVC, 
750N, d=32 mm 3,000 m 7,00 

 

21,00 
 

21,00 
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Canal metalic pe pereti si 
tavane, lungime 3 m 
 

0,018/100 m 
 

1 363,33 
 

24,54 
 

55,29 
 

Canal metalic pentru 
cabluri cu capac 
35x50x3000 mm 

1,800 m 
 

35,00 
 

63,00 
 

63,00 
 

Cablu pina la 35 kV in 
tevi, blocuri si cutii 
pozate, masa 1 m pina la: 
1 kg 
 

0,018/100 m 
 

575,00 
 

10,35 
 

 
16,40 

 

 
Cablu de forta cu 2 
conductori din cupru, cu 
izolatie din PVC, cu 
izolatie interioara si cu 
un furtun de protectie 
dintr-un compus de 
polimeri, ce nu contin 
halogen, cu cantitate 
redusa de emanare a 
fumului si gazelor in caz 
de incendiu, conform 
ГОСТ 31565-2012, 
sectiune conductor 1,5 
mmp 
 

70,000 m 
 

15,00 
 

1 050,00 
 

1 050,00 
 

Cablu de forta cu 3 
conductori din cupru, cu 
izolatie din PVC, cu 
izolatie interioara si cu 
un furtun de protectie 
dintr-un compus de 
polimeri, ce nu contin 
halogen, cu cantitate 
redusa de emanare a 
fumului si gazelor in caz 
de incendiu, conform 
ГОСТ 31565-2012, 
sectiune conductor 1,5 
mmp 
 

80,000 m 
 

14,00 
 

1 120,00 
 

1 120,00 
 

Cablu de forta cu 4 
conductori din cupru,  cu 
izolatie din PVC, cu 
izolatie interioara si cu 
un furtun de protectie 
dintr-un compus de 
polimeri, ce nu contin 
halogen, cu cantitate 
redusa de emanare a 
fumului si gazelor in caz  
de incendiu, conform 
ГОСТ 31565-2012, 
sectiune conductor 1,5 
mmp 

20,000 m 
 

15,00 
 

300,00 
 

300,00 
 

Cablu de forta cu 3 
conductori din cupru, cu 
izolatie din PVC, cu 
izolatie interioara si cu 
un furtun de protectie 
dintr-un compus de 
polimeri, ce nu contin 
halogen, cu cantitate 
redusa de emanare a 
fumului si gazelor in caz 
de incendiu, conform 
ГОСТ 31565-2012, 
sectiune conductor 4,0 
mmp 

550,000 m 
 

21,00 
 

11 550,00 
 

11 550,00 
 

 
Cablu de forta cu 3 
conductori din cupru, cu 
izolatie din PVC, cu 
izolatie interioara si cu 
un furtun de protectie 

20,000 m 
 

19,00 
 

380,00 
 

380,00 
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dintr-un compus de 
polimeri, ce nu contin 
halogen, cu cantitate 
redusa de emanare a 
fumului si gazelor in caz 
de incendiu, rezistente la 
incendiu, conform ГОСТ 
31565-2012, sectiune 
conductor 1,5 mmp 
 
Cablu de forta cu 3 
conductori din cupru, cu 
izolatie din PVC, cu 
izolatie interioara si cu 
un furtun de protectie 
dintr-un compus de 
polimeri, ce nu contin 
halogen, cu cantitate 
redusa de emanare a 
fumului si gazelor in caz 
de incendiu, rezistente la 
incendiu, conform ГОСТ 
31565-2012, sectiune 
conductor 4,0 mmp 

10,000 m 
 

25,00 
 

250,00 
 

250,00 
 

Conductor de forta, din 
cupru, cu izolatie din 
PVC, cu izolatie 
interioara si cu un furtun 
de protectie dintr-un 
compus de polimeri, ce 
nu contin halogen, cu 
cantitate redusa de 
emanare a fumului si 
gazelor in caz de 
incendiu, conform ГОСТ 
31565-2012, cu 
sectiunea: 2.5 mmp 

1,800 m 
 

37,00 
 

66,60 
 

66,60 
 

Intreruptor cu o clapa, tip 
ingropat, la instalatie 
inchisa, inclusiv doza 
pentru montare aparate  

0,060/100 buc 
 

32,00 
 

32,00 
 

32,00 
 

Intrerupator instalatie 
inchisa cu legare la 
pamint, cu 1 clapa, IP20, 
10A, 220V 
 

6,000 buc 
 

35,00 
 

210,00 
 

210,00 
 

Intreruptor cu doua clape, 
tip neingropat, montare 
aparenta 

0,010/100 buc 
 

2 036,00 
 

20,36 
 

23,08 
 

Intrerupator instalatie 
deschisa cu legare la 
pamint, cu 1 clapa, IP44, 
16A, 220V 

1,000 buc 
 

25,00 
 

25,00 
 

25,00 
 

Intreruptor cu doua clape, 
tip ingropat, la instalatie 
inchisa, inclusiv doza 
pentru montare aparate  

0,050/100 buc 
 

1 521,20 
 

76,06 
 

80,60 
 

Intrerupator instalatie 
inchisa cu legare la 
pamint, cu 2 clape, IP20, 
10A, 220V 

5,000 buc 
 

35,00 
 

175,00 
 

175,00 
 

Priza de fisa tip ingropat, 
la instalatie inchisa, 
inclusiv doza pentru 
montare aparate  

0,120/100 buc 
 

1 767,08 
 

212,05 
 

237,54 
 

Priza instalatie inchisa cu 
legare la pamint, IP20, 
IK02, 16A, 230V 
 

12,000 buc 
 

40,00 
 

480,00 
 

 
480,00 

 
Rama orizontala 2M 
 

1,000 set 
 

8,25 
 

8,25 
 

8,25 
 

Rama orizontala 3M 
 

1,000 set 
 

11,25 
 

11,25 
 

11,25 
 

Cutie de ramificare pe 
perete 
 

4,000 buc 
 

23,19 
 

92,76 
 

93,16 
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Cutie de distributie 
pentru instalatie inchisa 
cu capac, IP20 

4,000 buc 
 

7,50 
 

30,00 
 

30,00 
 

Dulap montat pe perete 
in nisa ЩРв-54з-1-36-
УХЛ3, IP31 

1,000 buc 
 

1 150,00 
 

1 150,00 
 

1 150,00 
 

Separator de sarcina 
modular, Un=400V, 3P, 
In=63A 

1,000 buc 
 

72,33 
 

72,33 
 

72,33 
 

Intrerupator automat 
monopolar, caracteristica 
B, In=6A, U=230V 
Intrerupator automat  

1,000 buc 
 

23,08 
 

23,08 
 

23,08 
 

monopolar, caracteristica 
B, In=10A, U=230V 
 

1,000 buc 
 

22,00 
 

22,00 
 

22,00 
 

Intrerupator automat 
monopolar, caracteristica 
C, In=16A, U=230V 

1,000 buc 
 

25,00 
0,00 

 

25,00 
 

25,00 
 

Intrerupator automat  
tripolar, caracteristica B, 
In=25A, Un=400V 
 

1,000 buc 
 

26,00 
 

26,00 
 

26,00 
 

Declansator independent 
de tip PH47 
 

1,000 buc 
 

260,00 
 

260,00 
 

260,00 
 

Intrerupator automat de 
curent diferentiat, 
bipolar, cu caracteristica 
"AC", In=16А, 30мА, 
Un=230V 

1,000 buc 
 

184,00 
 

184,00 
 

184,00 
 

Limitator de 
supratensiune, clasa I(B) 
cu 4 poli 

1,000 buc 
 

391,67 
 

391,67 
 

391,67 
 

 
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 „Alexidar Grup” 25/07/2022 e-mail 

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

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate  
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model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizifii publice n
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire r

Nr.04_din 04.08.2022
l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Den umirea autoritl{ii contractante IMSP Centrul de Sanatate Nisporeni
Localitate or. Nisporeni
IDNO 1007609005770
Adresa or. Niqporeni, str. Toma Ciorbd 40
Numir de telefon 0264 -2-34-72
Numir de fax
E-mail oficial cs.nisporeni@ms.md
Adresa de internet
Persoana de contact (numi, prenunte, tetefon, e-
mail)

Lupu Veronica, 07 887 73 06, nicalup uZ@gmail r;on

2. Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de preluri nficitafie Oesctrisa

nAltele: flndicati
Procedura de achizi
Tipul obiectului contractului de ach:r;ilie/
acordului-cadru

Bunuri r Servicii n Lucrdril

Obiectul achizifiei Cirbune pentru perioada rece a anului 2022-2023

091 I 1 100-1
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul

i decdt licitatia deschi,

Conform legislafiei in vigoare

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvername ntal Ww. mtendel. gou*. md) -MD-16s83181794

Link-ul:https:/lachizitii.md/rolpublic/tJnderlZt06O}+V
Data publicdrii,.2}.07 .2022

Platforma de achizitii publice utilizatd r achizitii.md; n e-licitatie.md; tr yptender.md

Procedura a fost inclusi in planul de achizi{ii
publice a autoritd{ii contractante

Link-ul c[tre planul de achizilii pubiice publicat
https ://csni sporeni. md/wp-
c ontentl uplo ads / 2022 / 0 6 lMo dific ar i-plan- de - achizitii-

Anunf de intenfie publicat in BAp @npd ca4 Data: conform legislatiei nu s-a publicat
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire nAcord-cadru nsistem dinamic de achizitic
rLicita{ie electronicl

Sursa de finan{are

Valoarea estimatd (lei,Jdrd TVA)

nBuget de stat; rBuget CNAM; oBuget CN-A.S
nSurse externe; nAlte surse: flndicatil
435500lei, fara TVA



3. Clarificdri privind documentalia de atribuire:

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

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:

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

Pini la termenul-limit[ (data 02.08.2022rora 15:00), au depus oferta -0- ofertan{i:

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare;i aferente DUAE prezentate

de citre oPeratorii economici:

Denumirea operatorului economic

Documentele ce constituie oferta
va consmna Prin: , neprezentat, nu core

Documente de calificare
Se va consmna

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerin{ele din

documentalia de atribuire Ei se va consemna prin: prezentat, neprezentst, nu corespunde (tn cazul

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

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

Data solicitirii clarifi clrilor ffiia de atribuire nu au fost
solicitate clarificari

n^-" -i-oo nnarqfnrrrlrr i economic
r:.o-,.-arao o,,nninfi o snlinifirii de clarillcafg
Exnunerea succinti a risPunsului
bata transmiterii

Rezumatul modificirilor
Jtnaico;i sursa utilizatd ;i data publicdriilpuHi"ut" in gAP/alte mijloacelor de informare

[Indicoli numdrul de zile]Termen-limitl de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (duPd caz)

Denumirea operatorului economic

Garanfia pentru ofertd

Garanlia pentru oferti

Cantitate qi
unitate de

Denumirea



economrc (frrd TVA)* masura calificare tehnice
Lot 1 Operator economic 1

Operator economic n

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

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

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rispunsului operatorului
economic

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

Denumire factorul I Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denum re factorul 1 Ponderea
Denum re factorul n Ponderea

Denumirea:, operatorului economic Motivul resninserii/descalificirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot r
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind num[ru] de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: flndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai sclzut r
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre1 n
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

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

(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)

L3. Reevaluarea ofertelor:



(se va completa in cazul in care ofertele aufost reevaruate repetat)

Motivul reevaludrii ofertelor
Modificirile operate

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

Atribuirea contractulu i de achizi[ie publici/acordului-cadru:.

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitafe de
misuri

Preful unitar
(fnr5 TVA)

Pre{ul total
(f[rn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Anularea procedurii de achizifie publici:

in temeiul art.7l atin. (1) lit.a) al Legii nr. 131 din 03.07.2015

Argumentare:
oferti.

ura d blicl a fost anulati

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru

usafost

achizitii:
Denumirea operatorului

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

))

(Informarea operatorilor economici impticali tn procedura Ce
pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art.
achiziliile publice)

atribuire despre deciziile grupului de lucru
31 al Legii nr. I3l din 3 iulie 2015 privind

16. Termenul de a;teptare pentru incheierea contractului:
In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai mic[ decdt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

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

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

n 1l zile incazu
mijloace electron

transmiterii comunic[rii prin
ce gi/sau fax n

Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin
mijloace electronice si/sau fax r

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. l3t din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de o;tepiore, se efectueazd tn conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) at-Codutui Civit al Republicfi Moldova).

1 7. Con tractul d e achnifie/ aco rd ul-cadru inch eiat :

Denumirea intreprin Numdrul Cod CPV Valoarea contractului Teimen de



operatorul
ul

economic

derea:
Cu

capital
autohton/

Cu
capital

mixt/asoc
iere/
Cu

capital
striin

qi data
contracfului/
acordului-

cadru
4

valabilitate al
contractului/acor

dului-cadru

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

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucra declard cd termenul de a;teptare penlru tncheierea
contractului/contractelor indicaie i fost respectat (excepftnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al
Legii nr. I3I din 3 iutie 20IS privind achiziyiite publice ), precum Ei cd tn cazul depunerii contestaliilor

;i/sau recepliondrii rapoartelor de monitorizare, uceastea au fost examinate Ei solu(ionate.

prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea deffisurdtii
procidurii de achizilie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare.

."_::.;_::l ''

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

WA*-o-t t rfDra- ::ti

i'itt

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

(DA/NU) NU

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

(indicali suma cu TVA)

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

Criteriul de atribuir" p:15o lotuVloturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pre{ul cel mai scizut a

Costul cel mai scizut -
Cel mai bun raport
calitate-pre{ -
Cel mai bun raport
calitate-cost I

(Nume, Prenume)

l



 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 1  din 03.08.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Liceul Teoretic Tvardiţa 
Localitate or.Tvardiţa 
IDNO 1013620012598 
Adresa or.Tvardiţa, str. Frunze.6 
Număr de telefon 029162245 
Număr de fax 029162245 
E-mail oficial tltvardita@gmail.com 
Adresa de internet - 
Persoana de contact 
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Pascalova D.P. 
069960853 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

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

Obiectul achiziției Теоретический лицей г.Твардица.Устройство 
площадки главного входа тротуарной плиткой. 

Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției  249303,09 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1652878005414 
Link:  

Data publicării anunțului de participare 18.05.2022 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv (după caz) 

---- 

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări  
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 

06.06.2022 

Denumirea operatorului economic Zelinscaia Betra I.I. 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 24 

Data: 13.06.2022 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 195847,37 

Inclusiv TVA: 235016,85 
Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție 1 luna 

 

 

 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652878005414
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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 Lege 131 articol 76 (7) a), c) 
Creșterea prețului în urma modificării(după caz) -49165,56 
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru(după caz) 

--- 

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) 
 В связи с тем, что было заложено излишнее количество материала, уменьшить следующие позиции: 

Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10х15 см для обрамления зеленых 
насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см -202m 
уменьшаем на 99m, что составит 103m.  

Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой 
цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, 
насухо, толщиной слоя 5 см – 196,2 m² уменьшаем на 68,05m², что составит 108,15m² 

Исключить данный объем работ: 
Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, 

приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными 
средствами, бетон класса... 3,0 m³ уменьшаем на 3,0m³, что составит 0m³.  

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
В силу сложившейся ситуации, исключить данное количество материала и данный объем работ 
на данном участке на сумму = 49165,56  лей, так как это было излишне заложено  

VII. Rezultatele examinării: 
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 03.08.2022 
a fost încheiat acordul adiţional privind Micsorarea valorii 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 

Zelinscaia Betra I.I. Cu capital autohton 1 03.08.2022 -40971,30 -49165,56 
 
Conducătorul grupului de lucru: 

Director Liceil teoretic Tvardita        SMIRNOVA M.G. 
 
 

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

de atribuire а contractului de achizilii publice п
de incheiere а acordului-cadru .
de апulаrе а procedurii de аtriЬuirе п

Nr, 1

Date cu privire la autoritatea сопtrасtапtё:

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Dezi

din 03.08,2022

lv.2022

Denumirea autoritatii contractante lMsp lnstitutul de Меdiсiпё urqепtё

Localitate мuп, chisiniu
1003600152606

Adresa str. Toma СiоrЬё.1
Nчmёr de telefon 022-250_в09

Nчmёr de fax 022-250-в09

E-maiI oficial achizitii@urqenta,md

Adresa de internet
Persoana de contact (пumе, рrепumе, teleton, е-
mail)

Moisenco Сristiпа

TipuI procedurii de ahibuire aplicate п Licitatie deschisi п Сеrеrеа оfеrtеlоr de рrеturi пАltеIе

!ndica!i]
Procedura de achizilie rереtаtё (duрё caz) Nr:----
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordulubcadru

вчпчri п servicii п Lucriri п

Obiectul achiziliei
Cod CPV 33631600-в
Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de аtriЬчirе (iп cazul
арliсёrii altor procedui decet Цcitatia dеsфisа)
Procedura de ahibuire (se va indica din саdrul

ро l al Ului guve m amental Www. mtеп d е r - qov - m d)

Nr: ocds-b3wdp,| -MD-1 65667901 31 79/21 059355
Link-ul: https://mtender,gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-
'l 65667901 31 79?tab=contract-notice

Data рuЬliсёrii: 01 .07,2022

Platforma de achizilii publice utilizatЁ с achizitii.md: п e-licitatie,md; п yptender.md

пDа пNч
Link-ul сйtrе planul de achizitii publice publicat:

https ://www, urqenta.md/planuri-de-achizitii, html

Апчпt de intentie publicat iп ВДР (duрё caz) Data: ВАР nr.73 din 21.09.2021.
Link-ul:

https://tender.gov. md/ro/system/f iles/bap/20 1 4/Ьар_пr_73_0, pdf

Tehnici gi instrumente ýpecifice de аtriЬчirе
(duрё caz)

пАсоrd-саdru пsistem dinamic de
еlесtrопiсй пCatalog electronic

achizitie пLicitatie

Sursa de finanlare пВчgеt de stat; пВчgеt CNAM; пВugеt CNAS; пSчrsе ехtеrпе;
пАltе surse: 1proprid

Valoarea estimatЁ (lei, fёrё Г/А) 98 000,00

3. Сlаrifiсйri privind documentalia de atribuire:

1

lDNo

Рrосеdчrа а fost iпсlчsi iп рlапчl de achizitii
publice а autoritilii contractante



(Se va completa iп cazul iп care au fost solicll ate сlаrifiсёri)

Data sоliсitйrii clarificirilor
Denumirea operatorului есопоmiс
Ехрчпеrеа succinti а зolicitarii de clarificare
Expunerea sчссiпtё а raspunsului
Data transmiterii

4. МоdifiсЁri operate in documentalia de atribuire:

(Se va completa iп cazul iп саrе au fost operate modificёri)

Rezumatul modif icirilor
Publicate iп BAP/alte mijloacelor de iпfоrmаrе
(dupd caz)

Indicati sursa utilizatё 9i data рuЬliсёrii]

Termen-limiti de depunere gi deschidere а

ofertelor prelungit (duрё caz)
!пdiса|i пumёrul de zile]

5. РiпЁ la termenulJimita (data l7.06.2022, оrа 09:00), ач depus oferta 1 (unu) ofertanli:

Dепчmirеа ореrаtоrчlчi есопоmiс

SC Егiсоп

6. lпfоrmаlii рriчiпd ofertele depuse 9i documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate de catre
ореrаtоrii economici:

(lпfоrmа[iа privind dепumirеа dосumепtеlоr prezentate se уа лdica iп conformitate сч сеriп!еlе din documentalia
de atфulre sise va сопsеmпа рriп: prezentat, перrеzепtаt" пч соrеsрчлdе (iп cazul сАпd dосumепtul а fost
prezentat, dar пч corespundecerinlelor de calificare))

2

IDNo Asociatii/
administratorii

Nr.

Ghеоrqhе Вuпiс1 1003600000316

Denumire document
Dепчmirеа ореrаtоrчlчi есопоmiс

1

SC Ericon
2 3 4

Documentele се constituie oferta
(Se уа сопsrпла рrlп: prezentat, neprezentat, пч соrеsрuпdе)

Propunerea tеhпiсi prezentat,

Рrорчпегеа fiпапсiаrй prezentat,

DUAE prezentat,

Garantia репtrч оfеrtё
(duрd cez)

prezentat,

Documente de calificare
Se уа сопsmпа рrл: prezentat, перrеzепtаt, пч corespunde

Certificat de Tnregistrare а intreprinderii sau
extras/ Rechizitele Ьапсаrе

prezentat,

Certificat СЕ si/sau declaratitie de
conformitate iп functie de evaluarea
conformititii

prezentat,

Mostra Nu esfe cazui
Declaratia рriчiпd сопfi rmаrеа identitilii
Ьепеfi ciarilor efectivi 9i пеiпсаdrаrеа acestora
Тп situa{ia condamnarii p/u participarea la
activitЁli ale чпеi organizatii sau grчраri
crimina|e, p/u corup!ie, fraud5 9i/sau sрёlаге
de bani

prezentat,

7. lnformalia privind corespunderea оfеЁеlоr cu сеriп!еlе solicitate:

I



Denumirea lotului
Dепчmirеа

operatorului
есопоmiс

Pre!ul
ofertei

(fёrа ТVА|

cantitatё
qi unitate
de misчгi

Соrеsрчпdегеа
cu сеriп!еlе de

caIificare

Corespunderea
сч

specificatiile
tehnice

'1. Dezinfectarea 9i
сurаlаrеа sчрrаfеlеlоr

ýi dispozitivelor
medicale
(ambalai < 5 lihu)

SC ЕГiСОП SRL 113 400,00 420 000 /

litгi sol de
lucru

+ +

r lп cazul utilizёrii licitatiei electronice se va indica prelul ofefteifinale
(lпfоrmаliа privind "Соrеsрuпdеrеа cu сеriп!еlе de calificare" si "йrеsрuпdеrеа cu specificatiile tehnice" , se va
сопsеmпа рriп: ,,+' iп cazul corespunderii ýi рпп ,,:' iп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtrч elucidarea чпоr песlаritili sач сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofeЁei cu cerinlele
stabilite iп documentalia de atribuire (inclusiv justificarea prelului апоrmаl de scazut} s.a solicitat:

Data
solicitarii

Operatorul economic lпfоrmа!iа solicitatё Rezmatul rispunsului operatorului
есопоmlс

9, Ofertantii respin9i/descalificali:

Denumirea operatorului есопоmiс Motivul respingerii/descalif icirii

10. Modalitatea de evaluare а оfеЁеlоr:
pentru fiecare lot п
pentru mai multe lоtuгi cumulate u
репtru toate lоtчrilе п
Alte limitёri privind пumёrчl de loturi саrе pot fi atribuite aceluiasi ofertant: /ndiballJ

Рrе!чl сеl mai scazut tr

costul cel mai sсёzчt с
Cel mai Ьuп rароrt calitate-pret п
Cel mai Ьuп rароrt calilate-cost .
(lп cazul iп саrе iп cadrul procedurii de atribuie sunt aplicate mai muftе criteii de atibuire, se vоr indica toate
criteriile de atibuire aplicate $i dепumirеа loturilor аfеrепtе)

12. lnformatia privind factorii de ечаlчаrе aplicati:
(Se va completa pentru lotuile саrе ач fost atibuite iп baza criteriilor: cel mаi Ьuп rароl calitate-pre| sau cel mаi
Ьuп calitate

l3. Reevaluarea оfеЁеlог:

(Se va completa iп cazul iп саrе ofertele au fost reevaluate rереtаt)

Factorii de evaluare vаlоаrеа din ofertд Punctajul calcuIat
Dепumirеа operatorului economic'l Total

Dепчmirе factorul 1 Ропdегеа

Dепumirе factorul п Ропdегеа

Motivul reevaluдrii ofertelor
ModificЁrile operate

3

14. iп urma ехаmiпйri, ечаlчйrii 9i соmраrаrii ofertelor depuýe in cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Justificarea deciziei de а пu аtriЬui contractul ре loturi: _
1'l. Criteriul de atribuire aplicat:

I

I

I



Denumirea lotuIui Dепчmirеа
ореrаtоrUlчi
economic

cantitate si
unitate de
misuri

Рrе!чl чпitаr
(fаrё TVA)

pretul total
(fёri ТVА)

pretul total
(inclusiv TVA)

1 . Dezinfectarea 9i
счrаtаrеа
Suprafetelor ýi
dispozitivelor
medicale
(ambalai s 5 litru)

420 000/litri
sol de lucru

0,2т 1,|3 400,00 122 4т2,00

АtriЬuirеа contractului de achizilie рuЬliсё/асоrdчlчi-саdrч

SC Еriсоп SRL

Аrgumепtаrе

,15. lnformarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lчсrч репhч achizilii:

(lпfоrmаrеа operatoilor есопоmiсi implicali iп рrосеdurа de atribuire despre deciziile grupului de lucru репlrч
achizitii se realizeazё iп сопfоrmitаtе cu prevedeile aft, 31 al Legii пr. 1З1 din 3 iuliе 2015 privind achiziliile publice)

16. Теmепчl de aýteptare pentru incheierea contractului:

17,

(Se/ecta|i tеrmепu! de aýФtare respectal, Calcularea tеrmепеlоr prevёzute de Legea пr. 1З1 din 3 iulie 2015
privind achizitiile publice, inclusiv а tеrmепеlоr de agteptare, se efectueazё iп сопfоrmitаtе сч prevederile T|TLULUl
lV Capitolul l (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova),

18. Сопtrасtчl de achizilie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea operatorului
есопоmiс

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SC Еriсоп SRL 28.07,2022 1S/A RSAfl e-mail,j

ln cazul 'iп саrе valoarea estimatё а contractului este
mai mica decAt pragurile prevazute la аrt. 2 alin, (3)

al Legii пr. 13'l din 3 iulie 2015 pгivind achizi[iile
publice

П б zile iп cazul transmiterii comunicarii prin

mijloace еlесtrопiсе si/sau fax п
П 'l 1 zile iп cazul nekansmiterii соmчпiсёrii рriп
mijloace еlесtrопiсе 9i/sau fax п

iп cazul in саrе чаlоагеа еstimаtё а contractului este
еgаlё sau mаi mаrе decбt рrаgurilе prevazute la аrt,

2 alin. (3) al Legii пr. 
,131 

din 3 iulie 2015 privind

achizitiile publice

П 1 1 zile iп cazul transmiterii соmuпiсёrii рriп
miiloace еlесtrопiсе ýi/sau fax п
П 16 zile iп cazul пеtrапsmitеrii соmuпiсёrii рriп
mijloace electronice si/sau fax п

Dепчmirеа
operatorului
economic

Intreprinder
еа:

Cu capital
autohtonl
Cu capital

mixuasocier
е/

cu capita|
strain

Num5rul
gi data

contractului/
acordulubcadru

Cod CPV

valoarea contractului

Теrmеп de
va|abilitate al

contractului/acordu
lui-cadru

inclusiv
WА

Sc ERlcON sRL atltohton 549 02.08,2022 ззбз1600.8 113 400,00 122 4т2,00 31 122022

4

Апulаrеа рrосеdчrii de achizilie рчЬliсё:

iп temeiul аrt.71 alin, lit

I

I

firё TvA



,l9, lnformatia privind achizi{ii publice durabile (achizilii vezi) (rчЬriса dаtЁ se соmрlеtеаzi doarin cazul in
саrе la procedura de achizilie publica au fost aplicate criterii de durabilitate ýi s-a incheiat
contract/contracte pentru loUloturi репtrч саrе au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii репtru achizilii publice durabile (achizitii чегz i)? (DNNU) _пч'

Vаlоаrеа de achizitie cu TVA din contracU contracte а lotuIui/|oturilor

репtrч саrе au fost aplicate сritегii de durabiIitate (lei MD): (indicati suma cu ТVД)

Codul CPV al lotului/loturilor репtrч саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate:

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

Prelul cel mai scazut п
costul cel mai scёzut п
Cel mai Ьчп rароrt calitate-pret п
Cel mai Ьчп raport calitate-cost tr

Р п yezenta dare de sеаmЁ, grupul de lucru dесlаri сё termenul de аýtфtаrе pentru incheierce
contractului/contrectelor indicele а fos' reýpecra' (ехсерtапd cazurile prevёzute de art, 32 alin. (3) al Legii пr. 131 diп
3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum gi сё iп cazul depunerii coпtestaliiloryi/sau recep|ioпarii проаftеlоr
de monitorizerc, aceastea аu fosl ехаmiпаrе si sorutjonafe.

Prin prezenta dare de sеаmё, grupul de lucru репtrч achizi|ii сопfrrmё corectitudiлea dеsfёgurёrii procedurii de
achizi|ie, fapt pentru cere роаftё rаsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale iп vigoare

Conducitorul grupului de lчсrч ре al Ciocanu

4

ý
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DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achiziliipublice
de inche;ere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr.7 din29.07.2022
la autoritatea contractante:

la

l/
o
D

Date

Date atribui

t'Se .)a conlpleta h cazul in care aufost solicitate clarficdri)
L ldr.ll.arr onvind docutnenlaria de arribuir<.

Modificdri operate in documentafia de atribuire:
(Se ya cantpleta in ezul in care aufast c,perute modifcdr,

Data solicitir.ii clarifi clrilor
Dcnurnirea opclatorului economic
Itxpuncre| succintl a solicitirii de clarificare
EriUlneren sqccinti a rispunsului
Data transmiterii

Direclia Regionalb Situafii Exceplionale UTA
Gbeauzia

Localitate mun. Comrat
IDNO 1006601001425
Adresr mun, Comrat, str, Novaia, nr.7
Numir de tel€fon 029825035
!q!nr de lhx 029825035

utag(@dse.md
Adres:r dc internel
Persoana de co t^et (nune, prenumq telefon, e-
4tO .)

Dmilri Colta. 07600900q. logisrica.utag@dse.md

ura oe re
Tin!l procedurii (le att ibuire aplicate Cererea ofertelor de prefuri ,, Licitatie deschisi E

Altele: []ndicatil
Procedrfrn dc xchizitie reretate tduDd caz, Nr:
Tiprl obiectului contractului de .achizifie/
acordului-cArlru

Bunui ,/ Servicii E Lucdri tr

Obieclulachizirici Achizitionarea mareriale Iemnoase anti5eDliic.
Cod CPV 44100000-1
Dxpunerea motivul ului
xlegerea proccdurii de atribuire
aplicdrii altor proceduri decAt

Procedur! de atribuire f.re ra indica din
cadrul portal t ri gn'ernanental achizitij.md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD- | 658151591084
Link-ul:
Data publicdrii: 18.07.2022

Anunt {le intentie publicat lr BAP (dupit Data:
Link-ul:

Tehnici qi instruntentc sp€cifice de atribuir€tdtpig; Acord-cadru E Sistem dinamic de achizifi; o
Licitalie electronicd o Catalog electronictr

5u rsn rle fiDrntrrc Buget de stat I/ Buget CNAM o Buget CNAS E
Surse externe tr Alte s:ufsel. flndicati]y^lo |c esti r trd (lei,/drd TVA) 9915,00 r

Re/unIluI nro(lillcarilor
Publicate in BAP/alte rnijloacetor de iDformare Fndicali sursa utilizatd $i datapublbdriil



Termen-limiti de depunere ii
ofertelor prel|ungit (dupd caz)

[Indicali nundrul de zile]

P:rna la tcr rneuul-hmrta (data 29.0 /.20 ora l5:10i. au fost deDuse I ofertel

Denunrire.
opemtorilor economici

IDNO

Asocia
{ii/

admin
istrato

Iii

Preful

:f:f"jrnrFat ,
(ftud TVA)

Prelul
ofertei' final

Documentele ce constitnic oferta

ii )4

iE $
- 6':

(Infanaliu priri d dacutnentele prezentdte la deschidere se vl cansenna prin:
prezenldrii li.nt ,, " ht cdznl neprezentdrii)

aonr"lir aollle.)llri Olett< itlt:r/iale /dupd,az): nu au l'o.r depuie ofene

Informa Jocurnentele aferenLe DUAI pre./en!alc de c;tre

Denumire,r

(La itforuioliu ptirind corcspundered aJbrtelor
nJi.,' ptt't ,.,.2'1 .,t,.,punl,rii:i rrin..

8. NIodalitnlea de e\,aluare a ofertelof:
Penl r liccafc loi rl
Pentfu rn.ri ullc lolrLricumLrlate c
Perrtru toate loturile i/
Alle linitari pfivind numdrLrl de loturicare pot fi

Justificarea deciziei de a nu atribui contractLllpe

in confor itdte cu cerinlele din
prezentdrii sau ,,-" in cazul

(htfilntuliLt pririn.l den nlircd docunrcnlelar prezentate se
dacu rcntdlia de altibuire, se ra cansemna prin: ,,+"

cu cerinlele de caliJicare ti spec$caliile tehnice se ra
-" in cdzul necorespunderi, .

atribuite aceluiati ofeft ant: ftndicalil

loturi:

CritcriLrl de atribuire aplicat:

Pfelul cel Inai scirLrl I/
Costul cel mai scdzlrt tr

7. lrlbr.naria Df-\ ind \oresDunderea oiinelor.u ceriu e solicirate:

lJcnumirei
lotului

Denumirea operstorului
Cantitate
fi unitnte

de
mdsurtr

Corespund€rea cu
cerinfele de

. calificare

Corespunderea
cu specilica,tiile

t€hnide

Lot I



_____

Cel maj bun rapoft calitate-pref a
C-el mai bun raport calitate-cost a
lln .cdzttl in cdre ln cadnl procedu i de atibuire smt dplicate mai multe c terii (le atribulre, se Norindica bctte cl.it-eriile de ah ibtlire aplicate Si denumirea l;turilor aferente)10. Intbfmalia privind factorii de evaluare aplicafil
(.\e ya contpl_etd pentr lotufile carc aujbst at buite in baza criteriilol.. cel mdi bun rapo cafuarc_prcl
'a't el ,L', lh" r,tp,tt. l ate<on)

Factorii rIe et aluare Valoare, din of.rrn
nu au fost depuse oferle Tolal

Pfelul cel mai scazuf

ll Pen1ru clucidarea uDor neclaritati sau
clr cefintele stabilite in documentalia de

conflmarea unor date privind
atribuire (inclusiv justificarea

corespunderea ofertei
pretlllui anormal des(i7Ut) s-r solicirat

Operatonll Informalia solicitati- Rezumatul
rispunsului
operatorului

economic

12 ofl /desc alilica
Denunril.ei opclatorului economic Motivut respin geriirdiscaiift6iii

I3. Reevilunfe:rofeftelor:
(Se \'u cau9letu rtt cdzal in care oJeftele ctulost ree|ahlate repetat)

Moti!ul ree\ xlurrii ofertelor
Modificirile operlrte

comparirii ofertelor depuse il]

Atribuire

ufntit e\aminiri, evaluerii ii
tractul i de achizi

cadrul procedurii de atribuire

blica,r

Anulafea pfocedufii de achizilie pubiici:

in temeiulart. Tl alin. 1 lir a

Afgumeltlafe: nu eU fbst depuse ofefte
15. lnfof rrrare4 operalorilor econom jci desffi

rea contracllll l e publrctacordului-cadru:
Denuntirea

lotului
f)enumirea

opelatorului
cconomic

Cantitate 9i
unitate de
mdsuri

Pre{ul
unltat

(fiirn TVA)

Prctul total
(frrd TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

lnaterialc
lemnoase
antlseDtrce.
Total:

DeDumirca opcr{torului Modalilatea de tratrsmilere



l!:,lj-:1::,, atTy.lyilor eca, omici.implicutt in procecturu de atibuire ttespre .leciziire gneutui delucra penlt.it achizilii se realizeazA in co lornitate cu prevedeile a - 3l ai Legii nr. lJl din 3 iutie
2015 pirinct uchizitiile publice)

TennenLrl de asteptare pentru incheierea contractului:

'.\e!,.C1Jt''!1'']|,'u(L4tep1JPfespcol't@
2015 prh,url achiziliile publice, inclusiy a tetnenelol,de a;tept;e, se efectue;at in coklarmitdte c1tprcr,ec{erile IITLULUI I/ Cdpitalul I (C.tlcularea Tertnenului) al Cotlului Ci,il al Republi;ii Mol.toya)

I de achizitie/acordul

Conducritorul grupului de lucru pentru achizitii:

Prifi pruzcnto ltu.e de s(unri, grupul de lucru decldfi cii temgnul de ($teptare pentru it cheicrcoc,otttrurt l i/rontrktelor itllicate 6fost rcspectdt (excepftnd cazarile prevd\.;k k flrt. 32 alifi. (3) (iLegii ttt.. 131 lin 3 iutie 2015 pririttd achiziliite pubtice), precin ;i cd in cazu! tep nefiico:ttesteliilor li/sau rccepliond i repoartelor de monitorizari, aceostea au fost exomiftole sitolnli"tt,trt.

Prin pteze ta lnre le seomd, grttpul de lucru pentru achizilii conli tld corcctitudifiea desfflrntdriiptotelutii le achiz4ie,fapt penlru carc poa i fispu derc confo x prevetlerilor legale ln vigoire,

Alexandr CAZAC

in cazul in 
"o.e uiloar"u 

"stitluta u
contraclului este mai micd decet pragurile
prevAzure la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131
din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice

V 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii
prin miiloace elgctronice $i/sau fax otr 1l zile in ca"ul netrai;itiil
comunicdrii prin mjjloace electronice
STsau fax trrn cazUt In carc valoarea estimata a

conlractului este egald sau mai mare decat
pragu le previzute la ad.2 alin. (3) al
Legii nf lll din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

E 1i zile in cazultransmitirlicomunicarii
pdn mijloace electronice $i/sau fax otr 16 zile ?n cazul netran;;G;t
comunicerii prin mijloace electronice
qi/sau fax c

lZl ul-cadru incheiat:

.Denumirer
ope|.:rtol.ului

4,rI00000-1







DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizilii publice
de incheiere a acord u lui-cadrL
de anulare a procedurii de atribuire

Nr./l din 04.08.2022

g
tr
tr

1. Date cu privire la autoritatea contractantd:

Denumirea autorititii contractante IMSP Centrul Na{ional de Asisten!i Me dicald
Urgentd PrespitaliceascA

Localitate mun. Chisindu
IDNO 101 s600032824
Adresa mun. Chisinau, str. Constantin Vdmav, l6
Numir de telefon 022 28-62-70
Numir de fax 022 28-65-01
E-mail oficial cnamup.achizitii@ambulanta.md
Adresa de internet www.ambulanta.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
moil)

Pestereanu Nina, 02202 5 9 0'/
cnamup.achizitii@ambulanta.md

Date cu privire la procedura de atribuire:

Cererea ofertelor de preluri
Licitalie deschisd ITipul procedurii de atribuire aplicate

Procedura de achizitie repetati (dupd caz.
Bunuri r
Servicii r
Lucrdri M

Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Lucriri de construc{ie a garaiului tip, din
constructii metalice cu 3 boxe pentru
autosanitarele SAMU Vulcine;ti, a re{elelor

amenaiarea teritoriului

Nu se aplicd
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor proceduri

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD-1 65 52884247 48

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
por talului guv er namental www. mtender. Pov. md)

Link-ul: www.mtender. gov.md/tenders/ocds-
b3wdn I -MD- 16 55288424'7 48
Data oublicdrii: 15.06.2022
achizitii.md r
e-licitatie.md MPlatforma de achizi{ii publice utilizati

EI Da rNu
Procedura a fost inclusi in planul de achizitii
publice a autoriti{ii contractante

Litrk-ul c6tre planul de achizilii publice publicat:
www.ambulanta.md

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

Acord-cadru I
Sistem dinamic de achizilie I
Licitalie electron icd ITehnici gi instrumente specifice de atribuire

(dupd caz)

Buget de stat D
Buset CNAM MSursa de finan{are



Buget CNAS n
Surse externe !
Alte surse:

Valoarea estimati (lei, fdrd TVA) 725 500,00

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire;
vo comDl€la in cazul in care ou losl solicitale ctol

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

4. Modificdri operate in documenta{ia de atribuire:
va comolcta in cazul in core qu lost opcrale

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare
ldupo caz)
TermenJimiti de depunere gi deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

Nu

5. Pini la termenul-limiti (data 06.0'7.2022, ora 10:00), au depuse oferte I ofertan{i:

Denumirea operatorilor economici IDNO Asociatii/administratorii
"Trend-Construct" SRL 1 014603002065 Conform StA RSAP

6. Informa{ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare fi aferente DUAE prezentate de cdtre

operatorii economici:
Denumirea
operatorului

economic

Documentele ce constituie oferta

Documente de calificare

ezental

Declaralie privind valabilitatea ofertei
tional' eliberat de Inspectoratul

i nt obiectului contractului

ce urmeazlafi atribuit
Rdtttdart p""tt" *"tt*t"t" p*zentate pentru demonstrarea experien'tei similare

Lucra le executate in ultimul an de activitate
tan6' Pe care aceasta le

.onridara na".rut. pentru indeplinirea contractului ce urmeazhafi atribuit- , - -,---'-----.
prezentala obiectului contractului

ce urmeazd a fi atr.bu t (personalul alitate care v- avea un rol esenf al "n ^ndepl n rea acestu a)

fesionald a dirigintelui de
ze asigurarea unui

din contract care sunt indeplinite de catre



Informaqie privind asocierea prezental
Aviz pentru participare la licitaliile publice de lucrdri din domeniul construc{iilor gi instalaliilor prezenlal
Perioada de garanlie a lucrarilor Pre ze nl at
Disponibilitate de bani lichizi si/sau resurse creditare si/sau mijloace circulante, etc., necesar pentru
indeDlinirea contractului de achizitie prezenlal

Declaralie privind valabilitatea oferter Drezentat

Nr.
lot Denumirea lotului

Denumirea
operatorului

economlc

Preful
ofertei

(fb.rd TVA)+

Cantitate
Ei UM

Corespunderea
cu cerintele de

calificare

Corespunderea
cu specificatiile

tehnice

I

Lucriri de constructie a
garajului tip, din construclii
metalice cu 3 boxe pentru
autosanitarele SAMU
Vulcineqti, a retelelor
inginereqti gi amenajarea
teritoriului

"Trend-
Construct" SRL 824,984.65

1/
proiect

ffiioniceSevaindicapre|uloferrcirtnak(Informa!iaprivind''CoreSpunderecl

(lnformasia prfuind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din
documentatia de ntribuire $i se vq clnsemna prin: prezentut, neprczentat, nu clrespunde (in cazul cand
documentul afost prezentat, dar nu corespunde cerinlelor de calificare))

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

* In cazul utilizdrii licitasiei electronice se va indica preluL o|ertetJtnale Un|ormalta prtvlna Lorespunuereu

cu cerinlele de calificare " Si " Corespunderea cu specificaliile tehnice " , se va consemna prin: ,, + " in cazul

corespunderii;i prin ,,-" in cazul necorespunderii)

8. pentru elucidarea unor neclarititi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

cerintele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de sclzut) s-a

solicitat:

Data solicitirii Operatorul
economlc

Informatia solicitati Rezumatul rdspunsului operatorului economic

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot EI
Pentru mai multe loturi cumulate n
Penfu toate loturile I
Alte limitdri privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: findicalil
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut M
Costul cel mai scAzut tr
Cel mai bun raPort calitate-Prel o
Cel mai bun raPort calitate-cost c

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

toute critefiile de atribuire aplicate qi denumirea loturilor albrente)

Ofertanf ii respinti/descalifi ca{i:

Motivul respingerii/d€scalifi ctrrii

ofertu depura prin valoarea inclusd ir.r propunefea financiard, depigeqte valoarea

fonduriloi alocate pentru indeplinirea contractului de achizili

12. lnformalia privind factorii de evaluare aplicafi:



Factorii de evaluare Valoarea din oferttr Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic I Total

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

(Se va conpleta pentru loturile core aufost atribuite in baza criteriilor; cel mai bun raport calilate-pre1 sau cel mai bun raporl
cqlitqte-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:
va comnlota in cazul in c(ire ofbrtele au /bst reevoluale repeta!

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile oDerate

14. in urma examinbri, evaludrii pi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizr licd./acordului-cadru:

Nr./
lot Denumirea lotului

Denumirea
operatorului

economic
UM Canti

tatea
Pretul unitar
(ftri TVA)

Pretul total
(fnrd TVA)

Pretul total
(inclusiY
TVA)

I

Lucriri de construclie a garajului tip,
din constructii metalice cr.r 3 boxe
pentru autosanitarele SAMU
Vulcanegti. a relelelor inginere5ti 5i
amenaiarea teritoriului

o.
I

Anularea procedurii de achizilie publici:
in temeiui art. 7l alin. (1), lit. d).
Argumentare: Grupul de lucru a luat decizia de a anula procedura de achizilie, deoarece oferta depusd prin

uulou.au inclusd in propunerea financiard, depdqeqte valoarea fondurilor alocate pentru indeplinirea

contractului de achizilii publice.

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

'i.'e 
dasl:'" decttiile elunul.ui d1 .l.uc:u 

pentu achizilii se

reqlizeqzd in conlbrmitqte cu preyederiie art. 3l i! Legii nr. t31 din 3 iulie 20 t 5 privind achiziliile publice)

16. Termenul de afteptare pentru incheierea contractului:

r' I3I din 3 iulie 20)5 Privind

achiziliile publice, inclusiv o trr^trnrto' cte ytel^ry3, :'^'f"::;!:!,t: ,con:t'ormitate 
cu prevederile TITLULUI IV

Caoitotul i (Catcularea Termenului) al Codutui Civil al Republicii Moldova)'

17. Contractul de achizifie / acordul-cadru incheiat:

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
"Trend-Construct" SRL 04.08.2022 e-mail

in cazul in care valoarea estimatl a contractului este mai

micl dec6t pragurile prevdzute \a art.2 alln (3) al Legii
nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice

in cazul in care valoarea estimatd a contractului este egala

sau mai mare decAt pragurile prevdzute la art 2 alin (3) al

Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice

Z A ttl" ttt "-ul transmiterii comunicSrii prin

miiloace electronice 9i/!4! fux !- 
-.---l Ll" l" .'^,1 ,t"t.ansmiterii comunicdrii prin

miiloace electro@
-- I I tt" l" "-ul transmiterii comunicdrii prin

milloace electronice 9i/sau fax I
- l6 ,rl" l" c"^,1 *transmiterii comunicdrii prin

mijloace electronice $i/sau fax I

Denumirea
operatorului

economic

intreprind
erea

Numirul fi data
contractului

Cod
CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al
contractuluifire TVA inclusiv TVA

o
Cu capital
autohton



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

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

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

Criteriul de atribuire pentru lotul^oturile pentru care au fost aplicat€
criterii de durabilitate:

Prelul cel mqi scdzut a
Costul cel mai scdzut t)
Cel mai bun raport cqlitate-Prel o
Cel mai bun raport calilqte-cosl u

Prin prezenla dare de seamci, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru incheierea

contractulii/contractelor indicate ofost respectot (exceptAnd cazurite prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr' l3l din

3 iulie 2015 privind achiziyiile publice), pricum qi cd in cazul depunerii contestaliilor $i/sau recep,tiondrii rapoartebr
de monitorizare, acestea aufos! examinate $ soluliondle.

prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru dchizilii conJirmd corcctitudinea desfftsurdrii procedurii de

achizilie,japt pentru carc poartd rdspundere codorm prevederilor legale in vigoare'

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Anatol FORTUNA
(Semnatura)



















model-lip

' DARE nn Sn,tnnA
de atribuire a contractului de achizitii publice c

de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a progedurii de atribuire n

I Nr. 4 din04.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autoritltii contractante Primdria orasului Solddnesti
Localitate Orasul Solddnesti
IDNO 1007601004641
Adresa Or. Solddnesti, str. Independentei I
Numir de telefon 272-2-44-66
Numir de fax
E-mail oficial soldanesti.primaria(rD,smail. com
Adresa de internet www.primariasoldanesti.com
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Tinicd Alexandru, primar tel: 0-79001651
e-mail : primar. soldanesti@gmail.com

Tipul procedurii de atribuire aplicate nCererea ofertelor de preturi nlicitagie deschisd
nAltele: flndicatil

Procedura de achizitie repetattr (dup6 torS Nr:
Tipul otriectului contractului de achizi[iel
acordului-cadru

Bunuri n Servicii n Lucrlri n

Obiectul achizitiei ,,Renovarea silii de conferinfe qi a oficiilor
pentru exper{i din incinta clidirii primiriei
orasului Soldinesti,,

Cod CPV 4s212340-l
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de, atribuire .(tn cazul'
uplicdrii altor proceduri decdt licitalia
descn$al

Valoarea estimatd a achiziliei nu depdqeqte 2
000 000.00lei ftrd TVn

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
port alului guv ernamental wv'w. tntender. gov. mrJ)

Nr: ocds-b3wdp1 -MD-1 655364259789
Link.ul:
Data public drii: 17 .,06.2022

Platforma de aehizitii publice utilizati n achizitii.md; n e-licitatie.md; n yptender.md
a D a  n N u

I I t u5ttut at a lusf tlturnDar r[ Prarurrr u5 arl[rzrlr

publice a autoritlfii contractante Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
lwvw.pri mariasoldanesti.rad

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

.Tehnici si instrumente specifice de atribuire nAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie



(dupd caz) nLicitatie electronicd nCatalos electronic
Sursa de finanfare nBuget de stat; nBuget CNAM; oBuget CNAS;

nsurse externe: nAlte surse: flndicatil
Valoarea estimatl (ei,.fdrd TVA) 698 864,55 lei

Data solicitdrii clarificlrilor 20.06.2022
Denumirea operatorului economic
Expunerea suceintl a solicitdrii de clarificare La ce distantd se transportd deseurile
Exnunerea succintl a risnunsului 5 k m
Data transmiterii 2t.06.2022

3. Clarificiri privind,documentafia,de atribuire:

(Se va completa fn cazul in care aufost solicitate clarifi,cdri)

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

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

5. Pffni la termenul-limiti (data 29.06.2022, ora_10:00), au depus oferta 9 ofertanfi:

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi docu'mentele de calificare si aferente DUAE prezen-tate
de cdtre operatorii economici:

Denumir:ea operatorului economic

2

R ezumatul modificirilor
Publicate in BAP/aIte mijloacelor de
informare (dupd caz) l

[Indicayi sursa utilizatd;i data publicdriiJ

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

[IndicaSi numdrul de zileJ

Nr. Denurnirea operatorului gconomic IDNO Asociatiil
administratorii

I DATACONS SERVICE 1012605001057 Badan Igor

) ,,Valerie-Manufacturing,, 1015606001527 Harea Igor

3. S.R.L. ,,VIC DAR COM,, 1422600023727 Obreja Ion

4. Vega Total 1018600014632 $umutovschi Veaceaslav

5. TOPLIDER SRL 1012600015903 Mardari Victor

6. Aquafilter 1015600008030 Moroqan Natalia

1 Vig House 1018600024334 Gradinari Ivan

8. Quantis Eco r02r600022826 Madan Tudor

9. f'orconst 1004600062601 Alexeev Andrei



DATACONS
SERVICE

,,Valerie-
Manufacturing,,

s.R.L. ,,VIC
DAR COM,,

Vega Total

Documentele ce constituie oferta
(Se va con.\mna prin: prezentat, neprezentat,.nu corespunde)

Propunerea tehnicd prezerfiat Dtezentat ptezentat Nu corespunde
Pronunerea financiard Nu corespunde ptez€.ntat Nu corespunde prezentat
DUAE prezerfiat prezentat Drezell^tat ptezental
Garanlia pentru ofertd
(duod caz)

Nu se aplicd Nu se aplici Nu se aplicd Nu se aplici

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

l.lnformalii generale prezental prezeffiat neprezentat neptezental

2.Cerere de participare prezeffial prezentat prezentat prezentat

3.Declaralie privind
valabilitatea ofertei

prezerfiat prezerfiat prezental prezentat

4.Grafic de executare a
lucrdrilor

prezentat prezentat prezentat neprezentat

5.Declaralie privind
experienla similard

prezentat prezentat prezentat neprezentat

6,Declaralie privind
dotdrile specific

prezental prezentat prezentat neprezentat

T.Declarajie privind
personalul

prezental
t .

prezentat prezentat neprezentat

8.Ultimul raport
financiar

prezentat prezentat neprezentat neprezental

9.Certificat atestare
diriginte qantier

ptezental ptezentat prezentat neprezentat

I 0. Certificat/Decizie/Exffas
RSPJ

ptezentat prezentat prezentat neprezentat

(lnformalia privind denumirea documentelor prezentate se vo indica ln conformitate cu cerin{ele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, neprezentut, nu corespunde (in cazul
e'un<l <Jocumentul afost prezentut, dar nu corespundecerinlelor de calfficare))

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

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei

(fhra TVA)*

Cantitate
qi unitate
de misurl

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifiCa{iitre

tehnice
Renovarea
salii de

DATACONS
SERVICE

573148,14
MDL

libucata +



conferinle;i
a oficiilor
pentru ex-
perfi din
incinta
clddirii
primiriei
oragului
$olddneEti

,,Valerie-
Manufacturing,,

594035,63
MDL

l/bucata T T

S.R.L. ,,VIC DAR
COM,,

609232,62
MDL

1/bucata +

Vega Total 623494,93
MDL

llbucata

TOPLIDER SRI. 625060,28
MDL

llbucata -I- +

Aquafilter 692263,1,r
MDL

llbucata + +

Vig House 696588,07
MDL

l/bucata -r +

Quantis Eco 69gi:743,97
MDL :

I/bucata T -t-

Torconst 768410,02
MDL

l/bucata + +

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
llnforma!ia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , sie ve consemna prin: ,, -f " tn cazul corespunderii ;i prin ,,-" tlt cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de
scizut) s-a solicifat: 

:

9. Ofertan{ii respinqi/desca!!fica!!:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

4

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rlspunsului
oneratorului economic

Denumirea oDeratorului economic Motivul respinseriildescalificl rii
DATACONS SERVICE Oferta nu corespunde cerinfelor expuse in

documenta{ia de atribuire:
Conform punct. 23 dinanunful de participare a
fost solicitatd Oferta cu TVA cota 0,0,, .
Oferta Datacons Service este prezentatd inclusiv
cu TVA. Deasemenea qi devizele de cheltuieli -
Formularele 3 si 7 - sint ou TVA inclus.



.lustificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai sclzut n
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre{ n
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

(Se va completa pentru loturilc care au fost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raporl calitate'
prel sau cel mai bun raporr calilate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va complela in cazul in care ofertele aufost reevaluate repelat)

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

Atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru:

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n lPonderea

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

Motivul reevalufu:ii ofertelor

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economrc

Cantitate qi
unitate de

mlsuri

Preful unitar
(fIrI TVA)

Pre{ul total
(fnri TVA)

Pretul total
(TVA cotal

r,0rr)

Renovarea
salii de confe-
rinfe qi a ofi-
ciilor pentru
experli din
incinta clddi-
rii primdriei
oraqului
$olddne$ti,,

SRL ,,Valerie.
Manufacturing,,

l/bucata 594035,63lei 594035.63 lei 594035,63lei

Anularea procedurii de achiziJie publicS:



in temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

15. Informarea operatorilor econornici despre deciziile grupului de Iucru pentru achizifii:

(lnformarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lniru pentru achizilii se realizeazd tn conJbrmitate cu prevederile art. 3I al Legii nr. I3I din 3 iulie
)0I5 privind achiziliite puhlice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I dln 3
it)lie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termtenelor de asteptare, se efectueazd in conformitate
cu prevedirite TITLULU IV Capitolul I (Calculare:a Termenului) al' Codului Civil al Republicii
Moldova).

17. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea operatorului
economlc

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

o DATACONS SERVICE

. * @
o S.R.L. ..VIC DAR COM."

o Vega Total

o TOPLIEER SRL

o Aquafilter

. Vig House

. Ouantis Eco

o Torconst

27.07.2422

27.07.2022

27.07.2022
27.07.2022

27.07.2022

27.n7.2022
27.07.2022

27.A72022
27.07.2A22

e-mail:
dat ac ons. s erv ic e @m ait. ru
e -m ail : mangus t _2 0 0 7 @mail, ru

e-mail : obr ej a _i@mail. ru
e-mail : ve gatotal@mai l.r u

€.m ail : topl i der md@mail. r u

e -m ai I : a quafi I t er md@,m, ail. r u
e -mail : vi ghouse@mail. ru

e -mail : ffi c e @quanti s. md
e -mail : tor c ons tb I @r1t;ail. ru

in cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decAt pragurile prevdzutelaatt.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

n 6 zile in cazul transmiterii comuniclrii
n"i" -iito*e electronice si/sau fax I
n 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
orin miiloace electronice si/sau fax n :

in cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare dec6t pragurile
prevdzute la art.2 alin. (3) al Legii rv. 131 din 3
iul ie 2015 privind achizi l i i le publice

tr 11 zile incazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
J 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
orin miiloace electronice si/sau fax n

Denumirea intreprinder Numirul Cod Valoarea contractului Termen de

6



operatorului
economic

. .  ea :
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asocier
e/

Cucapital
strlin

qi data
contractulu

v
acordului-

cadru

CPV :; ; : i i :

' *5li'.
' ";{t' ' ' .*H*i'

: : : F f'fdi
'  ' ' ' * :g  l

:";' rJ--
; , l  - . .-  - i
t " i l .

-  : l

.  . .  " '
:i:: :'. :lirt:ni'ililll ilil

:
TVAc6ta
,r9. --..;' "

i  ; i i  ; i q  
- t

.  -  - l s , t -
:  i N  - - '

' . . ' ]
i l  r

valabilitate aI
contractului/acord

ului-cadru

,,Valerie
Manufacturi
ng,, sRL

Cu
capital

autohton

Nr.65122
din
04.08.20
22

4521234
0-1

59403s,
63 lei

s94035,
63 lei 3t.12.2022.

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

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru tncheierea
contrictului/contractelor indicate a fost respectat (excepfind cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. I3l tlin 3 iulie 2015 privind achiziliile publice )t precum qi cd tn cazul depunerii contesta{iilor qi/.sau
recep|iondriirapoarteloriemoninrizaie,aiasteaaijostexaminateqisoIu1ionite

Prin prezenta dare der seamd, grupul tle lucru pentru achizilii conJirmd c:orectitudinea desfdsurdrii procedurii
de ochizi(ie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare,

Conducltorul  grupului  de lucru pentru achizi f i i :
c-Y
JL?,J-

(Semndtura)
Tutze- 2 ).ra

' Nume, Prenume)

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

(DA/NU)

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

(indica{i suma cu TVA)

Codul CPV al lotuluilloturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabi l i tate:

Criteriul de atribuire pentru lotullloturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut n

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calilale-prel a

Cel mai bun raport calitate-cost =

L



DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii publice wп
de incheiere а acordului-cadru п
de апulаrе а рrосеdurii de аtriЬuirе п

Nr 01 din 08 august 2022

1. Date сч privire Ia autoritatea contractanti:,

Dепumirеа aшtoritйtii contractante, Рrimаriа s, Vёsieni, r-l Ialoveni
Localitate s. Visieni . r-l Ialoveni
IDNo 1 00860 l 000994
Adresa MD 68З0, s. Visieni, r-l Ialoveni
Numf,r de telefon 02684454б
Numir de fax 026844236
Е-mяil oficial vasieniprimaria@.qmail. cont
Adresa de internet
Persoana de contact (tttlпte, рrепumе, lеlеfоп,
e-mail)

Вirsб Ana
0б89957зб

Z, Date сч privire la рrосеdчrа de аtriЬчirе:

Тiрul рrосеdurii de atribuire aplicate wпСегеrеа оfегtеlоr de рrе,turi пLicitalie deschisЁ
nAltele: Ппdiсаtil

рrосеdurа de achizitie repetati (durld caz) Nr:
Тiрul obiectului сопtrасtului de яchizilie/
асоrdчlui-саdrч

Вuпuri r.чп Seгvicii п LLrcrlri п

Obiectul achiziliei Produse alimentare pentru Gradinilele de copii пr.
1gi пr. 2 din s. Vlsieni, r, laloveni perioada august-
dесеmЬriе 2022

Cod СРV 1 5800000_6
Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind
пlеgеrеа рrосеdurii de аtriЬчirе (iп cazul
aplicdrii altor procedari decdt licita\ia
deschisd)
Рrосеdurа de аtriЬuirе (se va iпdiса diп cadrul
р or t а l u l u i gll у е пшпх е пt а l уч м,н, 

^ 
m l е пtl {. r, ýot,. !!t ф

Nr: с* l,,,,i:l ц:с1,1; J ;ý4{ )_ 1 ]1}^i?*1 j,:,л 1;i 1l 
;,

Link-ul
https ://achizitii. md/ro/public/tend er l i 2 l06026 l

Data рuЬliсёtrli, 19 .07,2022
Platforma de achizitii publice utilizatй wп achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

Рrосеdurа а fost inclusi in рIапul de achizi{ii
publice а autoriti(ii contractante

пDа пNrt
Link-ul сltrе planul de achizilii publice publicat

Апuп{ de inten{ie publicat iп ВАР (duрd caz) Data: 19.07 2022
Link-ul;
http s : /i achiziti i. md/rolpub l i citend er l l 2 l 06026 l

Tehnici Ei instrumente specificc de аtriЬчirе
(dullй caz)

пАсоrd-саdru пSistern dinamic de achizilie
пLicitatie electronic1 пСаtаlо.q electronic

Sursа de fiпап{аrе wпВugеt de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS:



пSursе ехtеrпе; nAlte sursе: IIttdic,u!il
403050,00 leiYаlоаrеа estimati (lei, fdrd ТlЦ)

3. Clarificiri privind documenta{ia de аtriЬчirе:

(Se va соtпрlеtа iп cazul iп care aufosl solicitate сlаrфсdri)

Data solicitirii clarificйrilor
Dепшmirеа ореrаtоrului economic
Ехпuпеrеа succinti а solicitirii de сlаrifiсаrе
Ехоuпеrеа succinti п risрuпsului
Data transmiterii ..'

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa iп cazul iп care ml.fost operate mоdфсdri)

5. РffпД la termenul-|imiti (data 21.О7 _2022_, оrа_11_:_00_), au depus oferta _l3_ оfеrtап{i:

Loturi Dепu mirea operatorilor
economici

lDNo Asocia{ii/administr
atorii

Lotul пr. 1

ргоdusе de
panificalie

Nu s-a petrecut din lipsa de оfегtе

Lotul пr. 2
Ргоdusе
lactate si

deгivatele lоr

Lapmol SRL
1.I. "PRoZoRovSKI LILIAN"

1002б00024308
l010б05000089

Ioni{й Serghei
prozorovski Lilian

Lotul пr. 3

ргоdusе din
сагпе

Sc "VILLA PRODOTTI" S.R.L,
I.I. "PRoZoRovSKI LILIAN"
SRL Nobil Prest
SRL ВАGUЕТТЕ

l01б600007719
1010б05000089
lt}1060002l038
l01460003774l

Alexei Agrici
рrоzоrочski Lilian
Caluglrer Vadinr
сurdоча svetlana

Lotul пr. 4
produse din

peýte

SRL Nobil Prest
SRL BAGUETTE
I.I. "PROZOROVSKI LILIAN"

l01060002l038
l01460003774l
1010б05000089

Caluglrer Vаdim
curdova svetlana
prozorovski Lilian

Lotul nr. 5

Alte ргоdusе

SRL Nobil Prest
I I. "PRoZoRovSKI LILIAN"
Delmix Prim SRL
SRL BAGUETTE

10l0600021038
10I0605000089
l010{10003I257
1014600037741

Caluglrer Vadim
,Prozorovski Lilian
Dilan Gnlina
сurdоча svetlana

Rezu matul modificf, rilоr
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmпrе (duрй caz)

IIпcticali sursa ulilizctlci ,si сlслlа 1lublic{trii/

Теrmеп-limiti de dерuпеrе qi deschidere а
оfеrtеlоr рrеluпsit {duрd caz)

[Indica{i пumdrul de zile l



6. Iпfоrmа{ii privind ofertele depuse qi documentele de саlifiсаrе 9i аfеrепtе DUAE prezentate de
citre ореrаtоrii economici:

Denumire dосumепt
Dепumirеа ореrаtоrului есопоmiс

Lotul пr. 1

produse de
panificalie

Lotul
пr.2

Рrоdus
е

lactate
si

derivat
ele lоr

Lotul пr. 3

рrоdusе din саrпе
Lotul nr. 4

produse din
peýte

Lotul пr. 5

Alte рrоdusе
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7. Informa{ia privind согеsрчпdегеа оfеrtеlоr cu сеriп{еlе solicitate:

Lotulnr. 5

Дtе ргоdusе
|75822,35

182202.42
21628з,29
177528,90

* iп cazul utilizйrii licitaliei electronice se l,a iпсfiса prelu! ofertei fiпаlе(Iпfоrmаliа priviпd "(|оrеsрuпdеrеа cll ceriпlele аеЪЫiРаrе" si "(.|ore.spttпclerect ctt ,;.lec,ific,cltiiletеhпiсе " , Se va сопsеmпа рriп" ,, -| " iп cazui cororpundrrii ;i рriп ,.-" iri cctztll пecclt.e,s1ltlttclerii)
8, Репtru elucidarea uпоr neclaritil{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрuпdеrеа оfеrtеi сuсеriп{еlе stabilite in dосumепtаба de аtriЬчiге ii".iuriv justificarea рге{ulчi апоrmаl de scйzut) s-а solicitat:

cantitate
qi unitate

de mйsчri

Соrеsрuпdеrеа
cu сеriп{еlе de

calificare

Согеsрuпdеrеа
сu specifica{iile

tehniceNu s-a petrecut din
lipsa de оfеrtе

Lotul пr. 2
Рrоdчsе
lactate si
derivatele lоr

l296|7.|з
1з7659,

Lotul пr. 3
produse din
саrпе

PRODOTTг,S.R.L.

I.I. "PROZOпOVSKI

80997,00

89608,33

Lotul пr. 4
Alte produse

ýRLNobi' Prest - +

+

+

SRL BAGLiETTE

ri;ФкйбйТsкr
LILIAN,,

l98б4,00

21666,67

I.I. ,,PRozoRovsп
LILIAN"

Iпfоrmа{iа solicitati Rezmatul risрuпsului
torului есопоmiс28 07.22

28.07,22

SC",\лLLА рRODоттг,

SRL NоБГРrЪst

28.07 2022 оfегtа ajustatй

28.07,2022 оfеrtа ajustaЙ

81000,00

98700.00

+

+

+

+

l98б3,00 +

+

+

Oferta ajustatё

Оfегtа ajustatй



9. Ofertan{ii respinpi/descalifica{i:

Dепчmirеа ореrаtоrulчi есопоmiе Motivul respingerii/descalifi сй rii

10. Modalitatea de ечаluаrе а оfегtеtоr:
pentru fiесаrе lot пw
репtru mai multe loturi cumulate п
pentru toate lоtuгilе п
Alte limitlri privind пчmбrul de lоtuгi саrе pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: РпtliсаliI

Justifioarea deciziei de а пu atribui contractul рё loturi:

l1. Сгitеriul de atribuire aplrcat,.- '

Pre{ul cel mai sclzut п w
costul cel mai scй,zut п
Се1 mai bun rарогt calitate-pre1 п
Cel maibun rароrt calitate-cost п

(iп сапi iп care iп catlrttl pt,ocedurii cle atrihuire ,ýuпl aplicate пlаi mtllte c,riterii tla ctlt.illttit(,, ,r(, l,(//.
iпdiса toale cril.eriile de atribuire aplicate ;i dеtшmirеа lolurilor аfеrепtе)

12. Informafia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:

(se vct соmрlеtа реп|ru lohtrile care au.fost alrihuile h haza crileriilor: cel mаi Ьtm уaporl calirme-
рrе| salt cel mai Ьuп raport calitale-cost)

13. Rеечаlчаrеа ofeЁelor:

(Se va completa ttt cazul iп care ofertele au.fost rea,ahlale repetat)

Motivul rеечпluйrii оfеrtеlоr
Modificirile ореrаtе

14. iп urmа ехаmiпдriо еvаluirii qi соmраririi оfеrtеlоr depuse in саdrчl рrосеdчrii de аtriьчirе s-a
decis:

Аtriьuirеа contractului de achizilie publici/acordului-cadru:

Factorii de evalrrare vаlоаrеа din оfеrtй Рuпсtаjul calculat
Dепumirеа о,реrаtоrului economic l Total

Dепumirе factorul 1 Ponderea
Dепumirе factoruln Ропdеrеа

Dgnumirea operatorului economic n Total
Dепum rе factorul 1 Ponderea
Denum rе factorul n Ропdеrеа

Dепumirеа lоtului Dепumirеа
ореrаtоrului

есопоmiс

Cantitate qi
unitate de
misuri

Рrе{ul uпitаr
(fiiri ТVА)

Рrе{ul total
(йrП ТVА)

Pretul total
(inclusiv
TvA)

Lotul пr, l
produse de
penificatie

6



Lotul пr. 2
рrоdчsе lactate
derivatele lor

рrоdusе din саrпе

Sс;йLLА
PRODOTTI"
S.R.L.
SRL Nobil Рrеst ig8бз,00 238з6.00

SRL Nobil Prest 175822.з5 l97668,00

Апulагеа рrосеdurii de achizilie publicI

in temeiul агt. 71 alin. lit

Аrgumепtаrе

(Iпfоrmаrеа operatorilot, есопоmiсi iпtplica|i iп procedura de atribuire despre cJcciziile gt.ttpttltti cle
Iuсru репtru achizi|ii se realizeazd iп ion76y7nitite сч prevederile art. 3I ai Legii пr. lзl clitl з ittlia
20I5 priviпd achiziliile publice)

(selectali tеrmепul de a;teptare re.yeclal.. Саlшlаrеа lеrmепеlоr prevdzttle cle l.egect ttt.. lзl сliп з
iulie 2015 рriviпd ac_hizi|iile publice, iпсlu.siч а termeпeltlt,de aqtep|are, Se a.fecПlecizd ttt сопfоrmitаtе
cu prevederile TITLUL{П Il,' Capitolul I (Calcularea 'l'еrmепului) al (odului Cil,il а! iiepthlicii
Moldova).

129617,1з
SRL

l4l4 l 8,70

,)i lй,.4ii -

Alte рrоdusе

15. Informarea ореrаtоrilоr economici despre deciziile grчрulчi de lчсru репtru achizi{ii:

Dепцmirеа ореrаtоrului
economic

I)ata transmiterii Modalitatea de transmitere

ICS Laprnol SRL 28.07.2022 lapmol@)lapmol.md
SC "иLLA рRоDоттг, S.R.L. 28.07.2a2z vil lap rtltiotti, ii.rrlar l, l,u

SRL Nobil Prest 28 а7 2022 поЬilрг*st@mаil,ru

SRL Nobil Prest 28.0,7 2022 поЬilргеst@mаil,гr,r

1б. Теrmепul de aqteptare репtru incheierea contractului:

In саzul iп саrе чаlоагеа estimatй а contractului
este mai mici decit pragurile previzute la ап.2
alin. (3) alLegii пr, lЗ1 din 3 iulie 20l5 pгivind
achiziliile publice

wП б zile in cazul transmiterii comunicёrii рriп
mijloace electronice ýi/sau fах п
П 11 zile in cazul netransmiterii соmuпiсlrii
рriп mijloace еlесtrопiсе gi/sau fах п

In cazul in саrе чаlоаrеа estimata а contractului
este egali sau mai mаrе decit рrаgurilе
prevazute la агt. 2 alin, (3) al Legii пr. 1З 1 din З
iulie 20l5 privind achiziliile publice

П l l zile iп cazul transmiterii соmuпiсirii рriп
mijloace electronice 5i/sau fax п
п 16 zile in cazul netransmiterii соrпLrrliсёгii
prin mijloace electronice 5i/sau fах п

тоill шl-r*

Lotul пr. 4

ДЦqplqфr.
Lotul пr. 5

__]



17. Сопtгасtчl de асhizi{iе/асоrdul-саdru incheiat:

Dепчmirеа
ореrаtоrчlui

economic

Intreprindere
а:

Сч capital
autohton/
Сч capital

mixt/asociere/
Сч capital

strfiin

NumirчI
qi data

сопtrасtчlui/
асогdчlчi-

саdrч

Cod CPV

|_5550000-8

vаlоаrеа contractului
Теrmеп de
valabilitate

al
сопtrасtulu
i/acordului-

саdru

ff,rf, ТVА

l296l7.1з

inclusiv
TvA

l4l4l8,70
ICS Lapmol
SRL

28
08.08.22

.1
зl,l2.22

Sc "VILLA
PRODOTTI"S.R.L. 29, 08.08.22 l5lз000()-8 80997,00 97l96.40 зI 12.22

SRL Nobil Prest 30 08 08.22 l 5 l з0000-8 l95685_з5 22l _ý04.00 з1.12.22

18, Informa{ia privind achizilii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica clatd. se crlm1lleteazd cloar iпcazul iП care la procedura 
_de 

achizilie publica iu.fost iПti"i, criterii cle chrabilirarc \\i .у-а iпсhеiаrcoпtract,,boпtracte репtlu lott'lofuri pritrl, ,оrе att.fost bphcate criterii de chtrabi|inre):

рriп рrеTепtа dare,d,e s.eayit, grupul de lacru declard сd tеrmепul cle u;teptare репtrи tncheiereacontractuluVcoпtractelor indicate-a jort ,91r"ctot (ехсерtdпtl cazurile prevd7,ute'cle art. з2 аliп. (З) al l-egiiпr' 131 diп 3 iulie 2015 Priviпa аiъizцtiti publiie l, iruii* q.i с,й ti 
"";;i i;;"erii contestaliilor qi/saurecep|ioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea ач jost цumiпаtе qi ,otiyiountu.

Рriп рrе4епtа dare de seamii, grupul de lucry репtrч achizi|ii сопfirmd corectitudinea desldsurdrii procecluriide асhi4фе,fорt peпtru 
"oru 

poorta rаsрuпdiе *nPr. pr*"i"rito, legale tп vigoare.

СопdчсДtоrul grupului de lчсru репtru achйilii;

hR

бSr tAe_
(Sеmпсlпrа)

r,ý

Аu fost aplicate criterii pentru achizi{ii рuЬliсе durabile (achizifii
verzi)?

Vаlоаrеа С. *.П'"'fi
lоtчlцi/lоtчrilоr репtru саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

Coclul CPV al ro'u'u
de durabilitate:

сгitеriчI de аtriьчirе репtru torullro*u.itffi
aplicate criterii de durabilitate:

Од,N(D

rMaБori .r,,,r,i ri Ti,'i)

Pre|ul cel mаi scdzttl а

costltl cel mаi scdzttt с
Cel mai Ьuп rapclrt ccllileilallra{ r
Cel mаi Ьuп raporl cctlilate-co.yl с



































model-tip

DARB DE SEAMA
./ de atr.ibuire a contractirlui de achiiilii publice tr
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 1 din 04.08.2022
1. Date cu privire Ia autoritatea contractantd:

Denumirea autoriti,tii contractante Liceul Teoretic Dorolcaia s. Doro{caia, raionul
r013620000r80

aia. raionul Dubdsari
1013620000180
Liceul Teoretic Dorolcaia s. Dorolcaia, raiorutl

Numlr de telefon 248-45-3 39, 218-45-2 r 0
Numdr de fax 248-15-339
E-mail oficial I t dor o tc ai a@,gmai l. c o m

Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, tuteyon, * B erzan Valentina, 0 69 B 0 4 5 5 0

2. Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate ,/ rCererea oferteloi: de pre{uri nlicitafie

deschisi rAltele: [Indica(i]
Procedura dq achizitie repetati Atad caz) Nr:
Tipul 

. 
o.biectului contractului tle a"hlr@

acordului-cadru ,/ Luciiri n
Obiectulrachizi{iei Modernizarea salii sportive hllceul Teoretic

Dorotcaia

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului p.ivi"a afeg€rea
procedurii. de atribuire, (in cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licit agia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din-;qdr"t
p or t a I u I u i guv ern om e nt al www. mt end e r. g ov. md)

Nr:  21059938
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3*dp I _
MD-l651701189623
Data publicari i :  13.07 .2022

Platforma de achizifii publice utilizati '/ achizitii.md; n e-licitatie.md; I yptender.md

Procedura a fost inclusl in planul de achizili i
publice a autoritifi i contractante

r D a  l N u
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat

Anunf de intentie publicat in BAp (dupa ca4 Data:
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
dupd caz)

r:Acord-cadru lSistem dinamic de achizilie rl-icita-tie
elec]ronicd lCatalog electronic

Sursa de finanfare
/ Buget de stat; lBuget CNAM; lBuset



CNAS; rSurse externe; rAlte surse:
IIndicaliJ

Valoarea estimati (ei, fdrd TVA) 1176666.00 lei

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

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

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

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

6, Informa(ii privind ofertele depuse si documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de
citre operatorii economici:

Data solicitirii clarificirilor Nu sunt
I)enumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de clarificare
Expunerea succinti a risnunsului
Data transmiterii

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

[Indicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

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

[Indica{i numdrul de zileJ

5. PflnI la termenul-limiti (data 21.07.2022,, ora_l0_:00J, au depus oferta _1_ ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO , ..... odiaJii/
administratorii

l . SRL..Livart Prim" 1012600038364 Carabadiac Artur

Denumire document
Denu mirea operatorului economic

SRL.. Livart Prim..
Documente de calificare

Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

DUAE(Documentul unic de achizitie) prezentat
Cerere de participare prezental
Declaratie privind valabilitatea ofertei -90 zile prezental
Scrisoare de sarantie Dentru ofertd prezental
Grafic de executare a lucrdrilor, 3/treilluni
calendatistice

prezental

Declaralie privind experien{a similard prezentql

Lista principalelor lucrdri executate in ultimul
an de activitate

prezentat

Declaralie privind dotirile specifice, utilajul qi
echipamentul necesar pentru indeplinirea
corespunnzdtoare a contracfu lui

prezentat

Dec lara{ie privind personal ul de specialitate
propus pentru implementarea contractului

prezentat

Lista subcontractanli lor ;i partea/ p5r{ile din
contract care sunt indeplinite de acestea de

prezentat

2



ataqat cop i i/ copi i le contractulu i/ contractelor
incheiat/incheiate cu subantreprenorii

Informati i privind asocierea Drezentat
Ansaiament tert sustindtor fi nanciar nrezentat
Angajament privind suslinerea tehnicd gi
profisionali a ofertantului/ grupului de
operaton economlcl

prezentat

Declaratie tert sustindtor tehnic prezentat
Declaratie tert sustinitor orofesional prezentat

Aviz pentru participare la licitaliile publice de
lucrdri din domeniul construcfi i lor gi
instalatiilor

prezentat

Documentatia de deviz prezentat
Dovadi din care si rezulte o formb de
inresistrare in cazul oersoanei iuridice

prezental

Lichiditate seneralS prezental
Disponibilitatea de bani lichizi, resurse
creditare lcertificat de la o bancd comercialS/

prezental

Ultimul raport financiar (Bilantul contabil) prezentat
Declara.ti e privind obli gaf ii le contractuale fa{6
de alti beneficiari

prezentot

Certificat privind lipsa sau existenla restanlelor
fatd de busetul oublic national

prezentat

Certificat de atestare tehnico- profesionald a
dirigintelui de gantier qi ordinul de angajare in
tuncfie

prezentat

Scrisoare de garanJia de bund executare a
contracrului 1004

prezentat

Garantia lucrdrilor executate 5 ani prezentat
Termenul contractului gi modalitatea de achitare
a lucrdrilor

prezentat

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

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

* In cazul utilizdrii licitafiei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informa{ia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se va consemna prin: ,, + " tn cazul corespunderii Si prin ,,-" tlt cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclariti(i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerinfele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s.
a solicitat:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorulul
economrc

Pre{ul
ofertei
(fdri

TVA;'t'

Cantitate
li unitate
de.misuri

Corespun
derea cu
cerin{ele

de
calificare

Corespundbre
. 

t ,,, CIl ., ,

snecificatiile
:, :,t6hni0e

Modernizarea salii
sportive la Liceul
Teoretic Dorotcaia

SRL,,Livart Prim" 701 0 l  5 .07 I + +



Data
solicitIrii

Operatorul
economic

Informa{ia
solicitati

Rezmatul rispunsului operatorului economic

SRL,,Livart
Prim"

25.01.2022 Conform
scrisorii nr.
tt7
justificarea
prelului
anormal de
scazut.

Raspuns primit 26.07.2022 Compania noastra activeaza pe piata
tin R. Moldova din anul 2013, fapt ce ne-a permis sa facem
o relatie de colaborare foarte buna cu multe magazine de material

ile constructie, si anume
Uniplast SRL,SA Supraten,General Building SRL,Romstal SRL'

SRL Volta, SRL Bicomplex' SRL
Bicomplex-Construct,Eurolumina SRL,Nelimot SRL(Nanu
Market) ect. la care beneficiam de o
reducere de 15-407orceea ce ne permite sa oferim preturi scazute

la majoritatea materialelor'
plus la aceasta avem o gama larga de instrumente electrice,
mecanizme si unitati de transport in
proprietate ceea ce ne da posibilitarea sa reducem cheltuielile de
transport, mecanisme,
cheltuieli de regie si beneficiul.
! Cheltuieli de transport, regie si beneficiul-Conform articolului 6

din legea nr. 85 din 03.01.1992
cu privire la antreprenoriat si intreprinderi' intreprind€rea are
dreptul sa stabileasca individual'
preturile si tarifele la productia fabricata(lucrari si servicii
prestate).
Comform Hot5r0rea Guvernului nr.142 din 9 martie 2022 pentru
modificarea pct. I
din HG nr. 165/2010 cu privire la cuantumul minim
garantat al salariului in sectorul real.
incep6nd cu I aprilie 2022, cuantumul minim garantat al
salariului in sectorul real (la
intreprinderi, organiza{ii, institu{ii cu autonomie financiarS,
indiferent de tipul de proprietate
gi forma de organizare juridictr' in continuare - uniti{i) se
stabilqte in mdrime de 20'71 lei Pe
ortr sau 3 500 de lei pe lun5o calculat pentru un program complet
de lucru in medie de 169 de
ore pe luni.
3500(lei)/169(ore;:29.7t lei/ora in sectorul real
in temeiul art.12 din Legea salarizdrii nr.847/2002, cu
modifi cirile ulterioare, printr-o
Hotlrdre de Guvern se modifictr periodic punctul I din Hottrr6rea
Guvernului nr. 165/2010
prin care se stabilegte, de la o anumittr dattr, cuantumul minim
garantat al salariului in
sectorul real (la intreprinderi, organiza{ii' institu{ii cu autonomie
financiard. indiferent de
tipul de proprietate gi forma de organizare juridicl)' calculat
pentru un program complet de
lucru in medie de 169 de ore pe luntr.
in Anexa nr.3la Hotir6rea Guvernului nr.743/2002 coeficientul
de complexitate, aplicat la
stabilirea salariului tarifar pentru categoria I de calificare (de
salarizare) pentru ramura
construc{ii lor, constituie 1,3.
3500(lei)/169(ore;=29.7t *1.3(coef cat 1)=26.93Iei /ora pentru
muncitor de categoria nr.1
In concluzie tinem sa mentionam ca A M E N D AM E N T CP
L.01.02 :20 12 / A2 :2022,
este doar Modul de calcul al salariului mediu pe ori al



m uncitori lor-constructori pentru
determinarea valori i estimative de deviz a autoritS{ii contractante
qi pre{urilor contractuale
ale obiectivelor de construcfii prin procedura achizi{iitor publice
de lucriri.cu si salariu
minim pe care operatorii economici ar putea sa le ofere la
procedurile de achizit i i  publice
,Salariu prezentat de catre compania noastra variaza de la 32 lei
lora la 42lei lora in
dependenta de calificare si specificul lucrarilor prestate,fapt care
ne permite executarea
lucrarilor si salarizarea corespunzatoare angajati lor SRL Livart
Prim.

9. Ofertanlii respinqi/descalifica(i:
Denumirea operatorului economic Motivul respin gerii/descalifi clrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
./ Pentru fiecare lot n

Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluia;i ofertant: flndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

./ Preful cel mai scizut
Costul cel mai scAzut tr
Cel mai bun raport calitate-pre! I
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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



Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile operate Denumirea bunuri lor Unitatea

de masura
cantitatea Pini
Ia evaluare

cantitatea
dupi
evaluare

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economrc

Cantitate qi
unitate de
misuri

Pre{ul
unitar
(fir[
TVA)

Pre{uI,,total
lfirirV;g

P.,re1ul total
(inclusii
TVA)

Modernizarea salii sportive la
Liceul Teoretic Dorotcaia

SRL,,Livaft
Pr im"

70 1 01 5.07 841218 .08

Total 701015 .07 841218 .08

14. in urma examinlrio evaluirii qi compar[rii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art,7l alin. lit

Arsumentare:

(lnformarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I3l din 3 iulie
2015 privind achizi;iile publice)

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3l din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptqre, se efectueazd tn conformitate
cu prevederile TITLULUI M Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).
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15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

Denumirea operatorului
economrc

Data transmiterii Moda]it-atea d e :trans'mit€fe

SRL,,Livart Prim" 25.07.2022 livartprim@gmail.com

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimati a contractului este
mai micd decAt pragurile prevdzute la al.t,2 alin. (3)
al  Legi inr.  131 din 3 iul ie 2015 pr iv ind achizi l i i le
oublice

,/ n O zite,,in cazui:ttia smitCiiircbmuniciiii
prin mijloace electronice Ei/sau fax n

n 1l zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatb a contractului este
egal6 sau mai mare decdt pragurile prevdzute la art.2
al in.  (3) al  Legi inr.  131 din 3 iul ie 2015 pr iv ind
achiziliile publice

11 zile in cazultransmiterii comunicdrii prin
iloace electronice si/sau fax n

n
m
I 16 zile in cazul netransmiterii comunic[rii prin
miiloace electronice si/sau fax r

I 7. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:



Denumirea
operatorului

economic

intreprin
'' derea:

Cu
capital

autohton/
,ct"capital

,mixt/asoc
iere/
Cu

capital
,,, striin

Numirul
qi data

contractului/
acordului-cadiu

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate

"orr,iut",utoi/acordului-
cadru

r:i +l
SRL,,Livart
Prim"

1 4 04.08.20224s200000-9 701015 .07841218 .083r.r2.2022

Total 701015.07 841218.08

1g. Informa{ia privind achizi(ii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tn

cazul tn ,op lo pro"edura de achizilie pubticd aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

Au fost apl icate cri teri i  pentru achizi{ i i  publ ice durabi le lachizi l i i  verzi)? (DA/NU) _nu_

Valoarea de achizi{ ie cu TVA din contract/ contracte a lotului/ loturi lor pentru
care au fost apl icate cri teri i  de durabi l i tate ( lei  ivlD)l (indicali suma cu TVA)

;;lJJffLlt 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de
d u rabi l i tate:

Prelul cel mai scdzut n

Costul cel mai scdzut E

Cel mai bun raport calitate-Prel tr

Cel mai bun raport calitate-cost E

Prin prezenta dare cle seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a'Eteptarc pentru incheierea
confiactului/contractelor indicute a fost respectat (excepthnd cazufile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. 131 ctin 3 iutie 2015 privintt achiziyiile publice ), precum ;i cd in cazul depunerii contesta(iilor Ei/sau
recep(iondrii rapoartelor cle monitorizare, ilceastea aufost examinute Ei solu(ionate.

prin prezenta dare de seumd, grupul de lucru pentru achizilii conlirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poartd riispundere conform prevederilor legale tn vigoare,

Conducitorul  grupului  de lucru pentru achizi( i i :
n /

tJ2 Ouct'Al I/ u0 ru €,A-z
(Nume, Prenume)

















DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice tr

Nr. ocds-b3wdp 1 -MD -I 657 612087 1 44 din 08.08.2022

Date cu la autoritatea contractanti
Denumirea autoritltii contractante Primdria comunei Cocieri
Localitate s.Cocieri
IDNO 1007601007790
Adresa s.Cocieri, rl.Dubdsari, str.Renagterii nr.68
Numir de telefon 0248-52-244
NumIr de fax 0248-s2-238
E-mail oficial aplcocieri@gmail.com
Adresa de internet htto://coc ieri.comuna.md/
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-
nail)

Godorozea Natalia, 0681 427 7 6, nataliagodoro zea@mail.ru

., Date cu re la ra de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea Ofertelor de Preturi
Procedura de achizitie renetatfl 6uod caz) Nr: ocds-b3wdp 1 -MD-1 656338537 480
Tinul obiectului contractului de achizitie nLucr[ri
Obiectul achizifiei Reparati a drumului, str. Primqverii Si str. Nistreana pina

intersectia str. Tarmului
Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
nrocedurii de atribuire

Legea nr. l3 1 din 03 .07.20 15, art.57

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

Nr: ocds-b3wdol -MD- 1 657 612087 144
Link-ul: https: I I achizitii.md/rolpublicltender/21 059850/
Data publicdrii: 12.07 .2022

Platforma de achizitii publice utilizati n achizitii.md;

Frocedura a fost inclusl in planul de achizi{ii
publice a autoritdfii contractante

nDa
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
https:llachizitii.md/rolpublicleplan/2l059850/

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

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dund caz)

Nu se aplici

Sursa de finantare rBuget de stat;
Valoarea estimati (ei, Jdrd TVA) 730000,00

3 Clariliciri nd documentatia de atribuire:
Data solicitlrii clarificirilor

.

I
2
J

14.07.2022
15.07.2022
t8.07.2022

Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de clarificare 1. OE a solicitat incdrcarea formularului F5 si s-a

interesat daci este proiect de execufie
2. OE a menlionat cd AC este obligatd si

incircare a formularul F5
3. Nu este indicat[ catesoria solului

Expunerea succinti a rispunsului 1. AC a menfionat cd toate documentele necesare
au fost incdrcate qi cd este proiect de execulie

2. AC a menfionat c[ F5, se incarcd de citre OE
3. OE, a fost invitat la amplasamentul lucrdrii,

pentru a obline informafie mai detaliatd pentru
elaborarea ofertei

Data transmiterii r. 14.07.2022
I



2. t5.07.2022
18.07.2022

fo in docrrmentatia de rtribuire:
Rezumatul modifi cdrilor
,:o):Y:,r" BAP/alte m ij lo ac e lo r d e i n fo rm a re Jt"ai"o1i sursa utilizatd Si data publicdriiJ

[Indicali numdrul de zileJTermen-limiti de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (duPd caz)

P6ni lo rprrrrenul-limifi (data 28 iulie ora 11:00), au depus of'erta I otertan

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

1. PRIM INTER CONSTRUCT SRL t017600027419 Basiul Stefan

6. Informa(ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare 9i aferente DUAE prezentate

de citre operatorii economici:
Denumirea operatorului economic

I)enumire document

Documentele ce constituie oferta

nu a fost solicitatdGaranfia pentru oferti
I)ocumente de calificare

Se va consmna prin:

Declaralie privind
valabilitatea ofertei

Declaralie privind
experienla similar[

Declaralie privind lista
principalelor lucrdri
executate in ultimul an de
activitate

Declaraiie privind dotdrile
specifice, utilajul 9i
echipamentul necesar Pen-
tru indeplinirea corespun-
zdtoare a conffactului

Declaralie privind
personalul de sPecialitate
propu, pentru
implementarea contractului

Extras din Registrul de
Stat al persoanelor iuridice



Termenul de garanfie a
lucrdrilor

prezentat

Situaliile financiare pentm
anul202l

prezentat

Certificat privind lipsa
datoriilor fatd de BPN

prezentat

nlbrmatia erea ofertelor cu cerintele solicitate:
Denumirea

lotului
Denumir:ea
operatorului

economic

Pre{ul ofertei
(fere TVA)*

Cantitate si
unitate de
masura

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare,

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice
Reparati q
drumului, str.
Primaverii Si
str. Nistreana
pina
intersectia str.
Tarmului

PRIM INTER
CONSTRUCT SRL

773 293,69 1 lot

7. Info

8. Pentru elucidarea unor neclaritlfi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de

9. Ot'ertan escalificati:
Denumirea operatorului economic Motivu I respingerii/descalifi cirii

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

11. Criteriul de atribuire aplicat:
Prelul cel mai scAzut tr

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi: Nu se anlici

13. Reevaluarea ofertelor: Nu se anlici
Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile onerate

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

Atribuirea contractului de achizitie pubhca

scazu' s-a solicitat: Nu se anlici
Data

solicitirii
Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul .u:H;."*1i operatoru I ui

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

Denumire factorul 1 Ponderea

nburea contract ul tzr uDllca:
Denumirea lotului Denumirea

operatbrului
economrc

Cantitate si
unitate de
masura

Preful unitar
(fnrn TVA)

Preful total
(ffirn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

Reparati a drumului,
str. Primwerii Si str.
Nistreana pina
intersectia str.
Tarmului

PRIM INTER
CONSTRUCT

SRL
I lot 773 293,68 773 293,68 927952,42

Anularea procedurii de achizilie public6:



Denumirea opelatorului
economrc

Data transmiteiii Modalitatea de,tiansmitere

PRIM INTER CONSTRUCT SRL 29.07.2022 e-mail ste panbasiul@mail.ru

-* -1
In temeiul art.7I ahn. lit
Argumentare:

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

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:
cazul in care valoarea estimat5 a contractului este I n 6 zile in cazul transmiterii comunicirii prin

mai micd decdt pragurile previzute la art. 2 alin. (3) | mi.iloace electronice $ilsau faxr
al Legii nr. i31 din 3 iulie 2015 privind achiziliile I n I 1 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin

lice I miiloace electronice $i/sau faxr
17. Contractul de achizitie incheiat:

,Denumir,ga,
operatorulur
,economlc

Intreprin
derea:
. Cu,
cabitat

autohton

,,'Numlrul
::.. $i daia:l
contractului

Cod CPV

Valoarea cohtractului Termen,
. d€.
Valabilitat

eal
contractul
,' ul

1: 1.*

rl rl )r: ::i: f

f[rn TVA
tn: :::: :
t.n .i.

lrti:trl:siir l:

"'rtt!:ti:: I :;i:t:

tnctuslY,

'=-j.;L=.-u 11.:,

PRIM INTER
CONSTRUCT
SRL Da 31

08.08.2022 45200000-9 773293,68 927952,42 3t,12.2023

(DA/NU)

Va'loaiea 0e,altriiiliC cu TVA,,:din, contiacil, contiacte,C
loluig,iltoturilo i,peht ru ca re a u fost apli cate .,Ci.iteiii..Aa, (indicayisuma cu TVA)

Codul CPV al,,lotuluiltotuiilor,,pentru,,care au,.fost,.aplicate ciiterii,:
de durabilitate:

C iitbiiul Oe atrinuif.CpentiutOtut/tOtu riiepe ntru ca re a u
fostaplicat€criteiii de.durabilitateir .,,,,,,,,,

:.:ll:,:r::
i:iiiiiilr:r

Pretrul cel mai scdzut .
Costul cel mai scdzut =
Cel mai bun raport calitate-prel z

Cel mai bun raport calitqte-cost a

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi): Nu se anlici

Prin prezenta dare de seamd, grupal de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate a fost respectnt (excepfind cazurile prevdzute de urt. 32 ulin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind uchiziliile publice )t precum qi cd tn cazul depunerii contestuliilor ;i/sau
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate Ei solalionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii con/irmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:



1

model-tip

DARE DE SEAMĂ

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

Nr._2__din .108.08.20224-11414.06.2022
1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante Primăria Onițcani, r. Criuleni
Localitate s. Onițcani, r. Criuleni
IDNO 1007601010002
Adresa s. Onițcani, r. Criuleni
Număr de telefon 0248-79-236, 0248-79-238,
Număr de fax 0248-79-236, 0248-79-238,
E-mail oficial primariaonitcani@yandex.ru
Adresa de internet
Persoana de contact(nume, prenume,
telefon, e-mail)

Maria TÎRGOLA,
primariaonitcani@yandex.ru,
mob. 069712306

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire
aplicate

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

Procedura de achiziție repetată
(după caz)

Nr:

Tipul obiectului contractului de
achiziție/acordului-cadru

Bunuri □ Servicii □ Lucrări 

Obiectul achiziției Lucrări de reparație a sistemei de încălzire la Grădinița-
creșă de copii ”Andrieș” din s. Onițcani, r. Criuleni

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: 21060072
Link-ul: https://
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060072/lot/11588186/
ocds-b3wdp1-MD-1657874389347
Data publicării: 15.07.2022

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:------------------------
Link-ul:---------------------

Tehnici și instrumente specifice de
atribuire
(după caz)

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

mailto:primariaonitcani@yandex.ru
mailto:primariaonitcani@yandex.ru
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657874389347
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Sursa de finanțare  Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse
externe; Alte surse: [Bugetul local]

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 388 273 MDL

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor Nu au fost înaintate solicitări
Denumirea operatorului economic - - - - - - - - - - - -
Expunerea succintă a solicitării de clarificare - - - - - - - - - - - -
Expunerea succintă a răspunsului - - - - - - - - - - - -
Data transmiterii - - - - - - - - - - - -

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării]

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

[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 23.07.2022, ora_00:00_), au depus oferta _7_ ofertanți:

Nr. Denumirea operatorului
economic

IDNO Date de
contact Asociații/

administratorii

1. ÎI "Mester-Ghimisli" 1002605001458 069010776 Harlampii GHIMIȘLI
2. SRL ”Cebascom” 1011600019568 069743100 Serghei CEBANICA

SRL ” Soltan Construct” 1021600037763 069237991 Gheorghe SOLTAN
SRL ” Remontnic” 1004606002102 079458546 Nicolae CHISENCO
SRL ” ProServConstruct” 1017600045897 060548594 Nina GHETU
SRL ” Lonial Grup” 1002600015507 069749767 Ion CEAUȘ
SRL ” Caporaal” 1017600023042 060100750 Doina CASCO

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

ÎI
"Mester-
Ghimisli"

SRL ”C
ebasco

m”

SRL ”
Soltan

Construct
”

SRL ”
Remont

nic”

SRL ”
ProServCon

struct”

SRL ”
Lonial
Grup”

SRL ”
Capora

al”

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

Propunerea tehnică prezentat neprez
entat

neprezent
at

prezent
at

Propunerea financiară prezentat Nepre
zentat

prezentat prezent
at

DUAE prezentat prezen
tat

prezentat prezent
at

Garanția pentru ofertă
(după caz)

prezentat neprez
entat

prezentat neprez
entat
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Documente de calificare
Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

DUAE prezentat prezen
tat

prezentat Prezent
at

Certificat/Decizie de
înregistare a
întreprinderii

prezentat Nepre
zentat

prezentat Neprez
entat

Extras din Registrul de
Stat al persoanelor
juridice

prezentat Nepre
zentat

prezentat Prezent
at

Licenta de activitate prezentat Nepre
zentat

prezentat Neprez
entat

Certificat de atribuire a
contului bancar

prezentat Nepre
zentat

prezentat Prezent
at

Avizul Agenției pentru
supraveghere tehnică

prezentat Nepre
zentat

prezentat Prezent
at

Raport financiar pentru
an. 2021

prezentat Nepre
zentat

Prezentat Prezent
at

Formular informativ
despre ofertant

prezentat Nepre
zentat

Prezentat Prezent
at

Oferta prezentat Nepre
zentat

Prezentat Prezent
at

Experiența similar sau
Declarație privind lista
principalelor lucrări
executate în ultimul an
de activitate

prezentat neprez
entat

Prezentat Prezent
at

Declarație privind
personalul de
specialitate propus
pentru executarea
contractului

prezentat Nepre
zentat

Prezentat Prezent
at

Declarație privind
dotările specifice,
utilajul și
echipamentul necesar
pentru îndeplinirea
corespunzătoare a
contractului

prezentat neprez
entat

Prezentat Prezent
at

Graficul de executare a
lucărilor

prezentat Nepre
zentat

Prezentat Prezent
at

Documentația de deviz
(Formularul nr. 3, 5, 7)

prezentat neprez
entat

Prezentat Neprez
entat



4

Perioada de garanție
asupra lucrărilor
executate

prezentat neprez
entat

Prezentat Neprez
entat

Declarație de
neîncadrare în situațiile
ce determină
excluderea de la
procedura de atribuire,
ce vin în aplicarea art.
18 din Legea nr. 131
din 03.07.2015

prezentat neprez
entat

Prezentat Neprez
entat

Declarația privind
neimplicarea în practici
frauduloase şi de
corupere

prezentat neprez
entat

Prezentat Neprez
entat

Declarația privind
confirmarea
identității
beneficiarilor efectivi
și neîncadrarea
acestora în situația
condamnării pentru
participarea la
activităţi ale unei
organizaţii sau
grupări criminale,
pentru corupţie,
fraudă şi/sau spălare
de bani.

prezentat neprez
entat

Prezentat Neprez
entat

Declarație, diriginți
șantier atestați

prezentat neprez
entat

Prezentat Neprez
entat

Cazier judiciar prezentat neprez
entat

Prezentat Neprez
entat

(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

Corespunde
rea cu

cerințele de
calificare

Corespunde
rea cu

specificațiile
tehnice

Lucrări de
reparație a
sistemei de
încălzire la
Grădinița-

ÎI "Mester-Ghimisli" 237 000,00 MDL 1 + +
SRL ”Cebascom” 237 567,05 MDL 1 - -
SRL ”Soltan Construct” 259 875,52 MDL 1 - -
SRL ”Remontnic” 299 936,00 MDL 1 - -
SRL ”ProServConstruct” 318 840,01 MDL 1 - -
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creșă de
copii ”Andrieș
” din s.
Onițcani, r.
Criuleni

SRL ”Lonial Grup” 330 883,95 MDL 1 - +
SRL ”Caporaal” 337 312,87 MDL 1 + +

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

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

Data
solicitării

Operatorul economic Informația solicitată Rezmatul răspunsului
operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
SRL ”Cebascom” Lipsa actelor solicitate

SRL ”Soltan Construct” Preț majorat
SRL ”Remontnic” Preț majorat

SRL ”ProServConstruct” Preț majorat
SRL ”Lonial Grup” Preț majorat

SRL ”Caporaal” Preț majorat
SRL ”Cebascom” Preț majorat

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: Nu a fost aplicat

(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
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Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor: Nu a fost aplicat

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate
și unitate

de
măsură

Prețul unitar
(fără TVA)

Prețul total
(fără TVA)

Prețul total
(inclusiv TVA)

Lucrări de
reparație a
sistemei de
încălzire la
Grădinița-creșă
de
copii ”Andrieș”
din s. Onițcani,
r. Criuleni

ÎI "Mester-
Ghimisli"

1 237000,00 MDL 237000,00 MDL 284400,00
MDL

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

ÎI "Mester-Ghimisli" 28.07.2022 mester-g@mail.ru
SRL ”Cebascom” 28.07.2022 Soltanconstruct@mail.ru
SRL ”Soltan Construct” 28.07.2022 remontorhei@gmail.com
SRL ”Remontnic” 28.07.2022 Nina.ghetu@gmail.com
SRL ”ProServConstruct” 28.07.2022 cebascom@hotmail.com
SRL ”Lonial Grup” 28.07.2022 lonialgrup2019@mail.ru
SRL ”Caporaal” 28.07.2022 caporaal@mail.ru

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

mailto:mester-g@mail.ru
mailto:Soltanconstruct@mail.ru
mailto:remontorhei@gmail.com
mailto:Nina.ghetu@gmail.com
mailto:cebascom@hotmail.com
mailto:lonialgrup2019@mail.ru
mailto:caporaal@mail.ru
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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
operatorul

ui
economic

Întreprinde
rea:

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asocie

re/
Cu capital

străin

Numărul
și data

contractului/aco
rdului-cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al

contractului/ac
ordului-cadrufără TVA inclusiv TVA

ÎI "Mester-
Ghimisli"

autohton 24 08.08.2022
45200000-9 237000,00 MDL 284400,00 MDL

31.12.2022

18.

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):

20.

Au fost aplicate criteria pentru achiziții publice
durabile (achiziții verzi)? ___________

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:

21. Preţul cel mai scăzut □

22. Costul cel mai scăzut □

23. Cel mai bun raport calitate-preţ □

24. Cel mai bun raport calitate-cost □

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

_____________Maria TÎRGOLA____________ _____________________
(Nume, Prenume) (Semnătura)
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DARE DE SEAMĂ 

de anulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţii publice privind 
achiziţionarea jaluzelelor verticale, orizontale, romane, draperiilor, Rollo-urilor 

 
Nr. 139/22 din 08.08.2022               

 

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 Jaluzele verticale, orizontale, romane, 
draperii, Rollo 

Cod CPV 39515400-9 
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-1658994306198 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1658994306198?tab=contract-
notice 
Data publicării: 28.07.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată 
 

www.achizitii.md  

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

Da 
Link: 
http://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-
publice/planul-anual-de-achizitii-publice 

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data: - 
Link-ul: - 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  
(după caz) 

Licitaţie electronică 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 160 504,00 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
http://www.achizitii.md/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost. 

5. Până la termenul-limită (data 08.08.2022, ora 11:00), nu a fost depusă nici o ofertă. 

Nr. Denumirea operatorului 
economic IDNO Asociații/administratorii 

1 - - - 

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

 
Denumirea documentului 

Denumirea 
operatorului 

economic 
 

 
Documentele ce constituie oferta 

(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică Nu a fost depusă 

nici o ofertă. Propunerea financiară 
DUAE 
Garanția pentru ofertă (după caz) 

Documentele de calificare 
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în 
situația condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii 
sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani 
(formularul Declarației 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 

Nu a fost depusă 
nici o ofertă. 

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 
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 
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de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau 
documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic 
*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 
Datele din Registrul informației criminalistice și criminologice al 
Republicii Moldova -  copia cazierului judiciar al persoanei juridice în 
format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat 
prin semnătura electronică a operatorului economic 
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 
*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. 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: nu se aplică. 

Denumirea 
lotului 

 
Denumirea  

operatorului economic 

 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantita 
te și 

unitate de 
măsură 

Corespun 
derea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespun 
derea cu 

specificați
ile tehnice 

- - - - - - 
* 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 au fost. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu se aplică. 

Denumirea operatorului 
economic 

 

Motivul respingerii/descalificării 

- - 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
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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 examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis:  

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: nu se aplică. 
 

 
Denumirea lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA), 

lei 

Prețul total  
(fără 

TVA), lei 

Prețul total 
 (inclusiv 
TVA), lei 

- - - - - - 
 

Anularea procedurii de achiziție publică:  
 
În temeiul art. 71 alin. (1) lit. a)  din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, se anulează 
procedura de atribuire a contractului de achiziţii publică privind achiziţionarea jaluzelelor 
verticale, orizontale, romane, draperiilor, Rollo-urilor.  
 
Argumentare: nu a fost depusă nici o ofertă. 

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

nu se aplică. 
 

Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

- - - 

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: nu se aplică. 
 
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: nu se aplică. 
 

Denumirea 
operatorului  

Întreprinderea: 
Cu capital 

Numărul 
și data 

Cod 
CPV 

Valoarea 
contractului 

Termen de valabilitate 
al 



5 
 

economic autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

contractului/ 
acordului-

cadru fără 
TVA 

inclusiv 
TVA 

contractului/acordului-
cadru 

- - - - - - - - 
 

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

 
 
 
Președintele Grupului de lucru pentru  
achiziții publice                                                                                              Gheorghe POJOGA 
 

 



Dare de seama 
privind modificarea contractului 

de achizijii publice/acordului-cadru

Nr. 03_ din 09 martie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante Primaria comunei Jambula
Localitate Sat Tambula, r-n Singerei
IDNO 1007601002418
Adresa Str. Alecu Russo 2
Numar de telefon 0262-31719/0262-31761
Numar de fax 0262-31761
E-mail primaria.tambula@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Zamistnaia Olga

II. Date cu privire la procedure de achizitie:

Procedure de atribuire aplicata Majorarea valorii contractului de achizijii publice
Nr. procedurii ocds-b3wdp 1-MD-1552306522980
Data deschiderii ofertelor 16 aprilie 2019
Nr. BAP https://mtender.gov.md/tendres/ ocds-b3wdp 1 - 

MD-1552306522980
Data publicarii in BAP 18.03.2019
Data (datele) §i referinta (referintele) 
publicarilor anterioare in Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se refera anunjul respectiv.

III. Date cu privire la contractul de achizifie:

Tipul contractului de achizitie Bunuri □
Servicii □
Lucraria

Obiectul de achizitie Alimentarea cu apa a satului Octeabriscoe, r-n 
Singerei

Cod CPV 45200000-9

Contractul se refera la un proiect §i/sau 
program finantat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Nub

Da □

Sursa de finan|are Buget de stat □
Buget CNAM □
Buget CN AS □
Surse externe □
Alte surse: Ministenil Agriculturii, Dezvoltarii
Regionale $i a Mediului в
Bugetui local a

Data deciziei de atribuire a contractului 02 mai 2019

mailto:primaria.tambula@mail.ru
https://mtender.gov.md/tendres/


Operatorului economic ci§tigator S.A. ,, Darnic-Gaz ”
Date de contact ale operatorului economic mun. Stra§eni, str. $tefan cel Mare 1 A, 

0237-25727; 0237-25726
Nr. contract de achizijie 12

Data contract de achizifie 15 mai 2019

Valoarea contractului de achizi^ie 2 590 536,95 lei
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execute 31.12.2022

IV. Date cu privire la modificarile contractului de achizifie/acordului-cadru:

Tipul modificarilor operate Mic§orarea valorii contractului □
Majorarea valorii contractului ■
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare □
Modificarea termenului de valabilitate □
Rezelierea contractului □
Altele: majorarea valorii contractului cu suma de
153681.10 lei я

Temeiul juridic H.G. nr. 1129/ 2018 din 21.11.2018 cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind ajustarea 
periodica a valorii contractelor cle achizijii publice 
cu executare continua. incheiate pe un termen mai 
mare de un an

Valoarea modificarilor 153681,10
Informafii privind cre§terea prefului in urma 
modificarii

Soldul contractului dupa ajustare constituie 
1256191.35 le i

Modificarea anterioara a contractului de 
achizi^ie publica/acordului-cadru

Nu
Da |

Alte informatii relevante

V. Corectitudinea aplicarii $i calcuchilul a fost verificat de contabilul- $ef al 
Primariei comunei Jambula:

1) pentru inflate:

R,

va = [ (V, - V3 X (—X NX) % ] + V3 ;

12

2



Unde:
Va - - valoarea ajustata a contractului de achizipi publice;

Vi - valoarea totala a contractului de achizitii publice;

V2 - valoarea executata a contractului de achizitii publice;

V3 - diferenta dintre valoarea totala a contractului de achizitii publice §i valoarea executata 
a contractului de achizipi publice (V3 = Vj-Vj);

Ri - rata anuala a inflatiei pentru anul precedent ajustarii;

Rd - rata anuala a deflatiei pentru anul precedent ajustarii;

N;, - numarul de luni de la inceperea executarii contractului sau de la ultima ajustare.

1.102510,25 Х1Д616 xl2 % = 153681,10 lei
Rata inflapei pentru perioada ianuarie 2021- decembrie 2021 a constituit 13,94 %.
Soldul contractului dupa ajustare constituie 1256191,35 lei

VI. Descrierea circumstan|elor care au facut necesara modificarea:
Solicitarea operatorului economic S.A. „Darnic- Gaz”, depusa in data de 16 februarie 2022, 
inregistrata cu numarul 28, ca urmare a ratei inflapei pentru ianuarie 2021 - decembrie 2021.

VII. Motivele/argumentele modificarii contractului de achizi|ie/acorduhii-cadru:
In legatura cu solicitarea operatorului economic S. A. „Darnic - Gaz”, depusa in data de 16 
februarie 2022, inregistrata cu numarul 28, cu privire la majorarea valorii contractului cu suma de 
153681,10 lei.

VIII. Rezultatele examinarii:

In baza deciziei grupului de lucru pentru achizitii de modificare a contractului de achizitie 
publica/acordului-cadru Nr.03 din 09 martie 2022 a fost incheiat acordul adiponal Nr.03 din 09 
martie 2022 privind:

majorarea valorii contractului cu suma de 153681,10 lei

Conducatorul grupului de lucru:

Col Mihail _________

Executor: Moraru Tamara
Tel. : 0262-31761E-niail:priniaria.iambula(almail. nt

(Semrwura)



DлItЕ, DIr SItлмд

clc atгiblriгc а cotllгactttlLri с]с achizitii ptrblicc

Nr.Э]__,liп ф.ОR_-RоR fu

2. Date cu privire la рrосеdurа cle atrilruire:

ClariI'icriri privind dtlcutrtclttir!ia tlе аtrilruiгс: Nu sunt

NItltlificirri o;rcr:rtc in tltlcttllttlll1a(ia de atrillrlil"cl: Ntl sunt

l)lintj l:r tt:гlrrcnu1-1irnitli (tlata I5.0'7.2ll22,1ll,a 1.1:{Х)), au clepus tlf'crta 3 ol'crt:rn{i:

_).

1.

5.

1. Date сu privire la autoritatea сопtrасtапti:

Dепumirеа autoritйtii contractante ItlspcctoгatLrl Сiеrlсгаl al I)olitiei al МДI
Localitate rrltrn. Chisir-ritl
IDNo 101з60l0000495
Adresa stг. 'I'iгаsроl l l/1
Numir de telefon 022-B(llt- l30
E-m:ril oficiaI igp(@igp.gov.nld;
Adres:r de internet i,уц,ч1,. 1,1o l i t i tt. tllCl

Perstlana de contact (пчпlс, рrепLtmа, tеlе/Ьп,
e-tltctil)

V iсtогi а I-1tpan, achizi 1i i@i gp. gor,. rtlс1,

022-868-265. ()6] -402-17 4

'['illul ргtlсесlurii tlc atrilrtlil,c apIicattl l,icitalic c.lcschisi
I'rtlссtlurа tlc achizi(ic repctat:i (clttllri t,ctz) Nг: octls-b.] vvclp l -М Г)- l (l552tl l 09003З
'I'illul olricctului contractului clc aclrizitie/
acllrtluIui-cacl ru

Ilr:rlr:гi

obicctul achizitiei l)гоdltsс tlеtгоliеrс
Cod Сl'V 09l0()000-0
Iixlrultcгc:t nrotivului/tenrciului privind
аlеgсrса procedurii clc atrilruirc (iп cazul
y1,уJЦ,rу ljзlt,,lt, рrосаd tutцl4цу!з!С
l)rоссtlur:r de atrilruire (se vct iпclicct сliп сuсlrul
1ltl t, l ч l t t l ч i gLtv е l, 11 (t m е п l, ct l ryyly11!1t| ! ! ( | |, !,,,| :{ ! \, I l ц | )

Nг: осds-ЬЗц,dр1 -MD- l 65528 1 0900зЗ
Lirl l<-Lll : https://nltcndet,. gov, rTrcl/tctlc]cгs/ocd s-
Ь j ll,tl ll l - М I)- l 65 5 2t] 1 0900З З'/talr-ctrlltt,acl-rltlti сс
I)atir pLrbliciгii: 1 5,06.2022

|'lalttl rпr а tIc :rch izitii pu lrlicc u ti l iza t:'i achizitii.llld;

l)rtlссtlurа rt tilst inclus:i in рlапul clc aclrizilii
publicc а auttlrit:i{ii ctlntractantc

I)a
Lirlli-rr| сiltгс 1llanLtl de achizilii pLrblicc pLrblicat:
ll t t 1ls :/l'1lrl l i t i а. lтicl/s itcs/dc 1 arLr l t/1l l cs/p l arl clc acIl i zi t

ii 2-().2.1.pct1'

Апuп{ tIc interrtie pubIicat in l}Al' (tlчрd c,uz) l)ata: l 8.0l .2022
[,irll<-Lrl:

https :i/tendег. gov. пT d/го/sуsterll/Ii l еs/bар/20 l 4/Ьар
пг zl l.pc1l'

'Геhпiсi si instrulrrentc spccilice tlc atrilluirc
(сlчрй caz)

Lic itat ic сlссtгоlliсi

sursir dc finantare I]tlg.ct dc Stat

Vаltlаrеа estirrrat:i (lei, lйl,ci 7'Il;1) l l 7t]9 000л00



Рсtгtlt,lr Molclova S ItL l 002600045798 Магiаrlа
Vспtо Retail SRI-

6. Informa{ii privind ofertele clepuse qi documelrtele de calificare qi аfеrепtе DUAB
prezentatc de сйtrе operatorii economici:

(lпlоt,пtа|irt рriчiпсl cleпtttlli.rca cloculltctllelor prazeпlctle,s,c l,ct i.псliссt iп crlп/ilrпlilttle ct.t саriп!аlе сliп

с,апr.l r.lrlсtttпапltll a.fb,sl prczelllctl, drtr пtt соrс,s:llt.tпсlе сеriп!аlоr clc сuli|iсurе))

l)e rl tt ttr iгсir
rlllсrаtогttltt i cctltttltltit:

l.trl<oiI ]VIoIclovtt

SRL

I)ctt'tlltl N4tlltltlvir SIl L

Vcrrto RctaiI SRl,

[,rlt 3 l)1,1ltlttsc

1retroliet,e - l I)

ýо ld r'i п c;ti

[]cIlzina
3280l

Motol,ina
l000l

l 0096000447 1 2 Novac Vadim

l)епu nrirc cloctlntent

f)сп umirеа орсrаtоrului economic
IC]S LLrl<oil Miilсlova

SltL I)ctt,cltl,t Molcltlva Sl{ L Vcrltcl [tctail SRL

I)tJдI-. 1l гczc tl tit 1 1lt,czcn tat 1,1t,czc ll ta t

Оf'сгtа spcci[icatii
tehrlice si с|е 1lгe1
(соll1Ьгrll Дпсхсlог ttг.22

ri rrr,.]'] )

ргеZcll1a1 l]l,cZcIltat l)геZеll1а1

С]сt,сгс cle 1lar,lic i 1,1a t,c 1,1гсzсtl tat l] гсZоll ta t l)гсZоlltа1
Dcclaгalic pгivillcl
valabiIitatea оfъгtсi

рсtltгLt о сlttгаtij clc 30 с|с
zile caIerldaгistice

1lгсzеlltаt ргеZеIl1аt pгcZelltitt

l,ista stа{iilог PL,.CO cLr

i Ilci iсагса acl t,csc lог
ассSt()га

pl,cZcll1at ргсZсll1а1 1-1гсzс tl l it 1

[(аl;огt clc irlsllcctic ill
чеdсгоа coll 1l гпltiгii
ct,lt,csllttttclcl,i i btrllLr lLri la
sla tl tla гсl с

1lt,czctltaI 1-1гсzсlltаt 1,1гсzеtltаt

t- Lqq цt1 _!.! 9, q 9!yц119 1l гczc tl lit 1 ll l,c7c ll11l t 1,1t,t:zctl litt
Gагаrl{iа реlltгu оfЪгtД

l%
(cotl Гоt,llt дtlехеi ttг.9

l]l,cZcIl1il t 1l гczc tl ta t l) гсZс ll ta I

7, lnf'orma{ia privind соrеsрuпdсrеа ofertelor сu cerintele solicitate:

Dctt lt ttt iгса
lltttt ltt i

[,ot l l'гtltlttstl
pet rtl lic rс

[,ot 2 l)r,<lduse

1rеtгоliсгс - l l)

Oclr ita

l) гс t rr l о l'c гtс i

(iilrlr 'I'V,\)*

I() _]48 lti_5.(lii

l0 _5.j4 03.5.7_5

l60 5_5з,40

l I4 |j9,(l0

l)isctlrrlrt
rl !'сrit

з%

0,1%

clrrrtitatc si
tlttitatc tle

ttl ii s tt rtj

[]спziпб
2_58 (106 

I

Mtltoгillij
l4_5 l (l0 l

('la,t,

lichc llat
l000l

llcrl zill а

4620l
моtогitlа
i400|

Со t,csJr lt tt tIе гса
ctt cct,itttcltl tlсl

саlil'iсаrс

Corcsptl tt dеrеа
crr spccit'icatiile

tclt п ice

Vсlltо t{etail SRl-

1

J.

.+. I

-t, .t

|'И, +, -]

|оl, 1 I



[,ot 4 l'гodtrse
реtrо|iеrе -- ll)
I]asa rа bcasca

I)ctt,ottl Moldtlvil SIi L l1,1 1,17.17 0,1о^

I] с rl zill it
j l0() l

М()tоl,illй
l240I

1 ]

Lot 5 I'roduse

рсtго|iеге -_ l l'
Drr br]sa гi

РсtгоIт Moldova SRl, I42 9_54.зз 0,|%

[]cnzinй
34B0l

Моtогiпй
2000l

t +

[,ot б l'гtldtrsc
рсtrrrliсгс -- ll)

Сriu|епi
Реtгоtll Moldova SRl- 200 з52.50 0,\о^

[]cnzirlй
4700l

Моtогiпi
]000l

+,
,]-

l\,аluаrсч ofbrlelor a.frl,s,I efbclttulй clc c:iilt,c ,\eclia lt,tttl.slltlt,I tt Diraclici logi,s,licй ct l(il), pt,itl
t.leпler,s,ttl пr.31/б,|-б l./ сliп 2() 07.202.2.

'|'ill c:r.tzt.tl t,tliliziirii licilctIici еlас,lrrlпiс,а,\,е |)(l i.пdiс(l pI,eILll o/crlai fiпсtlа

lehtlice" ,.\с уч с()п,\,еt:l11а рriп; ,, 1 " ilt c-,rtzt,tl c:rlt,r:,s:llrtпclat,ii .yi 1lt,ill ,,-" iп cuz1,1l пa(_:()t,c.s,llttпclcrii)

tl. l)спtru clucidarea ulrtlг ltcc:l:rritriti sau colllil,marca uпtlr datc privind cOrcspundcrc:l
оl'сrtсi cu cerintclc stallilitc ilt tlocunrcnta!ia de atrilluire (inclusiv.justilicarea prctuIui
antlrmal dc scirzut) s-a solicitat:

9. ()tЪrtап{ii rcspinýi/dcscalil'icati: NLt stlllt

l(). N4oclalitatca tlс ct,alu:tI,c а tlf'crteltlr: I)cl,tlгt_t Ilссаге lot

l l. C'ritcriul clrэ atrilruirc a;rlicat: (]cl Illai btttl гаl"tсlгt саlitаtс-ргеt

12. Inlbrma(ia privind firctorii tlc cvalu:rl,c aplicati:

L()],U l, l 1,|i.oI)tJSIi PE]-|toLl Е ILц

l)ata
so licitri rii

Ореrаtоrul
economic

I п f'оrmа{iа solicitatir RezumatuI rйspunsului
operatorului cconomic

21 .01.2022

(scI,isoarca
пr.J4l9-
276l tlin
21.0,|,2022)

[)еtгс,l l1-1

Moldova
S I{l.

Gгttlltrl clc lLtcгtt l]сlltгu achiziliial ICiP al
МДI. irl cotl 1Ьгtllitаtс ctl 1lгсчсdсгllс агt, 1 7

alin. 1z1; clirl Lcgca Irг. I3 l/20l 5 pгivirrcl
ach lzi1 i i lc 1ltr Ь l icc, so ] ic itir 1эI,сzсtltагса
spcci[icaticr telltlicc (Дtlсхrr rlг.22).

Оllсгаtогtt l ccotlorT ic lle-a
pгezcIltat i rl lЬгrпаtiа sol icitatir.
gi arllttltc sllcci lica!ia tchn icir
(Дllсха лr.22),

(scl,isoilrtlit пr. l(}5()3 tliп
z1.01.2022)

Factorii de cvaltlare valoare:r din оfеrtй/ Рuпсtаiul acordat Punctajul calculat
ICS l,rllroil -- Mtlltlova Sltl, 'I'otal

Ргс{tll 80% l() 24tt I 85,(t8/ 80%
99,З5'И,

Ргсzсttltt stа(iilог t'I1C() 20(% ]() stlrlii PI:('( )/ l9.з5'%
)elгtlltt Mtlltltlvlt SIll Total

Рге(Lrl tj()% l 0 554 035,75l 77.68о^
9l ^8,1%Pl,czeIlta sta!i i lог PllС() ?,()'И, -- 22,l.tii i;L,ccy lrпqи



I,'actorii tlc evaI uаrс Vаlоаrса din оfеrtй/ Рuпсtа.jul acordat I)tl nct:rj ul calcul:rt

Vento llctail SIi.L 'I'otal

Ргсtul 80% l(l0 -553.40l 80'%
l 00%,

РгеzсIltа sta{i i ltlг I)l1('C |l/
/() l static P|],('.Ol 20'И,

1,ol,tJ L.2Jllo D US [a р Ia],lto 1,I Е R.E ., l р ()cjN I,1,д

0,()], tJ l, з l]r_QQ!ý I,]_]]El, !l0 l, l Ii lt Е I l, ý_Q,L,!lч!д ]..!д

0,OTUl, 4 РВОl)USЕ РETJr()lДil]Д ]!]l}ДSДIiAltЕАSCД.

Ц]]_tJL 5 l)ltol)tJSI'] Ptil'll()1,1Ii,ltIi ll' l)tllt,\S/\li,I

I)unctajul calculat
Petronr Mtlltlrlуa SIlL

()'И, 142 954"33l80,и,
l static I'I].COl2(Y%

1,oT,tJL б 1,1t()l)USl,] l,la],ItQ1,1EltЕ _ lр сltltJl,IaNl

РгеzсIltа stаliilог l'l1CO

Ilccvaluarca оfсrtсIоr: Nu sc a1llici

in urrr,,а ехаmiпйri, cvaluiil,ii si ctllupariirii оt'сrtсlоr clcpuse iп сасlrut рrоссtluгii tle
аtrilruirс s-a clccis:

Аtгi bLr i геа соIltгасtеlог de ach i zi 1 i с ptrbl ici:

rit l rl t,tt l tt i

ic

,4 tt lt]o va

Discorrnt
Рrе(ul totaI
(fпrй ТVА)

|)гctttl total
(irlclrrsir,'ГVA)

3уо l l 0з0 000,()() lj 2jб 000.00

l SRL

l SRl-

l%

1Yо

|65 000,00

l20 000,00

l98 000,00

I411 000,00

- 
-ц9**лзщчuц" -i 

v"lur,."Б' ni.',]i,iz l',,''ctnjul ac-'Jo1

0,,^

l3.

l4.

а)

F'асtоrii tl е еl,аlu:rrс \/а l tla гcra tl i п tll'e гtir/ l) tl п ct:t.i tl l асо rd а t I)uncta.iul calculat
Vспtо ltetail SIlL T'otaI

Ргс!ttl в0,% 1 l4 l 39,(10l 80%
100%,

Ргеzсtl[а staliiloг PIlCO 20% l sta[ie РF,СОl20%

Iractorii tlс сч:rIuаrе Vlr l оа reir d i п о l'егtri/ I) tl ncta,j u l асогtl at Рuпсtа,iuI calculat
I)еtrоm Molc|ova SIlL 'Гоtаl

Ргс!r-rl 80% 114141.\]l80оl,
l0i)%l

I)гсzсtltа slali i ltlг I'Il 0,% l static I)Il(]()/ 20(И,

l"actorii tle et,aItIttгc ] \/ltlrlltl,clt rlin оl'сгtr:i/ l)tlncta.j ul acordat
|)еtrоm Molclova SIlL

200 352,50l 80%
l sta(ic I'llC]O/ 20%,

Puncta.iul calcuIat

Ргс!Lrl

l)clt tt ttti l,сл ltttrr lrr i

Ltlt l [)rodttsc рсtгоliеrе

Lot 2 I)гоdrrsе 1rctrtllicrc -
IP ()cnita

[,ot 3 l)госlrrsс рсtrоliсгс *
l l) Sold:incsti

l)etlttlrliгca оlrсri
ccotl<lttt ic

vепtо Ilctai

vспtо [lctai

'I'otal

I)t,ct t-ti
100%,

l)гсzсгttzt statii lсlг PI]CC

'I'otal

tO'Z,
l00(И,

z0%

4



[,tlt 4 I)гodlrsc 1lctгolieгe *
l l) lJasaгabeasca

[,ot (l l)roclttse рсtгоliеrе *
lp critrlcrri

I)ctгottl Molclova SIl l,

[)еtгопl MoIdova SItL

I)еtгоlrl Molclova SRL

[,ot 5 l)гоdrrsс реtrоIiеrе -
IP Dttbйsari

I44 000.(х)l20 000,00

l47 000,00

207 000.00 24lJ 400.00

15. [пlЬrmаrеа operirtorilor ccononlici desprc dcciziile grupului dc luсru pentru achizi{ii:

I)епumirса opcratorului l)alit tгаrrsпritегii Moclalita tca clc translrr itсrе
есOпоmiс

I(]S l,Llktlil Molclclvtt
[)сtгоtll Molciova SIl[,
Vcrlto Rctail SIlL

'{й.r.(,)22
а - t l t t t i l : t l ч t t l i l t, t,t,,s, i t l t r l п r ly(t i,l ч k t l i l, t l t с l /
е - tlt ч i l : t t t ct r i ч t t tt. t l t i rc е u l Q t\ l а l t, rl t lt. с: cl t l t/
е- lll а i. l : ч. п 11ч uсQ),ч g п l,rl. t t t cl/
,\'tд l?,\ll Р

I6.'|'c1,1Ttcttttl cle aýtcI)tilre репtru iпсItсiсrса contritctului: irl соtlIЬгtllilаlс ct_t ргеrzссlсгilс агt.З2
alirl. (l) lit. Ь) al Lcgii пг.l_]l/2()1-5 1"lгiviпсl achiziliilc pLrblice - Сопtгасtсlс dc achizilii ptrblicc
сагс itltгi irl sI'сга dc арliсагс а 1,1гсzсtltсi lcgi pot I'i incheiate llLllllai clupi illlрliпiгеа tсгtl,tсtlсltlг
clc аqtе1-ltаге dc l l zile de la data tгarlsrllitcгii cotllt-tt,liczirii ргiп SIA ,,RSДI)" ргiчiпd rezr,rltatul
aplicirгii 1lгсlсссlttгii dc alгiLrLliгc itr cazul itl сагс r,аlоагс.t estinlatii, соIl[Ьгtll ргсr,ссlсгiltlг аtгt.
z{, а cotrtгactr"rlr"ri гсsрссtirz cslc сgаli ctl sillt nlai Irlагс clccit ргаgr-tt,ilс pгcrzizt_ttc la агt,2 alin.
( j );

l 7. Crllltгacttl l clc rtch izi{itl/ac<l l,tl tl l-cit tl ru incIrciat :

i tt пt:i rtl l

gi data
lt гactrrltr i/

т-1 l08.08.2022

Соtl
срV

09 l 000
00-0

vаlоаrеа с

_,i:ilYi
l l 030 000,00

)пlгilсtuIui I Terlncrl de
l vIrIabilitate

. .*.._. ] lrliпсlllsir,'гVл l

I crlntl,nctrlItri

--l- -lз 2jб 000,00 l зl.|2,2022

()8,()tJ.2022 09l0()()
00-0

474 ()()(),0() .ý68 800.00 | jI.|2,2022

()lJ 08.2022
09 l 000

00-0
28_5 000.00 ] l] ()()0 ()() ] j |. ]2.]0]]

I>ritt prcz,tlttttt tlttre de sertпtt't, grttllttl tlc lttcrtt rlcclttrй сй lсrшап ttl rlе u;la1llttrc pcttlrtt iпсhеicrcrt
coпlrпc,lttltti/c,tlttlrttc:lelor itttIicttlc u.fosl raspecl0l (схссllfiпtl c:rt?,ttrile pravйz,ttla rlc ttrl. -]2 пliп. (-1) чl Lagii
пr. l3l dilt -| ittlitl 20lS privitttl uchiz,itiilc 1lttlllicc ), prec:ttttt si c,ti itt t;tt?,ttl tlepttttcrii c:tlttlcsluliilor si/sttt.t
rec:tl1llittltйrii ruptlurlclttr tlc tlttlttiltlri?ltrc, rtl,tl.ylt:tt tttt.fbsl c.trtпtittttltl si solulittttttltl.

de ot:hiz,iYitl,.|it1ll 1lettlrtt cttra 1ltlttt,li r|t,чlttttttlere <,tltt.filrttt 1trevetlcrilttt,legttlc itt l,iKtlttrc.

Vicellгc;ctlirt tclc (i rtllltll tli tle ltlct,tt 1lclt1 l,ti llchizil ii :

l)clt tt ttt irса
tl 1l е rit ttl r,it l tt i

cc<lttoltt ic

lCS t.iJI(()ll.
м()LI)()Vл SIiL

VI]N,I,o ItI],I,л I L SRL

lпtгсllrirltI
сгса:

(]Lr cirlliltrl
stгlt irl

I07_1]N

l 08-BN

(irr callitlrI
stlcial

AltlxltIttI t,tl (;лNдСl tJC

0,1'И,

0,1uk I76 400.00

0,1%

l)l ],|,Il.OM моl.t)()Vл
SItt.

Сu cilllitlrl
stlc i it I

]ъ] rОlзбglOО|."

Фпri].':"' ll". o."]

Асн



1 
 

DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului privind achiziţionarea lucrărilor de reparație a edificiului SCT 
Chişinău din str. Armenească, nr. 42B, mun. Chişinău 

 
Nr. 140/22 din 08.08.2022         

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP) 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1002600024700 
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42 
Număr de telefon 022 504021 
Număr de fax 022 212259 
E-mail oficial  asp@asp.gov.md 
Adresa de internet www.asp.gov.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

ala.musteata@asp.gov.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitaţie deschisă 
Procedura de achiziție repetată (după caz)  - 

 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Lucrări 

Obiectul achiziției Lucrări de reparație a edificiului SCT 
Chişinău din str. Armenească, nr. 42B, mun. 
Chişinău 

Cod CPV 45400000-1 
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-1654684621946 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1654684621946?tab=contract-
notice 
Data publicării: 08.06.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată www.achizitii.md  

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

Da   
Link către planul de achiziții publice 
publicat: 
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/ach
izitii-publice/planul-anual-de-achizitii-
publice 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 25.02.2022 
Link: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/20
14/bap_nr_15_4.pdf  
 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  - 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
http://www.achizitii.md/
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_15_4.pdf
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_15_4.pdf
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(după caz) 
Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 3 200 000,00 

 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

Data solicitării clarificărilor  13 iunie 2022, 12:04 
Denumirea operatorului economic SIA RSAP MTender 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Caiet de sarcini 
Întrebare: Buna ziua. La lucrarile de electricitate, 
nu aveti compartimentul utilaj, sa inteleg ca toate 
corpurile de iluminat, prizele, intrerupatoarele, 
panoul de distributie sunt materialele dv-stra?e 
nevoie doar de monatrea lor? 

Expunerea succintă a răspunsului  Resursele materiale pentru corpuri de iluminat, 
prize, intrerupatoare, panou de distributie, 
automate urmeaza a fi propuse de potentialul 
antreprenor si necesita a fi create in cadrul 
lucrarilor conform indicatorilor de deviz, norma 
de consum 1,0 la buc. 

Data transmiterii 14 iunie 2022, 09:33 
  
Data solicitării clarificărilor  13 iunie 2022, 14:05 
Denumirea operatorului economic SIA RSAP MTender 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Caiet de sarcini 
Întrebare: pozitia 125 &quot;Mina curenta sau 
bara de protectie, din teava dreapta. Balustrada 
(Mina curenta-teava INOX d50mm, Ltotal=27m; 
coloana-d40mm, Ltotal=33m; rigle d16mm, 
Ltotal=54m)&quot;, spuneti va rog ce schimbari 
a suferit aceasta pozitie, Va rog sa indicati 
materialele cu normele respective 

Expunerea succintă a răspunsului  Pozitia nu a fost modificată, la normele de 
consum este indicat in mod clar ca se solicita 
balustrada din inox cu urmatoarele parti 
componente &quot;Mina curenta-teava INOX 
d50mm, Ltotal=27m; coloana-d40mm, 
Ltotal=33m; rigle d16mm, Ltotal=54m&quot; 

Data transmiterii 14 iunie 2022, 09:34 
  
Data solicitării clarificărilor  14 iunie 2022, 13:04 
Denumirea operatorului economic SIA RSAP MTender 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Caiet de sarcini 
Întrebare: Indicati grosimea la pavaj 

Expunerea succintă a răspunsului  minim 4 cm 
Data transmiterii 14 iunie 2022, 14:52 

 

4. Modificări operate în documentația de atribuire:  

Rezumatul modificărilor Înlocuirea formularului Oferta - specificații 
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tehnice și de preț (conform Anexelor nr. 1 și nr. 
2 la modelul contractului din Anexa nr. 25 la 
Documentația standard aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021) cu 
formularul Propunerea financiară (conform 
formularului publicat pe SIA „RSAP” 
(MTender)) 

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

Da 
 

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

Nu  

5. Până la termenul-limită (data 29.06.2022, ora 10:00, au depus oferta 2 (doi) ofertanţi: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/administratorii 
1 „Carnals Grup” SRL 10046000058853 - 
2 „Cons Art Engineering” SRL 1014600032805 - 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

„Carnals Grup” SRL „Cons Art 
Engineering” SRL 

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

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

Documentele de calificare 
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Confirmarea identității beneficiarilor efectivi 
și neîncadrarea acestora în situația 
condamnării  pentru participarea la activităţi 
ale unei organizaţii sau grupări criminale, 
pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani 
(formularul Declarației 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 

prezentat În aşteptare 

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 

prezentat În aşteptare 
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semnătura electronică a operatorului economic 
Menținerea valabilității ofertei pentru o 
durată de 120 de zile - Declaraţie privind 
valabilitatea ofertei, completată conform Anexei nr. 8 
la Documentația standard aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 - copia 
în format electronic de pe documentul pe suport de 
hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul confirmat prin 
semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat În aşteptare 

Devizul ofertă (formularele F3, F5, F7), 
întocmit conform prevederilor actului 
normativ CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni 
privind întocmirea devizelor pentru lucrările 
de construcții-montaj prin metoda de resurse” 
Copiile în format electronic de pe documentele pe 
suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentele confirmate 
prin semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat În aşteptare 

Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică 
–Copia avizului completat conform Anexei 
nr. 22 la Documentația standard aprobată 
prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 69 
din 7 mai 2021 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 aşteptare 

Menținerea garanției lucrărilor pentru o 
perioadă de 5 ani - Declarație pe propria 
răspundere - 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 În aşteptare 

Expunerea detaliată a graficului executării 
lucrărilor - Graficul de executare a lucrărilor 
completat conform Anexei nr. 10 la 
Documentația standard aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 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 În aşteptare 

*Atestarea tehnico-profesională a dirigintelui 
de șantier (Construcţii civile, industriale şi 
agrozootehnice) - Copia certificatului 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 aşteptare 

*Atestarea cunoștințelor în domeniul 
securității în muncă - Copia adeverinței 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 aşteptare 
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*Asigurarea cu personal specializat în 
domeniul executării lucrărilor solicitate 
Declarație privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului, 
completată conform Anexei nr. 15 la 
Documentația standard aprobată prin 
Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 
mai 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 În aşteptare 

*Deţinerea dotărilor specifice, utilajului şi 
echipamentului necesare pentru executarea 
lucrărilor solicitate   -  Declaraţie privind dotările 
specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a contractului, 
completată conform Anexei nr. 14 la Documentația 
standard aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 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 În aşteptare 

*Experiență specifică în executarea lucrărilor 
similare în ultimii 5 ani - Declarație privind 
experiența similară, completată conform 
Anexei nr. 12 și, respectiv, Declarație privind 
lista principalelor lucrări executate în ultimul 
an de activitate, completată conform Anexei 
nr. 13 la Documentația standard aprobată prin 
Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 
mai 2021. 
Informația despre experiența similară va fi 
însoţită de certificări de bună execuţie pentru 
cele mai importante lucrări, în care să se 
conţină cel puţin un contract de lucrări 
similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 
75% din valoarea viitorului contract sau 
valoarea cumulată a tuturor contractelor 
executate în ultimul an de activitate să fie 
egală cu sau mai mare decât valoarea 
viitorului contract. Certificările de bună 
execuţie indică beneficiarii, indiferent dacă 
aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi 
privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei 
lucrărilor, şi precizează dacă au fost efectuate 
în conformitate cu normele profesionale din 
domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit. 
Copiile în format electronic de pe documentele pe 
suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentele confirmate 
prin semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat În aşteptare 

*Persoană juridică înregistrată în Republica 
Moldova - Copia extrasului din Registrul de stat al 
persoanelor juridice - copia în format electronic de pe 

prezentat În aşteptare 
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documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă 
fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a operatorului 
economic 
*Datele din Registrul informației 
criminalistice și criminologice al Republicii 
Moldova - Copia cazierului judiciar al persoanei 
juridice - 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 În aşteptare 

*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 - 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 În aşteptare 

*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.  

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea  

operatorului 
economic 

 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantita 
te și uni 
tate de 
măsură 

Corespun
derea cu 
cerințele 
de califi 

care 

Corespun
derea cu 

speci 
ficațiile 
tehnice 

 

Lucrări de reparație 
a edificiului SCT 
Chişinău din str. 
Armenească, nr. 

42B, mun. Chişinău 

„Carnals Grup” 
SRL 2 324 937,33 

 
--/-- 

 
+ 

 
+ 

„Cons Art 
Engineering” 

SRL 
2 471 520,11 

 
--/-- 

 
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). 

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

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată Rezumatul 
răspunsului 
operatorului 

economic 
15.07.2022 

„Carnals 
Grup” SRL 

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) 
din Legea nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice, ASP a solicitat 
prezentarea clarificărilor cu privire la 
completarea și suplimentarea informației 
referitor la atestarea tehnico-profesională 
a dirigintelui de șantier pentru 

Până la termenul 
limită 20.07.2022, 

operatorul economic  
a prezentat răspuns, 
conform solicitărilor 
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compartimentul „Instalații și rețele 
electrice”.  
De menţionat că, la etapa deschiderii 
ofertelor, operatorul economic a 
prezentat certificatului privind 
„Atestarea tehnico-profesională a 
dirigintelui de șantier doar cu informaţia 
care se referă la compartimentul 
„Construcţii civile, industriale şi 
agrozootehnice”, în timp ce autoritatea 
contractantă a solicitat „Atestarea 
tehnico-profesională a dirigintelui de 
șantier (Construcţii civile, industriale şi 
agrozootehnice. Instalaţii şi reţele 
electrice)”. 
Totodată, în temeiul prevederilor art. 70 
alin. (3) și (4) din Legea nr. 131/2015 
privind achizițiile publice, ASP a 
solicitat detalii și precizări pentru 
justificarea prețului anormal de scăzut, 
constatat în temeiul prevederilor art. 70 
alin. (2) din Legea prenotată, și anume, 
prețul ofertat de 2 324 937,33 lei fără 
TVA reprezintă 72,65%, ceea ce 
constituie mai puțin de 85% din valoarea 
lucrărilor, calculată de autoritatea 
contractantă în modul stabilit 
(3 200 000,00 lei fără TVA). 

 

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu au fost 

Denumirea operatorului 
economic 

 

Motivul respingerii/descalificării 

- - 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

callto:2%20324%20937,33
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13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 

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

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

operatorul
ui 

economic 

Cantita 
te și 

unitate 
de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA), 

lei 

Prețul total  
(fără 

TVA),lei 

Prețul total 
 (inclusiv 
TVA), lei 

Lucrări de reparație 
a edificiului SCT 
Chişinău din str. 
Armenească, nr. 

42B, mun. 
Chişinău 

 
 

„Carnals 
Grup” SRL 

 

 
 

--/-- 

 
 

2 324 937,33 2 324 937,33 
 

 
 

2 789 924,80 

 
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  
„Carnals Grup” SRL 

„Cons Art Engineering” SRL 
 

 

21.07.2022 SIA RSAP 
Poşta electronică 

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:  
 

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea  Între Numărul Cod Valoarea contractului Termen de  
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operatorului  
economic 

 
 
 
 
  

prin 
Dere
a C 
u ca 
pital 
au 

tohto
n/ cu  
capit
al mi 
xt/as
ocier
e/Cu 
capi 
tal 

străi
n 

și data 
contractului/ 

acordului-cadru 
 
 
 
  

CPV 
 
 
 
 
 
 
 

fără TVA, 
lei 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

inclusiv 
TVA, lei 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

valabilitate 
al contrac 
tului/acor 

dului-
cadru 

 
 
  

„Carnals Grup” 
SRL 

 

- Nr. 
902 08.08.2022 45400

000-1 2 324 937,33 
2 789 924,80 

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 
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DARE DE SEAMĂ                                      
                   de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 

Nr.1 din 8 august 2022    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei 
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău 
IDNO 79592 
Adresa Bulevardul Grigore Vieru 1 
Număr de telefon 022 822 200, 022 822 337 
Număr de fax 022 228697 
E-mail oficial  achizitii.contracte@bnm.md 
Adresa de internet www.bnm.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Rodica Vrînceanu, 
email: rodica.vrinceanu@bnm.md, 022 822 200 

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

□ Cererea ofertelor de prețuri  
□ +Licitație deschisă  □Altele: [Indicați] 

Procedura de achiziție repetată 
(după caz) 

Nr: n/a 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Bunuri  + □ Servicii  □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Soluții de securitate antispam, WAF și proxy 
Cod CPV 

  
48700000-5 

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-1654178592543 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21057582/ 
Data publicării: 02.06.2022 

Platforma de achiziții publice 
utilizată 

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

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

□ Da + □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://www.bnm.md/files/Plan%20provizoriu%20de% 
20achizitii%20BNM%202022%20publicare.pdf 

Anunț de intenție publicat în BAP 
(după caz) 

Data: BAP nr.37 din 13.05.2022, pag.31-32 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_37_0.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; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse externe; □Alte 

surse: Buget propriu 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 842 500,00 

 

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

10.06.2022; 13.06.2022; 14.06.2022; 15.06.2022 
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Denumirea 
operatorului economic 

n/a 

Expunerea succintă a 
solicitării de clarificare 

1.  Нужен ли кластер антиспам шлюзов? В ТЗ указано поддержка 
высокой доступности, но не указано нужно две или одну виртуалку. 
2. В контексте решения Virtual Web Application Firewall мы просим 
вас указать, является ли требование централизованных отчетов и 
журналов обязательным условием. Мы хотели бы отметить, что 
Техническое задание было разработано на основе технической 
спецификации продукта Fortinet FortiWeb, что ограничивает право 
участия других производителей. Мы просим удалить это требование 
или сделать его необязательным». 
3. В контексте пункта 24 Объявления об участии просим вас сообщить 
нам, на каком основании была установлена доля в 80% для фактора 
оценки. Мы хотели бы отметить, что предпочтение отдается 
продуктам Fortinet, а именно лицензиям Pertpetual. Мы просим 
скорректировать долю фактора оценки ком. предложений, в сторону 
увеличения доли годовой подписки. Так как не понятно, почему доля 
80% относиттчя на ближайшие 4 года, если лицензия по 
спецификациям запрашивается на 1 год. 
4.  Lot 3 Internet access protection solution - Требование: решение 
должно включать защиту системы предотвращения вторжений (IPS) 
на основе сигнатур известных уязвимостей и эксплойтов. Он также 
должен включать защиту от SQL-инъекций, атаки на алгоритм 
генерации доменов, эксплойты Java и Flash. - данный функционал 
относится к продукту Fortinet Fortiproxy просим исключить данное 
требование или указать его как необязательное. 
5.  Lot 3 Internet access protection solution Требование: The solution must 
identify and block transmissions by behavior: System compromise: 
exploitation of browser vulnerabilities, execution of code by exploiting 
vulnerabilities, Trojan software – данный функционал относится к 
продукту Fortinet Fortiproxy просим исключить данное требование 
или указать его как необязательное. 
 6.  Lot 3 Internet access protection solution Требование: Технические 
характеристики и совместимость с инфраструктурой NBM: Inline 
proxy - это функция, которая может быть частью только Hardware 
Appliance. Учитывая, что запрашивается Виртуальное устройство, мы 
просим исключить это требование «Встроенного прокси» или 
указать, возможно ли представить вариант HW. 
7.  Lot 3 Internet access protection solution Требование: Token One-
Time-Password мы просим отменить это требование, поскольку этот 
пункт относится к продукту FotiToken, принадлежащему Fortinet. 
8.  Lot 3 Internet access protection solution Требование: System 
compromise: использование уязвимостей браузера, выполнение кода с 
использованием уязвимостей является функцией антивирусного 
решения, но не прокси-решения, поэтому мы просим исключить 
данное требование или указать его как необязательное. 
9. Lot 3 Internet access protection solution Требование: Решение должно 
идентифицировать и блокировать передачи по поведению: Веб-
угрозы: межсайтовые сценарии. Межсайтовые сценарии являются 
техническим требованием системы WAF, но не прокси-решения. Мы 
просим убрать это требование. 
10. Lot 3 Internet access protection solution Требование к контролю 
контента: Решение должно обеспечивать возможность анализа 
графического контента в режиме реального времени для обнаружения 
вредоносного графического контента на веб-страницах (Служба 
анализа контента) является требованием производителя Fortinet, 
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просим исключить данное требование или указать его как 
необязательное.  
11.   Detalii legat de bugetul estimat pentru soluția WAF, LOT 2. Suma de 
445 mii trebuie să acopere toti 5 ani? sau doar 1 an? De asemenea, rog să 
ne spuneți, cum ați realizat estimarea bugetului, în baza licențierii tip 
perpetual sau subscripție? 
12. Alte cerințe obligatorii: Costul ofertei trebuie să includă activitățile de 
instalare, configurare (inclusiv configurarea politicilor inițiale), punerea în 
funcțiune a soluției. Pentru evaluarea volumului de lucru in procesul de 
instalare si configurare este necesar sa ne informati cite aplicatii web sunt 
planificate initial, pentru a fi protejate de solutia Web Application Firewall 
preconizata pentru achizitie. 
13.  Soluția trebuie să asigure minim o performanță de procesare (HTTP) 
de 100 Mbps; Rog să ne informați Ce volum de trafic vor avea toate 
aplicațiile Web planificate inițial pentru a fi protejate de soluția Web 
Application Firewall preconizată pentru achiziție, pentru a putea calcula 
licențierea corect. 
14.  1. The solution must ensure a minimum processing performance 
(HTTP) of 100 Mbps. А какая максимальная пропускная способность 
необходима? Это очень важно понимать в случае отражения DOS 
атак. 
15. Что означает пункт Scan files (AV and sandbox)? Необходимо 
провести интеграцию с уже существующим решением AV/Sandbox? 
Если да, то что за решение уже используется? Или WAF должен уже 
поставляться с этим решением. 
16.  L4 Stateful Network Firewall – не совсем понятно, зачем WAFу 
требуется сетевой firewall, в компании нет сетевого firewall в данный 
момент? Чем вызвана необходимость в данном решении? Или оно 
указано потому, что требования написаны именно под Fortinet и все 
его возможности перечислены в требованиях не в зависимости 
необходимы они или нет? 
17.  Requirements for authentication mechanisms. Из требований не 
ясно, для каких целей необходимы эти механизмы. Просьба описать 
сценарии использования. 
18.  Добрый день! Cross site scripting? Есть только в решения с WAF, 
для прокси это несопоставимо. Это требование обязательное для 
Proxy? 
19.  Scan files (AV and sandbox)? Reeșind din răspunsul dat că trebuie să 
fie livrată cu această funcționalitate este preluată de la soluția Fortinet, 
pag.5 din linkul de mai jos. Solicităm să fie eliminată din caietul de sarcini. 
Sau soluția solicitată trebuie doar să fie capabilă să transmită fișiere pentru 
scanare într-o soluție AV și Sandbox existentă, rog să specificați mai clar 
această cerință?https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/data-
sheets/FortiWeb.pdf 
20.  Soluția WAF va fi integrată în mai multe segmente de rețea și în 
anumite scenarii pot fi necesare astfel de funcționalități. Mai mult ca atât, 
aceste caracteristici sunt disponibile mai multor soluții de tip WAF. 
Reeșind din acest răspuns, apare întrebarea Soluția WAF trebuie să dețină 
această capabilitate(licențiată) inițial la livrare sau doar să dețină această 
capabilitate pentru licențiere ulterioară în caz de necesitate??? 

Expunerea succintă a 
răspunsului  

1. La etapa curentă este necesară doar o instanță, dar soluția trebuie să 
suporte tehnic configurația de disponibilitate înaltă. 
2. Rapoartele și log-uri centalizate sunt oferite de mai multe soluții în 
domeniul respectiv (Barracuda, Fortinet, F5 etc.), această funcționalitate 
reprezintă o cerință obligatorie.  



  

  
4 

 

3. După cum este indicat și în Anunțul de participare, criteriul de evaluare 
aplicat pentru adjudecarea contractului este ”Costul cel mai scăzut”. 
Așadar, factorul de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de 
vedere economic conform acestui criteriu este prețul/costul, în special 
costul total de deținere pentru 5 ani a produsului software pentru 
Autoritatea contractantă. Prin urmare, în temeiul art. 7 al legii achizițiilor 
publice întru utilizarea eficientă a banilor publici și minimizarea riscurilor 
autoritățiior contractate, inclusiv pentru tratament egal între ofertanți (și 
anume tipul de licențiere ce ar putea fi ofertant: perpetua și subscriere), 
ponderea factorilor de evaluarea a fost repartizată egal pe toți 5 ani solicitați 
a fi completați în formularul ”Cost total de deținere (TCO)” (Anexa nr.4 la 
Caietul de sarcini).  
4.   Această funcționalitate este acoperită de marea majoritatea soluțiilor de 
protecție a accesului la seriviciul Internet, precum ca: McAfee Web 
Gateway, Barracuda Web Security Gateway, FortiProxy etc. 
5.  Această funcționalitate este acoperită de o gamă largă de soluțiilor de 
protecție a accesului la seriviciul Internet, precum ca: McAfee Web 
Gateway, Barracuda Web Security Gateway, FortiProxy etc. 
6.  Se acceptă. Va fi exclusă cerința inline proxy din documentația de 
achiziție. 
7. Se acceptă. Va fi exclusă această cerință din documentația de achiziție. 
8. Vulnerabilitățile browser-ului nu țin stric de funcționalitățile soluției 
antivirus. Mai mult ca atât, majoritatea soluțiilor de protecție a accesului la 
rețeaua Internet sunt dotate cu mecanisme de antivirus (fiind definite un set 
de cerințe față de această componentă). Prin urmare, această cerință rămâne 
a fi una importantă, și nu poate fi exclusă. 
9. Cerința față de Cross Site Scripting nu a fost inclusă în cerințele lotului 
3 privind soluția de acces securizate la serviciul Internet, doar în cadrul 
lotului WAF. 
10. Această funcționalitate este prezentă în cadrul mai multor soluții de 
acces securizat la serviciul Internet, precum FrotiProxy, Barracuda Web 
Filter, etc. 
11. Valoarea estimată pentru lotul 2, este valoarea estimată a contractului 
de achiziție ce urmează a fi încheiat pe întreagă sumă atribuită acestei 
achiziții pe anul în care are loc procedura de achiziție. 
12. La etapa inițială sunt planificate de integrat 5 aplicații web. 
13. În orele de vârf, volumul traficului poate atinge valori de până la 100 
Mbps. 
14. La etapa inițială este necesar ca soluția să asigure o performanță de 
procesare de min 100 Mbps. 
15. Soluția WAF trebuie să fie livrată cu această funcționalitate. 
16. Soluția WAF va fi integrată în mai multe segmente de rețea și în 
anumite scenarii pot fi necesare astfel de funcționalități. Mai mult ca atât, 
aceste caracteristici sunt disponibile mai multor soluții de tip WAF. 
17. Aceste mecanisme sunt necesare, de exemplu, pentru autentificarea cu 
un grad sporit de securitate la interfața de administrare a soluției, pentru 
autentificarea utilizatorilor în baza certificatelor în cazul accesării anumitor 
resurse web, etc. 
18. Functionalitatea ”Cross site scripting” nu este solicitată și 
corespunzător nu este specificată la specificațiile tehnice la Soluția de 
protecţie a accesului la rețeaua Internet. 
19. Majoritatea soluțiilor WAF (spre exemplu Fortinet, Barracuda, 
iMPERVA, etc.) oferă funcționalitatea respectivă. 
20. Soluția WAF trebuie să dețină această funcționalitate inițial la livrare. 

Data transmiterii 16.11.2021; 17.11.2021 
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4. Modificări operate în documentația de atribuire:  
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
Rezumatul modificărilor În Caietul de sarcini la lotul 3 
Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz) 

- 
 

Termen-limită de depunere și deschidere a 
ofertelor prelungit (după caz) 2 zile 

 

5. Până la termenul-limită (data 19 iunie 2022, ora 11:00), au depus oferta 4 ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic 

 
IDNO Asociații/ 

administratorii 
1. S&T MOLD SRL – lot 1, lot 2 și lot 3 1002600033173 POPESCU Onisim /  

S&T AG / MOȘANU 
Evghenii /  

NEUWIRTH Richard /  
STURZ Peter /  

JESKE Michael /  
NIEDERHAUSER Hannes /  
QUEIROZ Carlos Manuel 

Noguiera  
2. ACCENT ELECTRONIC SA - lot 1 și 

lot 3 
1003600023124 RUSSU Vladimir, 

LADÎGHINA Nina / 
COBÎLAȘ Eugeniu 

3. BTS PRO SRL – lot 1, lot 2 și lot 3 1008600061565 BĂLĂNUȚĂ Marin / 
SUVOROV Alexandr 

4. XONTECH SYSTEMS SRL – lot 2 1018600044509  VICOL Irina  
 

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

Denumire document Denumirea operatorului economic 

S&T MOLD 
SRL 

ACCENT 
ELECTRONIC 

SA 

BTS PRO 
SRL 

XONTECH 
SYSTEMS 

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 prezentat prezentat prezentat prezentat 

Documente de calificare   
Declarație privind valabilitatea 
ofertei 

prezentat prezentat 
prezentat prezentat 

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

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de atribuire a contului 
bancar în MDL 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Raport financiar prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat cu privire la situația 
contribuabilului 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat care confirmă neaplicarea 
sancţiunilor penale (cazier juridic) 
faţă de ofertant 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei, 
MDL 

(fără TVA) 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lot 1: Soluție 
antispam pentru 
email 

S&T MOLD 
SRL 

209 635,38 1 buc + + 

Lot 2: Soluție 
virtuală de tip Web 
Application Firewall 

388 972,41 1 buc + + 

Lot 3: Soluție de 
protecţie a accesului 
la rețeaua Internet 

127 874,13 1 buc + + 

Demonstrarea experienței 
operatorului economic în domeniul 
de activitate aferent obiectului 
contractului ce urmează a fi atribuit 
(Pentru demonstrarea îndeplinirii 
acestor cerințe operatorul economic 
va completa datele aferente în 
DUAE și Declarația privind lista 
principalelor livrări / prestări 
efectuate în ultimii 3 ani de activitate 
conform Anexei nr.12 din 
Documentația standard aprobată 
prin Ordinul Ministrului Finanțelor 
nr.115 din 15.09.2021.) 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Demonstrarea capacității 
profesionale de implementare a 
soluției ofertate 
(Pentru demonstrarea îndeplinirii 
acestor cerințe operatorul economic 
va completa DECLARAŢIA privind 
specialiștii de specialitate propuși 
pentru implementarea contractului 
(cu anexarea documentelor 
corespunzătoare: Certificate, CV-
uri) – conform Anexei nr.14 din 
Documentația standard aprobată 
prin Ordinul Ministrului Finanțelor 
nr.115 din 15.09.2021.) 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Prezentarea actelor ce atestă dreptul 
de livrare a bunurilor ofertate 
(Ofertantul trebuie să prezinte 
documente ce atestă relația cu 
producătorul (certificat de partener 
autorizat al producătorului pentru 
livrarea bunurilor solicitate sau 
contract de relație cu producătorul, 
sau autorizație de livrare, etc.).) 

prezentat prezentat prezentat prezentat 
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Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei, 
MDL 

(fără TVA) 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lot 1: Soluție 
antispam pentru 
email ACCENT 

ELECTRONIC 
SA 

97 304,17 1 buc + - 

Lot 3: Soluție de 
protecţie a accesului 
la rețeaua Internet 

151 794,50 1 buc + n/a 

Lot 1: Soluție 
antispam pentru 
email 

BTS PRO SRL 

241 465,88 1 buc + n/a 

Lot 2: Soluție 
virtuală de tip Web 
Application Firewall 

490 230,00 1 buc + - 

Lot 3: Soluție de 
protecţie a accesului 
la rețeaua Internet 

243 855,22 1 buc + n/a 

Lot 2: Soluție 
virtuală de tip Web 
Application Firewall 

XONTECH 
SYSTEMS 

SRL 
444 500,00 1 buc + n/a 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

24.06.2022 

ACCENT 
ELECTRONIC 

SA 

1. S-a solicitat prezentarea 
ultimului Raport Financiar. 
2.S-a solicitat prezentarea 
copiilor actelor de predare-
primire bunuri, facturi, etc. pentru 
contractele de livrare de bunuri 
similare celor ofertate. 
3.Clarificare privind  specificații 
tehnice pentru lotul 1. 
 

   1. A fost prezentat Raportul 
Financiar al companiei Accent 
Electronic SA pentru anul 2021. 
  2. Au fost prezentate facturi, acte 
de predare-primire bunuri, pentru 
contract de livrare de bunuri 
similare celor ofertate. 
   3. Au fost prezentate informații 
cu referire la cerințele tehnice 
minime solicitate la lotul 1. 

01.07.2022 4. S-a solicitat clarificare repetată 
a specificațiilor tehnice a soluției 
de la lotul1, după caz link-uri 
corecte, pe motiv că conform 
link-urilor prezentate anterior nu 
au fost găsite cerințele solicitate. 
   5. Pentru cerința Suport 
multiplatformă de virtualizare 
(VMware 7, Citrix XEN 8.x), a 
fost solicitată prezentarea 
confirmării că hipervizorul Citrix 
XEN este suportat de 
producătorul soluției ofertate. 

   4. Au fost prezentate link-urile 
solicitate și informația aferentă 
cerințelor tehnice minime 
obligatorii. 
   5. Instalarea soluției Symantec 
Messaging Gateway pe sistemul 
de virtualizare Citrix XEN 8.x este 
posibilă sub forma de software 
(*.ISO), fapt care va putea fi 
demonstrat în perioada de testare a 
funcționalității acesteia, conform 
cerințelor din caiet de sarcini. 
 

27.06.2022 
BTS PRO SRL 

   1. S-a solicitat prezentarea 
copiilor actelor de predare-

  1.  Au fost prezentate facturi, acte 
de predare-primire bunuri, pentru 
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Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

primire bunuri, facturi, etc. pentru 
contractele de livrare de bunuri 
similare celor ofertate. 
   2. Clarificare privind  
specificații tehnice pentru lotul 2: 
- să specifice toate licențele 
incluse în ofertă, inclusiv tipul și 
cantitatea; 
       -să detaileze specificația: 
“Cerințe generale: 
 Modelul de licențiere nu trebuie 
să limiteze numărul de aplicații 
protejate, după cum este 
specificat în Ofertă cu excepția 
ADM” 
- să detaileze cum va fi asigurată 
următoarea funcționalitate: 
“ Cerințe față de protecția 
Aplicațiilor: Scanare fișiere (AV 
și sandbox).” 
- să detaileze cum este asigurată 
cerința: “Cerințe față de serviciile 
de Securitate: Detecție malware.” 
- să detaileze cum este asigurată 
cerința: “Cerințe față de serviciile 
de Securitate: Web Defacement 
Protection.” 

contract de livrare de bunuri 
similare celor ofertate. 
   2. Au fost prezentate clarificări 
asupra specificațiilor tehnice a 
soluției ofertate la lotul 2: 
-au fost prezentate licențele 
incluse în ofertă și anume: 2 
licențe de tipul Citrix ADC VPX 
200 Mbps Premium, perpetual 
license; 2 licențe de tipul CSS 
Select Citrix ADC VPX 200 Mbps 
Premium Edition 1Y; și subscriere 
anuală pentru 10 licențe de tipul 
Citrix Application Delivery
 Management 
Application Delivery 
Management vServer. 
- Citrix ADC nu limitează 
numărul de aplicaţii protejate. 
Mecanismul Application Delivery 
Management (ADM) oferă 
capacităţi reale de Machine 
Learning. 
- Citrix ADC oferă posibilitatea de 
utilizare a unui motor AV extern 
(prin intermediul protocolului 
ICAP), care poate fi integrat cu 
ADC.  
- Produsul oferă functionalitătile 
"Bot protection and IP 
reputation". 
În acest context se utilizează un 
acelaşi motor extern AV/malware 
extern (prin intermediul 
protocolului ICAP). 
- Conform precedentului OWASP 
din 2017, Web Defacement web 
este mentionată în Cross site 
scripting: https://owasp.org/www-
project-top-ten/2017/Too_10, 
Web Defacement poate fi 
rezultatul, de exemplu, al unui tip 
de atac de tip Cross site scripting. 
Solutia oferă protectie împotriva 
Cross site scripting 
(https://docs.citrix.com/en-
us/citrixadc/current-
release/application-firewall/top-
level-protections/html-cross-site-
scripting-check. html) şi previne 
Web Defacement. 

05.07.2022  3.  S-a solicitat detalierea de ce 
sunt furnizate 10 licențe pentru 
subscriere anuală pentru 

 3. Numărul de 10 licențe a fost 
propus pentru componenta ADM 
(Application Delivery 
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Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

aplicație, conform răspunsului 
anterior. 
4.    La cerința "Scanare fișiere 
(AV și sandbox)" și "Detecție 
malware", se face referință la 
utilizarea unui motor AV extern 
gratuit: 
https://metadefender.opswat.com
/. Conform documentației oficiale 
a producătorului OPSWAT, 
produsul MetaDefender necesită 
licență dedicată(Personal, 
Commercial, Enterprise). S-a 
solicitat clarificarea acestui 
aspect. 
   5. Tehnicile prezentate la 
cerința "Web Defacement 
Protection" nu oferă o claritate în 
realizarea protecției împotriva 
atacurilor de tip Web 
Defacement. S-a solicitat să se 
detaileze realizarea acestei 
funcționalități. 

Management). Volumul de 10 
licențe a fost propus  reieșind din 
cererile de clarificare/răspunsurile 
autorității contractante publicate 
pe platforma achiziții.md. Licenta 
Citrix ADM nu trebuie legată de o 
anumită aplicație, pot fi protejate 
100 de aplicații cu ADC, dar poate 
utiliza posibilitățile analitice ale 
ADM doar pentru 10 aplicații.  
  4. Produsul MetaDefender 
conține licențe de tip Personal, 
Commercial, Enterprise. 
Totodată, versiunea 
MetaDefender Personal propune 
inclusiv posibilitatea utilizării 
gratuite a aplicației. 
5.  Au fost prezentate 
funcționalitățile soluției prin 
intermediul cărora se realizează 
protecția oferită de soluția 
propusă: Citrix ADC. 

 
9. Ofertanții respinși/descalificați:  

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
ACCENT ELECTRONIC SA În temeiul art.69 alin.(6) lit.b) din Legea nr.131/2015, 

autoritatea contractantă nu acceptă oferta ACCENT 
ELECTRONIC SA pentru lotul 1 „Soluție antispam 
pentru email”, deoarece oferta nu corespunde 
cerințelor expuse în documentația de atribuire și 
anume, documentația oficială de la producător nu 
corespund cerințelor minime solicitate.  

BTS PRO SRL În temeiul art.69 alin.(6) lit.b) din Legea nr.131/2015, 
autoritatea contractantă nu acceptă oferta BTS PRO 
SRL pentru lotul 2 „Soluție virtuală de tip Web 
Application Firewall”, deoarece oferta nu corespunde 
cerințelor expuse în documentația de atribuire și 
anume, documentația oficială de la producător nu 
corespund cerințelor minime solicitate.  

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:n/a    

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut  □                     
Costul cel mai scăzut  �                               
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               
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(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 

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

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 
Lotul 1: ACCENT ELECTRONIC SA* 91,69 

Pret Licenţe de tip perpetuă pentru 
soluția ofertată, cu 1 an de suport și 
subscriere de la producător inclus / 
Subscriere anuală pentru soluția 
ofertată 

20% 97 304,17 20,00 

Suma totală Suport și subscriere de la 
producător / Subscriere anuală pentru 
soluția ofertată – pentru următorii 4 ani 

80% 467 060,00 71,69 

Lotul 1: S&T MOLD SRL 89,28 
Pret Licenţe de tip perpetuă pentru 
soluția ofertată, cu 1 an de suport și 
subscriere de la producător inclus / 
Subscriere anuală pentru soluția ofertat

20% 209 635,38 9,28 

Suma totală Suport și subscriere de la 
producător / Subscriere anuală pentru 
soluția ofertată – pentru următorii 4 ani

80% 418 534,16 80,00 

Lotul 1: BTS PRO SRL 31,66 
Pret Licenţe de tip perpetuă pentru 
soluția ofertată, cu 1 an de suport și 
subscriere de la producător inclus / 
Subscriere anuală pentru soluția ofertat

20% 241 465,88 8,06 

Suma totală Suport și subscriere de la 
producător / Subscriere anuală pentru 
soluția ofertată – pentru următorii 4 ani

80% 1 418 928,00 23,60 

Lotul 2: S&T MOLD SRL 76,74 
Pret Licenţe de tip perpetuă pentru 
soluția ofertată, cu 1 an de suport și 
subscriere de la producător inclus / 
Subscriere anuală pentru soluția ofertat

20% 388 972,41 20,00 

Suma totală Suport și subscriere de la 
producător / Subscriere anuală pentru 
soluția ofertată – pentru următorii 4 ani

80% 712 619,36 56,74 

Lotul 2: XONTECH SYSTEMS SRL 40,24 
Pret Licenţe de tip perpetuă pentru 
soluția ofertată, cu 1 an de suport și 
subscriere de la producător inclus / 
Subscriere anuală pentru soluția 
ofertată 

20% 444 500,00 17,50 

Suma totală Suport și subscriere de la 
producător / Subscriere anuală pentru 
soluția ofertată – pentru următorii 4 ani 

80% 1 778 000,00 22,74 

Lotul 2: BTS PRO SRL**          95,87 
Pret Licenţe de tip perpetuă pentru 
soluția ofertată, cu 1 an de suport și 

20% 490 230,00 15,87 
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Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 
subscriere de la producător inclus / 
Subscriere anuală pentru soluția ofertat
Suma totală Suport și subscriere de la 
producător / Subscriere anuală pentru 
soluția ofertată – pentru următorii 4 ani

80% 505 440,00 80,00 

Lotul 3: ACCENT ELECTRONIC SA 32,90 
Pret Licenţe de tip perpetuă pentru 
soluția ofertată, cu 1 an de suport și 
subscriere de la producător inclus / 
Subscriere anuală pentru soluția ofertat

20% 
151 794,50 

 
16,85 

Suma totală Suport și subscriere de la 
producător / Subscriere anuală pentru 
soluția ofertată – pentru următorii 4 ani

80% 728 613,60 16,05 

Lotul 3: S&T MOLD SRL 100,00 
Pret Licenţe de tip perpetuă pentru 
soluția ofertată, cu 1 an de suport și 
subscriere de la producător inclus / 
Subscriere anuală pentru soluția ofertat

20% 127 874,13 20,00 

Suma totală Suport și subscriere de la 
producător / Subscriere anuală pentru 
soluția ofertată – pentru următorii 4 ani

80% 146 210,24 80,00 

Lotul 3: BTS PRO SRL 21,31 
Pret Licenţe de tip perpetuă pentru 
soluția ofertată, cu 1 an de suport și 
subscriere de la producător inclus / 
Subscriere anuală pentru soluția ofertat

20% 243 855,22 10,49 

Suma totală Suport și subscriere de la 
producător / Subscriere anuală pentru 
soluția ofertată – pentru următorii 4 ani

80% 1 081 349,73 10,82 

* La lotul 1 ofertantul ACCENT ELECTRONIC SA clasat inițial pe primul loc conform punctajului 
acumulat, ca urmare a aplicării factorilor de evaluare, se descalifică, pentru că soluția ofertată nu 
corespunde cerințelor minime, și anume: 
- soluția nu suportă configurație în regim High Availability, fapt confirmat și în documentația oficială a 
producătorului (The Symantec Messaging Gateway does not include any specific high availability 
features such as load balancing, fail over clustering, active/passive clustering. It is possible to use other 
third party solutions to help accomplish high availability); 
- nu a fost confirmat că soluția este suportată pe platforma de virtualizare Citrix Xen; 
- în urma solicitărilor repetate, nu a fost prezentate informații relevante privind realizarea cerinței de 
"Mecanism de partajare a informației (atașamentului sau /și conținutului email-ului) în mod 
protejat/criptat cu părți terțe prin intermediul unui URL către un portal specializat, pe care destinatarul de 
email se va putea autentifica/înregistra pentru a accesa email-ul securizat.". Prin urmare, se califică 
operatorul economic S&T MOLD SRL clasat pe locul 2 a cărui ofertă corespunde din punct de vedere a 
cerințelor tehnice minime obligatorii. 

** La lotul 2 ofertantul BTS PRO SRL, clasat inițial pe primul loc conform punctajului acumulat ca 
urmare a aplicării factorilor de evaluare, se descalifică, pentru că soluția ofertată nu corespunde cerințelor 
minime, și anume: 
- Citrix ADC nu deține funcționalitatea de scanare fișiere (AV și sandbox). Soluția propusă de ofertant 
presupune integrarea cu un motor AV extern gratuit (https://metadefender.opswat.com), versiunea 
Personal. Conform documentației producătorului (OPSWAT MetaDefender Cloud), în cazul 
Organizațiilor, versiunea Personal e destinată mai mult pentru scenarii de demo, din motiv că aceasta vine 
cu un șir de limitări, precum: mărimea fișierului scanat, numărul de fișieire în arhivă, solicitări de 
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interogări pe zi etc. Mai mult ca atât, în versiunea Personal, fișierele scanate și care sunt infectate nu sunt 
controlate de Beneficiar, acestea fiind partajate cu alți producători de AV. 
- Soluția propusă include costuri suplimentare de licențiere(subscriere Citrix ADM) pe fiecare aplicație 
în cazul când se dorește utilizarea mecanismelor de protecție bazate pe Machine Learning. În oferta 
propusă sunt incluse 10 licențe de tip subscriere Citrix ADM, respectiv, nu este respectată în întregime 
cerința “Modelul de licențiere nu trebuie să limiteze numărul de aplicații protejate”. Prin urmare, se 
califică operatorul economic S&T MOLD SRL clasat pe locul 2 a cărui ofertă corespunde din punct de 
vedere a cerințelor tehnice minime obligatorii. 

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

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

Atribuirea contractului de achiziții publice: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Prețul unitar  
(fără TVA), 

MDL 

Prețul total  
(fără TVA), 

MDL 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA), MDL 
Lot 1: Soluție antispam pentru email 
Soluție antispam 
pentru email 

S&T MOLD SRL 1 buc 209 635,38 209 635,38 251 562,46 

Total lot 1: 209 635,38 251 562,46 
Lot 2: Soluție virtuală de tip Web Application Firewall 

Soluție virtuală de tip 
Web Application 
Firewall 

S&T MOLD SRL 1 buc 388 972,41 388 972,41 466 766,89 

Total lot 2: 388 972,41 466 766,89 
Lot 3: Soluție de protecţie a accesului la rețeaua Internet 

Soluție de protecţie a 
accesului la rețeaua 
Internet 

S&T MOLD SRL 1 buc 127 874,13 127 874,13 153 448,96 

Total lot 3: 127 874,13 153 448,96 
TOTAL, lei 726 481,92 871 778,31 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică 

Argumentare: Nu se aplică 
 

15. Informarea operatorilor economici despre decizia  grupului de lucru pentru achiziții: 
Denumirea operatorului 

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

S&T MOLD SRL 26.07.2022 email și SIA RSAP 
ACCENT ELECTRONIC SA 26.07.2022 email și SIA RSAP 

BTS PRO SRL 26.07.2022 email și SIA RSAP 
XONTECH SYSTEMS SRL 26.07.2022 email și SIA RSAP 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:  
În cazul în care valoarea estimată a contractului 
este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 

�   6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 
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alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizițiile publice 

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

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

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

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

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

17. Contract de achiziţie încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

 
Întreprin-

derea: 
Numărul 

și data 
contractului 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 

valabilitate al 
contractului 

 fără TVA 
inclusiv 

TVA 
 

S&T MOLD 
SRL 

Cu capital 
străin 

25/156/2022-
LD din 

04.08.2022 
 

(semnat de către 
contraparte – 
08.08.2022) 

4851700
0-5 

726 481,92 871 778,31 31.12.2022 

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

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

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

(NU)  
 

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

 (indicați suma cu TVA) 

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

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

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

 
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: 
 
Constantin ȘCHENDRA 
(semnat electronic)   
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model-tip

DARE DE SEAMA

'ide atribuire a contractului de achizi{ii publice tr
de incheiere a acordului-cadru tr

* de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 21060460 din 08.08.2022

. i;

2. Dpie cu privire la procedura de atribuire:

ri

;
1

I

I ie cu privire la autoritatea contractantd:

TTryA *,"ritnf i contractante tHrt Centru National de Crealie Satul Moldoven(
Buciumul
Mun.Chisindutoca[thte

IDNq J
1 0036001 17250

A Strada Columna, 60/l
Numlride telefon 069751468

NffiErId; f*E;;iir*i"t marsareta bivol@,Yahoo. com

Adresh:ide internet
P.rr-tiF.td-*ontact(nume'prenume'telefon,
.e;i-mail)ii,::

PAtrtu Efi trlta, 0 697 5 | 468, palitu.efimia@mail'ru

rCererea Ofertelor de Pre!Tiput procedurii de atribuire apligate
P,r*"OjUu deuchoi@ Nr:

!ilutSiectutui
acordulrii-cadru

contractului de achizi{ie/ Bunuri n Servicii I Lucrirt r

f-"ctari Oe reparatie qi ameliorare incdperii
nreconizate nentru activititi culturale.$uiecttft achizi{iei

cooTPv 4s200000-9

Expt*,f"" -otivului/temeiului privind-
a-legereh procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrt,i altor proceduri decdt licitalia
des'chisd)',

n guvernamental

ri
q

Nr: 21060460
Li"k"tt' -tender'gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-16s8494458435
T)cta nr rhl i c.Arii :1 7 .07 .2022
n achizitii.md; n e-ltcttatte'mo; n yprencter'ttttr

nDa nNuffidinplanulde
achizitii publice a autoritifii contractante

Data:Ar""tTe t"t*tt" publicat in BAP (dupd caz)
I ink-rrl'

tefrnici qi instrumente specifice de atribuire
Hund chd

nAcord-cadru trSlstem omamrc oe aerrrLLlrv

nI icitarie electronic[ nCataloe electronic

Srtt-d" finanfare
,i'l

nBuget de stat; nBuget CNAM; trIJuget ui\AD;
nSrrrqe exfeme: nAlte surse: flndicatil
| 666 666,66faloarea estimati Aei' fdrd TI'A)



11, i ,Mo0inciri operate in documenta{ia de atribuire:

vacbmpleta in cazul in care aufost operate modificdri)
f i: i

i ,S. prinl Ia termenullimiti (data 05.08.2022, ora 10:00), au depus oferta 1 ofertan(i:

i;

, Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de. calificare 9i aferente DUAE prezentate de

cidte operatorii economici :

ht.ul modificirilor;Rezul
qte in BAP/alte mijloacelor de
.iare (dund caz)

[Indicali surso utilizatd Si data publicdriiJ

Termen-timiti de depunere;i deschidere a
:ofe*diAr: prelungit (dupd caz)

flndicayi numdrul de zileJ

N
:t

:l
, 
ijP.."-i.ea operatorului economic IDNO Asociafii/

administratorii
I ;Euros.alex Prim SRL r 00860003s249 Ciocoi Dumitru





i:.
ii
i .)
i

rj :i , ,,'',1,i ,'.' ;:iii.;,1
*,'in,';corul,l,btilizarii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale

r!.f r, ll
(iiifo,rm.,ailh privind "CorespLmderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu specificaliile
' l:i" i. ';'' :l -
ryInfce ,, ,Fe ve consemna prin: ,, * " tn cazul corespunderii Si prin ,,-" ttt Cazul necorespunderii)
,tr,r I

i1i ,$. e"titru elucidarea unor neclariti{i sau confirml:"u.o1ot dit:-pti1'I!::I::lli*::",t:i::j:
in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prelului anormal de sclzut) s-

.t , ii
rir,l
trll;.l : :iiti,,l:

lnfprma{ia privind corespunderea o cu ce

I

Denumirea
operatorului

eeonomic

Pre{ul
ofertei
(rara

TVA)*

Cantitate
gi unitate

de
misurd

Corespunderea
cu cerintele d'e

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Lpcrafi de;;reparalie 9i
elrietibtaieii incdperii
piogonpat{ penffu
r"]ivititi cililtrrra le

Eurogalex Prim SRL 1595 400,00 Caiet de
sarcini

+ +

ril.'i'l ei
,J;i,:il ,4,

lle stabilite in documenta
itat:

a re

,i. i
s6

Data
iitiiii I

Operatorul economic Informa{ia solicitatl Rezmatul rispunsului
oneratorului economic



descalifica{i:

;'lit''i
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

''.:. i i. iii ; ii' i l: il
I ,11. Criteriul de atribuire aplicat:

I i fZ.'Infbrmatia privind factorii de evaluare aplica{i:
.:ri!' , I 11 -

(Se Va conlpleta pentru loturile care aufost atribuite tt

:,i;
.: !

Preful cel;rnai scizut I
Costul cel mai scdzut n
Cel mai btln raport calitate-pre! n
Cel mai bqn raport calitate-cost n

i
''i t ^!(n cazut tn care m cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toaie criteriile de atribuire aplicate ;i denumires loturilor aferente)
i : r .. i.t ,i. 

1j'i:,j

i(Se,ua a pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pre1

',1 ow qrl mcii bun r ap ort c alit at e -c o st)

a . :':: l:\ | L| tl

, I ;13. Re$valuarea ofertelor:

(Se ua conipleta tn cazul tn care ofertele aufost reevaluate repetat)

Motivul ieevaluirii ofertelor
tri'di{icdrite operate
i ltl. in ii.-u uou-iniri, evaluirii qi comparrrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

I : dedis:

ribuirea jcontractului de achizilie publicd/acor4q\L94dru:

i.

I

i,

, ii''ji Factorii de evalua,re Valoarea din oferti Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denum rd factorul 1 Ponderea

Denwn r( factorul n Ponderea
Denumirea operatorului seellernic n Total

Denumird factorul I Ponderea

Denrimird factorul n Ponderea

Atribuirea contractulut lzllle DuollQwaca u

Denultirea lotului Denumirea
. qperatorului

economrc

Cantitate
qi unitate

de
mdsuri

Preful
unitar
(fnrn
TVA)

Preful total
(flrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

,I-:uc.firi ile repara(ie q

aineliorar€ inciperi
Eurogalex Prim
SRL

Proiect 1595 400,00 1 914 480.00
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,j tS, l4fprmarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

: ',,1

(fu16r*o 'a operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de

luiru pehnu achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. l3l din 3 iulie
20I5 privind achizi[iile publice)

, , tr6. Teimenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

Contractul' a fost atribuit in conformitate cu lege
Art.31, Iitera b).

Contractulide achizilie/acordul-cadru incheiat:

nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice'

. Iledumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Eurogalex )rim SRL 08.08.2022 [se specificd SIA RSAP, e-mail,fax,
postd. etcl

'in cazul,in care valoarea estimatd a contractului
1, este mai micd dec6t pragurile prevdzute la art.2
, alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
I :drivind,achizitiile publice

J 6 zile in cazul transmiterii comunic[rii prin
miiloace electronice gi/sau fax n
tr i 1 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice 5i/sau fax n

in caziiliin care valoarea estimatd a contractului
este egafd sau mai mare dec6t pragurile
pr,evdzuie laart.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 1u1isr2015 privind achiziliile publice

n 1 1 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
J 16 zile incazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice qi/sau fax n

ri.ti

P"uu ri;
, .l€a . :'i

opbiato4l
, Ului ,

e.,lonomic

ntreprindere
ai

Cu capital
autohton/
Cu capital

nixtlasociere/
Cu eapital: s,trilin

Numdrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Co
d
c
P
V

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al

contractului/ac
ordului.etdru':i;}.

'':,!:1.!:

ii::rii ,'it i

EUROGA
LEX
PRIM i:'
SRL :

€apital"
dutohton

i

vL 08.08.2022

c'l

1595 400.00 914 480,00 31.12.2022

il
jl
li;l, ililii



dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru tncheierea

ilractelor indicate afist respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr'
utie 20IS privind achiziliile publice ), precum qi cd tn cazul depunerii contesta(iilor Ei/sau

i rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate Ei solulionate.

Stoianov Maria
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice  

Nr.  d-27  din   10.08.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Î.M.„Combinatul Servicii Funerare” 
Localitate mun. Chişinău 
IDNO 1003600163408 
Adresa Chişinău, str. A.Mateevici, nr.11 
Număr de telefon (022) 2271555 
Număr de fax (022) 2271555 
E-mail oficial  combinatul.servicii.funerare@gmail.com 
Adresa de internet www.serviciifunerare.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Moldovean Svetlana/ s.siminciuc@gmail.com/ 
078666611 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  
Procedura de achiziție repetată  Nr:------ 
Tipul obiectului contractului de 
achiziție 

Lucrări 

Obiectul achiziției Lucrări de reparație a acoperișului încăperii pentru 
muncitori (baza de producere din str. Voluntarilor, 3) 

Cod CPV 45453000-7 
Procedura de atribuire (se va indica 
din cadrul portalului guvernamental 
www.mtender.gov.md) 

Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1657024407039?tab=contract-notice 

Data publicării:05.07.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată e-licitatie.md;  
https://e-licitatie.md/contract-notice/37532  

Anunț de intenție publicat în BAP 
(după caz) 

Data: 02.02.2022 
Link-ul: - 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_8.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire (după caz) 

- 

Sursa de finanțare Buget propriu 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 137 907,19 MDL 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  
Data solicitării clarificărilor  12 iulie 2022 
Expunerea succintă a 
solicitării de clarificare 

 Ce fel de membrane bituminoase trebue se fie 
(Bipoli.Uniflex,Linocrom,Bicroelast,Tefnoelast sau analogic)?Strat superior si 
inferior? (XPP,TKP.EPP.EKP.) 

Expunerea succintă a 
răspunsului  

Elastoizol sau analogic, ambele straturi. 

Data transmiterii 13 iulie 2022 
Data solicitării clarificărilor  13 iulie 2022 
Expunerea succintă a 
solicitării de clarificare 

Ce tip de strat superior și inferior (XPP,TKP.EPP.EKP.) 

Expunerea succintă a 
răspunsului  

Elastoizol business sau analogic cu tip de strat EPP și EKP, care are o garanție nu 
mai puțin de 10 ani. 

Data transmiterii 14 iulie 2022 

mailto:s.siminciuc@gmail.com/
http://www.mtender.gov.md/
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4. Modificări operate în documentația de atribuire: 
Rezumatul modificărilor În caietul de sarcini, a fost adăugată o concretizare în 

urma clarificărilor, referitor la tipul de strat și anume: 
Elastoizol business sau analogic cu tip de strat EPP și 
EKP, 

Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare Sia RSAP 
Termen-limită de depunere și deschidere a 
ofertelor prelungit 

- 

5. Până la termenul-limită (data 28 iulie 2022, ora 02:12 ), au depus oferte 2 (doi) ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului 

economic 
IDNO Asociații/ 

administratorii 
1. Geocontruct SRL 1005600046006 Gheorghe Jitari 

2. Lina-Ing SRL 1018600044565 Iurie Negruța 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Geoconstruct Lina_ing SRL   

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

(Anexa nr.7) - Cerere de participare prezentat Oferta în aștepatre   
(Anexa nr.8)-Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat 
(Anexa nr. 10) - Graficul de executare a lucrărilor prezentat 
Formularul nr.7 (deviz ofertă) prezentat 
Formularul nr.5 (catalogul preţurilor unitare) prezentat 
Formularul nr.3 (borderou de resurse) prezentat 
Garanția pentru ofertă (1%) prezentat 
DUAE prezentat 
Documente de calificare 
 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 
Certificat/ Decizie de înregistrare a întreprinderii/ Extras 
din Registru de Stat al persoanelor juridice. 

prezentat    

Certificatul de atribuire a contului bancar 
eliberat de banca deținătoare de cont. 

prezentat    

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

prezentat    

Lichiditate generală pentru anul 2021 nu mai mică de 
100%. 

prezentat    

Raport financiar pentru anul 2021, înregistrat la Biroul 
Național de Statistică. 

prezentat    

Certificat privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul 
public național,  eliberat de către Inspectoratul Fiscal de 
Stat. Valabil la ziua petrecerii concursului. 

prezentat    

(Anexa nr.12) - declarație privind experienţa similară; prezentat    
(Anexa nr.13) - declarație privind lista principalelor 
lucrări executate în ultimul an de activitate; 

prezentat    

(Anexa nr.14) - declarație privind dotările specifice, prezentat    
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utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului. 
(Anexa nr.15) - declarație privind personalul de 
specialitate propus pentru implementarea contractului; 

prezentat    

Certificatul de atestare tehnico – profesională pe tipuri de 
lucrări. 

prezentat    

(Anexa nr.22) - Aviz pentru participare la licitațiile 
publice de lucrări din domeniul construcțiilor și 
instalațiilor. 

prezentat    

Termenul de garanție a lucrărilor: nu mai puțin de 60 
(șaizeci) de luni, din momentul semnării procesului-verbal 
de recepție la terminarea lucrărilor (se prezintă o 
declarație semnată electronic de către ofertant). 

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)* 

lei 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunder
ea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespunder
ea cu 

specificațiile 
tehnice 

Lucrări de reparație a 
acoperișului încăperii 
pentru muncitori (baza 
de producere din str. 

Voluntarilor, 3) 

Geocontruct SRL 85 810,00 1  + + 

Lina-Ing SRL 96 821,65 1 Oferta 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 
op.economic 

28.07.2022 Geoconstruct SRL 
 

Potrivit art.132, al.3) și al.4) al H.G. nr.638 din 
26.08.2020, solicităm în scris, justificări ale prețului 
aparent anormal de scăzut, care constituie cu 37,78 % mai 
puțin decît valoarea estimată a lucrărilor. 

Totodată, prezentați declarație în formă liberă a 
garanției pentru lucrări pe care dstră o să oferiți în cazul în 
care oferta dstră va fi desemnată cîștigătoare. 

În acest context, solicităm în termen de 3 zile 
calendaristice prezentarea documentelor semnate 
electronic,  pe adresa: 
combinatul.servicii.funerare@gmail.com 

O.E. a prezentat 
calcule și 

justificări ale 
prețurilor oferite( 
salariale și pentru 
materiale) pe data 
de 01.08.2022 și 

scrisoare de 
oferirea  garanției 
pentru lucrări – 

60 luni. 

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

  

mailto:combinatul.servicii.funerare@gmail.com
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10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru un singur  lot   
11. Criteriul de atribuire aplicat: Preţul cel mai scăzut                         
12. Reevaluarea ofertelor: 
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: 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate 
și u.m.   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lucrări de reparație a 
acoperișului încăperii 
pentru muncitori (baza 
de producere din str. 

Voluntarilor, 3) 

Geocontruct SRL 

 
 

1 lucrare 

 
 

85 810,00 
 

85 810,00 
 
 
 

102 972,00 
 
 
 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Geocontruct SRL 02.08.2022 [SIA RSAP, e-mail] 

Lina-Ing SRL 02.08.2022 [SIA RSAP, e-mail] 

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

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

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

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

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

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

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

16. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului 
Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen 
de 

valabilitat
e al 

contractul
ui 

fără TVA inclusiv TVA 

Geocontruct SRL autohton 57-AC/22 09.08.22 454530
00-7 

85 810,00 
 

102 972,00 31.12.2022 
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17. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar 
în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

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

Vicepreședintele grupului de lucru pentru achiziții:         semnta electronic      Svetlana Moldovean 

 
 
 



DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii publice g
de incheiere а acordului-cadru п
de anulare а procedurii de atribuire п

Nr. 1 _din 02 august 2022

l. Datc ctl рriчirе la autoritatea contractantй:

J. Сlаriliсйri privincl documenta(ia cle atribuire:

(,\tl, l,ct cclпl.plelct itl cctzul iп, care au./bst solicitate сlаrфсйri)

l) elt tt tll i ге:t а u to гitir tii ctlпtl,ilctante Ргi tllагiа cotrlltrlei l{osictici
1,ocalitatcl SatLrl Ro9ietici,гaiotlLtl Irlоге9ti

IDцtQ
Aclresa

l 00760 l 007239
Satul Ro9ietici,гztiollLtl Irloгc9ti

Nttlrri] r clc: telel'on 06 1 043000
Nulrtiг tlc filx 0250484з0
[l*mail olicial рг i пrагi а. rоs i et i с i (О rna гLl

Atl гtlsir tlс ilrte1,1ret ргi mагiа. гоs i etic i CrDma . rll

Pcrso:tna cle contact (пuпl,е, рrепumе, tеlеfоп, е-

mаil)
025048296
Сеп u ýа Val errti rra сеп ltsa. val errt irra(@yalroo. со m

2. Date сч рriчirе la procedura de atribuire:

lip 
" 

i- il,"; Й.ii' Й-ЙБГirc о Пi.,"t"

l)t,tlcerltt1,1t tlс lrclriz.i!it, гсllеLati lJz Blsga-'l'illrll olliectultri colltractului cle achizi{ie/
ltсrlгtl ttltli-cildl_!! 

.

Obiectul achizi{iei

d;,i ёРV

ИСеrегеа оГеrtе[ог de рrеlLrri ll-icitalie deschisй
пАltеlе: [Iпdica|il
Nг:
Br-,".,ri " S",r -L,-йri и

Luсrйгi de rерагаiiе а dгurпurilог din com.Roqietici,гl
FlоrеЕti
45200000_9

Iliхрuпеrе:r rnotivulrri/teIneiuIui privind dlеgеrеа

1lrосеtlurii cle atribrrire (iп cctzul aplicdrii altor
1 
l r r l с с: cl u r i c.l е с d l l i с i l с t l i а cl e,s с: h i,s ёt)

Рrосеtlurа cle аtгiЬuirе (se t,a iпdicct diп cadrul
1l о t, t u l t i u i ! l !у е 1,11 а t п е 1,1 l, а l ) i, l l, yi,. пt l с r t r,l а r. rltly,. пl 4)

Nг: 2l 044з5з
Link-rrl: ilqr],r::]}i,y,,_ilt]l,,,r{],]_::.l._..r"i7](:.jIll,i:l1li_l

Datzt tэu Ь l iсdrii: | 2.01 .2022

Plattbrnra de aclrizitii pulrlice utilizatй Иachizitii.rnd; п e-licitatie.rrrd; п урtепdег.md

Рrосеdurа а fost inclusй in planul de achizi{ii
publice а rrutoritй{ii contractante

л,i iuцЁ i,п."iii.ilr,,i,lic,ri i,l ВiР a,,ir,'ia

' l'c tпl i.]i ;i i,,siгi,,iicll trl s [ес i lici,il 
" 

ot.i bi i,,.
(tltttltt c,uz)

Stlгsа de liпап{аrе

ИDа пNLr
Lirrk-ul с5tге planul de achizilii publice pLrblicat:
htttls://c louc],nriri |. гtI/tltrЬ ltc/ Qеl; 1./S ]',z,9Y' I'z.ls
Data:

П,.rk",l,
гlАсогd-саdгLt nSistenr dirlatl-tic de achizilie i:l,icitalie

" 
lg9Ц9ц i"a д9Феlqg, lý9!r9цЦ_

nBuget de stat; пВugеt CNAM; пBr-rget CNAS; пSltгsе
ехtеrпе; ИAlte suгse:Bugetul local [Iпdica{i]

Vtrltrirгeil cstimatir ( l e i, /tird'I'VA) 416666,67



Data solicitйrii clarifi сйrilоr 25.01 .2022
Dепumirеа operatorului economic сЕт,д,гсоNS SIi.l.

Jц{Цiсзtсq р|Y^lц l !l! il l l ()гl1,1 i
-Toata tehnica si Lltilaiul

ргорriе sаu аrепdа;
-Pietгisul se ргосLlrа сu геd
-Redr-rceri la рrосurаrеа cotl
-Din ча[оаrеа maxima clre
au fost miс;огаtе рiпё la 79
-Din valoarea mахiпlа а Ье
fost micsorate пiпd la ЗOlо

Ехрuпеrеа succintй а solicitirii de сlаrifiсаrе
Ехрuпеrеа succintй а rйspunsului

Data transmiterii 25.01,2022

,tlral clc scazLtt

ul sullt clisponibile clirl

геduсеге de 15%;
,onibrrstibi l Lr ltr i cle 4%;
heltirieliloг de геgiе dc |4,5Yо,
1%;
beneficiLrlLri de dcviz dc 6% aLr

|___

Stii7сауi suria ъtПlizcttci ;ii llаt,i рiБiirаr,ii1

5. PAnir la termenul-Iimitй (clata 24,07.__2022_.^, оrа, 16* : 00 ), аu tlc;ltts о|Ъrtlr 5 rll'cl"tlrlr{i:

Nг. Dепumirеа operatorului economic

1 CETAT,CONS SRL l0ll6070003l2
) II Gаmurеас Аlехапdru l 0 l 560200зз94
3. Flerixon SRl, 1 003607002803
4. SRL "Аmоп-Тгаdе" l 01 6606003з00
5. lzчоrul din Piatra SRL l0l560900l285

6. IПfЬrmа{ii privincl ol'ertcle tlepuse si tlocrtmeIrtele tle calificare;i af'cl,cntc l)LIAIC 1tt,czcntil{c <lc

ciitre o;reratorii cconomici: А fost evaluat ореrirtоrul есопопriс C'ctzttcons SI{1,o cu ;lгc{rrl ccl Iltai
sciizut.Ne сопчiпе рrеtul si toate documentele рс саrе lell prezcIttat.[Jrnla1oI,ii rlpcrrrttll,i
economici 11tl alt fost evalttati.

cltita t,c

| Лsocia{iii
| аdmiпistгаtогii-I сuii,i.-оIй;,. |,_

_ _1 9qцrц9ас Alcxarldl,rr

I U.,,i"i,, ýБДi"
-l СБе*rc" Аr.t"ii"

_]Бъ"r9цтйоч

Denumire t|осumепt
Dепumirеа оrrеrаtогulu

Cl].l'z\.I'CONS
SRL

Орегаtогrесоttоtlliс 
| 

Очегl

I)ocumentcle сс constitrric оf'сrt:l
уа соп.9 l11tla Driп : Drezelllctl,, tleDrezetl l.ctl., llt.t

tlllегеа tehllicil llгеzеtltаt
[)горLtrlегеtt fi Ilапсiагё pгezetltat
DUлЕ lэгеzеtltаt
Gагап{iа репtru оfеitб
(dupd. caz)

Documente de calificare
Se уа сопsпlпа рriп: prezeпtal,, перrеzепlаt, tltt cr

Сегtifi cat cle itlгеgistгаге ргеzеtltаt
Ехtгаs prezelltat
[ пfогп-rаti i gеllега le 1lt,czelltat

l ecoIlollllc
Орегаtог ccotlotllic

3

^UpcI,atol, cc()llOl1,1 Ic

I,1

соrеsрuпdе)=:-J--
--__г

)!9!р!!ф

(IПfОrmа|iа dосuпlепtа|iа de atribuire ;i se уа сопsеmпа рriп; рrеzепtоt, lteprezeпtat, ttu соrеsрuпrlе
(iп cazul сdпd dосuпlепtul a.fost рrеzепtаt, dar п,Lt c()respLt.пdeceriп|elor сlе c:ulific_:rtre))1lt,il,iпcl
deпullli,rea olocu,tlleпtelor prazeп,l,clte se уа iп,dicct iп соп.fоrпlil,сtlе ctt ссriпlсlс с,liп

7. Informa{ia privind соrеsрuпсlеrеа ofertelor cu cerintele stllicitate:

4. .Modificiri ореrаtе in documenta{ia de atribu.ire:

Termen-limiti de dерuпеrе qi deschidere а
ofertelor prelungit (duрd caz)

RezumatuI modifi сirilоr
Publicate in BAP/alte mijloacelor de iпfоrmаrе

Qirцlitаtq ;i I CoгesptIlttlcгcit

IDNO



lotrrlui ореrаtоrului
economic

o1Ыtei
(Йгd]'VД)*

unitate de
mйsurй

сu cerin{ele de
calificare

cu specifica{iile
tehnice

L,tlсrаri de
гepar:rtive :l

tlrttпturilог tlin
со lr1.Iloqietic:i,гl
I,'ltl гсs { i

Cetatcons SRL 338922,36 1 Ьuс. + +

t

'i' iп, cctztll, ъtliliziirii licila{iei electroпice se vа iпdiса рrеlul oferteiJiпcle
(Iп|'orпlct!,ictpritliпcl "CoresllLtпderea cu сеriп!еlе de calfficare" si "Corespuпderea cu SpecificcЦiile

lеhпiсе",,уеl,dl.сопSеtllпсtрriп; ,,+"iпсаzulсоrеsрuпdеrii;iрriп,,-"tпсаzulпесоrеsрuпdеrii)

8. ])etrtrrt eitlcitlareir uпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind corespunderea ofertei сu

ceriIr{ele stabilite iп documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea рrеlului апоrmаl de scйzut) s-

а stllicitat:

l)спlгLl Ilссаге lot I l

l)сll1гrt trrai lnultc iott-tгi cutlttlate п
petrtru toate loturile Игl
Altc linlitaгi pгivind numarlll de loturi care pot fi atribuite aceluia;i ofertant: [IпdicayiJ

.Itrstilrcaгca decizici de а nrt atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul tle аtriЬuirе aplicat:

Ргеlul cel mai scйzut И
cjostul cel nrai scйzttt t,:

Cel mai Ьuп гароrt calitate-pref п
Ccl rnai Ьuп rарогt calitate-cost п

12. Irrfbrma(ia рriчiпсl lhctorii de evaluare aplicafi:

Dat:r
solicitirгii

Ореrаtоrul economic Informa{ia solicitatй Rezmatul rйsрчпsчlui operatorului
economic

25.0,7.2022 Cetatcons SRL Justificarea рrеtului
апоrmаI de scazut

-Toata tehnica si utilajul sunt
disponibile din dotare рrорriе sau
arenda1
-Pietrisul ýе рrосчrа сч rеdчсеrе
de 15%;
-Reduceri la рrосurаrеа
combustibilului de 4Уо;
-Din чаlоаrеа maxima cheltuielilor
de regie de |4o5oh, ач fost
micaorate ýпdlаlО/оi
-Din чаlоаrеа maxima а
ьепеfiсiчlui de deviz de 67о ач fost
micsorate pinй la 3уо

9. Ofertan(ii respinqi/descalifica{i:

Dепumirеа operatoruIui economic Motivul respin gerii/descalifi cйrii
[I Gаmurеас Alexandru Рrеtчl majorat

I,'lerixon SI{L Рrеtчl maiorat

S ItL " AmtlIt*'I'r:tdc" pretul mаiоrаt

lzvtlrul dirr Рiаtrа sIlL Pretul mаiоrаt

l(}. ivitltlalitiltclt tlc cуalttarc а ofertelor:

Iracttlrii clrэ evtlluare



Detrltmirea ореrаtоrului ecorrotnic 1 'I'otrrl

Detrumiгc Гасtоrul 1 Pondere:r

Denttmire Гасtогtll n ропdегеаt

I)епulлirеа operatortilui ecot-tornic rt I'otal
Dспttпliгс ltrctoгtrl 1 Ponderea
[)cI,tt_tt-l-t iгс lactclr:r-t 1 tl Ропdегса

]

]

1

l

]

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va сопtрlеtа iп cazul iп ca,re ofertele aufost reeyaluate repetat)

14. tn urmа ехаmiпйri, evaluйrii qi соmраrйrii ofertelor depuse in сас|гul procctlrrrii tlс аtriьuiге s-tl
tlecis:

Atribtri tului de acl-ri blicй/ гdului-саdrеа contracтulul 1ZlI"lc асогсlLl rLl
Denumirea

lotului
Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
mйsurй

Рrе{ul unitar
(fПrй ТVА)

[,uсгагi tle
ге;rаrirtir,е :l

tlгttпrtIrilог tliп
со rrr.Iltlgietici, rl
Floresti

Cctatcons SRL 1 Ьuс. 338922,36

Апulаrеа рrосеdurii de achizilie public6:

Dепчmirеа ореrаtоrului
economic

Data transmiterii

CETATCONS SRL Nr.493 diп26.07.2022 е-
II Gаmurеас Alexandru Nr.493 diп26.07.2022
Flerixon SRL Nr.493 rJiп26.07.2022

_а_-

е-

е-

SRL "Аmоп-Тrаdе" Nr.493 сliп26.07.2022
Izvorul din Piatra SRL Nr.493 diп26.07.2022

prettll {otal
(fiiгr1 'I'VA)

i;ielut tot,,l
(incIrrsiv 'I'VA)

38922,3(l 40(l70(1,83

in temeitrl art. 71 alin. lit

Аrgttпеtrlаге:

15. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de luсru pentru achizi{ii:

м otlrrIitatczt tlсl traltsntitcI,c

tltпil
a-tttttil

(Iпformarea operatorilor есопоmiсi implicali iп procedura de atribuire despre rJeciziile grTtpttltti tle
lucru репtru achizilii se rea,lizeazd iп coпformitate сu prevederile art. Зt al Legii пr, ]3] сliп 3 ittlie
2015 priviпd achiziliile publice)

16. Теrmепul de a;teptare репtru incheierea contractului:

V б zlle iii;a.,,I ti;;БlTiicl,ii coпltlllicйljii pl,irl
mijloace еlесtгоtliсс ýi/saLl flrx tl
П 11 zile fn Cazrrt п"fЙпiiiiГt"iiЙоir]r-,,-rЙrгii pr.irl
rlijloacc еIесtгоlriсо si/satr lrrx lt

cazttl in саге t,аlоагеа estitTatd zt contгactttlLti este П l l 
'ib 

ill t,aztll tiinыuit",:iiiБrlltrrlicir:ii ргirr
egal5 sau mai tпаге decAt pragLrгile ргечёzr_rtе la аrt.2
aIin. (3) al Legii пr. l31 din З iLrlie 2015 privind
achizitiiIe prrblice

rnij loace electron ic_e__q i/sau fах п

-пtпil
-tttctil

-пuti.!

П lб zile iп cazuI IletгatrstTiteгii соtllLttliсйгii ргiп
rTrijloace еlесtцgцiсе si/sau Гах п

Motivul rеечаluйrii ofertelor
Modificйrile operate

lп cazul ?tl саге чаlоагеа estirnatd а coIltractltlui este
Illai tlricd decбt ргаgtrгiiе ргечёzLttе la агt. 2 alin. (З)
al t,egii пг. l31 din 3 itrlie 20l5 ргiчiпd achizitiile

tI



(SclacletIi [сrm,епul cle ct.ytelltare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ]3] diп З
iilie 20].5 prilliпtL achizi|iile publice, iпсlusiу а tеrmепеlоr de a;teptare, se фсtuеаzdiп coпformitate

L:I,I prel)e(ll:rilc 't'IT't,(]LU] IV Сарitоlъl I (Calcularea ТеrпхеПului) al Ccldului Ciyil al Republicii
Д4оlсlоча,).

1 7. Соп trасtu l de achizif iel:lcordul-cadrtl incheiat:

IпtI,ергiпdеr
ell:

Crr capital
llutolttolt/
Сu c:rpital

rrrixt/irsocicr
el

(Jtl ctrpit:r|
stritin

Numflrчl
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod
срY

vаlоаrеа contractului

Termen de
valabilitate al

contractuIui/acord
ului-cadrufйri ТVА inclusiv

тчА

35
0z,08,2022 45200000-9 338922,36 40670б,83 з|.l2.2022

l)clt ultr iгса
o1lcratortlltri

t:contlnric

CIi,I,ATCoNS
Slll,

18. Irrloгrrra{ia рriviпtl achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica clatci se compleleazit cJoar iп

rrt:,:ttl iп c-,ctra lt.t 1lt,rlc,et.!ltrct cle achizi!ie рuЬliсёi aufclst aplicate criterii de durabilitate ;i s-ct iпсhеiаt
C()ll1.1,(lcl/(-:()ltlrttc:l,tl 1lertl.ru lol/loluri репl,rLl care auJbst aplicate crilerii de dъп,аЬilitсttе)z

lrt,iп 1lrc?.cttttt tlttt,tl tlc scttmri, grupul tle luсrч declпrci cci tertпetttt| rlе u;tерlпrе peпtrtt ittclteierart

t;tlttlrrtt:lttltti/c,tlпlruc,lelor iпrlic.uta a.|bst respectrft (ехсерtiiпd cпzurile pravЙzttle tle u,rt.32 ttlitt. (3) ttt Legii
ttr, l-Jl rlitt -J iulie 20I5 pril,ittd ochizi{iite 1lublice ), рrесuпt;i сri ?п cctzul deptttterii cotltesttt|iilor;i,/stttt
receplitlttiirii rttptlttrle!tlr rle пtoпiltlriz.ara, uceasteu uu./tlst axппtittttte ;i solu|ittttote,

lrritt praz,cttttt rlttre r!e setttttii, grupul tle Iuсrч pelttru acltizi|ii соп|irmй coractittttliпeп tlesfйsurйrii procedurii
tlc uc,ltiz.i1ia, /itpl рапtrtt cttre portrtй rrlspttпtlere cott|orm prevederi.l.or legпle itt vigoare,

СопduсйtогuI grrrprrlui de luсru pentru achizi{ii:

Фlк,,,,,,,ffiш

Аu lbst rtplicate critcrii pentrrt achizi{ii publice durabile (achizi{ii
veгzi)?

(DA/NU)

Vаlоаrеа de achizilie сu ГVА din contract/ contracte а
lotului/loturilor pentru саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

(iпclicctli sъttttct cu TVA)

Codul Cl'V al l<-rtului/loturilor 1rentru сrlrе аu fost aplicate criterii
tlc cltrrabilitatc:

Criteriul de аtriЬuirе репtru lotul/loturile pentru care ач fost
aplicate criterii с|е drrrabilitate:

Pre|ul cel mai scdzut а

costul cel mai scdzut гl

Cel пtcti Ьuп. raport ccllilale-pre| а

Cel mаi Ьuп raport ccllitale-cost а
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