
DARE DE SEAMA

de апulаrе а рrосеduгii de atribLrire п

Nr. 4 din_ 0l.аS2РД___
1. Date сu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

2, Date cu privire la рrосеdurа de аtriЬuirе:

Dепumirеа autoritй{ii contractante Primaria Slobozia й;_' 
'-

Localitate gýоц9zjедg{9.
1 007б0 1 00704q
Str.LJlita Маrе

r.Саhul
IDNo
Adresa
Nчmйr de telefon 9?99-6 ц27l 02у:612зб

9р2ý12.)ý_
slolэozia 1 пrа,g@gЙЦj9дr___.____-_

carastan valentina

Numйr de f4I
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (пumе, рrепumе, rrkf"rъ
е-mаil)

TipuI procedurii de atribuire aplicate !ý9I9r9з_9щщL":gg_рL.щr
щL___
Lr_rcrlri п

С onstrr_rc{ i а pu..aiii Й"-Б аБЙГБ 
"*БЙаiБlacr"rl Beleu s.Slobozia N4are, r.Саhul contributie la

proiectuJ EU4Мoldova Regiuni cheie Calrr-rl si
Ungheni
-*_9-'-,--,__

ýДt1!l!:?___ _

щ.ztQlP:ii
Link-ul:
]цtрr-(еgЬ, ццr.rцФrрlрцЬЦ{tsцф(L Ц5 9 9 З 5 /

QgtuдuЬ. l i g drii : _1.З .07 .2О22
п achizitii,md -
D"t*--'-
Link-ul:

пВugеt сlе stat
77() B20,-l83

-Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru
obiectul achizitiei

Cod CPV
Ехрuпеrеа motivului/temeiului
alegerea procedurii de atribuire
aplicdrii altor. proceduri clecdr
deschisd)
procedura de atribuir е (se va iпdiса сliп cadrul
portalului guчеrпаmепtаl
www.mtепdеr.gоч.md)

ffirbш*"tili"^й__-.-

privind
(iп cctzul

licita!ia

Anunt de inten{ie pub|icat iп ВАР (сtuрd caz)

Tehnici;i instr,r-
(duрёi caz)

ýцщз зqдщцlце
Vаlоаrеа estimati (lei, fdrii ТVД)



3. Сlаrifiсйri

(Se va completa

privind documenta{ia de atribuire:

iп cazul iп care aufos[ solicitate clarificdri)

Data soIicitйrii сlаrifiс5rilоr 16.07.2022, 17z48
Dепumirеа operatorului есопоm ic

pozitia 12 - Moniireu JiiЦiЙ-ain beton аrmаt
de inclus inLEA; Costul stilpiJor de beton tгеЬuiе

resursele pozitiei?

rgformr"rlati vа rugаm intrebarea rnai
18.0] .2022. 09:1З

Ехрuпеrеа succint5 а solicitйrii cle
сlаrifiсаrе

Ехрuпеrеа succinti а rйspunsului
Data transmiterii

16.07,2022, l8:l2

Pozitia 40 -Fosa septica usоr montabila din plastic
ntru WC;De се volum tгеьrriе sa lle Гоsа seplica?

Data solicitйrii clarifi сirilоr
Dепumirеа operatorului economic
Ехрuпеrеа suссiпtй а solicitйrii de
clarificare
Ехрuпеrеа succintй а rйspunsului Fоsа septica trebuie sa fie de 1 mЗ.
Data transmiterii 18.0].2022. 08:40

Data solicitйrii cIarifi сirilоr 18.07.2022, 09:4l

Pozitia 12 - N4ontarea stilрilог din beton аrmаt
LEA; in rеsursеlе mаtеriаlе din pozitia data пu sunt
inclusi stilpii de beton, ei аr fi trebuit inclusi rnai
jos сu рrеt de piata (de exemplu: pozitiile 1а-20);
intrebarea е daca noi trebuie sa iniludem si costul
stilpilor sau ei sunt ofeгiti de Ьепеfiсiаr.

da trebr-rie de inclirilЙ't.,bГrpb ( р;;ii;.Ъ;i
mопtаrеа

Dепumirеа operatorului economic
Expunerea succintй а solicitйrii de
сlаrifiсаrе

Expunerea succintй а rispunsuiui

Data transmiterii 18.07.2022. 09:55

4. Моdifiсйri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va соmрlеtа iп cazul iп. care au.fosl operate modi/iciiri)

1 I п d i с а 1 i .\ l,t r,g а u t i t i i it Й-аi, p,i Ь t i Й, i i t
Теrmеп-limitй de dерuпеrе Ei aescrriCЙ [Indica1i пuп.tdrul de ziteJоfgrtеlоr prelungit (duрd са

5. Рf,пй la tеrmепul-limitй (data _26.07.2022_, оrа*lt_:_З0_), аu depus oferta

Rezumatul mоdifiсйrilоr
Publicate in BAP/alte mijloaceio. d.
iпfоrmаrе (dupa caz

Nr. Denumirea operatorului есопоЙi" IDNo

1. SRL Sud-Terra 10l4б1 1001799,,
Lifestar - CorT 1 003б03008450

_2_ ofertan{i:



calificare si аfеrепtе DUAE prezentate

(Iпfbrmatia priviпd dепumirеа dосuп,lепtеlоr рrеzепtаtе Se уа iпсJiса iп соп1оrпlitаrе cu сеriпlеlе сliпdосumепtа|iа de atribuire si se ча соп,Sеlпп,а рl.iп; prezeпtctt, пeprezetltat, пч соrеSрuпсlе (iп cazttlсdпd dосumепtul a.fost рrеzепtаt, clar пч соrеsрuпdесеriпУеlоr ie cati/icare))

7, Informa{ia privincl corespunderea оfеrtеlоr cu cerin{ele solicitate:

9. Ofertan{ii respin;i/clescalificati:

10. Modalitatca de ечаluаrе а ofertelor:

Репtru toate loturile п

6. Informa{ii privincl
de сйtrе operatorii

ofertele depuse si documente|e de
economici:

* iп cazul ulilizdrii ticitaliei еlесtrопiсе ,уе уа iпсli,са pretul rl./ёrtеi.fiпаlе
(Iпfоrmаliа priviпd "Corespttлderea cu сеriпlеlе de'caliJicare" ,ti "Corespuпclerea cu.speciJica{iilelеhпiсе" , Se vа сопSеmпарriп; ,,+" iп cazul co,,urpunrlurii si рriп ,,-" iп cazul песоrеsрuпd,еrii)

8, pentru elucidarea uпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind corespunderea oferteicu cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prefului апоrmаI clescйzut) s-a solicitat:

Dепumirе document
Dелuцrirеа ореrаtоrчlui economic

SRL Srrd-Теrrа

Documentele се constituie оfепа
9+gS9ЦЦ!g р r i п : рl9ззrЦ1 *9рlsз9 пt!]l, п u с о r е s р u п d е )

Zеп|аt

Ореrаtоr
economic n

Ореrаtоr
economic п

rеа tehnicй
Propunerea fiпапсiаrй еZепlаl

еZепlаt zепtаt
Garanlia pentru оfеrtй

f)осumепtе de califi саrе
S ЧЧSЭUlа:l рtjl|,р:ззц! а l, п е р r е z е п t а l, пu с о r е s

Denumirea
Iotului

Dепumirеа
operatorului

есопоmiс

Pre{uI
ofertei

(Йrй ТVД)*

cantitate
si unitate

de mйsur5

Соrеsрuпdеrеа
cu cerin{ele de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
сu specifica{iile

tehnice _
+Lot 1

SRL Sud -Теrrа 7б5.528.51 Buc +

Lifestar - Con,l 922.464,44 Вuс +

Data
soIicitйrii

ОреrаtоruI economic Informatia solicitatй Rezmatu| rйsрuпsutui
gperatorului есопоmiс

Denumirea operatorului есопоЙiс Motivul res rii/descalificй rii



11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelui cel mai scйzut п

(iП cazul iП care tП caclrul Procedurii de atribuire suпr aplicate пlаi multе criterii cJe atribuire, se чоriпdiса toate criteriite de cttribъtire aplicate ;i сlепumirеа lЬпп.itоr а/ёt,епlе)

12. Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplicafi:

(Se va соmрlеtа 1Эепtru lolurile care au.fos| ап,iЬuitе iп |эаzа criteriilor; сеlmаi Ьчп raport ссtlitсttеlэrеtrsau cel mai Ьuп raport calitctte-cost)

1З. Rеечаluаrеа ofertelor:

(Se va соmрlеtа iп саzъtl iп care o/'ertele au.fost reeyalttate repetal)

14. in чrmа ехаmiпйri, evaluirii;i comparirii ofertelor depuse in cadrul prrs_a clecis: 
rЙri, evaluirii qi comParirii ofertelor clepuse in cadrul,;;;;. 

"**"*.
Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:

Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din оfеrtй
Denumirea rului economic 1

Punctajul calculat

Denumire factoru] 1

Denumire factorul n

Denumirea atorltlui ecollonlic lr
Denumire factorul 1

Denumire factoruln

Denumirea
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
mйsurй

Prctul чпitаr i Pretul tоtчГ-r-Р.еtul total
(fýrn тvА) | (fйгй Т\'А) j (inclusiv

] l тчдl

Anularea procedurii de achizilie publicё:

in temeiul afl.71alin, 1___ lit Ь_.

Argumentare: La evaluarea achiziliei publice grupul
intrunesc сеrirrlЪlе de califlcar. ;i ,.i""1i. este mai mic
rеsресtiчй.

de lucru а constatat сй пumйrul сlе of-ertanli саrе
decit rrшmirr-rl minim previzr-rt репtru рrосеdurа

15, Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de luсru репtru achizitii:
Dепumirеа operatorului

есопоmiс
Data transmiterii

%

29.07.2022

Modalitatea de trапsmitеrБ

e-mail
SRL Sud-Terra



(Iпformarea operatorilor есопоmiсi implicayi tп procedura de alribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizi|ii se rеаlizеаzёi iп сопfоrmitа,tе сu prevederile arl. 31 al Legii пr. ] 3 ] diп 3 iulie
2015 priviпd achizi|iile publice)

16. Теrmепul de aqteptare pentru incheierea contractului:

П б zile in cazul trarrsmiterii comunicбrii prin

цЦgе."9Цq!rqцсrjlýu"*&1 п _*__
п 11 zile in cazul netransmiterii соп-ruпiсiгii
гiп nriiloace electTonice si/sau fах п

llJ 1 l zile in cazul transmiterii cornunicбrii prin

l_] 16 zile in cazul netransnriterii comunicirii
riп mijloace electronice si/sau fах п

(Selecta|i tеrmепul de a;teptare respectat. Саlсilаrеа tеrmепеlоr previlzute de Legea пr, ] 3 ] diп 3 iъtliе
2015 priviпd achizi|iile publice, iпclusiy а tеrmепеlоr de asteplare, se еJёсtuеаzii itэ сопJЬrmitаtе сu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Ciyil al Republicii Moldclva)

17. Contractul de achizi(ie/acordubcadru incheiat:

Dепumirеа
operatorului

есопоmiс

Numйrul
;i data

contractului/
асоrdului-

cadru

Cod СРV

vаlоаrеа сопtrасtulul теrmеп de valabilitate
al

contractulu i/acord u lui-
саdrufйri ТYА inclusiv

тчА.

Рriп рrеzепtа clare de seamii, grupul de l,uсru declarй сd tеrпrcпli cle a;teptпre репtru tпclteierect
coпtrпctltltti/coпtractelor iпdicale п.fost respeclъt (ехсерl.iiпсl cпz.urile previtztt|e de art. 32 alitc. (3) aI Legii пr.
131 diп 3 iulie 2015 priviпd acltizitiile рuЬliсе )l рrесuпх qi cci iп cttlul depuпerii coпleslпl.iilor;i/sпct
recep{ioпiirii rapoartelor de mопitоrizпrе, {tceasteo. aufosl ехаmiпаl.е qi soIu{ioпctte.

Рriп prezeпta dare cle sеппtd,, grupul cle luсrч реп,tru achizi|ii соп.firmй corectilttdiпea cles.fcisurdrii proceclurii
de acltiz,i|ie,fapt репtru care poartd rdsрuпсIеrе соп|Ьrm preveclerilor legole iп vigoare.

Сопduсйtоrul grupului de luспr репtrч achizitii:

_qL
Nr,*J*"**)

oazul in care чаlоаrеа estimatй а contractului
este mai miсё declt pragurile prevйzttte la ar|.2
alin, (3) а1 Legii nr. 13 1 din 3 iulie 201 5
rivind achizitiile nublice
n cazul in саrе valoarea estimatй а contractului

este egala sau mai mаrе decAt pragurile
prevйzute la аrt. 2 alin. (3) al Legii пr. 1З 1 din
3 iulie 2015 privind achizitiile prrblice

W



DДRE DE SЕЛМД
clc lrсl.juсlссагс а procccltlrii с|с лtriьuirе

N г, о с rl s- b]rуtl Jl l - ПI D, 1 (l55 8 tl5973 57 1 сliп 2.7,07 .2022

l)atc ctl рriчirс la arttol,itiltcit сопtrirсtапfй:

i l,tlc:tlitlite

-

r_цLttl. L]lщiц1цL :,!. L]tlcLrr.iei. l2 а
022 22з119
022 ] 46249
achizitii@risd.lnd
tчццч,аsсl.tпd

l_ l]q l:цtiцit _tlrqqц!цLо l l 1 l!gl!J!!!цу:уl ч|ь ! ! Nlrtlrlia 'ГttI,саll

2, l)ntc ctl ргiчirе Ia ргоссdurа cIc atribrrire:

pt,llittltil,ii cic лtrilэtлit't (itl c.tt:ttl ct1llic:|tt,ii tlltrlt
р1:_!||е_!|ц!j !|!!Jir liсiПliа_сlt:sсhi,чit) 

i

i}l,оссtltiгli dc lrtriЬuirе [lc l,rr itrlicct ditt crttJt.u/

1 
l t l l, l l t l u l t t i { l l ч (, t, t.l cl п l е l l l cl l ) |\ \LлUJЦdеtврлуц! l

l0,06.2022

(cliti,[1 s,121

Str гslt tlе liпаlt{аrе

pLrblicc natitlrlaic aln1llasale itl
( lll а гс а.]

ztlnlt cle

J, {]lllл,il'iсйri ;rriviпtl ilocitlllcntlt{ia dc att,ibttil.tl:

i }ll llr stllicit;l гii cllr riljt.llriIt,r.:, -- -.]

l)ctr it ttt i гс:t tlllct,lt lо_гtl Iu i ccrlnoltt icц.ццц1ilццiпgtЙ;!rдli..,*Гй----- - 
]

i.rllttttcгc;istrccirtlill"iti.;rл.lltlcсlirrifiс,rгс ]

.,i1:.t,lcr'.':, sit.'.,itit;t ,i ,,,i.l.,i rrstrirli _, l

i):,t:t tt,lrtlsrtЦ!сr,Ц _ i__.__L

i:ri:ццqtrц sllсlсiц{li rr ,slЛic,il;jTii cle cIarificllt.cl Г

,l. П'[t;tiiticilгi орсrаtс ?п clocunrclttatia cle аtriЬuirс:

J

_]

f l t t tl i t: t r l i r,, :| i, u П i, r;,i i rЙ, pi i,Йi i i t
i

_]



iTT :*Й t t б,|,.,,t 
" 

р 
" 
;iЙ 

ý i d.Й ki;.-; - -- - 
Г Пi t iii i i,i,i iij; ;i й* - -r ОfСrtеlОr pгelungit |Jlц,"l \,,,r:J 

lrlllltll'lll clc, zilc,f --- 
,

]

5, I)Апй la tегпlепtll-|iпtitй (data l6.07.2022,оrа 12:02), а fost clepusir l (uпа) ofertc:

IDNO l
]

l

l00J(lt0-000uj8 ']

--_--_--l_
(;. Inftlrlnlr!ii 1lгi,illtl оlЪrtа сlсрusй e,aluat:i q;i сlосuпrепtе|еprczentat dc сйtrе operattlruI ссопоmiс calificat:

-Nг. 
1 Dсllumirед r-lpcratortllui 

Iccononlic l--1
_'__ _ 

Sl(L ,.)IlIgt.tllr1,1 \ittI,tr.. l

г)епuшirе сiосumепt

DUAE
( iltarlIia I]cI,1tI,Ll oleI.tal

Dec_] з141!еlгiv i rlcl val аЬ i 1 itatea ЙЙ
!i ц! q 4q_q.rec ulate_ а I u с гД r"i Й
Dесlага1 ie llгi vi ncl ехреi.iйГйi i,rri -

Asociafii/
aclrn iп istra torii

rцr_ч-Ц_9]ф,"lL

de calilicare аlЪrепtе Dt]AE

luпсlе

ллсlе

DLtpД caz

Соrеsрuпс|еrе
а cu cerin{ele
de calificare

-t

,1-

-]

illdepiinirea согеsрuпzёttlаrе z, contгactLrIiri

1-1'r: "' !-|1l Ц]]! lY' I]!l tL\Oc ] еl'ea
Д ntlt,ilttl l ct r L t!,I,1 .il i1 il li t,,I. tlii,lrlc ilrr]t:
\llglri,lIllctll l'Iir it1,1 )tl.\1,1]cIL,il t(,l],licj ti pI'r,lisitrtllrlti lr ulbttalltLrlLri gгttptllLri dc

, _opeгil1ol i cct,lttltttic j -tILtlr;1 a,,r,=_-:
Dec I. га[Легl s tЙа ur'Й,,l l с-I IiлJ_;l_:--: _ --.-'- _j----_ I)Lrnlj clrz

] i:;;fiiilir 
рагtiсiрiiге ta ticiiцiiic цiЙ"е il. r,iБй;,Ёr..-iй,",tйiпii;i;l

Cantitat
е

]

]

l

l

7. Inftlrma(ia privirrcl corespunderea оf'еrtеlоr сu сеriп{еlе solicitate:



I)епtru elucidarca uпоr
cu сеriп{еIс stabilite in
scйzut) s-a solicitat:

[., u с гДгi cle as igttra ге а
secuгitatii ciгcLrlir!iei t.Lttiel.e
ltllltгca] t,Lttict,) l.e dt,LrlnLrгile
prlblice ll{ltioI1i]lc ltrllpllrsate iп
lona (le ll()l,tl (L()ltll I).

l)elrutrtirea
operatorului

есопопliс

SIt l- ,.Magistгala-
N islгu,.

tJ. ncclarit:ifi sau collfirmarea uпоr datc privincl corespullt|erea tl{'ertei
documenta{ia de аtriьuirе (inclusil. justificarca preiului апоrmаl de

Data solicitirii Opcratol,ul ссоtlопt ic Rezunratul .aspu,i.ii,rui - l_ ()рсr,Ц9Iц!дi!ýрд: пriq

9. Ofertan{ii respinqi/descalificati:

I

-_--]
__J

10. Rеечаluаrеа ofertelor:

(Se va cotlt7llelct itt cazul itt с,qrе t1.1ёrtеlа c.ttt .fbst reet,alttata rer)er(ll)

МоПr uI rсеr лluir.ii ofcr.tclot. 
Г

1l. in urmа examinlirio cvaluйrii qi соmраrйriiоf'еrtеlоr clepuse in cadruI proceclurii de atribuire
s-a clecis:

дtriьtriгеа contractLt] tti clc achizitie 1lttbl iсi/асtlгd Lrl tr i-сасlru :

cantitate
gi unitate

de mйsurй

[2. Informareil 0perrrtorilor ectlnomici desprc clcciziilc grupului cle luсru pentru achizitii:

achiziyii,sereQlizectzёliп.coпformitclIecLlprel)e.lerilectrr,Зtat Lеgiiпr,t-]tс]iпзiuliе2()t5рrit,iпсl ctchi:iliilapttblice1

13. 'Геrmеlrul de aýte;ltare рспtru inclreierea contractului:

In cilzLtl 1tl cltгc r l]clall,r,l|t cs1 irltatir а сilпtгасtLtlui este 6 zile in cazrtl transntiterii соtпuпiсйrii prin
mai micti decAt рl,аgLrгilе ргечДztltе Ia агt. 2 alin. tЗ,) al | еIесtrопiсе ýi/sau fax r
l,epii пr lЗ] r]in f irl]ip Joli nгirlinrl .lnbi.,itiil- Гl; 

-_ " - _ ;---;.-- _-..- .Legii пг. lЗ l din 3 iulie 20l5 ргiчiпсl achiziliile 1 l zile itt cazul пеtiапsпliЪгii Бlпl"tпiсi;Ц]гi;

lп cazuI iп саге чаlоагеа eslimatii a.onй.tLrtrri este
щцtgд:qý]ýЦ9!rсе ;i/sau l ах l:

еgаlй stttt tTtai lпаге decat pl,agtrl.ile ргечёzLttе ia ar1. 2

П l l zitc iп cazul tгallsITtiteгii cornLrnicaiir рrLп
rTi,j Ioace еlесtrопiсе 9i/saLr tax r_.l

,ntt lgз9r9lтlрл:gт:лед f ах о

(Se leclcl|i rеrmепul de C],\leptul,e |,e.\!,)eCtcll, Cctlcttlctrect lепllепеl()r prel,йzule с)е I.egect llt.. ]3 / сliп з ittlie 2() I 5 рriчiпсl

(clpitrl|цl / (Cctlcttlctrc,tt 7',,t.tlt.,,:1lfi,i, :tl ('r,tlLtltti ('il,il цl Rc'ptthlic:ii I./rllclcll'tt).

рrеtul total
(fйrй ТYА)

6 78l -509.з2

Рrе{ul total
(inclusiv TVA)



14. Contractul cle achizi{ie/acorclul-cadru incheiat:

vаlоаrеа сопtгасtuIui 'rегl-пеп

de
valabilitat

eal
сопtrасtul
ui/асоrdul
ui-cadru

PArli la
recepiia
tlпаlй а

luсriгi lоr

Cu
capital
arttohton

Сu capital
autohton

NLtпйгul
qi data

contractu l ui/
асоrdillui-

саtdгu

1 0/0 1 -05i23 l
din

2,7 ,07.2022

Cod CPV

45200000_
9

6 78l 509"32

Рriп prezetlta clare de sеапtd, gruрul cJe ltlcrtt сJесlаrй са tеrmепul cle ц$lерlаrе репlгч iпсhеiеrеа
ссlпtrасtъtltiiсrlпtrсtсlеlсlr iпсliсслIе а f tl,sl t,e.s7lectctl (ехсерtdпсl cazurile рrеvй,zutе cle arl. 32 а/iп, (31 al Legii пr. l 3 ] diп
3 iulie 20l5 рriviпd tlchizitiile publicc ), рrесuп1 si сd iп caztl depttпerii coпtet;tcl[iilor ;i/,sau recep|ioп(lrii rapr-larlelclr

de пtr-lпi.tоrizаrе, acestea at,L.|bst exatпitlatc ,si ,solu|iotlctte, Рriп рrеzепlа dare clg l de luсrч |lепtrLl achizilii
сопfirпла с,оrеclitltdiпea сlеs./йsш,dt"ii proceclt,trii cle achiziSie,.fupt petlп,tl с l соп|ilrm prewcleri lrLr

legale ilt vigocll,e.

Ctlnducйtorul gruptllui сIt, luсru репtru achizi{ii:

Ion Druсес

Dепumirеа
operatorultri
есопопriс inclusiv TVAйrё TVA



\ DARE DE SEAMA 

dc atribuirc а contractulL1i dc achizitii puЫicc ■ 
dc 1ncl1cicrc а acordului-cudru □ 
clc ant1larc 11 proccdurii dc atribuirc □ 

Nr.2/22 din 03.08.2022 . 
D 11Сс с11 11r1v rc " 1111Cor1t11Cc" contr"ct11nt1 : ' 1 1 i\ 

Dcnuшirc11 1шtoriti'ifii contractantc IP AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONAL 
UТЛ GAGAUZIA 

Loc111it1,tc mun. Comrat 
IDNO 101660 1000153 
Л(IГCSI\ str. Pobcda, 50, et. 2 -
Nuшi\r dc tclcfo11 0(298)22693 
Nuшi\r dc fax 0(298)22693 
E-шail oficial adr.utag(a}gmail.com 
A(lrcs11 (lc intcr11ct adrgagauzia.md 
Pcrso1ana dc contact Sibov Andrei 

2. D11tc cu privirc la procc(lura dc "tribuirc: 

Tipul proccdurii dc 11tribuirc aplicatc □Ccrerea ofertclor de pret uri ■Licitatie deschisa 
□Altele: [Jndiccф] 

J)roccdura (lc achizit ic rcpctata (dupa caz) Nr~ 
Tipul oblcctului contractului dc achizitic/ Bunuri □ Scrvicii ■ Lucrari о 
acordului-c1,dru 
Oblcctul 11chizitici Servicii dc proiectarea complexului de dcpozitc 

frigorifice ~i casa de ambalare а fructelor ~i 
strugurilor de masa in ora~ul Comrat, UT А 
Ga~auzia REPET АТ 

Cod CPV 71220000-6 
Expuncrea motivului/temciului privind 
alegcrea proccdurii dc atribuirc 
Proccdura dc atribuire (se va indica din cadrul Nr: ocds-bЗwdpl-MD-1655715289136 
portalului guvernamental Link-ul : httgs://achizitii .md/ru/guЫic/tender/ 
и,,vw. mtende,·. gov. md) 21 058660/lot/11582950/ 

Data puЬlicarii : 20.06.2022 
Platforma de achizitii puЬlice utilizata ■ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 

■ Da □ Nu 
Procedura а fost inclusa in planul dc Link-ul catre planul de achizitii puЬlice puЬlicat: 
achizitii puЫicc а autoritafii contr11ctantc httg://adrgagauzia.md/ 

ouЫic/files/olanul de achizitii 2022.odf 
Anunt dc intenfic puЫicat in ВАР (dupa caz) Data: nu sc aplica 

Link-ul: nu sc aplica 
Tehnici ~i instrumcntc spccificc dc atribuirc □Acord-cadru □Sistem dinamic de achizifie 
(dupa caz) ■Licitatie e\ectronica □Catalog e\ectronic 
Sursa dc finantarc ■Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 

□Surse externe; □Alte surse: [Jndica/i] 
Valoarca estimata (lei, farli TVA) 375 000,00 

3. Clarificari privind documentatia de atribuire: 
Se ,,а сот leta in cazul in care аи ost solicitate clari icari 
Data solicitarii clarificarilor ------------------



Denumirea operatorului economic ------------------
Expunerea succinta а solicitarii de ------------------
clarificare 
Expunerea succinta а raspunsului ------------------
Data transmiterii ------------------

4. Modificari operate in documentatia de atribuire: 
Se va сот /eta in cazul in care аи ost о erate modi 1ciiri 
Rezumatul modificarilor ------------------
PuЫicate in BAP/alte mijloacelor de [Indica/i sursa utilizaLii ~i data puЬ/iciirii} 
informare du а caz 
Termen-limita de depunere ~i deschidere а [lndica/i numiirul de zile] 
ofertelor relun it du а caz 

5. Рапа la termenul-limita (data 11.07.2022, ora 11 :00), au depus oferta 3 (trei) ofertanfi: 

№ Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/ 
administratorii 

1. S.R.L. <dndustrialproiect>> 1003600037444 ENI MfНAJL 

2. S.R.L. «Smaгt Architecture» 1015600015616 MlRZA SERGHEI 

3. S.A. «Colass» 1003600092630 SLIVINSCHI ANDREI 

6. Informatii privind ofertele depuse ~i documentele de calificare ~i aferente DUAE prezentate de catre 
operatorii economici: 

Denumire document Denumirea operatorului economic 
S.R.L. S.R.L. «Smart 

S.A. «Colass» «Industrialproiect» Architecture» 
Documentele се constituie oferta 

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, пи corespunde) 
Oferta prezentat prezentat prezentat 
Propunerea tehnica prezentat prezentat prezentat 
Propunerea fmanciarn prezentat prezentat prezentat 
DUAE prezentat prezentat prezentat 
Garantia pentru oferta prezentat prezentat prezentat 

Certificat/Decizie de 
inregistrare а intreprinderii prezentat prezentat prezentat 
~i Extrasul din registrul de 
Stat 
Rapoart financiar pentru prezentat prezentat prezentat 
ultimul an (2021 ) 
Cifra de afaceri medie 

prezentat prezentat neprezentat 
anuala in ultimii 3 ani 
Certificat de efectuare 
sistematica а pЩii prezentat prezentat prezentat 
impozitelor, contribщiilor 

Grafic de executare prezentat prezentat prezentat 
Cerere de participare prezentat prezentat prezentat 
Declaratie privind 

prezentat prezentat prezentat valabilitatea ofertei 
Garantia de buna ехесщiе in 
valoare de 5%, valabila ре neprezentat neprezentat nepreze11tat 
perioada valaЬiliЩii 
contractului 
Infoпnatii privind asocierea preze11tat prezentat prezentat 
Declaratie privind lista 
principalelor livrari/prestari 

prezentat prezentat prezentat 
efectuate in ultimii 3 ani de 
activitate 
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Existenia de cel pщin trei 
proiecte de proiectare de 
instala\ii de refrigerare ~i 
depozitare а fructelor ~i 
legumelor proaspete 
(experien\a trebuie prezentat 
deпюnstratli prin prezentat neprezentat 
prezentarea unui ponofoliu lproect 
саге sa iлcluda infom,a\ii 
tehnice despre proiect, 
desene ~i vizuali~ri 
3D/fotografii ale proiectului 
finalizat) ; 
Declara\ie priviпd dotarile 
specifice, utilajul ~i 
echipamentul necesar pentru prezentat prezentat prezentat 
indeplinirea 
corespun~toare а 
contractu I u i 
Declara\ie privind 
personalul de specialitate prezentat prezentat prezentat 
propus pentru 
implementarea contractului 
Lista subcontractantilor ~i 
panea/paфle din contract prezentat prezentat prezentat 
саге sunt iлdeplinite de 
acestia 
Angajament tel1 sus\inator prezentat neprezentat neprezentat 
financiar 
Declara\ie ter1 sus\inator prezentat neprezentat prezentat 
financiar 
Angajament privind 
sus\inerea tehnica ~i 
profesionala а prezentat neprezentat neprezentat 
ofenantului/grupului de 
operatori economici 
Declara\ie tel1 sus\iлator prezentat 11eprezentat preze11tat 
tehnic 
Declara\ie tel1 sus\inator preze11tat 11epreze11tat prezentat 
orofesional 
Prezentarea listei ~i а СУ-
urilor speciali~tilor 
implecati (nu mai pщin de 4 preze11lat preze11tat prezentat 
speciali~ti cu experienta in 
domeniu nu mai mica de 5 
ani) 
Confim,area posiЬiliЩii de 
а fumiza doua exemplare 
ale proiectului finalizat, atat prezentat preze11tat prezentat 
ре supon de hanie, cat ~i in 
fom,at electronic, prin е-
mail si ре CD sau USB. 
Declaratie privind 
confim,aгea identiЩii 

beneficiarilor efectivi ~i 
neincadrarea acestora in 
situafia condamnarii pentru 11epreze11tat nepreze11tat neprezentat 
paniciparea la activiЩi ale 
unei organiza\ii sau grupari 
criminale, pentru corup\ie, 
frauda ~i/sau spalare de 
bani. 

(Jnforma/ia privind denumirea documentelor prezenlale se va indica in conformitale си cerin/e/e din 

documenta/ia de atribuire fi se va consemna prin: prezentat, nepreze11tat, т1 coresp1111de (in cazul 

cand documenlul afosl prezenlal, dar пи corespundecerin/e/or de calificare)) 
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7. lnforшщii, privirнJ corcspuщlcrc1, ofcrtclor с,1 ccrinfclc solicitatc: 
~ - -

Dcnu111irc1, 
Ocr,u111irc1, Prcful C11ntitatc Corcspundcrca Corcspundcrca 

lot,1l,1i opcrntorului ofcrtci ~i unitate cu ccri r1felc cle cu spccificafiile 

- cco110111ic ( f11ri1 TV А)• dc шasurii calific:1rc tchnice 

Scniicii clc 
proicctarc1, S.R.L. 

308 700.00 1 buc 
сощ plcxu lui «1 tadustrialproicct» 

- -

cJc clcpozitc 
frigorificc ~i 

c1asi\ dc 
1111, Ь11J11гс а S.R.L. «Sшart 

375 000,00 1 buc + + 
fructclor ~i Architccturc» 

strugurilor 
cJe шasi\ ita 

orn~ul 
Coшrnt, S.A. «Colass» 405 000,00 1 buc - -

UTA 
Gii:li'iuzja 

* !11 са=иl llfili=ii,·ii licita(iei e/ect,·onice se ,,а indica р,·е(и/ ofe,·tei jinale 

(/11/ormll{ia p,·i,1ind ··co,·esp1mde,·ea си cerin(ele de calificare" ~i "Co,·espunderea си specifica/iile 

1elmice ··, se ,ю consemna p,·in: .. + '' fn cazul co,·espunde,·ii ~i p,·in ,, -" fn cazul necorespunderii) 

8. Pcntru elucidarca unor ncclaritafi sau confirшarca unor datc privind corespunderca ofcrtci cu 

cerinfclc stabllitc in docuшcnt:1(ia dc atribuirc (ir1clusiv justificarea prcfului anorшal de scazut) s-a 

solicitat: 

Dat:1 Opcn1torul есо11ошiс lnfornшfia solicitata Rezmatul raspunsului 

soliciti\rii operatorului cconomic 

Solicitarea de clucidarii 
ncclaritafi ~i 

12.07.2022 
S.R.L. confirmarca unor date 

а prezentat parfi:11 raspunsul 
<(lndustrialproiccb► privind corespundcrea 

ofcrtci, justificarea 
pret ului anorntal 

Solicitarea de clucidarii 

S.R.L. «Smart 
neclaritaf i ~i 

12.07.2022 Architccturc» 
confirnшrc11 unor datc а prczcr1t11t raspunsul 
privind corcspundcrca 

ofcrtci 
Solicitarca de elucidarii 

nccl11ritafi ~i 11epreze11u,1 
12.07.2022 S.A. «Colass» cor,firntarca unor (11,tc 

privind corespurнlerca 
ofcrtci 

9. Ofertanfii respin~i/dcscalific11fi: 

Dcnuшirc:, operatorului cconomic Motiv,11 rcspin2crii/clcscalificarii 
Cor1fonn lit. Ь, pct. 6, агt . 69 dir1 Legea privind achizi\i ile 

puЫice, oferta nu corespur1de ceriщe lor expuse in docurn enщia 

de atribuire; confonn p!lrti i 5, art. 17 din Legea privind achizi1iile 

ptrЬlice, Ofer1antul/candidatul estc descalificat in cazul in саге 

S.R.L. «lndustrialproiect» 
nu supl imerнea:dl, nu prezint!I clari fi c!lri sau nu co111p l eteaЛ\ 

informatiile sau documentele solicitate de autoritatea 
contractant!I; conform pct. 33 din Ordinul Miп isterului 

Finaщelor nr. 11 5 din 15.09.2021 pri vind aprobarea 

Documenta(iei standard pt:ntru acl1iziti ile puЫice de buлuri ~i 

servici i. ofertantul tanneaz.'I s11 dispur1A dt: un nivel rn ini111 d~ 
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S.A. «Colass» 

10. Modalitatea de evaluare а ofertelor: 

Pentru fiecare lot ■ 
Pentru mai multe loturi cumulate о 

Pentru toate loturile о 

experienµ pentru а se califica conform ceriлtelor de indeplinire 

а contractului prin demonstrarea experien\ei specifice fiind 

minim um de 3 ani in livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor 

similare, confirmatA prin anexarea copiilor contractelor. 

Grupul de lucru pentru achizitii puЫice ghidat de legisla\ia 

mentionatA in domeniul achizitiilor puЫice, considerand сА 

oferta "lndustrialproiect" SRL nu corespuлde punctului 16 din 

anuntul de participare "Existenta de cel рщiл trei proiecte de 

proiectare de instala~i de refrigerare ~i depozitare а fructelor ~i 

legumelor proaspete (experienta trebuie demonstratA prin 

prezentarea unui portofoliu саге sa includa informatii tehлice 

despre proiect, desene ~i vizualizari 3D/fotografii ale proiectului 

finalizat)", iar са raspuлs )а solicitarea de clarificare, nu а 

prezentat informatii sau documente suplimentare, nu а fumizat 

completari la informa\iile ~i documentele prezentate de aceasta 

in cadrul licitatiei deschise, а decis descalificarea 

"lndustrialproiect" SRL 
Conform lit. Ь, pct. 6, art. 69 diл Legea priviлd achizi\iile 

puЫice, oferta nu corespunde cerintelor expuse in documenщia 

de atribuire; confonn рафi 5, art. 17 din Legea privind achizфile 

puЫice, Ofertantul/candidatul este descalificat in cazul in саге 

nu suplimenteaza, nu prezintA clarificlri sau nu completeaza 

iлforma\iile sau documentele solicitate de autoritatea 

contractanta; confonn pct. 33 din Ordinul Ministerului 

Fiлan\elor nr. 115 din 15.09.2021 privind aprobarea 

Documenщiei standard pentru achizфile puЫice de bunuri ~i 

servicii, ofertantul unneaza sa dispuna de un nivel minim de 

experienµ pentru а se califica confonn ceriл\elor de indeplinire 

а contractului prin demonstrarea experien\ei specifice fiind 

minimum de 3 ani in livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor 

similare, confirmatA prin anexarea copiilor contractelor. 

Grupul de lucru pentru achizitii, ghidandu-se de legislatia in 

domeniul achizitiilor puЬlice sus-mentionata, considerand са 

oferta companiei Colass SA nu corespunde puлctului 16 din 

invita\ia de participare "DisponiЬilitatea а cel pщin trei proiecte 

de proiectare а complexelor pentru racirea ~i depozitarea 

fi'uctelor ~i legumelor proaspete (experienta este confinnatA in 

mod oЫigatoriu prin prezentarea uлui portofoliu саге sa includa 

informatii tehnice despre proiecte, desene, vizualizare 

3D/fotografie а proiectului implementat)", precum ~i nu а oferit 

raspuns la solicitarea de clarificare, а adoptat decizia de а privind 

descalificarea Colass SA. 

Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite acelui~i ofertant: [Jndica/i} 

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi: 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Pretul cel mai scazut ■ 
Costul се! mai scazut о 

Се! mai bun raport calitate-pret □ 

Cel mai bun raport calitate-cost о 

------ --- ---

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

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

12. Ioformatia priviod factorii de evaluare aplicati: 
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(Se va сотр/е/а penln.1 lofu,·i/e care aufosr a11·ibui1e 111 baza crireriilor: се/ mai Ьип rapol'I ca/irare-pref 

sau се/ mai Ьип ,·apor/ calilale-cos!J 

Factorii dc cvaluarc Valoarca din ofcrt:1 Punctajul calculat 

Denumirea opcratorului economic 1 Total 

Denumire r actorul I Ponderea 

Denumirea operatorului economic n Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 

13. Rccvaluarca ofcrtclor: 

(Se va complela 1n cazul 1n саге o(ertele аи (osl reevaluare reperal) 

Motivul rcevaluarii ofcrtelor 
Modificarilc opcratc 

14. in urma cxaminari, cvaluarii ~i compariirii ofertclor depusc in cadrul proccdurii dc atribuirc s-a 

decis: 

1 . d Atribuirea contracш ш 
h ... 

е ас 1zфе pu IC acor и ш-са ru: ы· а/ d 1 . d 

Denumirea lotului Denumirea Cantilale ~i unitate Pref ul unitar Preful total Pref ul total 

operatorului cconomic de masura (fara TVA) (fara TVA) (inclusiv 
TVA) 

Scrvicii de 
proiectarca 

complexului de 
depozite frigorifice 

~i casa de SRL 375 000,00 375 000,00 450 000,00 
ambalare а «Smart Architeclure» 

1 buc 

fructelor ~i 
strugurilor de 
masa in ora~ul 
Comrat, UTA 

Ga!:!auzia Renetal .. 
Anularea procedur ii de achizфe рuЬ11са: 

In temeiul art. 71 alin. lit 
Argumentare: _ _ __________________________ _ 

15. Informarca oper.atorilor economici despre dcciziile grupului de lucru pentru achizifii: 

Dcnumirca operatorului Data transmitcrii Modalitatea de transmiterc 

cconomic 
Prin po:fla electronicii 

S.R.L. «Industrialproicct» 22.07.2022 vitalii.vorobiov@mail.ru 
industrialproiect@yahoo.com 

S.R.L. «Smart Architecture» 22.07.2022 
Prin po~·ra electronica 
mirzaserj(a),gmail .com 

S.A. «Colass» 22.07.2022 
Р,·iп рО$1а electronicii 
contact@colass.md 

(Jnformarea opaato1·i/or economici imp/ica/i in procedura de atribuire dejp,·e deciziile grupului de 

lucru pe11lru achizi{ii se realizeaza in conformirare си prevederile arl. З 1 а/ Legii nr. 1 З 1 din З iulie 

2015 privind achizifiile риЬ/iсе) 

16. Termenul de a~teptare pcntru incheierca contractului: 

In cazul in саге valoarea estimata а contractului ■ 6 zi le in cazul transmiteri i comunicarii prin 

este mai mica decat pragurile prevazute la art. 2 mijloace electronice ~i/sau fax о 

alin. (3) aJ Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 О 11 zile in cazul netransmiterii comunicarii 

privind achizi\iile puЬlice prin mij loace electroпice ~iJsau fax о 
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( 

In cazul in care valoarea estimata а contractului О 11 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 

este egala sau mai mare decat pragurile miiloace electronice si/sau fax о 

previizute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. I 31 din 

3 iulie 2015 privind achiziЩie puЫice 
О 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii 

prin miiloace electronice si/sau fax о 

(Selecta/i termenul de щteptare respectat. Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 3 iulie 

2015 p1·ivind achizi/Шe риЬ/iсе, inclusiv а termenelor de a~teptare, se efectueaza fn conformitate си 

prevede,·i/e Т!TLULUJ IV Capitolul 1 (Calcularea Termenului) а/ Codului Civil а/ RepuЬ/icii Moldova). 

17. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat: 

Dtnumirt• 
intreprindtrta Numlrul Valoarta contracrului Ttrmtn dt 

optr•torului 
Cu capital ~i dat• Cod CPV 

valabllilatt al 

tconomic 
autohton contraclului/ acordului- inclusiv TVA contractului 

cadru 
fllrй ТVА 

SRL Cu capital 
<<Smart ISP-22 03.08.2022 71220000-6 375 000,00 450 000,00 31.12.2022 

Architecture>> 
autohton 

18. Informafia privind achizifii puЫice durablle (achizifii ver.zi) (rubrica datii se completeazii doar in cazul 

in care /а procedura de achizi/ie puЬ/icii aufost aplicate criterii de durabllitate ~i s-a incheiat 

co111ract/co11tracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabllitate) : 

Au fost aplicate criterii pentru achizifii puЫice durablle (achizifii (DAINU) nu 

verzi)? 

Valoarea de achizifie cu ТУ А din contract/ contracte а 450 000,00 MDL 

Jotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de (indica/i suma си TVA) 

durabllitate (lei МD): 

Codul CPV al lotuluiЛoturilor pentru care au fost aplicate criterii 71220000-6 

de duraЬilitate: 

Criteriul de atribuire pentru lotulЛoturile pentru care au fost Pre/ul се/ mai sciizut ■ 

aplicate criterii de durabllitate: Costul се/ mai sciizut □ 

Се/ mai bun raport calilate-pre/ □ 

Се/ mai Ьип raport calitate-cost □ 

Prin prezenta dare de seamii, grupul de /ucru declarii cii termenu/ de a~·teptщe pentru incl,eierea 

contract11/uilcontracte/or indicate afost respectat (exceptlind cazurile prevt'izute de art. 32 11/in. (3) а/ Legii nr. 

131 din 3 iulie 2015 privind acl,izifiile puhlice ), precum # cii in cazu/ depunerii contestafii/or filsau 

recep{ ioniirii rapoartelor de mo11itorizare, aceastea аи fost e.xami11ate fi solll{ionate. 

Prin prezenta dare de seamii, grupu/ de Jucru pentru acJ,iziJii conjirmii corectitщ/i11ea tlesfii~·,mirii procet/11,ii 

de achiziJie, fapt pentru care poщtii riispundere conform prevederilor legale и, vigoare. 

Conducatorul grupului de lucru pentru achizifii: 

/?оие,е.t/а- Т. 
(Nume, Prenume) 

L.~. 
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DARE DE SEAMA 
privind modificarea contractului 

de achizitii publice

I.Date cu privire la autoritatea contractanta:

Nr. 1 din 2-0 c? 2

Denumirea autoritatii contractante Consiliul raional Causeni
Localitate or. Cau§eni,
IDNO 1007601010921
Adresa or. Causeni, bd. M. Eminescu, 31.
Numar de telefon 024323088; 024323180
Numar de fax 024322650
E-mail oficial olga.apetrii(®mail.ru; 

consiliulraional®causeni.md
Adresa de internet http://www.causeni.md/
Persoana de contact
(nume, premime, telefon, e-mail)

Apetrii Olga, 024323088,
achizitiipublicel 7®gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achizitie:
Tipul procedurii de achizitie Cererea ofertelor de preturi V

Licitatie deschisa □ Altele: [Indicati]
Obiectul achizijiei „Reparafia capitala a 6 birouri la etajul 

3 in cladirea administrative a 
Consiliului Raional bv. M. Eminescu, 
31 or. Cau§eni„

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimata a achizifiei 272 050,00
Nr. si link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.sov.md)

Nr ocds-b3wdpl -MD-1654608458835
Link: :
https://mtender.gov.md/tenders/ocds- 
b3wdpl-MD-
1654608458835 ?tab=contract-notice

Data publicarii anuntului de participare 07.06.2022
Data (datele) si referin|a (referintele) publicarilor 
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se refera 
anuntul respectiv (dupa caz)

III. Date cu privire la contractul de achizitie/acordul-cadru:
Tipul contractului de achizifie/acordului-cadru Bunuri □ Servicii □ Lucrari d
Contractul de achizitie se refera la un proiect 
si/sau program finanfat din fonduri ale Uniunii 
Europene

Nu d Da□

Sursa de finantare Buget de stat d Buget CNAM □ 
Buget CNAS □ Surse exteme □ 
Alte surse: [Indicati]

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achizitie

22.06.2022

Denumirea operatorului economic ”San Construct Grup” SRL
Nr. si data contractului de achizitie Nr: 53

Data; 29.06.2022
Valoarea contractului de achizitie Fara TVA: 247 668,08

Inclusiv TVA: 297 201,70
Termen de valabilitate 31.12.2022

%25c2%25aemail.ru
http://www.causeni.md/
7%25c2%25aegmail.com
http://www.mtender.sov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-


Termen de executie 40 de zile

IV. Date cu privire la modificarile necesare a fi efectuate:
Tipul modificarilor Mic^orarea valorii contractului □

Majorarea valorii contractului
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare □
Modificarea termenului de valabilitate □ 
Rezelierea contractului □
Altele: [Indicafi]

Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.07.2015, art. 76 alin. 7, 
pct. 1) a), b), c).

Cre§terea prejului in urma modificarii (dupa 
caz)

44 430,53 lei

Modificarea anterioara a contractului de 
achizitii publice/acordului-cadru (dupa caz)

-

Alte informa(ii relevante -

V. Descrierea achizifiei inainte si dupa modificare:
(Se vor indica natura fi amploarea lucrarilor, natura fi cantitatea sau valoarea bunurilor, natura fi amploarea 
serviciilor)

Lucrarile la obiectul „Reparafia capitala a 6 birouri la etajul 3 in cladirea administrativa a 
Consiliului Raional bv. M. Eminescu, 31 or. Cau§eni” sunt executate in baza contractului de antrepriza 
nr. 53 din 29.06.2022.

VI. Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificarii contractului de achizitie/acordului-cadru)

Lucrarile care vor fi excluse se refera la:
Biroul 305

1. Montarea u^ilor interioare, gata confecponate din lemn, simple, confecponate din orice fel de material, pe toe, 
inclusiv montarea tocului, in volum de 1.89 m2;
2. Vopsirea cu email §i lac alchidal a tamplarie de lemn ( u§i, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior 

si exterior, in doua straturi, in volum de 6.07 m2.
Biroul 307

3. Vopsirea cu email §i lac alchidal a tamplarie de lemn (u§i, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior 
§i exterior, in doua straturi, in volum de 5.40 m2.
Biroul 309
4. Vopsirea cu email $i lac alchidal a tamplarie de lemn ( u§i, ferestre, obloane ), in constructii existente, la interior 
si exterior, in doua straturi, in volum de 5.04 m2.
Biroul302
5. Vopsirea cu email §i lac alchidal a tamplarie de lemn (u?i, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior 
si exterior, in doua straturi, in volum de 3.78 m2.
Biroul 304
6. Vopsirea cu email §i lac alchidal a tamplarie de lemn ( u§i, ferestre, obloane ), in constructii existente, la interior 
si exterior, intr-un strat, in volum de 3.78 m2.
Biroul 306
7. Vopsirea cu email si lac alchidal a tamplarie de lemn ( u§i, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior 
si exterior, in doua straturi, in volum de 3.78 m2.
Pardoseli:
1. Desfacerea pardoselilor din du§umele din scandura, dulapi, etc..., in volum de 6.70 m2;
2. Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu zgura, in volum de 8.99 m3;
3. Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata dri^cuita fin, in 
volum de 6.70 m2.
4. Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de 
lemn si сига|агеа, in incaperi mai mare de 16 mp, in volum de 6.70 m2
in valoare de 22 625,46 lei.
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Lucrarile care vor fi incluse se refera la:
1. Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata dri§cuita fin, in 

volum de 173.00 m2;
2. Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual, in volum de 0.565 m2.
In valoare de 22 625,46 lei.

Totodata, in procesul demontarii lambriurilor de lemn §i a mobilei datata din a. 1998 s-a contatat ca suprafata 
peretilor erau acoperiti cu tapete, ce a necesitat desfacerea lor. Suprafata peretilor era acoperita cu fisuri ce a 
necesitat aplicarea stratului de impaslitura din fibra de sticla. In procesul demontarii usilor a fost nevoie de efectuat 
zidarie din blocuri de calcar (cotilet). in urma acestor necesitati neplanificate au rezultat lucrari adaugatoare 
consemnate in ACT-ul nr. 1 de constatare a lucrarilor de constructie neprevazute (adaugatoare), si anume:
1. Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pana la 4m, zidarie ordinara, in volum de 0.72 m3;
2. Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila, in volum de 48.2m2;
3. Reparatii de tencuieli interioare in jurul tocurilor §i pervazurilor, la u§i §i ferestre, de 2 cm grosime, dri^cuite, 
executate cu mortar de ciment-var marca 25T, avand spaletii drepti, pana la 15 cm latime, in volum de 60.0m2;
4. Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime , executat cu pasta de ipsos la pereti si stalpi, 
in volum de 46.0m2;
5. Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari de interior pentru lucrari de interior ,,Me§terul Manole,,, grosime 
0.5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor, in volum de 48.2m2;
6. Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos „Eurofin,, grosime 1.0 mm pe suprefetele peretilor, coloanelor 
§i tavanelor, in volum de 45.7m2;
7. Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicata in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual, in volum de 45.7m2;
8. Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. 
lipit cu aracet, inclusiv, stratul de amorsa, in volum de 383.0m2;
9. Executarea ?anturilor de pana la 5 cm adancime, in pereti din zidarie caramida de 5X50 cm2, in volum de 
130.0m2;
10. Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari, in volum de 122 buc. 
Cu valoarea totala de 44 430,53 lei.

VII. Rezultatele examinarii:

In baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizitie nr. 1 din 04.08.2022 a fost 
incheiat acordul aditional privind majorarea valorii contractului cu 44 430,53 lei.

Denumire operator 
economic

Intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital strain

Nr. §i data acordului 
aditional

Valoarea modificarilor
(dupa caz)

Fara TVA Inclusiv
TVA

SRL ”San Construct
Grup”

Capital autohton 1 04 august 2022 37 025,44 44 430,53

Conducatorul grupului de lucru:

renume) (Semndtura)

>Lgerl[iaAchiztfifPublice: тип. Chisinau, $os. Hincefti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail:' bap@tender. gov. md; www. tender, gov. md
Agenfia Nafionala pentru Solufionarea Contestafiilor: тип. Chisinau, bd. §tefan cel Mare fi Sfant, 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 a contractului de achizilii publice

de incheiere a acordului-cadru

J" ur'rrrtut" a procedurii de atribuire

I
tr
tr

Nr. 1 din 03 august 2022

t. Date cu privire la autoritatea contractanti:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Clarificlri privind documenta{ia de atribuire:

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

P-rimaria Le!q49!9q
Denumirea au

r ooreo t oolozl
r-nul Cahul

0299-',73513
Numlr de telefon 0299-73509
Numir de f4x ** u * t"U"Oq",9@i!9i l' *
E-mail oficial
Adresa de internet eandfi El""a, 068705157

ume' telefon' e'

1it deschis6

rAltele:Ttp"l p.""-d"ttiAe atribuire aplicate

Br"".t. S.*t.ii n Lucrdri
fi de achizifie/

acordului-cadru com' Lebedenco'

,.Uttouiu, str. VOovaia, raion

45233142-6

@ui privin-d alegerea

;ffi;;; oe atrinuir". (':;f"t apticdrii attor

i decdt licitasia de
Nr: : ocg!:din cadrul

portalul ui guvernamental www'rntender' gov' md)

Pf"

Link-ul:

LP (duPdcaz)
Link-ul: ilie nlicitalie

electronicd nCatalog electronig@edeatribuire
i uget CNAS; nSurse

lxteire; latte surse: fBuget local]Sursa de finanfare

11263'18,61V"f;"d "ttt-"til 
(ei, fa'41!A)

3.

(se

u at" t"t rc'ter4:!e4!g44l9l
il"nonlir.uop*t4!org!,i"!gno4!g

ro""intl u rispunsului



4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:

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

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

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

5. Pffnd la termenul-limitd (data _21.07.2022_, ora_15:00), au depus oferta _4_ ofertanfi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

I IM de CRDSL Cahul 1 003603002023 Miric Nuca
,,

SRL Masterdrum 1009600036472 Cretu Mihail
- SA Drumuri Cahul 100360315154r Steldnitd Ion

4. SA Orizontul Lux r 0036030093 32 Boiatiuc Alexandr

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Operator
economic I

IM de CRDSL
Cahul

Operator
economic 2

SRL
Masterdrum

Operator
economic 3

SA
Drumuri

Cahul

Operator
economic 4

SA
Orizontul

Lux

Operator
economic 5

(se va
Documentele ce constituie oferta

consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Propunerea tehnicd
Oferta, Deviz de cheltuieli
formularele 3.5.7

prezenlal prezenlal prezentat prezentat

DUAE Drezenlal Drezenlat Drezental pfezental

Garanfia pentru ofertd
(dupd,caz)

,S€

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

Cerere de participare nrezentat Drezentat orezenlal orezental
Declaralia privind
valabilitatea ofertei

prezentat prezentat prezentat prezenlal

Grafic de executare a

lucrdrilor
prezentat prezentat prezentat prezentat

Declaralie privind
exoerienta similard

prezentat prezenlal pfezenlal prezentat

Declarafie privind lista
principalelor lucrdri
executate in ultimul an de

activitate

prezentat prezentat prezentat prezentat

Declaralie privind dot[rile
specifice, utilajul 9i
echipamentul necesar pentru
indepl in i rea corespunzdtoare
a contractului

prezentat prezenlat prezentat prezenlat



Declaralie privind
personalul de specialitate
propus pentru
implementarea contractului

pfezenlal prezenlal ptezental prezental

Lista subcontractanfilor Ei
partea/pa4ile d in contract
care sunt indeplinite de
acestia

prezentat prezenlal prezentat prezentat

Informatii privind asocierea Drezentat prezentat Drezenlal orezental
Angaj ament ter! susfindtor
financiar

prezental prezenlal neprezentat prezental

Angajament privind
sustinerea tehnicb si
profes ionald a ofertantului/
grupului de operatori
economici

prezentat prezentat neprezentat pfezenlal

Declarafie te{ susfindtor
tehnic

prezenlal prezental neprezental prezenlat

Declaralie terf su,tindtor
profesional

prezentat prezental neprezentat pfezenlal

Aviz Agenlia pentru
Supraveghere TehnicE,

prezentat prezental prezentat prezental

Certificat de inregistrare a

?ntreprinderii - Extras din
Registrul de Stat al
Persoanelor Juridice

prezentat prezenmt prezenlal prezentat

Certificat de efecf
slstematrca a Dlatl
impozitelor. conir

JATC

I

Lbutiilor

prezental prezentat prezentat pfezenlal

Certificat de atribuire a

contului bancar
prezenmt prezentat prezentat prezental

Declaralie privind
confi rmarea identitatii
beneficiarilor efectivi ;i
neincadrarea acestora in
srTuaua conoamnant penru
participarea la activitdtri ale
unei organizafii sau gruphri
crim inale, pentru corup[ie,
fraudi si/sau soSlare de bani

prezentat prezentat ptezenlal neprezentat

(lnformalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerin{ele din
documentalia de atribuire Ei se vo consemna prin: prezentst, neprezentat, nu corespunde (in cazul
cdnd documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

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

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorulul

economic

Pre{ul ofertei
(fXra TVA)*

Cantitate qi

unitate de
misurl

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lucrdri de
reparalie a
portiunii de

drum din
beton asfaltic

IM de CRDSL Cahul 678992,59 + + +

SRL Masterdrum 980 192,00 + + +

SA DrumuriCahul 9821s8,19 + + 1-



in s.Ursoaia,
com.
Lebedenco

SA Orizontul Lux t037301,40 + + +

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica pre;ul ofertei finale
(lnformalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificayiile
tehnice " , se va consemna prin: ,, I " in cazul corespunderii ;i prin ,, - " tn cazul necorespunderii)

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

Data
solicitirii

Operatorul economic Informatia solicitati Rezmatul rispunsului operatorului
economic

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea o Motivul resninserii/descalificirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile I
Alte limitari privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: [IndicatriJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut I
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-prej n
Cel mai bun raoofi calitate-cost I

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

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplicafi:

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

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

Denum re factorul I Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denum re factorul I Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:



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

Motivul reevaluirii ofertelo r
Modificirile onerate

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

Atribuirea contractului de achizitie publicS/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.77 aIin. lit

Argumentare:

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

Denumirea operatoiului
economrc

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

IM de CRDSL Cahul 22.07.2022 e -mai L' imcrdslcahul@mail.ru

SRL Masterdrum 22.07.2022 e -mail : srlmasterdrum@ smail.com
SA Drumuri Cahul 22.07.2022 e -m ai l : drumuri. cahul@mai l. ru
SA Orizontul Lux 22.01.2022 e - mai l : orizontullux@smai l. com

(lnformarea operatorilor economici implicali tn procedura de qtribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(Selectali termenul de a;teptare respectqt. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv atermenelor de a;teptare, se efectueazdin conformitate
cu prevederile TITLULUI U Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil sl Republicii
Moldova).

17. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economrc

Cantitate qi

unitate de
masura

Pre{ul unitar
(frrn TVA)

Pre{ul total
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

Lucrdri de

reparalie a
portiunii de drum
din beton asfaltic

in s.Ursoaia,
com. Lebedenco

IM de
CRDSL
Cahul

Conform
caietului de

sarcini
907788.32 907788,32 1089345.98

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

l6 zlle in cazultransmiteriicomunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax I
n 11 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 decAt pragurile prevdzule la aft.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

tr 11 zile in cazultransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
Z 16 zile incazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax I



Denu,,qirea
operatorului

economic

Numirul
: 9i d,ata

contractulu#
aoordului-eadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al

contraetuluVaeor
'agpi-a"61.1i,: ,

IM CRDSL
Cahul 39

03.08.2A22 45233142-6 907788,32 1089345,98 3t.122422

Prin preT,entu dure de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru tncheierea

contractului/contructelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile pubtice )t precum ;i cd in cazul depunerii contestaliilor qi,/sau

recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate qi solu(ionate.

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

Conducltorul pului de lucru pentru achizi{ii:

(!to"-* "()---
( '(Nume, Prenume)
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DARE DE SЕАМД

fi il:'fJ i l: i, :::Т: i : i :J,,l,J, 
n,, i t i i р t ь l i сс l

ое апulаrе а prrэcedurii Се atribuir. ;

Nr, .Z-]_QJýEgý din 04.08.22

Directia BaJiu Тiпеrеt
muп.Сhi5iпёu

perstlana de colntact ('пLLmе, рrепLlпlе, lе|е,{iп, е-пtаi

I)at,e ,cu ivire la цI_ц[9 atribuile:

Platforma dз.hЙiii ublice rutiIizatir
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DARE DE SEAMA

de аtriЬuirе а contractului de achizitii publice п
de iпсhеiеrе а acordului-cadru u
de апulаrе а рrосеdчrii de аtriЬчirе п

Nr.1 din 13.07.2022

Date сч privire la autoritatea contractanta:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Dепчmirеа autoritйtii contractante lMSP lnstitutul de Меdiсiпё Urgепtё

Localitate lt/ un, Сhisiпёч
lDNo 1003600152606

Adresa stг, Toma СiогЬё,1

Nчmir de telefon 022-250-809

Nчmir de fax 022-250-809

E-mail oficial achizitii@urgenta,md

Аdrеsа de internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, telefon, е-
mail)

Moisenco cristina

Tipul procedurii de atribuire aplicate й Licitatie deschisй псеrеrеа оfеrtеlоr de рrеtчri пАltеlе:

[lndicatil
Procedura de achizitie rереtаtё (duрё caz) Nr: -------

Tipul obiectului contractului de achizitie/ acordului.
cadru

Bunuri л servicii п Luсrёп п

Obiectul achizitiei Рrоdusе аlimепtаге (blocul alimentar) p-u lunile iulie -
septembrie 2022

Cod СРV 15800000-6

Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind аlеgеrеа
procedurii de atribuire (iп cazul aplicaii altor
procedui decёt licitafa deschlýa)

Procedura de аtriЬчirе (se va iпdiса diп cadrul
portalului gччеmаmепtаl wwyl -mtепdеr.qоч.md)

Nr: ocds-b3wdpl -MD-1 65zБ'1 8835,И6/2'l 057708

Link-ul: https://mtender.gov.md/tendeB/ocds-b3wdpl-MD-
1 6545 1 8835446?tab=contracЕnotice
Data рuЬliсёrii: 06,06,2022

Platforma de achizitii publice utilizatё п qg[ЦЦ|щ!L п e-licitatie.md; п yptender,md

Procedura а fost inclusa in рlапчl de achizitii
publice а autoritйtii contractante

Link-ul сёtrе planul de achizitii publice publicat:

https://www,urqenta,md/1 81 1 2021 08424!эtЦ
Anunt de intentie publicat iп ВЛР (duрё caz) Data: ВАР пr.73 din 21.09.2021

Link-ul:
hft рs://tепdеr. gov,md/ro/systemifi les/bap/201 4/Ьар_пr_73_0, pdf

Tehnici gi instrumente specifice de аtriЬчirе
(duрё caz)

rlАсоrd-саdru пsistеm dinamic de
еlесtrопiсё пСаtаlоg еlесtrопiс

achizitie пLiсitаliе

Sursa de fiпап!аrе пВugеt de stat; пВugеt CNAM; пВчgеt CNAS; пSuБе ехtеrпе;

пАltе surse: Iproprid
Valoarea estimata (lei, fёrё NД) 1 036 444,15

пDа пNu



3. Clarificiri privind documentalia de аtriЬчirе:

(Se va completa iп cazul iп саrе au fost solicitate сlаifiсёi)

Data solicitirii clarificdrilor
Denumirea operatorului economic
Ехрчпеrеа succinti а solicitirii de clarificare
Expunerea succinti а rispunsului
Data transmiterii

4. Modificari operate iп documentalia de atribuire:

(Se va completa iп cazul iп care au fost ореrаtе mоdifiсёri)

Rezumatul mоdifiсёrilоr
Publicate in BAP/alte mijloacelor de iпfоrmаrе
(duрё caz)

!пdiсаli sursa utilizatё si data рuЬliсёrii]

Termen-limiti de depunere s_i deschidere а
ofertelor prelungil (duрё caz)

!ndicati пumёrul de zile]

6. lnformalii privind ofertele depuýe gi documentele de calificare 9i aferente DUAE prezentate de саtге
ореrаtоrii economici:

2

Nr. Dепчmirеа operatorului есопоmiс lDNo Asocia!ii/
adminishatorii

1 SRL Baguette 1014600037741 svetlana curdova
2 SRL Grееп Prod

SRL Nobil Prest
SRL Delmix Рrim

SRL Ргоdаgrоtrаdе

1013600008494 Tatiana BunescU

3 1 01060002103в vadim caluqher
4 1010600031257 GaIina Dilan

5 1 014600029375 Victor Сеара
6 SA Franzeluta 1002600004030

SC ldeea Рrim SRL 1004600059850 Anatolje Gоrе
SRL Produse de Familie 1010600010,1 1 1 Leonid colcev
SRL Livi Mad Com 1017600026401 Maria Drаgоmап

10. SRL Dоriапis 1003601001929 Stepan Buga
11. SA Augur РеrIа 1002600047714 Ana-Lucia Ghеоrghi!ё

Dепumirе dосчmепt
Denumirea operatorUlui есопоmiс

Documentele се constituie oferta

rýe ча сопsппа prh] pre zenlat, neprezentat, пч соrеsрuпdе)
Рrорчпеrеа tehnica SRL Baguette prezenlal

SRL GIeen Prod рrеzепtаl
SRL Nobil Prest рrеZепlаl
SRL Delmix Prim prezenlal

SRL Рrоdаqlоtгаdе рrеzепlаl
SA FгапzеlUtа рrеzепlаl
Sc ldeea Prim sRL рrеZепlаl
SRL РrоdчSе de Familie prezenlat

sRL LiviMad соm prezenlal

SRL DOrian]S prezentat

sA AUaUl РеI а prezental

SRL Baguette ргеZепlаl
SRL GIееп Ргоd рrеzепlаl

Рrорчпеrеа financiara

5. Рбпi la termenu|.|imita (data 28.06.2022, оrа 08:00) , au depus oferta '11 (unsprezece) ofertanli:

7,

I

l

8,

9,

I

L



SRL Nobi Ргеst prezenlat
SRL Delmix Ргim prezenlat
sRL Prodaqrotrade prezenlal

SA FrапzеlUtа рrеzепlаl
Sc deea Рлm SRL prezental

SRL ProduSe de Familie рrеzепlаl
SRL Livi Mad соm рrеzепlаl
sRL DoпaniS prezenlal

SA Ачqчг Реdа prezenlal

DuAE SRL BaqUelte рrеzепlаl
SRL Gгееп Prod prezenlal

sRL Nobil Presl prezenlat
SRL Delm х Рrm prezenlat

SRL Ргоdааrоtгаdе prezentat

ýА FгапzеlUtа prezentat

Sc deea Ргm SRL prezentat

sRL ProduSe de Fаm]liе yezentat
sRL Livi Mad com prezental

SRL Dог]апiS рrеZепlаl
SA AUqul Реrlа prezenlal

Garantia репrч оfе]tЁ
(duрё са)

SRL BaqUette рrеzепlаl
SRL Gгееп Ргоd рrеzепlаl
ýRL Nobil PIest prezental

SRL Delmix Рrim prezentat

sRL РrоdаqIоtгаdе пеNеzепlаl
SA Frапzеlчtа рrеzепlаt
ýс ldeea Prim ýRL рrеzепlаl
SRL РгоdUýе de Eamilie prezenlal

SRL Livi Mad соm рrеzепlаl
SRL DorianiS рrеZепlаl
SA АUOчr Реrlа prezental

Documente de calificare
Se иа consrnna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

Dovada inregistraгii peвoanei
juridice, iп conformitate сч

Prevederi|e legale diп tаrа in
саrе orertanlul este stabilit

SRL Baouette ргеzепtаt
sRL Grееп Prod ргеzепlаt
SRL Nobil Pгest pIeZenlat

ýRL De miХ Ргim plezenlal

SRL Prodaarotrade pIezenlal

SA FгапzеIU!а ргеzепlаt
Sc ldeea Рrim sRL рrеzепtаt
sRL Produse de Familie prezentat

ýRL Livi Mad соm preZenlat

SRL DогiапiS Drеzепtаt
SA Auqur Реdа ргеzепlаt

Autorizalie зanitar.veterinara
de fчпсliопаrе репtrц unitatea
de transport ,i ce]tificat
ýапitаг-чеtеriпа. (р/ч

рrоdчзеlе de oriOine animala}

SRL BaaUette Nu se va ехаmiпа

SRL Nobil РгеSl pIezenlal

SRL ProdUSe de Familie prezental

SA AUgUr Регlа prezenlal

Autorizalie sапitаг-чеtеriпаri
de fчпсtiопаrе а ofertantului
saU certifi cat de inregistrare
оfiсiаlЁ pentru siguranta
alimentelor riпсопrоrmirаro cU
gепчldе activitato)

SRL Baquette

SRL Grееп Prod

SRL Nobii РrеSt ргеzепtаt
SRL Delmix Рr]m

sRL Ргоdаqrоtrаdе

ýА Fгапzеlulа
Sc ldeea Рrim SRL
SRL РгOdUsе de Familie
sRL Livi Mad соm
SRL DorianiS

sA АUqчr Peda

Сопfirmаr€ рriп deliпerca
stocului, de 9riu песеsаr

indeplinirii contractului ре о

SRL DOrianiS ргеzепlаt

SA FrапzеlUlа prezentat

SRL Delmix Prim ргеzепtаt

з

I



SRL BagUette

SRL Gгееп Ргоd prezenlat

sRL Nobil Prest prezentat

ргеzепtаtSRL De mix Prim

рrеzепfаtSRL Ргоdаgrоtгаdе

рrеzепtаtSA Fгапzеlчlа
sc ldeea Prim sRL рrеzепtаt
SRL РгоdUSе de Familie рrеzепtаt
SRL Liv Mad соm prezentat

prezenlatSRL Dоriап S

SA AIOUr Реrlа ргеzепtаt
SRL Doгianis prezentat

SA Fгапzе Ula

SRL Delrnix Prim

SRL Baquette prezenlal

sRL GIeen PIod prezenlal

sRL Nobil PIeSt prezenlal

prezenlatSRL Delmix PIim

SRL Prodagrotrade pIezenlal

SA Frапzеlчtа prezentat

Sc ldeea Prim SRL ргеzепtаt
SRL ProduSe de Fаm lie pгezentat

SRL Livi Mad соm prezenlat

sRL Dorjanis prezentat

sA АUаUr Регlа ргеzепtаl

perioadi de сеlрчtiп 10 zile (

nl е
ceriifi cat privind d4inerea
lаьоrаtоrчlчi/солtrасt cu
laborator ateзtat p/U

efectuarea сопtrоlчlчi
permanent азчр.а calitalii
contract cu asemenea
labolatoI.

certificat de calitate ýi de

ргочепiепtё а materiei prime

{faina/ gfu)

certificat de
calitate/conformitate ýi
inofensivitate (СС заU
alternaliv) саrе сопfi rmё
calitatёa Ьчпчlui ofe.it.

(lпfоrmа|iа privind dепumiеа dосumепtеlоr prezentate se va indica iп conformitate сu сеriп|еЬ diп documentalia
de alйulre si se va сопsеmпа рriп: prezentat, neprezentat, лч corespuпde (iп cazul сёпd documentul а fost
prezentat, dar пч соrеsрuпdесеiп|еlоr de calificare))

7. lпfогmа!iа privind corespunderea ofertelor сч сеriп!еlе solicitate:

Denumirea lotului
Dепчmirеа

орегаtоrчlчi
есопоmiс

Pre!ul
ofertei

(fёrё ТVА)-

cantitate
gi unitate
de misчri

Corespunderea
cu сеriп!еlе de

calificare

Corespunderea
сч

specifica!iile
tehnice

1. Arnaut sRL Green Prod 12 000,00

750/kg

SRL Baquetie 12 662,50

SRL Nobil Prest 12 900,00

SRL DelmiХ Prim 12 956,25

SRL Prodaqrotrade Lipsa GB lipsa GB
2. АФасаý {intreg) 9lefuit sRL Nobi| Prest 4l53,50

450/kg

SRL Gгееп Prod 4162,50
SRL ProdaOrolrade ipsa GB liрSё GB
SRL Delmix Prim 4 зз8,75
sRL BaqUelte 4 455,00

з. Biscuiti cU oviz sRL Baquette 17 898,00

600/kg

sRL Nobil Prest 17 952,00
SRL Delmix Рrim 18 000,00

SRL Prodaqrolrade ipsa GB lipsa GB
SA Fгапzе ula 25 620,00

4. Biýcuitidiп tarile de griu sc ldёеа Prim SRL 4 500,00

200/kg
SRL Nobil Ргеsl 7 з34,00
ýRL Ргоdаqrоtrаdе liрSё GB lipSб GB
sRL DelmiХ Prim 8 666,67

5. Сасао pudra {пеаgri) SRL Nobil Рrеst 5 916.50 50/ka

4

I



SRL BaqUetle 6166,50
sRL De mix Рrim 6 333 33

SRL РгоdаOrоtrаdе lipsa GB lipsa GB
6. Саmе de giiпi (puicU
fiефе]е.арidа)

sRL Produse de Familie 69 606,00

1800/kgsRL Nobil PгeSt 71 640,00

SRL Baguefie 88 326,00

7. cartof SRL Delmix Ргim и 333,3з

6000/kg

SRL Livi Mad соm 52 680,00

SRL Nobil Presl
SRL Рrоdаоrоtгаdе l psa GB liрSё GB
SRL BaqUete 65 640,00

8. Сеара uзcata SRL Nobil Prest 8 899,00

1100/kg
SRL De]miХ Ргim 11162,96
SRL Livi [,iad соm 11 671,00

SRL BaqUelte 13 244 00

9. Rogii p[oaspete sRL Nobil Prest 46 890,00

3000/kg
SRL РIоdаqгоtгаdе Ipsa GB l psa GB
SRL Delmix Prim 49777,78
SRL Lч lйаd соm 52 230,00

10, chifle SRL Dогiапis &со 17 880,00
6000/buc

sA FrапzеlUtа 244 448,40 Nu sa examinat Nu sa examinat

11. Ardei dulce SRL Nobil Рrеst 17 760,00

1400/kg
sRL DelmiХ Рrim 20 520,00

sRL Livi Mad com 24 374,00

SRL РrоdаOlоlrаdе lipsa GB lipsa GВ
12. castraveti SRL РгоdаýгоtIаdе

2100/kg

lipsб GB lipsa GB
ýRL Delmix Рrim 36 866,67

SRL Nobi Prest 36 939,00

SRL Liv Mad com 44 зз1,00

1з. PieБici

sRL Nobil Рrёst 52 256,00

3200/kg
SRL Dеlrп х Рr]пr 58 725,93

SRL Lv lйаd com 67 552,00

SRL РIоdаgгоtrаdе l]psa GB l]psa GВ

14. crevusti

sA Auqu, Реrlа 59 966,67

800/kg
sRL Nobil РrеSt 64 664,00

sRL Ргоdчsе de tаm lie 69 736,00

SRL Ba0uette 81 336,00

SRL Nobil РгеSt 106171,00

1300/kg
sA Auqur Perla 108 279"l7

SRL РгоdUSе de Famile 116 779,00

sRL Ваq!епе 144 079,00

16. crupe de griý sRL Baýuette 8 370,00

600i kg
sRL Green Prod 8 430,00

SRL Nobil Presl 8 472,00

SRL Delmix Ргim 8 м0,00
17, Сrчре de griu sRL Nobil Preýt 8 307,00

900/kg
SRL Delrnix Рr]rп 8 385,00

SRL Grееп Prod 8 325,00

SRL Baquette 8 910,00

18. crupe de mei sRL Nobil Prest 3 ц0,00

20o/kg
sRL Gгееп Ргоd з 470,00

ýRL Delmix Ргirп 3 495,00

ýRL Baguette з 534,00

sRL Ргоdаqгоtrаdе lpsa GB l psa GB
19. Сrчре de оrr sRL Nobil Prest 7 937,80

860/kg
sRL Delmix Prirn 8 019,50

sRL Baauette 8 514,00

sRL Plodaqгotrade liрSй GB llpsa GB
SRL Grееп Prod 9 456,40

20. Сrчре de рогчmЬ SRL GIееп Ргоd 10 240,00

800/kg
sRL Nobil Prest 10 2м,00
SRL Delmix Рrim 10 546,67

ýRL Baauette 10 776,00

sRL PIodagrotrade l рSё GB lрSё GB
21. Dovlecei SRL Ргоdаqrоtrаdе

250o/kg
lрsё GB lpsa GB

sRL Livi itad соm 38 900,00

5
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sRL Delrnix Ргim 38 958 зз
sRL Nobil Рrеst 43 525,00

22. D,ojdie preýate sRL Nobil Рrеst 520,00

8i kg
sRL BaqUette 646,64

SRL Delmix РI m 820,00

SRL ProdaarotIade lipsa GВ рSё Gв
2З. Fiiпа de griч sRL Delmix Рrim 4 326,67

400ikq
SRL Nobi РгеSt 4 392,00

SRL Рrоdаqrоlгаdе ]ipsa GB lpsa GB
SRL BaqUette 4 948,00

sRL Livi Mad соm 8 268,00

24, Fructe uýcate sRL Nobil Prе3t 19 268,00

400ikgsRL BaqUette 19 768,00

SRL Delmix Рпm 20 666,67

25. Frчпzа de da'in sRL Delmix Prim 504,3з

sRL Nobil РгеSt 595,00

sRL BaqUette 597,в2

sRL PгodaarOtrade lipsa GВ ]psa GB
26. Fulgide ovas ýRL Grееп Prod 21 175,00

1100/kg

SRL Nobil Ргеst 21 з07,00
sRL Baquelle 22 088 00

sRL DelrnjХ Prim 22797,50
sRL РгоdаqrоtIаdе lpsa GB ]pSa GB

27. Hriýca (intreagi) SRL Livi lrlad соm 17 085,00

500/kg
SRL Nobil Presl 19 125,00

Delmix Рrim 19 158,33

SRL Baquetle 20 790,00

sRL Prodaqrotгade lipsa GВ lipSё GB
28. МаzЁrе uScata 0Umatati)

29. Mere

sRL tlobil Ргеýt 4224,00

400/kg
SRL Grееп PrOd 4 500,00

Delm х Ргim 4 437 ,04

sRL Prodaqrotrade liрSё GB lipSa GB
SRL Baauetle 4 924,00

DelmiI Prim 4 358,75

SRL Nobil Prest 7 516,80

SRL Livi Mad соm 7 516,00

SRL Baauette 9600,00

SRL Рrоdаqгоirаdе lipsa GB lipsa GB
30. Morcov SRL Prodaqr0lгade

1110i kg

lipsa GB lipsa GВ
SRL Nobil Prest ,|0 бз7,00
SRL LiviMad соm 12 023,00

SRL Baquette 13 541,00

SRL Delmix Рrim 15 257 ,41

3,1, orez

32. otet 9%

3З. Paste fiinoase Figurate

sRL Livi Mad соm 15 бз1,00

700i kg
sRL Delmix Ргim 16 257,50

sRL Nobil РrеS1 16 в56 00

sRL Ргоdаqгоtгаdе lipsa G8 ipsa GВ
sRL Baquetle 18 466,00

ýRL Nobil Prest 1364,00

180i liпi
SRL BaqUetle 1440,00
SRL Delmix Ргim 1488,00
SRL Prodaqrotгade lipsa GB ]iрSё GВ
SRL Nobil Prest 9002,40

330ikg

Рrеtmаjогаt оfеПа Se anlleaza, 1п lemeiul
аП,71, alin, (1) lit. d al Legii ргiчiпd achiziliile
publice пr, 1З1 din 0З,07,2015, deoarece
чаlоаrеа рIорUsё depaýeýte cu 30% чаlоаrеа
estimativa а achizjliei,

sRL 0elmix Рrim 9 589,25

10 0з8,60

34. Paste fainoase f]dea sRL Nobil Prest з з00,00

150ikg
sRL Baquette 4 з06,50
SRL Delmix Prim 4 358,75

SRL PIodaqгotlade lipsa GВ ipsЭ GВ
З5. Piept d0 gaina (fara os) sRL obilРrезt 27 984,00

400/kgSRL Prod!se de tamilie 29 000,00

SRL Baquetle зз 000,00

SRL Do aniý &со 48 867,90 411o/kq

6
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36. mпе din faini de
sесаrё

sA Frапzеlч!а

37. Piper negrU (ЬоаЬе) SRL Delmix Prim 593,75

2,5/kg
SRL Рrоdааrоlгаdе liрsб GВ lipsa GВ
SRL BaaUette 708,33

sRL Nobil РгеSl 920,83

38. Piper negru (pra0 SRL obilPrest 557,10

3,5/kg
SRL BaqUelte 676,66

SRL DelmiХ Рпm 723,зз
SRL РгоdаOr0lгаdе l]рSё GB pS5 GB

39, sare de limie sRL Delmix Pdm 1 310,00

SRL Nobil РгеSt 1310,04
sRL Pгodaqlotrade iрSЁ GB ]ipsa GB
SRL BaqUetle 2 319 96

40. sаrе gеаmi sRL t{obil Preýt 4 437,ф

580i kg
sRL Delmix Ргim 5 302 17

sRL ProdaqIotrade lipsa GB lipS5 GB
SRL Baquette 5 591 20

41- sаrе iodati ýRL |,lobil Рrезt 2 486,25

325/kg

sRL Рrоdааrоtгаdе liрSё GВ lips5 GB
SRL Green Prod 2 681,25

SRL De]mix Рrim 2 960,21

SRL BaqUette 3133,00
42. ВiсаrЬопаt de sodiu sRL Ргоdаqrоlrаdе

50i kg

lpsa GВ psa GB
SRL blmix Рrim 1204,,17

sRL Nobil Prest 1320,00
sRL BaqUette 1325,00

43. MUýtar-praf SRL DeImix Prim 93з,33

20/kg
sRL Nobil Plest 1700,00
SRL РгоdаOrоtrаdе lipsa GB lips5 GВ
SRL Baauette 2129,60
sRL Nobil Prest 8 118,00

900/kg

SRL Ргоdаqгоlгаdе lрSё GB lрSё GB
SRL LiviMad com 9 837,00

SRL BaqUette 10 8з6,00
SRL DelmiX Prim 12 483,зз

45. Ulei de floarea soarelui SRL LiYi Mad соm 25 464,00

800/kg

SRL Nobi] Presl 29 824,00

SRL Baquelle з0 504,00

SRL Delmix Рrim

SRL Pгodaqrotrade iрsё GB ]ipsi GB
it6. vаlzё alba (proasp;ti) sRL tlobil PIest 12 698,00

1400i kg
SRL Livi Mad com 16 590,00

SRL Рrоdаqrоtrаdе iipsa GB liрSё GB
SRL Baquetle 18 144,00

SRL Delmix Рrim 19 340,00

47. маzirе verde sRL Baquette 3 108,ф

200i kg
sRL Nobil PIeSt 3 434,00

SRL De mix Prim 3 645,00

SRL Ргоdаqгоlгаdе lipsa GB liрSё GВ
sRL Grееп Prod 4 400,00

48, Usturoiuscat sRL Nobil Prest з 305,ф

70/kg
SRL Ргоdаqгоlгаdе lipsa GВ lips5 GВ
SRL Delmix Ргim

SRL BaqUene 4 666,90
49. Сеаiпеgru (ambalat) sRL Nobil Prest 14 850,00

150/kg
SRL Ргоdаqrоlгаdе liрsё GВ lipS5 GB
SRL BaqUefle 27 625,50

SRL De mix Ргim 35 000,00

50. zahir sRL Nobil Рrеsi 45 550,00

2500/kg

SRL BaqUelte 46 075,00
SRL Delmix Рпm 46 296,30

SRL РrоdаOrоllаdе liрSб GB lipsa GВ
SRL Livi Mad соm 50 475,00

,7

12lkg

I

I

,и. slecla rogie



" lп cazul utilizёrii licitaliei electronice se vа iпdiса prelul ofertei finale
(lпfоrmа|iа pivind 'Соrеsрuпdеrеа cu сеiп!еlе de calificare" Ei "Corespunderea cu specificaliile tеhпiсе" , se va

сопsеmпа рriп: ,,+" iп cazul corespunderii 9i рriп ":' 
iп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtrч elucidarea чпоr neclaritali sач confirmarea чпоr date privind corespunderea ofertei cu cerintele
stabilite iп documentalia de atribuire (inclusiv justificarea pretului апоrmаl de scazut) ý.а solicitat:

Data
solicitirii

Operatorul economic lnformalia solicitati Rezmatul rЁsрчпsчlчi operatorului
есопоmlс

9. ofertanlii respinýi/descalificali:

SRL Nobil Prest . Pentru lotul пr,15 - Salam Doctorscaia, oferta se rеSрiпgе iп
temeiul а(,69 аliп (6) lit а) al LФii privind achizitiile pUblice

пr.'1З1 din 03.07.2015, din motivul necorespunderii cU cerinlele
Solicitate ýi апumе: а fost Solicitat Salam DoctoБcaia de calitate
sUperioara, potrivit certilicatului de calitate пr. 26,1 din

25.05.2022 ataýat pentru lotul mentionat informatia data пч

se rеgёsеýtе.

SRL Nobil Prest , SRL Bagu0tte, SRL Delmix Ргim СU rеfеriпlа la lotul пr, 33 - Paste fёiпоаSе figurate, oferta Se

respinge in temeiul аrt.7'l, alin. (1) lit,d аl Lфii privind achizi|lile
pUblice пr. 131 din 03,07.2015, deoarece valoarea рrорUsё
depa9egte cu 30% valoarea estimativa а achizi|iei,

SRL Рrоdаgгоtrаdе oferta se rеsрiпgе din motivul перrеzепtёrii Garantiei репtru
oferta.
iп conformitate cu рrечеdеrilе аrt. 68 al Legii privind achiziliile
publice пr, 131 din 03.07.2015, ореrаtоrulесопоmiс va dерuпе,
оdай cu ofela, $igaranlia репlrч оfеПе,

lп temeiUl ргечеdеrilоr аrt. 69 al Legii ргiчiпd achizitiile pUblice
Nr,1 31 din 03,07.201 5 , цautoilatea contractanta пч accepte
ofefta iп cazul iп care ofelantul пч indeplineýte селпlеlе de
саl,Гюаrе sl se/ecl,-e),

10. Modalitatea de evaluare а оfеrtёlоr:

репtrч fiecare lot с
репtrч mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitiri рriчiпd пчmаrul de lоtчri саrе pot fi atribuite aceluia9i ofertant: Дпdlсаt'

Justificarea deciziei de а пч atribui contractul ре loturi

11. Сritеriчl de atribuire aplicat:

Prelul се| mai ýcazut tr

costul cel mai scazut п
Cel mai bun гарогt ca|itate-pret с
Cel mai Ьuп rароrt calitate-cost tr

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mаi multе criterii de atribuie, se чоr indica toate
criteriile de atribuire aplicate Ei denumirea loturilor аfеrепtе)

l2. lnformatia privind factorii de evaluare aplicali:

(Sе va completa репtrч loturile care au fost atribuite iп baza criteriilor: cel mаi Ьuп rароft calitate-pre{ sau се/ mai
Ь u п rароft calitate -cost)

8



Factorii de evaluare Punctajul calculat
Dепumirеа орегаtоrчlчi есопоmiс'l Total

Dепчmirе factorul 1 Ропdеrеа

Dепчmirе factorul п Ропdеrеа

Motivul rеечаlчёrii оfеrtеlоr
Моdifiсйrilе operate

14. lп чrmа ехаmiпёri, evaluirii 9i соmраrЁrii оfеЁеlоr depuse iп cadrul procedurii de atribuire s.a decis:

Atribuirea contractuIui de achiz uЬliсё/асоrdulu i-саdru :

Denumirea lotului Dепчmirеа
ореrаtоrчlчi
economic

cantitate
9i
unitate
de
mЁsчrб

Рrе{чl unitar
(fЁrЁ TVA)

РЦчl total
(firё TVA)

Pretul total
(inclusiv TVA)

1. Arnaut SRL Green Prod 750/kg 16,00 12 000,00 14 400,00
2, Аrрасаý (intreg) tlefuit SRL Nobil Prest 450/kq 9,23 4153,50 4 986,00
3. Biscuiti cu очЁz SRL Baguefte 600/kg 29,83 17 898,00 21 480,00

4. Biscuiti din taЦe de griu
sc ldeea Рrim
SRL

22,50 4 500,00 5 400,00

5. Сасао pudra (пеаgrЁ) SRL Nobil Prest 50/kq 118,33 5 9l6,50 7100,00
6. Саrпе de gЁiпЁ (pui cu
fierbere rapidi)

SRL Produse de
Familie

,l800/kg 38,67 39 606,00 83 520,00

7. Cartof SRL Delmix Prim 6000/kg 7,39 44 333,33 47 880,00
8. Сеара uscata SRL Nobil Prest 1100/kq 8,09 8 899,00 9 614,00
9. Rogii proaspete SRL Nobil Prest 3000/kg 15,63 46 890,00 50 640,00

SRL Dorianis
&с0 6000/buc

1 1. Ardei dulce SRL Nobil Prest 1400/kg 13,40 18 760,00 20 258,00
l2. Castraveti SRL Delmix Prim 2100/kg 17,56 36 866,67 39 816,00
13. Piersici SRL Nobil Prest 3200/kg 16,33 52 256,00 56 448,00
14. Crevusti din саrпе de
vitё cu gunci

59 966,67 71 960,00

15. Salam "Doctorscaia"
calitate superioarй

SA Augur Per|a
1300/kg

83,29 108 279,17 129 935,00

16. Crupe de gri5 sRL Baguette 600/kg 13,95 8 370,00 10 0и,00
17. Сrчре de griч SRL Nobil Prest 900/kg 9,23 8 307,00 9 972,00

SRL Nobil Prest 200/kq 1т,20 3 д0,00 4128,00'l8. Сrчре de mei
19. Сrчре de oz SRL Nobil Prest 860/kg 9,23 7 937,80 9 528,80
20. Сгчре de porumb SRL Grееп Рrоd 800/kg 12,80 l0 240,00 12 288,00

21. Dovlecei
SRL Livi Mad
Соm

2500/kg
15,56 38 900,00 42 000,00

22. Dгоidiе presate SRL Nobil Prest 8/kg 65,00 520,00 624,00
23. Fбiпi de griu, calitatea
superioar;

SRL Delmix Prim
400/kg

l0,82 4 326,67

19 268,00 23,120,0024. Fructe uýcate in
аsоЁimепt: рrчпе, pere,
mеrе, pomusoare, visine.

400/kg
48,17

605,2025. Frunza de dafin SRL Delmix Prim 3,4/kg 148,33 504,33
1100/kg ,l9,25 21 175,00 25 4t0,0026. Fulgi de ovis SRL Green Prod

9

valoarea din оfеrtЁ

13, Reevaluarea оfеrtеlоr:

(Se va completa iп cazul iп саrе ofertele au fost reevaluate repetat)

10. Chifle

200/kg

5l92,00

SAAugurPerla 800/kg 
| 

74,96

SRL Nobil Prest



SRL Livi Mad
Com

з4,17 17 085,00 20 500,00

SRL Nobil Prest 400/kq 10,56 4224,00 4 560,00

29. меrе
30, Morcov
3,1. Orez (ЬоЬ iпtrеg, rotund)
calitatea superioara
(саmоliпо)
32. otet 9%

SRL Delmix Prim 960/kq 7,29 6 995,56 7 555,20

SRL Nobil Prest 110o/kg 9,67 ,l0 бз7,00 11 484,00
SRL Livi Mad
Com 700/kg

22,33 15 631,00 18 760,00

SRL Nobil Prest 180/litri 7,58 1 364,00 1 638,00

34. Paýte fainoase fldea
taiate (scurt), din faina de
calitatea su еr|оаrа
35. Piept de gаiпi (fara os)
36. Пiпе din fёiпi de
sесаri

38. Piper negru (praO

39. Sаrе de limТе

40. Sаrе gеаmi

150/kg 22,00 3 300,00 3 960,00

SRL Nobil Prest 400/kg 69,96 27 984,00 33 560,00

SRL Dоriапis &Со
41'l0/k9

SRL Delmix Рrim 2,5/kq 237,50 593,75 712,50

SRL Nobil Prest 3,5/kg ,l59,17 557,10 668,50
SRL Delmix Prim 12lkg 109,17 1310,00 1 572,00

SRL Nobil Prest 580/kq 7,65 4 437,00 5 324,40

41. Sаrе iоdаtё SRL Nobil Prest 325/kg 7,65 2 486,25 2 983,50

42. Bicarbonat de sodiu
(аlimепtаф

SRL Delmix Рrim 24,08 1 204,17 1 445,00

43. Mu9tar-praf sRL Delmix Рrim 20/kg 46,67 933,зз ,1 120,00
lИ. Sfес|ё rogie SRL Nobil Prest 900/kq 9,02 8 t 18,00 8 766,00

45. Ulei de flоаrеа sоаrеlчi
(rаfiпаt)

46. Vаrzё аlЬi (proasp
47. Маzёrе verde
48. Usturoi uscat

SRL Livi Mad
Com

800/kg
з1,83 25 464,00 30 560,00

SRL Nobil Prest 1400/kg 9,07 12 698,00 ,lз 720,00
SRL Baguette 200/kg 15,54 3 108,00 3 730,00
SRL Nobil Preýt 70/kq 47,22 3 305,40 3 570,00

49. Ceai negru (ambalatI SRL Nobil Prest 150/kg 99,00 14 850,00 17 820,00

50. Zаhёr (din sfeclй de
zаhir)

SRL Nobil Prest
2500/kg

18 22 45 550,00 49 200,00

27. Hriýca (intreaga) 500/kg

28. Mazare uScata u

Апчlаrеа procedurii de achizilie publica

Тп temeiul art. 71 alin. lit

Аrgumепtаrе:

l5. lnformarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru репtrч achizilii:

SRL Dorianis

Denumirea operatorului
есопоmiс

Data transmiterii

SRL Ba9uette

SRL Grееп Prod
01,07.2022 SlД RýAP, e-mail
01.07.2022 S/A RSДR е-mаil

SRL Nobil Prest
SRL Delmix Ргim

SRL Prodagrokade
SA Frапzеlutа

SC ldeea Рrim SRL

01.0т,2022 S/Д RSДР, е-mаil
01,0т,2022 S/A RSДР, e-mail
01.07,2022 S// RSAP, е-mаil
01.07,2022 S/Д RSAP, е-rпаil
01.07,2022 S/A RSAP, е-mаil

SRL Produse de Familie 01.07.2022 SlA RýАР, е-паjI
SRL Livi Mad Com 01.07.2022 S/A RSAP, е-mаff

01.07.2022 S/A RSДР, e-mail
01.07.2022 S/Д RSAP, е-mаilSA Au чr Реrlа

l0

SRL Nobil Prest

37. Piper neqru (ЬоаЬе)

I 
solKs 

l

Modalitatea de transmitere



iп cazul in саrе чаlоаrеа еstimаtё а contractului este
mаi mici decбt pragurile previzute la аrt. 2 alin. (3)

al Legii пr, 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

Е б zile iп cazul trапsmitеrii соmчпiсёrii рriп
mijloace еlесtгопiсе gi/sau fax п
П 'l 1 zile iп cazul netransmiterii соmuпiсёrii рriп
mijloace еlесtrопiсе ýi/sau fax п

lп cazul iп саrе чаlоагеа estimatй а сопtгасtчlчi este
еgаlё sau mai mаrе dесёt ргаgurilе previzute la аrt.

2 alin, (3) аl Legii пr, 131 din 3 iulie 2015 privind

achizitiile publice

П 1 'l zile iп cazul trапsmitегii соmчпiсёrii рriп
mijloace electronice qi/sau fax п
П '16 zile iп cazul netransmiterii соmuпiсёrii рriп
mijloace еlесtrопiсе 9i/sau fax п

(lпfоrmаrеа ореrаtоrilоr есопоmiсi implicali iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru репtru
achizitji se rеаlizеаzё iп сопfоrmitаtе cu prevedeile aft. 31 al Legii пr, 131 din 3 iulie 2015 pivind achiziliile publice)

,l6. Тёrmёпчl dё aýteptare pentru incheierea сопtrасtчlчi:

(Se/ecfafi tеrmепul de а.,sфfаrе respectat Calcularea tеrmепеlоr prevёzute de Legea пr, 131 diп 3 iulie 2015
privind achiziliile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de a$teptare, se efeclueazё iп conformitate cu prevederile TITLULU|
lV Capitolul l (Саlсulаrеа Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova),

l7. Contractul de achizitie/acordul-cadru Incheiat:

18. lnformatia privind achizilii publice durabile (achizilii vezi) (rubrica datd Sе completeazё dоаriп cazulin саrе
la procedura de achizitie publicd au fost aplicate criterii de durabilitate gi s-a iпсhеiаt contracUcontracte pentru
loVlotui репtrч care au lost aplicate criterii de durаЬilitаtф:

Denumirea
operatorului
есопоmiс

lntreprinderea:
СU capital
autohton/
Cu capital

mixt/asocierel
Cu capital

striiп

NчmЁrчl

9i data
contractului/

acordului.cadru

Cod CPV

vаlоаrеа contractului

Теrmеп de
valabilitate al

contractului/ac
ordului-cadru

iпсlчsiч
тчА

SA AUGUR PERLA autohton 484 11,07 ,2022 15800000-6 168 245,84 30,09,2022

DELMlx_PRlM sRL 485 08,07,2022 15800000_6 97 067,81 105 897,90 30,09,2022

DoRlANlS &с0 SRL aUtohton 486 08.07.2022 15800000"6 66 747,90 67 556,70 30,09.2022

IDEEA-PRlM SRL 487 11.07 .2022 'l5800000.6
4 500,00 5 400,00 30,09,2022

Llvl MAD сOм SRL aUtohton 488 12.07 .2022 15800000.6 97 080,00 111 820,00 30,09,2022

NOBlL PREST SRL aUtohton 489 12,07 ,2022 15800000_6 315 858,95 35з 673,20 30,09,2022

BAGUETTE SRL aUtohton 490 11,07 ,2022 15800000-6 29 376,00 35 254,00 30,09.2022

GRЕЕN PRo0 SRL autohton 491 09,07.2022 15800000.6 52 098,00 30,09.2022

PRoDUSE DE FAM|L|E
SRL

autohton 492 11.07 .2022
,|5800000"6

8з 520,00 30.09.2022

Ач fost aplicate criterii pentru achizilii publice durabile (achizitii verzi)? (DД/NU) _пч_

vаlоаrеа de achizitie cu TvA din contract/ contracte а lotului/loturilor
pentru саrе au fost aplicate сгitеrii de durabilitate (lei MD): (iпdiсаli sumа cu ТVД)

Codul CPV al lotului/loturilor репtru саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate:

ll

firi WA

201 895,00

aUtohton

aUtohton

4з 415,00

69 606,00



Рriп prezenta dare de sеаmd, grupul de lucru dесlаrё сё termenul de aýteptarc репtч incheierea
contrectului/contractelor indicete е fosf /especta( (ехсерtбпd cazurile рrеvёzчtе de erl 32 alin. (3) al Legii пr. 131 diп
3 iulie 2015 privind achizi|iile publice ), precum $ сёiп cazul depunerii contesta|iilor |ilseu receptiondrii repoertelor
de monitorizare, eceastee eu tost ехеmиаtе si sorufionate.

Рriп рrеzёпtа dare de seami, grupul de lucru репtrч echizi|ii сопfirmё corcctitudinea desfaýUrjrij procedurii de
achizi|ie, fapt pentru carc pmrtа dsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale iп vigMre,

Сопdчсёtоrчl grupului de lчсrч репtrч ach

Pretul cel maiscezut Е

coslul се/ mal scazut .
cel mаi Ьuп npoft calitate-pre|O

cel mаi Ьuп rароft calйfe-cosl lr

l2

Criteriul de atribuire репtrч lotul/lotuгi!e pentru care aU foýt aplicate
criterii de durabilitate:
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Model-tip 
 

DAREA DE SEAMĂ  
de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 

Nr.08/08 Din 08.08.2022 .    
 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
 
Denumirea autorității contractante Centrul de Plasament pentru Persoane Virstnice si 

Persoane cu Dizabilitati, mun. Chisinau 
Localitate Mun. Chisinau 
IDNO 1007601001282 
Adresa Str. Valea Radiului,16 
Număr de telefon 022 796 112 
Număr de fax 022 796 112 
E-mail cristinastoiciu@mail.ru 
Adresa de internet - 
Persoana de contact Stoiciu Cristina 

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Lucrări  

Obiectul de achiziție Lucrari de reparatie capitala 
Cod CPV 45000000-1 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă 
sau cererea ofertelor de prețuri) 

Articolul 76. pc 

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

 Nr: 37684 
Link-ul: 

ocds-b3wdp1-MD-1657523753737-
EV-1657524406525 

Data și ora deschiderii ofertelor  Data:22.08.22 Ora: Ora:15.00 
Anunț de intenție publicat în BAP 
 

Nu □    
 

Da □    
Data:21.01.2022 
Link-ul: 

Anunț de participare publicat în BAP/ 
Invitația de participare transmisă 

Nr: 
Link-ul: 
Data publicării/ 
transmiterii: 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  Nu□   
Sursa de finanțare Buget de stat □ 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1228713.00 
 
 

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

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare 
Adrika 20.08.2022 
Budeicom 20.08.2022 
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4. Clarificări privind documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)  
 
Data solicitării clarificărilor   
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a rezumatului 
demersului 

 

Data transmiterii  
Răspunsul la demers  
Contestarea documentației de atribuire nu  
   
 
 

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

Indicați sursa utilizată și data publicării: 
 

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

Nu □  
Da □    Cu ________ zile 

 
6. Până la termenul-limită (22.08.2022, ora 15:00), au fost depuse 4_ oferte: 

 
Denumirea operatorilor 

economici 
IDNO Asociații/administratorii 

Adrika 1014600026086 Nina Cocas 
Budeicom 1008600033876 Victor Ciobanu 
   
 
Deschiderea ofertelor a avut loc la data de _22.08.2022_ ora 15:00. 
 
Oferte întârziate (după caz): 
 

Denumirea operatorilor 
economici 

Data, ora prezentării Notificări privind 
restituirea ofertelor 

- - - 
 

7. Documentele ce constituie oferta: 
 

Denumirea 
operatorilor 
economici 

Pr
op

un
er

ea
 te

hn
ic

ă 
 

Pr
op

un
er

e 
 fi

na
nc

ia
ră

 

D
U

A
E

 
G

ar
an

ția
 p

en
tr

u 
of

er
tă

 
 

D
ov

ad
a 

în
re

gi
st

ră
ri

i 

Fo
rm

ul
ar

ul
 o

fe
rt

ei
 

In
fo

r/
 d

es
pr

e 
o 

fe
rt

an
t 

Im
po

zi
te

le
 

N
ei

m
pl

ic
ar

ea
 în

 
pr

ac
tic

i f
ra

ud
ul

oa
se

 

Si
tu

aț
ii 

fin
an

ci
ar

e 

C
ifr

a 
m

ed
ie

 a
nu

al
ă 

D
em

on
st

ra
re

a 
ex

pe
ri

en
ţe

i 

R
ec

om
an

dă
ri

 

D
em

on
st

ra
re

a 
ac

ce
su

lu
i l

a 
ut

ila
je

le
 

D
em

on
st

ra
re

a 
ac

ce
su

lu
i l

a 
pe

rs
on

al
ul

 

C
er

tif
ic

at
ul

 d
e 

at
es

ta
re

 

D
is

po
ni

bi
lit

at
e 

de
 b

an
i 

lic
hi

zi
 

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

8. Modalitatea de evaluare: 
 

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

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

- 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul 
pe loturi 

 

 
 

9. Criteriul de atribuire aplicat: 
 

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

preţul cel mai scăzut                     □                        
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Informația privind ofertele depuse: 
 

Nr. 
lot 

Denu
mirea 
lotului 

U
ni

ta
te

a 
de

 m
ăs

ur
ă 

C
an

tit
at

ea
 

  Operatori economici  

Adrika Budeico
m    
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r f
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r f
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A
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e 
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r f
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r f
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e 
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r f
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ă 
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A
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eț
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r f
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ă 

TV
A

 

C
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e 
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ții
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e 

1 Lot1 
b
u
c 

1 

22
50

00
  

 
+ 
 22

49
00

  
 

+ 
 

     

  

 

2 Lot2   

10
18

53
86

3 

 
+ 80

60
00

 

 
+ 
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(Informația privind corespunderea OE cu specificațiile tehnice se va indica prin: „+” în cazul 
corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)  
 
Constatări/Comentarii  (se completează în cazul în care specificațiile tehnice ale unui OE nu 
corespund cerințelor stabilite în documentația de atribuire, cu expunerea neconformității) __ 
 

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

 

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

Denumirea operatorului economic  

Denumirea lotului  (se va indica punctajul 
total per lot) 

Factorul 1   

Factorul n   

Denumirea lotului (se va indica punctajul 
total per lot) 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Runda 1 Runda 2  Runda 3 

Lotul 1 Prețul fără 
TVA/noile valori 

Prețul fără TVA 
/noile valori 

Prețul fără TVA 
/noile valori 

Participant 1 297888.93 293388.93 22500 
Participant 2 228000 228000 224900 
Lotul 2 Prețul fără 

TVA/noile valori 
Prețul fără TVA 

/noile valori 
Prețul fără TVA 

/noile valori 
Participant 1 1018538.63 1018538.63 1018538.63 
Participant 2 806000 806000 806000 
    

 
 

11. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire 
 

Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului 
economic 

Prețul ofertei fără 
TVA/Punctajul acumulat 

Lotul 1    
   
   

 
12. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea 

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

Operatorul economic Documentul 
și/sau 

Data transmiterii Răspunsul operatorului economic 
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informația 
solicitată   

    
 

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în 
documentația de atribuire: Nu corespunde:operatorul economic nu a prezentat toate 
documentele din cele solicitate cu titlu obligatoriu 

 
Data solicitării documentelor confirmative: __22.08.2022____________________________ 
Data prezentării documentelor confirmative: __22.08.2022___________________________ 
 
 

 Se indică documentele confirmative privind selecția și calificarea OE conform 
documentației de atribuire (inclusiv DUAE) 

Denumirea 
operatorilor 
economici 

Pr
op
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 te
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 p
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 d

es
pr

e 
o 

fe
rt

an
t 

Im
po

zi
te

le
 

N
ei

m
pl
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dă
ri

 

D
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a 
ac
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i l

a 
ut

ila
je

le
 

D
em
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st
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a 
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a 
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al
ul

 

C
er
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ic
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e 
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re

 

D
is

po
ni

bi
lit

at
e 

de
 b

an
i 

lic
hi

zi
 

Adrika + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Budeicom                  
                  
                  
 

14. Ofertanții respinși/descalificați: 
 

Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descalificării 
  

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

15. În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza 
deciziei grupului de lucru nr. 05/08 din 05.08.2022  s-a decis atribuirea contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului  Operatorul 
economic 
desemnat 
câștigător 

Cantitatea   Prețul 
unitar fără 

TVA 

Prețul total fără 
TVA 

Prețul total cu 
TVA 

Lucrari de reparatii Budeicom SRL 1 1030900.00 1030900.00 1237080.00 

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

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Adrika 22.08.2022 e-mail 
Budeicom 22.08.2022 e-mail 
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Notă* Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile 
grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice. 
 

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

18. 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 

19.  6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax 

20.  11 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax 

21. 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 

22.  11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax 

23.  16 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax 

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

24. Contractele de achiziţie încheiate: 
 

Nr. 
d/o 

Denumirea 
operatorului  

economic,  
(IDNO) 

Numărul 
contractul

ui 
Data 

contractului 
Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termenul 
de 

valabilitate 
a 

contractul
ui 

fără TVA cu TVA 

1 
Budei 
COM SRL 

 10 
COP 

08.08.2022 4500000
0-1 

1030900.00 1237080.00 31.12.2022 

 
25. Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 

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

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: 

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

de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr. 4  din  09.08.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria s.  Căinarii Vechi raionul Soroca_ 
Localitate s.  Căinarii Vechi raionul Soroca_ 
IDNO 1007601001499 
Adresa Căinarii Vechi raionul Soroca 
Număr de telefon 023075236 
Număr de fax  
E-mail oficial  tatiana.misac.79@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-

MD-1652773317674 
Tipul obiectului contractului de achiziție Lucrări  
Obiectul achiziției Lucrarile de reparatie a unei portiuni de drum 

din s.Cainarii Vechi, r-nul Soroca (varianta 
alba) 

Cod CPV 45200000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

Conform Legii 131 privind achizițiile publice 

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

Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1657616015275 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/budget/20042848 
Data publicării: 12.07.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md;  

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

Da  cu data de 17.05.2022 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Sistem dinamic de achiziție  

Sursa de finanțare Buget de stat; 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 841333,0 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

Data solicitării clarificărilor  13 iulie 2022 
Denumirea operatorului economic  

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652773317674
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652773317674
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657616015275
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657616015275
https://achizitii.md/ro/public/budget/20042848
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Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Puteți atașa caietul de sarcini? 

Expunerea succintă a răspunsului  CAIETUL DE SARCINI IN FORMAT WORD ESTE INCARCAT IN 
SISTEM 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu sunt 

5. Până la termenul-limită (data 25.07.2022, ora 14.00), au depus oferta 8 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Drumnord-Construct 1014602001061 Verhovetchii Ion 
2 Solcoci Prim 1012600024790 Grigore Solcoci 
3 Izvorul din Piatra 1015609001285 Iacov Pavlovschii 
4 Magistrala-Nord S.R.L. 1011607000998 Railean Ion 
5 V & P Benefit SRL 1016600037309 Viorica Volosciuc 
6 ”Fratelli Construct” 1021602001005 Igor Ioxa 
7 Damser Grup 1018607000285 Serghei Zabulica 
8 Primaterax-nord 1006602011124 Vladimir Badrajan 

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

Denumirea ofertant/candidat, semnate electronic de 
operatorii economici 

Documentele solicitate şi alte condiţii, cerinţe 
obligatorii 

Drumnor
d-
Construct 

Solcoci 
Prim 

Izvorul din 
Piatra 

Oferta – Specificația de preț + + + 

DUAE + + + 

Specificația tehnică (Deviz de cheltuieli) + + + 

INCLUSIV documente suplimentare: 

Formularul informație despre ofertant + - + 

Certificat de atribuire a contului bancar + + + 
CERERE DE PARTICIPARE + + + 
DECLARAŢIE 

privind valabilitatea ofertei 
+ + + 

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate 
cu prevederile legale 

+ + + 

Declaratie privind dotarile specifice,utilajul și 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului 

+ + + 

AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din 
domeniul construcțiilor și instalațiilor 

+ + + 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR + + + 
 
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de 
bugetul public national (eliberat de FISC) 

+ - + 
 
Declarație privind lista principalelor lucrări 
executateîn ultimul an de activitate 

+ + + 
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Raport financiar, pentru ultimul an de activitate + + + 

 
Declarație privind personalul despecialitate și/sau 
a experților 

+ + + 
 

DECLARAŢIEprivind confirmarea identității beneficiarilor 
efectivi și neîncadrarea acestora însituația condamnării  pentru 
participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări 
criminale,pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 

 

+ + - 

Conform cerințelor din anunțul de participare pct 20 și conform  ord. nr  145 din 24.11.2020, 
DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora 
însituația condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări 
criminale,pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani se prezintă în termen de 5 zile de la data 
comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat 
câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice.  

Opinii separate: 
Conform  Art.  52. Oferta cuprinde următoarele formulare conform anunțului de participare și 
documentației standart 
1) Propunerea tehnică; 
2) Propunerea financiară; 
3) DUAE; 
În conformitate cu prevederile HG 10/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
activitatea grupului de lucru, pct. 30  Grupul de lucru este responsabil să examineze, să evalueze 
și să compare ofertele operatorilor economici în termenele și în condițiile stabilite în 
documentația de atribuire. 

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 
Lucrari de 
reparatie a unei 
portiuni de drum 
din s.Cainarii 
Vechi, r-nul Soroca 
(varianta alba) 

Drumnord-
Construct 521 353,00 Conform 

caietului de 
sarcini 

+ + 

Solcoci Prim 542 138,25 - + 

Izvorul din Piatra 547 412,46  
+ + 

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 
solicitări

i 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 
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26.07.2022 

Drumnord-
Construct 

conform HG 638/2020, art.143 
Autoritatea contractantă, din 
proprie iniţiativă, precum şi la 
solicitarea Agenţiei, în urma 
controlului efectuat, va anula 
procedura de atribuire a 
contractului de achiziţie publică de 
lucrări, dacă ia această decizie 
înainte de data transmiterii 
comunicării privind rezultatul 
aplicării procedurii de achiziţie 
publică de lucrări, în cazul cînd: 

 - valoarea totală a fiecărei oferte 
este mai mică de 15% din valoarea 
estimată a lucrărilor, calculate în 
conformitate cu prevederile art. 4 
din Legea nr. 131/2015, cu condiția 
că nici unul dintre ofertanți nu a 
reușit să justifice oferta anormal de 
scăzută; 

 
 

 
Drumnord-Construct, confirmă  și justifică cu dovezi 
argumentate din punct de vedere economic și tehnic ale 
prețului anormal de scăzut și asigurarea respectării a cerințelor 
tehnice stipulate în caietul de sarcini, luînd în considerare 
urmatorii factori: 

1. Calculțiile prețurilor la materiale prin acord, conform 
contractului nr. 1/22.07.2022 din 22.07.2022. 
Anexate 

2. Pentru executarea lucrărilor deținem transport și 
utilaje proprii moderne cu consum de motorină mai 
scăzut. Anexat 

3. Garantăm originalitatea ofertei din punct de vedere 
al indeplinirii tuturor cerințelor pevazute in caietul 
de sarcini 

4. Garantăm respectarea dispozitiilor privind protecția 
muncii și condițiile de muncă aplicabile pentru 
executarea lucrărilor, prestarea serviciilor sau 
furnizarea bunurilor 

26.07.2022 

Solcoci 
Prim 

Conform datelor BNS câștigul salarial mediu lunar brut 

în trimestrul I 2022 în ramura Construcții constituie 

8 158,80 lei (48,28lei/oră), conform datelor 

contabile dar și prognozelor de dezvoltare am decis 

ca salariul mediu în întreprindere să fie de 53 lei/ora 

(salariu net). 

Cu privire la prețurile micșorate față de prețurile din 

devizul estimativ al materialelor: 

№ Denumirea material  

U/M 

Preț de 
achiziție 
inclusiv 

TVA 

 

Furnizor 

1. Agregate concasate din calcar 0‐4 mm tn 30 Cariera Japca 
2. Agregate concasate din calcar 4‐8 mm tn 140 Cariera Japca 
3. Agregate concasate din calcar 8‐16 mm tn 140 Cariera Japca 

4. Agregate concasate din calcar 16‐63 mm tn 140 Cariera Japca 
Reieșind din cele expuse mai sus a fost 

întocmit devizul de cheltuieli, ținem să vă asigurăm 

ca compania SRL “Solcoci Prim” este gata să își 

onoreze obligațiunile contractuale în conformitate cu 

caietul de sarcini conform tuturor normelor în 

vigoare, fără depășirea termenilor stabiliți și fără 

costuri suplimentare pentru volumele ce urmează a fi 

contractate. 

La solicitare pot fi prezentate și alte precizări, 
lămuriri etc. 

26.07.2022 Izvorul din 
Piatra 

Nu este 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
Solcoci Prim Pret mare 
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Izvorul din Piatra Pret mare 
Magistrala-Nord S.R.L. Pret mare 
V & P Benefit SRL Pret mare 
”Fratelli Construct” Pret mare 
Damser Grup Pret mare 
- Primaterax-nord Pret mare 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru un singur  lot □        

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut  □                        

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu sunt 

13. Reevaluarea ofertelor: nu este 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică: 
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Lucrari de reparatie a unei portiuni de drum din 
s.Cainarii Vechi, r-nul Soroca (varianta alba) Drumnord-

Construct 

Conform 
devizului de 
cheltuieli 

521 353,0 625623,00 

Conform cerințelor din anunțul de participare pct 20 și conform  ord. nr  145 din 24.11.2020, 
DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora 
însituația condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări 
criminale,pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani se prezintă în termen de 5 zile de la data 
comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat 
câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice.  

Anularea procedurii de achiziție publică: nu este 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Drumnord-Construct 02/1-37/32 din 02.08.2022 SIA RSAP, e-mail,  
Solcoci Prim 02/1-37/32 din 02.08.2022 SIA RSAP, e-mail,  
Izvorul din Piatra 02/1-37/32 din 02.08.2022 SIA RSAP, e-mail,  
Magistrala-Nord S.R.L. 02/1-37/32 din 02.08.2022 SIA RSAP, e-mail,  
V & P Benefit SRL 02/1-37/32 din 02.08.2022 SIA RSAP, e-mail,  
”Fratelli Construct” 02/1-37/32 din 02.08.2022 SIA RSAP, e-mail,  
Damser Grup 02/1-37/32 din 02.08.2022 SIA RSAP, e-mail,  
Primaterax-nord 02/1-37/32 din 02.08.2022 SIA RSAP, e-mail,  

 

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

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

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 
Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 
contractului  fără TVA inclusiv TVA 

Drumnord-
Construct 

Cu 
capital 
autohton 

33 
09.08.2022 45233142-6 

 

521 353,0 625623,0 
31.12.2022 

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

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate: Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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

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

Conducatorul grupului de lucru pentru achiziții: 
primarul comunei Căinarii Vechi 
Terentii Veaceslav                                                              ______________________ 
  
L.Ș 
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DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizi{ii pubrice
de incheiere a acordului_cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. I
din 09. 08.2022

Date cu privire la autoritatea contractantl:

r
trl

tr
!

1.

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Clarificiri privind documentatia de atribuire:
(Se va completa tn cazul tn core oufost solicitate clari/icdri)

D"nu-ir*affi IP Liceul Teoretic ,,A.Mateev

7012620011468

Numir de telefon
Num5r de fax

a.mateevici
Adresa de infernet
Persoana de contact Pinzari Aliona

Tipul procqdurii de atribuirelplicate
Tipul obiectului cont.a.tutui de
achizilie/acord ulu i-cadru
Obiectul de achizilie

,, Alimentarea cu energie electricd Ip Liceul
Teo retic, u4, Mate evici,,

Expunerea -otinul.ri/temeiului piirind
alegerii procedurii de atribuir e (?n cazul
oplicdrii altor proceduri decAt licitalia
deschisd silu cererea ofertelor ele nretui:ri)
Nr. procedurii de atribulii li,rctusn
Iink-ul procedurii cle atribuire)

Nr: ocds-b3wdpt-MD- I 658 13377 0979
Link-ul: achizitii.md/rolpublia/te"de./ Nn
ocds-b3rvdpl -MD- I 658 I 33770979

Platforma de achirilii punti"e utitirata mtender. gov.md/tenders/
Anun{ de intenfie publicat in BAF

Data:
Link-ul:

Tehnici gi instrument" -pecince Oe acord-cadrun sistem dinamic de
achizifien licitafie electronicinV
catalog electronicn

Sursa de finanfare
Buget de stat
Alte surse

Valoarea estimati (tui, fArA TV 274943.41



Data solicit[rii clarific[rilor
Denumirea operatorului economic

Expunerea succintd a solicitlrii de

calificare
Expunerea succinti a risPunsului
Data transmiterii

Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:
(Se va completu tn cazul tn cure uu.fost operate modificdri)

6.Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare ;i aferente DUAE

prezentate de c[tre operatorii economici:

Rezumatul modifi cirilor
ilndicati sursa utilizatd qi data publicdriiJPublicate in BAP/alte mijloacelor de

informare ft/
[Indicati numdrul de zileJTermen-limitd de depunere qi deschidere

a ofertelor prelungit

Pdna la termenul-limitd (data 29 iulie 2022, ora l6:00)' au tost depuse z o

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. SRL ..C.V.R.-ELECTRO,, r006600002441 Saiin Viorel
) SRL,,ENRGOLED,, r01s600000816 Postolachi Veaceslav

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL ..C.V.R..ELECTRO
),

SRL,,ENERGOLED

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

Propunerea tehnicd prezental I PryZggat

Proounereafinanciard prezentat prezentat

DUAE prezentat prezefi.al

Se

Documente de calificare
va consmna Prin: Prezentat, @

l.Oferta financiard prezental prezentat

2.Certifi,car de la Inspectoratul Fiscal
privind lipsa ddtoriilor

prezentat prezentat

3.Certificat de inregistrare/extras din
Registrul de Stat ai persoanelor juridice

prezenlar prezental



4 . D eclar dlie privind exsperienla similard
in domeniul de ectivitate afferent
obiectului contractului ce urmeazd a fi
atribuit

(anexa nr.l2) la documentatia Standart la
ordinal Ministerului Finan{elor nr.I 15 din
Ls.09.2021

sau

Declaralie privind lista principalelor
lucrdri executate in ultimul an de activitate

(Anexa nr.13)la documentalia Standart la
ordirlal Ministerului Finantelor nr.1 15 din
rs.09.2021

5.Ultimul rapoartul financiar inregistrat si
vrzat de organelle competente

6.lnformalii generale despre ofertant

T.Cerere de participare

(anexa nr.7)la documentalia Standart la
ordinal Ministerului Finanlelor nr.l 15 din
|s.09.202r

prezentat

prezentat

prezenlat

prezental

Prezentat Prezentat

prezenlal

ptezentat

prezefi.aI

prezental

S.Devizele locale aferente ofertei prezentat ptezental



9.Declaralie privind personalul de
specialitate propps pentru implementarea
contractului -

(anexa nr.l5) la documentalia Standart la
drdinal Ministerului Finanlelor nr.l l5 din
Ls.09.2021

1 0.Decldrafie privind dotdrile specifice,
utilajul gi echipamentul pentru
indeplinirea corespun zdtoar e a
contractului de lucrdri, conform anexei nr.
l4 la documentalia Standarl la ordinal
Ministerului Finanlelor nr.l 15 din
15,09.2021

11.Avizul Agenliei de Supravegere
tehnicd la lucrdri

(anexa m.22) la documentalia Standart la
ordinal Ministerului Finantelor nr.1 15 din
15.09.2021

12.Grafic de executare a lucrdrilor

(anexa nr.l0) la documentalia Standart la
ordinal Ministerului Finanfelor nr.I 15 din
15.09.2021

1 3.Adeverinfa persoanei responsabile
precum,cd este este atestat la proteclia
muncii

I 4.Certificat de atestare
tehnicoprofi sionald a dirigintelui de
qantier

l5.DUAE -conform ordinului MF nr.146
din26.11.2020 cu privier la modificarea
DUAE

pfezenlal prezentat

prezentat ptezentat

prezentat

prezental

prezenlal

prezerfial

prezenlal

ptezentat

prezental

prezental

prezentat

prezentat



l6.Scrisoare de garanlie bancard a oferlei

(l% din suma f/d TVA)(anexanr.9) la

documentafia Standart la ordinal
Ministerului Finantelor nr.I 15 din
15.09.2021

prezental prezentat

1 7,D eclara[ie privind valabi I itatea
ofertei(anexa nr. 8)la documenta!ia
Standart la ordinal Ministertrlui Finanlelor
nr.115 din 15.09.2021

prezenlal prezentat

Declararea confi rmdrii identit6lii
beneficiarilor efectivi qi neincadrarea
acestora in situalia condamndrii pentru
participarea la activitdti ale unei
organizatn sau grupdri criminale, pentru
coruplie, fraudd Ei/sau spdlare de bani

Declara{ie conform
formularului aprobat
prin Ordinul
Ministerului Finan{elor
nr.145 din24.11.2020

De cdtre oferlantul
cdEtigdtor, in termen 5

zile de la data
comunicdrii rezultatelor
licita!iei

Termenul de garanlie a lucrdrilor -5 ani prezental prezenlal

Garanlia de bund execufie a lucrdrilor -
5% din suma cu TVA a contractului

pfezental prezentat

(lnformaYia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in confbrmitate cu
cerin{ele din documentaliq de atribuire ;i se va consemna prin; prezentat, neprezentat, nu
corespande (in cazul cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinyelor de
calificare))

7. Informalia privind core spunderea o fertelor cu cerinlele so licitate :

Denumirea
lucririlor

Denumirea
operatorului
economic

Preful
ofertei fdri
TVA
conf.platf.,,a
chizi{ii.md

Cantifate
Ei unitate
de
misurl

Corespun
derea cu
cerin{ele
de
calificare

Cores
punde
rea cu
specif.
tehnic
e

,, Alimentarea
cu energie
electricd IP
Liceul Teoretic

SRL ,,C.V.R.-
ELECTRO,,

23943s.00 I buc + .T



,,A.Mateevici,,
oraEul ;
Solddnesti"

,, Alimentarea
tu energie
electricd IP
Liceul Teoretic

,y'.Mateevici,,
oragul
Solddnesti"

SRL,,ENERGO
LED,,

243445,83 I buc + T

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(lnforma{ia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu
speci"ficafiile tehnice ", se ve consemna prin; ,, * " in cazul corespunderii ;i prin ,, -" tn cazul
necorespunderii)

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

9.Ofertan{ii respingi/descalifi ca{i :

Denumirea oneratorului economic Motivul res D inseriildescalifi cirii

l0.Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru toate loturile V
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi oferlant: flndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul oe loturi:

I l.Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scizut nV
Costul cel mai scdzut r
Cel mai bun raporl calitate-pre1 n
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

l2.Informa(ia privind factorii de evaluare aplica{i:

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rlspunsului
operatorului economic



F'actorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denum re factorul l Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

(Se va completa peitru loturile care eu /bst 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 au.fost reevalLtate repetat)

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile operate

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

Atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.7l altn. lit

Argumentare:

(lnformarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului
de lucru pentru achizi{ii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3 I al Legii nr. I3I din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice)

Denumirea
lucririlor

Denumirea
operatorului
economic

Cantitate;i
unitate de
misuri

Pre{ul
unitar(firi
TVA)

Preful
total(firi
TVA)

Pre{ul
total(inclus
iv TVA)

,, Alimenturea
cu energie
electricd IP
Liceul Teoretic

,y',Mateevici,,
oru;ul
Solddnesti"

SRL ,,C.V,R.
ELECTRO."

I buc 239435,00 239435,00 287322,00

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL,,C.V.R..ELECTRO,, Nr.80/01.08.2022 [, e-mail,J
SRL,,ENERGOLED,, Nr.81/01.08.2022 [, e-mail,J



l6.Termqnul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estirnatd a contractului
este mai rnic6 dec6t pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. l3 I din 3 iulie 201 5
privind achiziliile publice

Y 6 zile in cazul transmiterii cornunicdrii prin
rniiloace electronice si/sau faxn
J11 z
nrin mi

le in cazul netransmitertt comuntcbrtt
loace electronice si/sau faxr

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egal6 sau mai mare decdt pragurile
prevdzute laart.2 alin. (3) al Legii nr. l3l dirr

3 iulie 2015 privind achiziliile pr,rblice

n ll zile in cazultransrniterii comunicdrii prtn
rnijloace electronice ;i/sau faxr
l)162
orin mi

le in cazul netransmitenr comunrcdnr
loace electronice si/sau faxr

(Selectali terntenail de a;teptare respeclat. Calcularea lermenektr previizute de Legea nr. I3l
din 3 iulie 2015 privind achizi;iile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazdin
cinformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea'fermenului) al Codului Civil
al Republicii Moldova).

lT.Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

lS.Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi)(rubrica datd se

completeazddoar in cazulin care la procedurade achizi1ie publicir aufost aplicate criterii de

durabilitate ;i s-a incheiat contract/conlracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate
cr iter i i de dur abilitat e ) z

Denumirea
operatorutul

economic

Intrepr
indere

a:
Cu

capital
autoht

on/
Cu

capital
mixt/as
ociere/

Cu
capital
striin

Numirul
;i data

contractului/a
cordului-

cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului

Termen
de

valabilitat
eal

contractul
ui/acordul
ui-cadru

flrh TVA inclusiv
TVA

SRL

,,c.v.R.-
ELECTRO,,

01t
22

09.08.2
022

453 1 00

00-3
239435,00 281322,00

3r.12.2
022

Au fostaplicatecriteriipentru achizi{ii publice durabile
(achizifii verzi)?

(DA/ArU) nu

Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
d urabilitate (lei NID):

t indical istrnta cu TVAl

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

Criteriul de atribuirepentrulotul/loturilepentru care au
fostaplicatecriterii de cl urabilitate:

Pre{ul cel ntai scdzltl J

Costul cel ntai scdzut n

Cel mai bun raport calitate-prel
n

8



Cel mai bun raport calitate-cost
!

Prin prezenta dare de seamd, grupul cle lucru declard cd termenul de aqteptare pentru tncheiereu
contractului/contractelor indicate a.fost respectot (excepfind cazurile prevdzute de art, 32 alin. (3) al
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice ), precum Ei cd tn cazul depunerii contestaliilor
Ei/sau recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinale;i solulionate.

Prin prezenta dqre de seamd, grupul de lucru pentra achizilii con/irmd corectitudinea deffisurdrii
procedurii de achiailie, fapt pentru care poartii rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

,'
Conducitorul grupului de lucru pentru achizi(ii:

.91/lt au,?tt' o{u"erct
(Nume, Prenume)

9



mode1-1ip

DARE DE SЕАМД

de anulare а procedurii de atribuire

Nr. 07 din 09.08.2022

1. Date сu privire la autoritatea contractantй:

Dепumirеа autoritйtii contractante рrimёriа оr. Сйlйrаsr
Localitate or. Сйlйrаsi
IDNo 1007601009004
Adresa Str. Mihai Eminescu nr. 19 оr. Сйlйrаsi
Numf,r de telefon 0244 2-27-7З;
Nчmйr de fax 0244 2-20-52
E-mail oficial ach i ziti i filcalarasi-p гi rll аг i a.lrld
Adresa de internet www. calarasi-primaria. md
Persoana de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Chicu Апа0244 2-20-52

2. Date сu privire la рrосеdurа de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate пVСеrеrеа ofertelor de preluri пLicitalie deschisй
пАltеlе: [Iпdicatil

рrосеdurа de achizitie repetatй (duрd caz) Nr:
Tipul obiectului сопtrасtчlui de achйi{ie/
асоrdчlui-саdru

Bunuri п

obiectul achizitiei Bunuri
Cod СРY з8400000-g
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd)
Рrосеdurа de atribuire (se va iпdiса diп
с adrul port alului guv еrпаmепt al
wyylll. п1,1, е п d е r. gа},Цф

Nr: c:t:i.],,;,i,,litlilii;,;,l Uii r iiii;!}il iri.ij], i lr.,l:

Link-ul:
Data publicйrii:

platforma de achizitii publice utilizatй п achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

Procedura а fost iпсlчsi in planul de
achizi{ii publice а autoritй{ii contractante

пчDа BNu
Link-ul сйtrе planul de achizilii publice publicat:
http : l l calarasi-primaria. md/wp-
content/upl oadsl2022 l07IPLAN-de-achizitii- 1 .pdf

Апчп{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) Data:
https ://achizitii.md/ro/public/tender/2 1 060809/
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(duрd caz)

пАсоrd-саdru пSistеm dinamic de achizilie
пLicitatie electronicй пСаtаlоg electronic

Sursа de fiпап{аrе пч Buget de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS;
пSursе externe; nAlte surse: [Iпdiса|i|

Yаlоаrеа estimatй (lei, Jhrd TVA) 568 ззз,зз



3. Сlаrifiсiri privind documenta{ia de atribuire: пu аu fost

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

Data solicitirii сlаrifiсйrilоr
Dепumirеа опеrаtоrului economic
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de
clarificare
Ехпчпеrеа succintй а rйsпuпsului
Data transmiterii

Rezumatul m odifi сйrilоr
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (duрd caz)

[Iпdicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

Теrmеп-limitй de dерuпеrе qi deschidere а
ofertelor prelunsit (duod caz)

[Iпdicayi пumdrul de zileJ

4. Modificйri operate in documentafia de atribuire: пu аu fost

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

5. Pini la tеrmепul-limitй (data 05.08.2022, оrа17:00 )о au depus oferta 0 ofertan{i:

б. Informafii privind ofertele depuse ;i documentele de calificare;i aferente DUAE рrеzепtаtе
de citre operatorii economici: пu sunt

(Iпforma|ia priviпd dепumirеа dосumепtеlоr рrеzепtаtе se vа iпdiса tп coпformitate cu сеriп|еlе diп
dосumепtа|iа de atribuire ;i se vа сопsеmпа рriп: рrехепtаt, перrехепtаt, пu соrеsрапdе (iп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu corespuпdeceriп|elor de calфcare))

Nr. Denumirea ореrаtоrului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1.

Dепчmirе document
Dепumirеа оDеrаtоrчlui economic

Ореrаtоr
economic 1

Operator
economic 2

Operator
economic 3

Operator
economic n

(Se
Documentele се constituie oferta

vа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu corespuпde)
Propunerea tеhпiсй
propunerea financiar5
DUAE
Garanlia pentru ofertй
(durэd caz)

Dосчmепtе de calificare
Se vа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе

Document 1

Document n



Dепumirеа
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Рrе{ul
ofertei

(йrё ТVА)*

cantitate
qi unitate
de mйsurй

Соrеsрuпdеrеа
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
сч specifica{iile

tehnice
Lot 1 Operator economic 1

ореrаtоr economic n

Lot n operator economic 1

Operator economic n

7, Informa{ia privind corespunderea ofertelor сu cerin{ele solicitate:

* iп cazul utilizйrii licita|iei electroпice se vа iпdiса pre|ul фrtеi fiпаlе
(Iпforma|ia priviпd "Corespuпderea сu ceriп|ele de calificare" si "Corespuпderea сu specфca|iile
tеhпiсе" , se уа сопsеmпа priп: ,, + " iп cazul corespuпderii si рriп ,, -" itт cazul пecorespuпderii)

8. Репtru elucidarea unor neclariti{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei
сu cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de

scizut) s-a solicitat:

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i: пu sunt

Dепumirеа operatorului economic Motivul respingerii/descalifi сйrii

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

pentru fiecare lot чп
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Дltе limitйri privind пчmбrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Iпdica|iJ

Justificarea deciziei de а пu atribui contractul pe loturi:

11. Сritеriчl de atrihuire aplicat:

Pre{ul cel mai scйzut чп

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

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

sаu cel mai Ьuп raport calitate-cost)

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitatй Rezmatul rispunsului
operatorului economic

Factorii de evaluare vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic l Total

Denumire factorul 1 Ропdеrеа

Denumire factorul n Ponderea
Denumirea operatorului economic n Total

Denum re factorul 1 Ponderea

Denum rе factorul n Ponderea
аJ



13. Reevaluarea оfеrtеIоr:пu

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

Motivul rеечаluirii ofertelor
Modificйrile operate

14. iп urmа ехаmiпйri, evaluйrii qi соmраririi ofertelor depuýe in саdrul procedurii de atribuire
s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:

Апulаrеа procedurii de achizilie рuЬliсй:

Denumirea
lotului

Dепumirеа
ореrаtоrului

economic

Cantitate qi
unitate de
mйsчri

Рrе{ul unitar
(fйrй ТVА)

Рrе{ul total
(fйrа ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv
тчА)

In temeiu| art.7l alin. 1 lit a.nu а fost depusй nici о oferta

Argumentare: Din motiv сё nu а fost depusй nici о oferta , se anuleazй procedura cu

nr. -а.ýý&ý}gdр.l"ýр:]ýý_{Цgаý"tý

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

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопопliсi implicali iп procedura de atribuire despre deciziile grupului cle
lttcru репtru achizilii se realizeazd iп соп/оrmitаlе cu preveclerile art. 3t а[ Legii пr. ]3] сliп 3 iulie
20l5 priviпd achizi|iile publice)

(Selectali tеrmепul de a;teplare respectal. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ] 3 ] сliп 3 iulie
2()l5 priviпd achiziliile publice, iпclusiy а lеrmепеlоr de aEleptare, se фсtuеаzd iп сопfоrmitаtе cu
pravederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

[se sресфсd. SIA RSAP, е-mаil,
fax, postd, elc/

16. Теrmепul de a;teptare репtrч incheierea contractului:

In cazul in саrе чаlоаrеа estimatй а contractului
este mai miсй decбt рrаgurilе prevйzute |а art.2
alin. (3) al Legii пr. 131 din 3 iulie 2015
privind aohizitiile publice

J б zi|e in cazul transmiterii comunicirii prin
mijloace electronice si/sau fах п
п 11 zile iп cazul netransmiterii comunicёrii
prin mijloace electronice si/sau fax п

In cazul iп саrе valoarea estimatё а contractului
este egalё sau mai mаrе decбt pragurile
prevйzute la art. 2 а|lп. (3) al Legii пr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

п 11 zile in cazul transmiterii comunicйrii
rцijlоасе electronice qi/sau fax п

prin

п 16 zile iп cazul netransmiterii comunicйrii
prin mijloace electronice si/sau fax п



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

Denumirea
ореrаtоrului

economic

iпtrерriпdеrеа:
Сu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Сu capital

strf,in

Numf,rul
qi data

contractului/
acordului-

саdru

Cod
срч

Vаlоаrеа
contractului теrmеп de valabilitate

al
сопtrасtului/асоrd чlчi-

саdrчfrrб
тчА

inclusiv
тчА

18. Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica dаtd se соmрlеtеаzй
doar tп cazul tп care la procedura de achizi|ie рuЬliсй aufost aplicate criterii de durabilitate Ei
s-a tпcheiat coпtract/coпtracte репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de

durabilitate)z

рriп prezenta dare de sеаmd, grupul cle luсru declard сd tеrmепul de a;teptare репtru tпсhеiеrеа

coпtrictului/coпtractelor iпdicate afost respectat (ехсерtапd cazurile рrеvdzutе de art. 32 аliп, (3) al Legii пr.

1з1 diП з iulie 2015 priviПd achiziyiile рuЬliсе ), рrесаm yi сd tП cozul depuпerii coпtestaliilor yi/sau

recep|ioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе qi solalioпate

Рriп рrеzепtа dare cle sеаtпd, grupul de lacru репlru achizi|ii сопJirmd corectitucliпea clesfdsurdrii proceclurii
de achizi|ie,fopt репtru care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale tп vigoare.

Conducёtorul grupului de lucru pentru achizilii:

primarul Iоп olari

Ач fost aplicate criterii репtrч achizi{ii рчЬliсе durabile (achizi{ii
verzi)?

(DA/NU)

Vаlоаrеа de achizi{ie сц ТVА din contract/ contracte а
lotului/loturilor репtrч саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

(iпdica|i sutlla cu TVA)

Codul СРV al lotului/loturilor pentru саrе аu fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de аtriЬuirе репtrч lоtчlЛоturilе репtrч саrе ач fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pre|ul cel mаi scйzul а





DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice

privind achizitionarea: Servicii de spalarea lenjeriei Ei inchirierea ei conform necesit6lilor IMSP- 
Spitalul Clinic de Boli Infeclioase ,,Toma Ciorb6" pentru anul2022.

Nr.f,din 08.08.2022

Date cu privire la autoritatea contractantfl:

Date cu privire la procedura de atribuire:

Toma CiorbI"IMSP SCBI ,,
mun. Chisinau

1003600132121
bd. Mare, 163tefan

022-358099
022-245068
ach iziti i. imspscto@grnai Lcom

Curea Cristina

Nr:-

Servicii

Servicii de proiectare privind reabilitarea sistemului cu apd

qi canalizare in cadrul instituliei IMSP Spitalul Clinic de

Boli Infectioase "Toma CIORBA" pentru anul 2022.

71 200000-0
Conform planului de achizitii

Nr:
o-cd s:b3 w-d p l : M D_: 1 6_5 6 .6-6_6-7" "1 ).? 1 2

Link-ul:
https :/lachi zitii.mdl ro lpublic/tend er 121059326 llotl I 1 5 852 1 8/
Data publicdrii: 01 .01.2022
achizitii.md;

nDa
Link-ul cdtre planul de achizi{ii publice publicat:

:lltomacior t87
Data:
Link-ul:

I)enumirea autorititii contractante
Localitate
IDNO
Adresa

telefonNumXr de
Numflr de fax
Il-mail olicial

Cererea ofertelor de preluri (servicii)Tipul procedurii de atribuire aplicate

Procedura de achizi{ie repetat[ (dupd
caz)
Tipul obiectului contractului de
achizitie/ acordului-cadru
Obiectul achizi{iei

Cod CPV

Procedura de atribuire (se va indica
clin cadrul portalului guvernamental

\4,)0y,Iilg.Ad.g-f *gp-u-md)

Platforma de achizi{ii publice
utilizatl
Procedura a fost inclusi in planul de
achizi{ii publice a autoritifii
contractante

I



Licitalie electronicd

Alte surse: Ministeml SAnAtAfi al Republicii lr4oldova

3038000.00 /ei

Tehnici qi

at

Clarificlri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa tn cazul tn care au.fost solicitate clarificdri)

Modificdri operate in documentafia de atribuire:

(Se va completa tn cazul tn care au /bst operate modificdri)

E.pr**ffi
de clarificare

PAni la termenul-limiti (data 15.07.2022, ora 15:00), a fost depuse trei oferte din partea
urmitorului ofertant:

Informa{ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare $i aferente DUAE
prezentate de cltre operatorii economici:

Nr. D en u mir.lea 
: ffi ato,p;ui,,e.e5*od.i{

:

SRL SIGMA ENGINEERING 1 0 1 7600028690 Titei Vitalie
2 SRT, GEOCONSTRUCT r 005600046006 Jitari Gheorghe
3. SRL INDUSTRIALPROIECT t003600037444 Catrinici Larisa

SRL SIGMA
ENGINEERING

SRI-
GE,OCONSl'RT]CT

SRL
INDUSTRIALPROIECT

prezentat prezentat prezentat

preXentat prezentat prezentat

prezentat prezenlat prezentat

2

1. Data solicitlrii clarificlrilor

Denumirea operatorului
economic

Publicate in mijloacelor de
informare

IDNO

l.

Denumire document
Denumirea operatorului economic

C'erere de participare

Declaraf ie privind valabilitatea
ofertei
GRAFIC DE EXECTJTARE A
DOCUMENTATIEI DE PROIECT



prezental prezentat prezentat

prezentat prezentat prezentst

prezentat documentele nu sunt
viz.ibile

prczentst

prezentat documentele nu sunt
vizibile

prexentat

prezentfit prezentat prczerulst

prezentst prezentat preXentat

prezentat prezentat prezentat

prezentat prezenlat prezentat

prezentat prczentat prezentat

preTenlat preZentot prezental

(lnformolia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documenta{ia de atribuire ;i se va consemna prin; prezentat, nepregentat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul a.fost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

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

SRL SIGMA
ENGINEERING

178 962,00 +- +

SRL
GEOCONSTRUCT

180 000,00 documenlele nu
sunt vizibile

documentele nu sunl
vizibile

Servicii de proiectare
privind reabilitarea
sisternului cu apd qi

canalizare in cadrul
instituliei IMSP

Spitalul Clinic de
Boli Infeclioase

"Toma CIORBA"

SRL
INDUSTRIALPROI

ECT

219 500,00

1 buc

+ +

* in cozul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelu'l ofertei finale
(lnformafia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Ei "Coreipunderea cu specificaliile
tehnice " , se va consemna prin: ,, * " tn cazul corespunderii Et prin ,, -', tn cazul necoreipun1rrilq

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

a
-)

DECLARAJIE privind personalul de
specialitate propus pentru
irnplementarea contractul Ll i

Propunerea tehnicd (specifi calii
tehnice)
Propunerea financiard (specificafii de
pret)

Formularul de deviz nr.1 - Lista cu
catiritatile de lucrari

Document Unic de Achizilii
European (DUAE)

persoanel
juridice, in conformitate cu
prevederile legale din tara in care
ofertantul stabilit

financiar6
Certificat privind lipsa sau existen!a
restan{elor fala de bugetul public
na!ional

Certificat de atribuire a contului
bancar

.ICLARATIE privind
similara

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Preful
ofeitei -:l

(fErd TVa),

Cantitate qi
unitate de
masura

'Co-r.epp ndore,:
a eure, {el$.,., dC cali,ficarol::



Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot a
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitari privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Indica;iJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai sclzut n
(in cazul tn care tn cacJrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor

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

Informa{ia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

Reevaluarea ofertelor:

va eta tn cazul fn care ou 't reevaluate

in urma examinfiri, evalulrii gi comparirii ofertelor depuse in cadrul proceiurii de
atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizi

4

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

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

7

Data C)peratorul
economic

Informa{ia solicitati Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

I

Denumirea operatorului
economic

Motivul

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

or

tDe,nu,mifea-

opratoi.ufii
'eConomic

Cantitate qi

unitate de
mIsurI

Pre{ul unitar
(flrI TVA)



V

Servicii de
proiectare privind

reabilitarea
sisten-mlui cu apa qi

canalizare in cadrul
institutiei IN4SP

Spitalul Clinic de
Iloli Infeclioase
"Toma CIORBA

SRL SIGN,{A
ENGINETJRING

I buc 178 962,00 178 962,00 214754,40

Suma totala x x x 178 962,00 214754,40

Anularea procedurii de achizilie public6:

tn temeiul art.71 alin. lit

Argumentare:

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi\ii

pre deciziile grupului de lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate ca prevederile art. 3I al
Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achizi{iile publice)

Termenul de a,steptare pentru incheierea contractului:

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. l3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptore, se efectueazd in conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

Contractul de achizi{ielacordul-cadru incheiat:

SRL SIGMA ENGINEERING 27.07.2022 SIA RSAP, e-mail

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

16 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice qi/sau fax n
n 11 zile in cazul netransmiterii comuniclrii
prin mijloace electronice qi/sau fax n
n 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice qi/sau fax o

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egal6 sau mai mare dec6t pragurile
prevdzute la arl. 2 alin, (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizi{iile publice

l) 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice qi/sau fax n

5

:.,.: 
i,,.,,,a ,.

',',,,'. Numirul ,'

$i ta ., .:

,''. Gon:tr+tuluil: ::

::acord*l,ui'cadiU::::



SRI, SIGMA
ENGINEERING

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

durabilitate):

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a;teptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectut (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr.
l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ); precum pi cd in cazul depunerii contestaliilor Ei/sau
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinste Ei solu{ionate.

Prin prezentq dsre de seamd, grupul de lucru pentru achizilii confirmd corectitudinea desfdsurdrii proceclurii
de ochiailie,fapt pentru cure poartd rdspundere con/brm prevederilor legale tn vigoare.

Conducltorul institutiei:
Sergiu Vasili(a

6

Cn

copital
autohlott

7S
08.08.20

,,1 7r 200000
-0

178 962,00 214754,40
31.t2.2022

NU

(indicali suma cu TVA)

Preful cel mai scdzut s
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre! n
Cel mai bun raport calitate-cost u

,/

Au fost
verzi)?

Criteiiul,:de atribuiie [entru,.totuVloturi,le pentru care au fost
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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. 20 din 09.08.2022  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante I.P.Universitatea de Stat din Moldova 
Localitate mun. Chişinău 
IDNO 1006600064263 
Adresa str. Alexe Mateevici, 60 
Număr de telefon 022 241 240 
Număr de fax 022 244 248 
E-mail oficial  achizitii@usm.md 
Adresa de internet www.usm.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Sorocean Tatiana 
 022 241 240,             achizitii@usm.md 

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 Tehnică pentru sala de curs nr. 137, Regina Maria 
Cod CPV 32300000-6 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1656945826914 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1656945826914 
Data publicării: 04.07.2022 

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

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

□ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://usm.md/?page_id=2203 

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: surse proprii 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 770 474,63 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

mailto:achizitii.usm@gmail.com
http://www.usm.md/
mailto:achizitii.usm@gmail.com
http://www.mtender.gov.md/
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Data transmiterii - 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

- 

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

- 

5. Până la termenul-limită (data 14.07.2022, ora 14:00), a depus oferta 1 ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. „Genial Invest” SRL 1018600000851 Rudenco Elena 

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

7. Lotul unic 

Nr. 
d/o 

Criteriile de calificare și 
de selecție (Descrierea 
criteriului/cerinței) 

Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 
Obligativitatea 

„Genial Invest” 
SRL 

1 Formularul standard al 
Documentului Unic de 
Achiziții 
European (DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul 
Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, completat 
conform modelului anexat, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu Da 

2 Cerere de participare 
Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din 
Documentația standard, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu Da 

3 Declarație privind 
valabilitatea ofertei 

Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din 
Documentația standard, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a OE.  
Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile din 
ziua deschiderii ofertelor. 

Obligatoriu Da 

4 Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer 
la contul autorității contractante în mărime de 1% 
din valoarea ofertei propuse, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE, conform 
anexei nr. 9: 
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,   
Sucursala Nr. 17 Chișinău 
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  

Obligatoriu Da 

5 Specificaţii tehnice  Completată în conformitate cu anexa nr. 22, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a 
OE. 

Obligatoriu Da 

6 Specificaţii de preț Completată în conformitate cu anexa nr. 23, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a 
OE. 

Obligatoriu Da 

Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul 
loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele 

justificative actualizate, prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 
7 Dovada înregistrării juridice  Certificat de înregistrare/decizie de 

înregistrare/extras  emis de organul 
abilitat, copie semnat electronic;  

Obligatoriu Da 

8 Autorizație de la producător MAF 
(Manufacturer Authorization Form) 

Copie, confirmnată prin aplicarea 
semnăturii electronice a ofertantului, 
cu indicarea numărului licenței și 
denumirea autorității contractante 
căreia îi este adresată oferta. În cazul 
desemnării că câștigător, la solicitare 
seva prezebta documentul în original. 

Obligatoriu Da 

9 Service Centru Autorizat, inclusiv a 
specialiștilor 

Copia autorizației pentru bunul 
ofertat confirmată prin aplicarea 

Obligatoriu Da 
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semnăturii electronice a ofertantului. 
Certificatele a minim 2 ingineri 
autorizați privind deservirea tehnică a 
echipamentului ofertat. În cazul 
desemnării ca câștigător, la solicitare 
se vor prezenta documentele în 
original. 

10 Certificat de atribuire al contului bancar  Eliberat în anii 2019-2022 de banca 
deținătoare de cont, în original/copie 
semnat electronic;  

Obligatoriu Da 

11 Garanția de bună execuție a contractului Transfer la contul autorității 
contractante confirmat prin ordinul 
de plată, în cuantum de 5% din 
valoarea ofertei propuse:  
Beneficiarul plății: IP Universitatea 
de Stat din Moldova  
Denumirea Băncii: BC Victoriabank 

SA,   
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: 

MD25VI000000225171710MD
L  

Cod bancar: VICBMD2X457  
(Se va prezenta de către ofertantul 
declarat învingător.)  

Obligatoriu - 

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

Completată în conformitate cu 
Formularul aprobat prin Ordinul MF 
nr. 145 din 24.11.2020 - în original 
semnat electronic;  
(Se va prezenta în termen de 5 zile 
de către ofertantul declarat 
învingător.)  
 

Obligatoriu - 

13 Număr de înregistrare Pentru echipamentele electrice și 
electrotehnice (EEE) se va prezenta 
numărul de înregistrare a 
producătorului/distribuitorului EEE 
în lista producătorilor de produse 
supuse reglementărilor de 
responsabilitate extinsă a 
producătorilor, conform 
Regulamentului privind deșeurile de 
echipamente electrice și electronice 
aprobat prin HG nr. 212/2018, 
confirmat prin aplicarea semnăturii 
electronice al operatorului economic. 

Obligatoriu Da 

14 Raport financiar  Copia ultimului raport financiar, 
confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice al OE.  

Obligatoriu Da 

15 Certificat privind lipsa datoriilor faţă de 
bugetul de stat Copie, confirmata prin aplicarea 

semnăturii electronice a OE. 
Obligatoriu Da 

 

16 Declarație privind lista principalelor 
livrări efectuate în ultimii 3 ani de 
activitate, completată în conformitate cu 
Anexa nr. 12 

Confirmata prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

Obligatoriu Da 

17 Certificat de origine a echipamentelor Original, la livrarea bunurilor. La solicitare - 
18 Certificat sau declarație de garanție Original, la livrarea bunurilor. 

Documentul să includă perioada și 
tipul garanției solicitate cu 
posibilitatea verificării acesteia pe 
site-ul producătorului. 

La solicitare - 

19 Prezentarea de dovezi privind 
conformitatea produselor, identificată 
prin referire la specificații sau standard 
relevante 

Certificate de conformitate – copii 
confirmate prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

La solicitare Da 
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8. 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 
Tehnică 

pentru sala de 
curs nr. 137, 
Regina Maria 

„Genial Invest” SRL 738 275,00 
21 buc 
3 set 

1 serv 
+ + 

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

26.07.2022 „Genial Invest” SRL Documente confirmative aferente DUAE 
(autorizație de la producător MAF, 
prezentarea de dovezi privind 
conformitatea produselor). 

A prezentat documentele solicitate. 

10. Ofertanții respinși/descalificați: nu se aplică. 
11. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        
12. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut  □             
13.   Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică 
14. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică 
15. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Tehnică pentru 
sala de curs nr. 

137, Regina 
Maria 

„Genial Invest” SRL 21 buc 
3 set 

1 serv 
738 275,00 885 930,00 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de 
transmitere  

„Genial Invest” SRL Scrisoarea nr. 01/1715 din 29.07.2022 SIA RSAP, e-mail 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinder
ea: 

Cu capital  
 

Numărul 
și data 

contractului 
Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 

contractului/ac
ordului-cadru fără TVA inclusiv TVA 

„Genial Invest” 
SRL 

autohton 22 09.08.2022 32300000-6 738275,00 885930,00 31.12.2022 

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

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

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

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

Nu se aplică 

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

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

 

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

Prorector Management Instituțional                                                     Violeta COJOCARU 
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

 
Nr. 84/22 din 09.08.2022 

  
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare 
Patrimoniu a Ministerului Apărării 

Localitate Republica Moldova 
IDNO 1006601001229 
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  
Număr de telefon 022-25-21-49 21-21-28 25-20-71 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49  
E-mail oficial  dumitru.negoita@army.md  
Adresa de internet https://army.md 

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

DUMITRU NEGOIŢĂ 
dumitru.negoita@army.md   
TATIANA MARIAN 
 tatiana.marian@army.md 

 
 

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

Obiectul achiziției Îmbrăcăminte de exterior, pentru necesităţile 
Armatei Naţionale în anul 2022 

Cod CPV 18224000-5 
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) 

  
  
ocds-b3wdp1-MD-1656481043757 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1656481043757?tab=contract-notice 
Data publicării: 29.06.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

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

DA 
https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=
148&obj=7319 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) 
BAP nr. 40 din 24.05.2022 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap
_nr_40_0.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  nu  
Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 900000,00 

 
3. Clarificări privind documentația de atribuire: 

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)  
Data solicitării clarificărilor   29.06.2022, 12:59 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare  Buna ziua. Rog să scriți toate parametrele tehnice 

mailto:tatiana.marian@army.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656481043757
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(componența,densitatea etc.) 

Expunerea succintă a răspunsului 
Buna ziua! Autoritatea contractantă a examinat solicitarea 
dumneavoastră cu privire la indicarea tuturor parametrilor tehnici și 
vă comunică că, documentația de atribuire urmează a fi modificată și 
republicată. 

Data transmiterii 30.06.2022, 12:09 
 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
Rezumatul modificărilor În documentația de atribuire și în descrierea lotului nr. 1 – „Scurtă 

călduroasă de culoare verde-închis”, au fost operate modificări în 
vederea indicării tuturor parametrilor tehnici a țesăturii de bază. 

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1656481043757?tab=contract-notice 

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

 
5. Până la termenul-limită (data 19.07.2022, ora  10:00), a depus oferta un ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ administratorii 
1. SRL „Simcomtex” 1003600040033 Murgoci Simion 
 
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de  

către operatorii economici: 

Denumirea document 
Denumirea operatorului 

economic 
SRL „Simcomtex” 

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

Propunerea tehnică 
Specificaţii tehnice (anexa nr. 22, conform documentației 
standard) – original, cu aplicarea semnăturii electronice a 
ofertantului 

prezentat 

Propunerea 
financiară 

Specificații de preț (anexa nr. 23, conform documentației 
standard) – original, cu aplicarea semnăturii electronice a 
ofertantului 

prezentat 

Garanţie pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA: 
1. scrisoare de garanție (anexa nr.9, conform documentației 
standard) - original eliberat de bancă, cu aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului 

sau 
2. transfer la contul autorității contractante copia ordinului   de   
plată cu aplicarea 
semnăturii electronice a ofertantului 

prezentat 

Eligibilitatea 
ofertantului 

DUAE - Formularul standard al Documentului Unic de 
Achiziții European, cu aplicarea semnăturii electronice a 
ofertantului 

prezentat 

Cererea de 
participare 

Original, cu aplicarea semnăturii electronice   a 
ofertantului (anexa nr.7, conform documentației standard) prezentat 

Declarație privind 
valabilitatea ofertei 

Original, cu aplicarea semnăturii electronice a 
ofertantului (anexa   nr. 8, conform documentației standard) prezentat 

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

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

Certificat de atribuire a conturilor bancare prezentat 
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național prezentat 
Prezentarea de dovezi privind conformitatea bunurilor, identificată prin referire la 
specificațiile solicitate prezentat 

Constatări/Comentarii:   
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La lotul „Scurtă călduroasă de culoare verde-închis”, unicul ofertant este SRL „Simcomtex”. În 
urma examinării documentelor ce constituie oferta, documentelor justificative și a mostrei, prezentate 
de către operatorul economic menționat, s-a constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de către 
autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Totodată, reieşind din necesitatea stringentă de 
asigurare a efectivului unităților/ instituțiilor militare ale Armatei Naționale cu echipament militar, se 
propune achiziționarea lotului „Scurtă călduroasă de culoare verde-închis” de la operatorul economic 
SRL „Simcomtex”. 

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 

Scurtă călduroasă de 
culoare verde-închis 

SRL 
„Simcomtex” 916 666,66  500 unit. + + 

* 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 

29.07.2022 SRL 
„Simcomtex” 

Prezentarea documentelor justificative și clarificări 
la documentele ce constituie oferta 

A prezentat informațiile 
solicitate 

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

- - 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
- Pentru fiecare lot în parte       

     Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: nu se referă la procedura în cauză                
11. Criteriul de atribuire aplicat: 

- Preţul cel mai scăzut   

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea - - 
 
13. Reevaluarea ofertelor: 

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 
Motivul reevaluării ofertelor Nu 
Modificările operate Nu 

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) 

Scurtă călduroasă de 
culoare verde-închis 

SRL 
„Simcomtex” 500 unit. 1833,33 916666,66 1100000,00 
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15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
Denumirea operatorului 

economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

SRL „Simcomtex” 08.08.2022 prin e-mail 
(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în 
conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice) 
 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 
 

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

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

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

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

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, 
inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al 
Codului Civil al Republicii Moldova). 
 
Comentarii: Conform art.32 alin.(3) lit.b) Legea 131/2015 privind achizițiile publice. 
 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

 
Denumirea 
operatorul
ui economic 

 
Întreprinderea: 

Cu capital 
autohton/ Cu 

capital 
mixt/asociere/ 

Cu capital 
străin 

Numărul și 
data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 
Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/a 

cordului- 
cadru 

 
fără TVA 

 
inclusiv 

TVA 

SRL „Simcomtex” - 14/595 09.08.2022 18224000-5 916666,66 1100000,00 23.12.2022 

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

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)? (DA/NU)    
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor 
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): 

 
 

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

 

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 
 

  Sergiu VOINU  
 

(Nume, Prenume) (Semnătura) 
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

 
Nr.  83/22 din 09.08.2022 

  
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare 
Patrimoniu a Ministerului Apărării 

Localitate Republica Moldova 
IDNO 1006601001229 
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  
Număr de telefon 022-25-21-49 21-21-28 25-20-71 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49  
E-mail oficial  dumitru.negoita@army.md  
Adresa de internet https://army.md 

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

DUMITRU NEGOIŢĂ 
dumitru.negoita@army.md   
TATIANA MARIAN 
 tatiana.marian@army.md 

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Obiectul achiziției „Îmbrăcăminte specială și accesorii”, pentru 
necesităţile Armatei Naţionale 

Cod CPV 18443000-6 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

- 

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

ocds-b3wdp1-MD-1658220381768 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1658220381768?tab=contract-notice 
Data publicării: 19.06.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

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

DA 
https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=
148&obj=7319 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) 
BAP nr. 40 din 24.05.2022 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap
_nr_40_0.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  nu  
Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 795000,00 

 
3. Clarificări privind documentația de atribuire: 

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

mailto:tatiana.marian@army.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658220381768
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Data transmiterii - 
 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
Rezumatul modificărilor - 
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz) - 
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz) - 

 
5. Până la termenul-limită (data 27.07.2022, ora  14:30), a depus oferta un ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ administratorii 
1. SRL „Zilant” 1003600031589 Cravcenco Andrei 
 
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de  

către operatorii economici: 

Denumirea document 
Denumirea operatorului 

economic 
SRL „Zilant” 

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

Propunerea tehnică 
Specificaţii tehnice (anexa nr. 22, conform documentației 
standard) – original, cu aplicarea semnăturii electronice a 
ofertantului 

prezentat 

Propunerea 
financiară 

Specificații de preț (anexa nr. 23, conform documentației 
standard) – original, cu aplicarea semnăturii electronice a 
ofertantului 

prezentat 

Garanţie pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA: 
1. scrisoare de garanție (anexa nr.9, conform documentației 
standard) - original eliberat de bancă, cu aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului 

sau 
2. transfer la contul autorității contractante copia ordinului   de   
plată cu aplicarea 
semnăturii electronice a ofertantului 

prezentat 

Eligibilitatea 
ofertantului 

DUAE - Formularul standard al Documentului Unic de 
Achiziții European, cu aplicarea semnăturii electronice a 
ofertantului 

prezentat 

Cererea de 
participare 

Original, cu aplicarea semnăturii electronice   a 
ofertantului (anexa nr.7, conform documentației standard) prezentat 

Declarație privind 
valabilitatea ofertei 

Original, cu aplicarea semnăturii electronice a 
ofertantului (anexa   nr. 8, conform documentației standard) prezentat 

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

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

Certificat de atribuire a conturilor bancare prezentat 
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național prezentat 
Prezentarea de dovezi privind conformitatea bunurilor, identificată prin referire la 
specificațiile solicitate prezentat 

Constatări/Comentarii:   
La loturile „Fes din fleece” și „Mănuși din fleece”, unicul ofertant este SRL „Zilant”.  În urma 

examinării documentelor ce constituie oferta, documentelor justificative și a mostrelor, prezentate de 
către operatorul economic SRL „Zilant”, pentru loturile menționate, s-a constatat că acestea corespund 
cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Totodată, reieşind 
din necesitatea stringentă de asigurare a efectivului unităților/ instituțiilor militare ale Armatei 
Naționale cu echipament militar, se propune achiziționarea loturilor „Fes din fleece” și „Mănuși din 
fleece” de la operatorul economic SRL ” Zilant”. 
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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 

Fes din fleece SRL „Zilant” 395 000,00 5000 unit. + + 
Mănuși din fleece 400 000,00 5000 per. + + 

* 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 

01.08.2022 SRL 
„Zilant” 

Prezentarea documentelor justificative și clarificări 
la documentele ce constituie oferta 

A prezentat informațiile 
solicitate 

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

- - 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
- Pentru fiecare lot în parte       

     Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: nu se referă la procedura în cauză                
11. Criteriul de atribuire aplicat: 

- Preţul cel mai scăzut   

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea - - 
 
13. Reevaluarea ofertelor: 

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 
Motivul reevaluării ofertelor Nu 
Modificările operate Nu 

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) 

Fes din fleece SRL 
„Zilant” 

5000 unit. 79,00 395 000,00 474000,00 
Mănuși din fleece 5000 per. 80,00 400 000,00 480000,00 

Suma totală a contactului și a procedurii  795000,00 954000,00 
 

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

economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

SRL „Zilant” 08.08.2022 prin e-mail 
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(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în 
conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice) 
 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 
 

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

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

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

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

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, 
inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al 
Codului Civil al Republicii Moldova). 
 
Comentarii: Conform art. 32 alin.(3) lit.b) Legea 131/2015 privind achizițiile publice. 
 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

 
Denumirea 
operatorul
ui economic 

 
Întreprinderea: 

Cu capital 
autohton/ Cu 

capital 
mixt/asociere/ 

Cu capital 
străin 

Numărul și 
data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 
Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/a 

cordului- 
cadru 

 
fără TVA 

 
inclusiv 

TVA 

SRL „Zilant” - 14/ 594 09.08.2022 18443000-6 
18424000-7 795000,00 954000,00 23.12.2022 

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

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)? (DA/NU)    
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor 
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): 

 
 

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

 

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 
 

  Sergiu VOINU  
 

(Nume, Prenume) (Semnătura) 
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    
 

Nr. 23 din 09.08.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI 
Localitate Mun.Chișinău 
IDNO 1013601000521 
Adresa mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.42 
Număr de telefon 022-25-52-69 
Număr de fax 022-25-56-17 
E-mail oficial  sti@mai.gov.md 
Adresa de internet - 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Anastasia Caraivanova, 0 (22) 255 528, 
anastasia.caraivanova@mai.gov.md  

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 Servicii de implementare și mentenanță a e-Management 
Cod CPV 50300000-8  
Expunerea motivului/temeiului 
privind alegerea procedurii de 
atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

- 

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

Nr:   MD-1656313452978 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21059035/ 
Data publicării: 27.06.2022  

Platforma de achiziții publice 
utilizată 

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

Anunț de intenție publicat în 
BAP (după caz) 

Data: - 
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) 313 730,00 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu sunt 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

Rezumatul modificărilor Nu sunt 

mailto:anastasia.caraivanova@mai.gov.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=72500000-0
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656313452978
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Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz) 

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe 
SIA RSAP/ electronic 

Transmise operatorilor economici 
înregistrați  

Data:   

Termen-limită de depunere și deschidere 
a ofertelor prelungit 

Nu □  
Da □    Cu ________ zile 

5. Până la termenul-limită (data 20.07.2022, ora 15:00), au depus oferta 1 (un) ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. “INFOSOFT-MAX” SRL 1018600045001 Ion SILVESTRU 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului 

economic 
“INFOSOFT-MAX” 

SRL 
Documentele ce constituie oferta 

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

Formularul ofertei prezentat 

Specificația tehnică prezentat 

Specificația de preț prezentat 

Garanţia pentru ofertă 1% prezentat 

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

Operatorul economic trebuie să dispună de dovezi privind conformitatea 
produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante 
Certificat de conformitate sau declarație de conformitate eliberat/eliberată 
de un organ de ceritificare acreditat 

prezentat 

Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii prezentat 

Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de 
activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit 

prezentat 

Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit 
(personalul de specialitate care va avea un rol esenţial în îndeplinirea 
acestuia) 
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea 
contractului.  
Prezentarea CV-urilor specialiștilor și raporturilor de muncă ale 
personalului specializat/calificat necesar pentru procedura în cauză este 
obligatorie. 

prezentat 

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat 
Certificat privind existența sau lipsa datoriilor față de bugetul public 
național (eliberat de Inspectoratul Fiscal) 

prezentat 
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Extras din registru persoanelor juridice 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 
serviciilor 

Denumirea 
operatorul

ui 
economic 

Prețul ofertei 
(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunder
ea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespund
erea cu 

specificațiil
e tehnice 

Servicii de 
implementare 
și mentenanță a 
e-Management 

Soluție software centralizate și 
servicii de implementare și 
configurare acestei 
(managmentul corespondenței de 
intrare și eșire, corespondenței 
interne, managmentul petițiilor) 

“I
N

FO
SO

FT
-M

A
X

” 
SR

L 

66 500,00 1 buc 

+ + 

Implementarea SIA pentru e-
cancelaria în instituţiile 
subordonate MAI care nu dispun 
de sisteme de gestiune 
electronică a documentelor 
(managmentul corespondenței de 
intrare și eșire, corespondenței 
interne, managmentul petițiilor) 

73 500,00 1 set 

Mentenanţa Sistemului Integrat 
de Circulaţie a Documentelor 
Electronice al MAI 

160 000,00 5 luni 

* 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 

8/7-5664 
din 
27.07.2022 

“INFOSO
FT-MAX” 
SRL 

Solicităm răspunsul la următoarele aspecte, după 
caz, inclusiv cu prezentarea actelor confirmative: 

1.Conform Documentului Unic European 
solicităm prezentarea informației privind cifră medie 
anuală de afaceri pentru anul 2021 și copiile 
contractelor executate similare, pentru a evalua 
experiența acumulată și performanțele respective a 
echipei pe care o dispuneți; 

2. La documentația ofertei este prezentată și 
anexată Declarația privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului, însăși nu 
sunt prezentate CV-uri și certificate de pregătire 
profesională a persoanelor, precum și informaţii 
referitoare la studiile, pregătirea profesională şi 
calificarea personalului responsabile pentru 

La 29.07.2022 
prin scrisoarea 
nr.9-OC 
operatorul 
economic a 
prezentat CV-uri 
la trei persoane 
responsabile 
pentru 
implementarea 
contractului, după 
cum urmează: 
manager de 
proiect, 
dezvoltator web și 
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îndeplinirea contractului. Conform prevederilor alin. 
(7) art.22 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile 
publice “În cazul în care ofertantul/candidatul îşi 
demonstrează capacitatea tehnică şi/sau profesională 
invocînd şi susţinerea acordată, de către o altă 
persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea 
de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă 
a unui angajament ferm al persoanei respective, 
încheiat în formă autentică, prin care această 
persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia 
ofertantului/candidatului resursele tehnice şi 
profesionale invocate.” 

specialist de 
testare. Copiile 
contractelor 
asemănătoare în 
perioada 2019-
2021. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu sunt 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

12. Reevaluarea ofertelor: nu sunt. 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
Denumirea 

lotului  
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate și unitate 
de măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul 
total  
(fără 
TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

Servicii de 
implementare și 
mentenanță a e-
Management 

“INFOSOFT-
MAX” SRL 

Soluție software 
centralizate și 
servicii de 
implementare și 
configurare acestei 
(managmentul 
corespondenței de 
intrare și eșire, 
corespondenței 
interne, 
managmentul 
petițiilor) 

66500,00 66500,00 79800,00 
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Implementarea SIA 
pentru e-cancelaria 
în instituţiile 
subordonate MAI 
care nu dispun de 
sisteme de gestiune 
electronică a 
documentelor 
(managmentul 
corespondenței de 
intrare și eșire, 
corespondenței 
interne, 
managmentul 
petițiilor) 

73500,00 73500,00 88200,00 

Mentenanţa 
Sistemului Integrat 
de Circulaţie a 
Documentelor 
Electronice al MAI 

32000,00 160000,00 192000,00 

Suma totală a contractului                  300000,00 360000,00 

 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

“INFOSOFT-MAX” SRL 05.08.2022 e-mail Scrisoare nr. 8/7-5957 

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 □ 

16. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Numărul 
și data 

contractului 
Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului fără TVA inclusiv TVA 

“INFOSOFT-
MAX” SRL 

Nr. 68 din 
09.08.2022 50300000-8  300 000,00 360 000,00 31.12.2022 

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

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=72500000-0
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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. 

Vicepreședintele grupului de lucru pentru achiziții: 
 
                                                                                Dorin CAPCELEA ______________LȘ 



Denumirea autoritl{ii contractante IMSP SpitalulDermatologie
siMaladiiComunicabile

Localitate mun.Chisin[u, or.Codru

TDNO 1003600151517

Adresa str. Costiuieni,5ll

Numlt de telefon 0-22-79-4r-r2

Numlr de fax 0-22-79-44-99

E-mail imsnsdmcfamail.ru
www.sdmc.mdAdresa de internet

Persoana de contact Cebuc Alexandru

DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizi{ii publice tr

Nr.2 1 05 87 1 5 12 din 05.08.2022

D

Dat ire la autoritatea contractantl:

nvr rocedura de atribuire:

tribui

Tinul nrocedurii de atribuire aplicate Licitatie publicd

P.oced"." de achizi{ie repetatil!4ylpg: g2-- Nu este repetati

fiprl obtectului contractului de achizi(ie/
acordului-cadru

Lucrdri

Obiectul achiziliei f-uc.ari de reparafii curente a inclperilor Blocului "A" $i

a spatiilor auxiliare adiacente, al IMSP Spitalul

Dermatologie si Maladii Comunicabile-
Cod CPV 4s200000-9

E"D""etea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul

apfrcdrii airor pro"eduri decdt licitayia deschisd)

S-a ales ptocedura de atribuire prin licitalie publici

deoarece confotm art.57 din Legea achiziliilor publice

Nr.131 din 03.0'7.2015 valoarea estimatd de achizilie

depiseste 2000000 de lei pentru lucr[ri.

Proced"ta de atribuire (se va indica din cadrul
portal ului guv e r n amen t al www. m I e nde r. gov' md)

Nr. o c d s -b 3:uelp-1--MD:1 65t9 L25!94
Link-ut'Ittps //ach izitii'mdh o lpublic/tende, l ?101!l I 5 I

Data public Lrli:Zl} 6 .22

Platforma de achizi{ii publice utilizat[ achizitii.md

Pr*.dr." 
" 

f"tt inclus[ in planul de achizi{ii
publice a autoritlfii contractante

Da

sdmc.md

Anunade tntentte publicat in BAP (dupd caz) Data: nr. 1 66 din 12.05.22

Link-ul :Publicat in Buletinul achiziliilor p!b1!99

Tehntct $t tnstrumente specifice de atribuire
/rlttnd caz)

Licitalie electronici

Su.sa Oe finan{are CNAM

Valoarea estimat[ (lei, idrd TVA) 2854703,30

3. Clarificiri privind documen!4!!4ie- a re:
Data solicitlrii clarifi cirilor )1 inn)O)) 1'7:4R

Clarificarea a fost efectuat[ prin intermediul SIA RSAP qi este anonim[Denumirea oPeratorului
economlc

Expunerea succinttr a

rezumatului demersului

Subiectul intreblrii:Garantie pentru oferta.

intrebare: Buna ziua, va rugam sa publicati rechizitele bancare in

vederea perfectarii garantiei prin transfer la contul autoritatii contractante,

multumim anticipat,

Data transmiterii 1? irrn ,Ot? 0R'55

ffibancareSeregaSeSclapagina20dindocumentatia
cfqnder-fRispunsul la demers

NurContestarea documentafiei de

atribuire



4. Modificiri ooerate in documenta a de atribuire: - nu au los
Rezumatul modifi clrilor Indicati sursa utilizati Si data publiclrii

Publicate in BAP/altemijloacelor de

informare (dupd caz)

Transmise operatorilo r economici inregistra{i Data:

Termen-limit[ de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit
Nul

ia de atribuire: - nu au fost

4 oft

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare;i aferente

DUAE Drezentate de citre operatorii economici:

5. Pflni la termenul-limiti (data 13.07.22,ora 18:00)'au tbst depuse 4 olerte:
Denumirea operatorilor economici IDNO Asociatii/ad min istratorii

LTVART PzuM SRL 1012600038364 Artur Carabadaiac

Unicons AI 1010600015688 Andrei Nisai

SRL OLBI COM r01660001 1659 Olari Ion

BIOENERG CONSTRUCT 1014600001 573 Foalea Cornel

reze ate de catre operatorl
Denumirea operatorilor

economici
Documentele
ce constituie

oferta
(Se va

consmna prin:
prezentat,

neprezentat,
nu

coresounde)

Denumire document
Propunerea

tehnic[
Propunerea
financiari

DUAE Garan{ia
Dentru ofertl

LIVART PRIM SRL prezentat prezentat Drezental nu corespunde

Unicons AI prezentat prezentat Drezentat prezentat

SRL OLBI COM Drezentat orezentat prezentat Drezentat

BIOENERG
CONSTRUCT

prezentqt prezentat prezentat prezental

Denumi
rea

operato
rului

economi
c

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

Denumire
document
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Notl:Verifi carea garanliei bancare s-a efectuat de specialistul grupului de lucru D-na Tamara

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

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

uspecifica1iiletehnicesevaindicaprin:,,-t''incazulcorespunderii;i
prin ,,-" tn cazul necorespunderii)
Not5:Examinarea specificaliei tehnice (devizelor 7,5,3) s-a efectuat de specialistul grupului de

lucru D-nul HaruJa Anatolie responsabil tehnic a IMSP SDMC'

de

8. Pentru elucidarea unor
corespunderea ofertei cu

neclariti{i sau confirmarea unor
cerin{ele stabilite in documentatia

solici

date privind
de atribuire

Nr.
Iot Denumirea

lotului

Unitate
de

mlsur
A

Canti
tatea

Operatori economici Pre{ul lotului
din oferti

(fer6 TVA)*

Corespunde
rea cu

cerin{ele de
calificare

Corespunder
ea cu

specifica{iile
tehnice

II Lucrdri de
reparafii
curente a

inclperilor
Blocului "A"
gi a spaliilor

auxiliare
adiacente, al

IMSP Spitalul
Dermatologie

gi Maladii
Comunicabile

M2 I
LIVART PRIM SRL | 879 323,69 +

M2
Unicons AI 1899 216,ll + +

\/12 I

SRL OLBI COM 1 956 991,83 Nu a fost
examinat

Nu a fost
examinat

\/Y)

I

BIOENERG
CONSTRUCT

2 t99 851,33 Nu a fost
examinat

Nu a fost
examinat

* Informatia nrivind rezultatele licitatiei electron ce lAra runde:

Denumirea operatoruluieconomic Pret initial Runda 1 Runda 2 Runda 3

Lucr[ri de reparafii curente a inclperilor Blocului
"A" $i a spaliilor auxiliare adiacente, al IMSP

Spitalul Dermatologie qi Maladii Comunicabile

Pre{ul frri
TVA

Pre{ul frri
TVA

Pre{ul fIrI
TVA

Pre(ul
ffirI
TVA

LryART PRIM SRL | 879 323,69

Unicons AI | 899'216,ll

SRL OLBI COM I 956 991.83

BIOENERG CONSTRUCT 2 t99 8sr33

inclusiv iustificarea ului anormal de scizu at:s-a

Operatorul
economic

Documentul gilsau informa{ia
solicitati

Data
transmit

erii
Rlspunsul operatorului economic

LWART PRIM
SRL

Prin scrisoarea w.286 dn 2l'07,22 s'
a solicitat de in termen de 3 zile
lucrdtoare prezertat ea

urmdtoarelor documente :

-La pozilia nr.3 p6n[ la pozilia nr.16

din datele cu privire la Declaralia
privind lista principalelor lucrdri

executate in ultimul an de activitate
care lipsesc, menlionali "numdrul qi

data Drocesului verbal de receptrie la

2r.07.22

La data de 25.07.2022 a ptezentat lard
scrisoare de insolire urmdtoarele documente:

-Certifrcat de efectuare sistematicd a pldlii
impozitelor, contributiilor eliberat de

Inspectoratul Fiscal din 13.07 .2022;

-Declarafia privind perioada de garanlie a

lucrarilor;
-Facturile lacontractual nr.25ll9privind
lucrdrile de reparalie la LT L.Blaga'

mentionate in anexa nr. I 3.

3



-Factura la contractual nr'51/19 privind

lucrdrile de reparalie la LT L'Blaga'

menlionate in anexa nr.13'

-Faciurile qi procesul-verbal de receplie la

terminarea lucrdrilorla contractul nr'38/19

frivind lucrdrile de reparatie la II
L.G.Meniuc, menfionate in anexa nr'12'

urmitoarele documente nu a fost

prezentate qi anume:
-Nu a menlionat complet datele din anexa

nr.l3 de la pozilia nr'3 pinl la pozifia nr'16

la rubrica"numdrul Si dan procesulut verDat

de receplie la terminarea lucrdrilor";
-Contractul, Procesul-verbal de receptie Ia

terminarea lucrdrilor, dev\zele7,5,3,factura Ei

recomandarea la contractul privind

achizilionarea "Lucrdrilor de amenaJare

categoiie generala:Curtea produceril"

menlionat in anexa nr.13'

-ContractulNr. 38119 Lucrari de reparatie la

LT L.G.Meniuc,devizeleT,5,3,recomandatea'
menlionat in anexa nr.l2'
-Manualul calitAdi integql

terminorea lucrdrilor " ;

-Contractul, Procesul-verbal de

receplie la terminarea lucrdrilor'

devuele7,5,3,factura qi recomandarea

la contractul privind achizit'onarea

"Lucrdrilor de amenajare categorie

senerala: Curtea Producerii",
tenlionat in anexa nr.13;

-Contractul, Procesul-verbal de

receptie la terminarea lucrdrilor'

devLele7,5,3,factura 9i recomandarea

la contractul de antrepriza Nr' 38/19

Lucrari de reParatie la LT

L.G.Meniuc men{ionat in anexa

nr.12, Punctul nr.17;

-Certificat de efectuare sistematicd a

phlii impozitelor, contribu{iilor

"lib"tut 
de InsPectoratul Fiscal;

-Declara{ia Privind Perioada de

sarantie a lucrarilor;
IManualul calit[1ii integral;

/

crrnoqtinla din cauza unei erori a fost depusl

data expirdrii garanliei bancareo la care

,auitt" ",t 
un amendament conform cdruia

.rutuUititut"u gamnliei conform anunlului de

participare de 60 zile de la deschiderea

G d"t"-a-337.2022 a Parvenit cerere

prr"rrrn cd SRL"LiwatPrim'', 
^aduce l:

ts.07.22

iwenr PRIM

ffitcrisoarea nr.16

operatorul economic a- prezentat justificarea

oi"rt"i anormal scazut.in rentltat, Grupul de

lucru a examinat scrisoarea 9i a acceptat

justificarea prelurilor anormal scdzute'

(Scrisoarea se anexezaz6)'

Prin scrisoarea nr.285 d:ri'2l'07 '22 s'

a solicitat de a prezenta in termen de

3 zile lucrdtoari justificarea ofertei

anormal (Scrisoarea se anexeaz6)'

Unicons AI

Ofertan{ii



Contractul Nr.38/19 privind Lucrarile de reparatie la LT
L.G.Meniuc in sumd de 1605630,23 lei cu TVA cu devizele

7,5,3 Si recomandarea, totodatd suma contractului este mai

micd de 75Yo din valoarea viitorului conffactin sumd de

2255188,43 lei cu TVA, menlionat in anexa nr.12.

- Contractele din poziliile w. 1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13 din

anexa nr.l3,sunt contracte expirate, deoarece nu sunt

incheiate gi executate in ultimul an de activitate, conform

cerinlelor solicitate.
- Contractele la poziliile nr.14,15,16 din anexa nr.13 privind

lucrdrile de reparafie Ei finisare a terenului sportive din IPLT

Onisifor Ghibu din mun.Chiqindu, Lucrdri de reparaqie a

acoperisului gi 3 blocuri sanitare la Garddinila nr'8

subordonatd DETS sec,Centru, Lucrdri de reparalie a

aoperiqului la LP.$coala Gradinila Pas cu Pas, valoarea

cumulantd a acestora este mai mic[decit valoarea viitorului
conffact in sumd de 2255188,43 lei cu TVA.in baza celor

expuse mai sus,oferta operatorului economic LIVART PRIM

SRLeste respinsd conform punctul "82" din Documentafia

Standart, subpunctul "2" "oferta nu respectd cerin1ele

prevdzute in documentqliq de atribuirepentru elaborarea qi

prezentorea ofertelor" ;i subpunctul "3" "ofertqntul nu

h'qnsmite in perioada stabilitd clarificdrile solicilate" Ei

Legea Nr.l3 I din 03.07.2015, art.69 "Examin-

area, evaluareaqi comparareaofertelor" punctul 6

"Autoritatea contractantA nu accept oferta tn cazul

care'.a)ofertantul nu indepline;te cerinlele de calificare
selectrie; b) oferta nu corespunde cerinyelor expuse

Oferta a fost respinsd pe motiv pre! majorat.BIOENERG CONSTRUCT

Oferta a fost respinsd pe motiv pre! majorat.

l0.Modalitatea de evaluare a ofertelor:pe lotul intreg

ll.Criteriul de atribuire aplicat:Pre(ul cel mai scizut

l2.Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:Nu au fost aplica{i

factorii de evaluare

l3.Clasamentul ofertelor in urma aplicirii criteriilor de atribuire:Nu a fost

aplicat
l4.Reevaluarea ofertelor: nu au fost reevaluate repetat.

15.in urma examiniri qi evaludrii ofertelor depuse in cadrul proceduri de

atribuire, in baza deciziei grupului de lucru Nr.2 1058 7 l5l 1 din 27 -07 .2022

s-a decis atribuirea contractului de achizi{ie pubtici/acordului-cadru:

Denumirea Iotului

Operatorul
economic
desemnat
cAstieltor

Cantitatea
Pre{ul total
frr[ TVA

Pre{ul total
cu TVA

Lucrlri de reparalii curente a inclperilor
Blocului "A" $i a spaliilor auxiliare adiacente,

al IMSP Spitalul Dermatologie qi Maladii
Comunicabile

Unicons AI 1
I t8992r6,11 2279059,33



l6.Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru
ntru achizitli:

Denumirea operatorului
economtc

Data transmiterii Modalitatea de
transmitere

LTVART PRIM SRL Scrisoarea nr.284 din27.07.22 remisl la
data de 27,07.22

Scrisoare prin e-mail

Unicons AI Scrisoarea nr.283 din27.07.22 remisi la
data de 27.07.22

Scrisoare prin e-mail

SRL OLBI COM Scrisoarea nr.282 din27.07.22 remisl la
data de 27.07.22

Scrisoare prin e-mail

BIOENERG CONSTRUCT Scrisoarea nr.28l din27.07.22 remisi la
data de 27.07.22

Scrisoare prin e-mail

de:

-- Notil. Wr*nreo 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. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice.

l1.Grupul de lucru a respectat termenut de aqteptare pentru incheierea contractului

a|n6zi|eincazu|transmiteriicomunicdriiprin
contractului este mai micf, decAt pragurile I mijloace electronice qi/sau fax

prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

Notil*Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 03.07.2016, inclusiv a termenelor

de a$teptare, se efectueazd tn conformitate cu prevederile TITLULUI M Capitolul

I (CalculareaTermenutui) al Codului Civil, ;i implicit, art. 261 (1), 264 (a) ;i 265.

de achizitie incheia

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

incheierea contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de

art, 32 atin. (3) al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice), precum;i cd tn

cazul depunerii contestaliilor, aceastea aufost examinate ;i solulionate.

Prin prezenta dare de seomd, grupul de lucru pentru achizilii confirmd corectitudinea

des/dsurdiii procedurii de achizilie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor

legale tn vigoare.
._-,.--"- .t: -,.:.._

Conducltoruf 'grupului,tle',lucru pentru achizi{ii:

6

Contractele ac te e te!

.Nfi'.

W

Termenul
de

v*ahilitate

;;,,^

I
Unicons AI,

I 010600015688
r59 04.08.22 45200000-9 t899216,11 22790s9.33 3r.12.22
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DARE DE SEAMĂ

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

în baza: □ deciziei ANSC; □ raportului de monitorizare; □ decizie autoritatii contractante

Nr./ y ^  /22 din Y flO f 404?
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Serviciul de Informaţii şi Securitate al RM
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1006601000439
Adresa bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 166
Număr de telefon 022239391
Număr de fax -

E-mail oficial dtm_sis(a>sis.md
Adresa de internet sis.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

SIS SIS

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de preţuri oLicitaţie deschisă 
□Altele: [Indicaţi]

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

Bunuri □ Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei....... .. Echipamente TIC
Cod CPV 30200000-1
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental 
www. mtender. zov. md)

Nr. ocds-b3wdpl-MD-1654841429170
Link-ul:
https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-b3 wdp 1 - 
MD-1654841429170
Data publicării: 10.06.2022

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

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

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

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

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 536 259,14
3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)
1
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Data şi expunerea succintă 
solicitării clarificărilor

10.06.2022
Buna ziua. In caiet de sarcini este indicat tip: Patch-cord optic SC- 
SC UPC. Dar in Specificaţii tehnice este scris ca Patch-cord optic 
FC-SC. Va rog indicaţi denumirea corecta. Totoadata indicaţi va 
rog aveţi nevoie de Single Mode sau Mulţi Mode si Simplex sau 
Duplex. Si este o intrebare despre lungimea: patch-cordul trebuie 
sa aiba o lungimea lkm (1000m)?

Denumirea operatorului 
economic

“

Data şi expunerea succintă a 
răspunsului

14.06.2022
Buna ziua, Patch-cord optic FC-SC, Single Mode, lOOOm, pentru 
testare.

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor Nu s-au efectuat modificări.
Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz)

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

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

[Nu]

5. Până Ia termenul-limită (data 01.07.2022, ora 10:00), au depus oferta 4 ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1. SRL ”BTS Pro” 1008600061565 Bogdan GNIDAŞ
2. SRL ’’Triomac” 1006606001224 Sergiu SLEPŢOV
3. SRL ’’Ascenda IT” 1015600003378 Alexandru PALADII
4. SRL ’’Lanitron” 1002600027262 Alexandr CALININ
6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate 

de către operatorii economici:

Doiriiint'iilL'lc Milii-itiilc si alte condiţii, cerinţe obligatorii

Denumirea agentului economic -  
ofertant
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Cerere de participare + + +

Declaraţie privind valabilitatea ofertei + + +
Garanţia pentru ofertă în cuantum de 1% din suma -f 4. 4-

ofertei fară TVA.
Specificaţii tehnice + + +

Specificaţii de preţ + + +

DUAE + + +

Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” + + +
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(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:

Nr.
Lot

Denumirea
lotului

Preţurile ofertelor, lei fără TVA

Va
loa

rea
 e

sti
ma

tă 
(fa

ră
 

TV
A)

SR
L 

”B
TS

 
Pr

o” | h

C
V
O
co

<

£
C/D

SR
L 

„T
rio

m
ac

”

SR
L 

„L
an

itr
on

”

1 Tastieră 30000,00 27160,00 28000,00 36400,00
2 Mouse 6666,67 2134,00
3 Imprimantă color laser 63333,33 88380,00
4 Imprimantă color jet 5333,33 4947,00
5 Imprimantă multifuncţională 

color 22500,00

6 Imprimantă alb-negru 77916,67 49423,25 48280,00
7 Scanner Large Format 13333,33 13321,35
8 Scanner performant 5000,00 4526,65

9 Boxe 6250,00 2424,75 2025,00

10 Căşti 5000,00 2198,80

11 Dispozitiv de stocare portabil de 
tip USB 3250,00 2501,20 1495,00

12 Adaptor USB-Lan 1 Gbps 916,67 420,30 420,00

13 Bloc de alimentare de 
dimensiuni mici 6708,33 5771,50

14 Cablu SF/UTP CAT5e-4P-PVC 47529,17 43035,50

15 Cablu SF/UTP CAT5e-4P-PVC 13725,00 8784,00

16 Cablu coaxial TV 500,00

17 Cablu UTP-2 CAT5e-2P-PVC 2033,33 2074,00

18 Patch-cord optic SC-SC UPC 2000,00 10960,00

19 Scufiţe pentru RJ45 2083,33 225,00

20 Module patchpanel, RJ-45 
modulare ecranate 8333,33 3000,00

21 Patchpanel 4583,33 2200,00

22 Calculator All in one 173333,33 158255,50

23 Monitor 11 000,00 9457,50 9540,00

24 Switch 10/1001000Mbps, 8 
porturi 1 480,00 481,80 410,00 860,00

25 Switch 10/1001000Mbps, 5 
porturi 2 000,00 836,75 750,00 2150,00

26 SSD extern, USB 3.2, 2 TB 6250,00 28130,00 20550,00
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27
SSD-M2-NVMe 2TB 
PC720NVME SSD M.2 2280- 
S3-M

8 333,33 9538,30 16050,00 6420,00

28
Prelungitor 10A , minimum 3 
universal sockets + minimum 3 
USB

1 458,33 1321,75

29 Prelungitor 10A, 5 metri, 6 prize 1 125,00 1818,75

30
Covoraş de cauciuc pentru masa 
de lucru (mouse pad) de culoare 
întunecată (dimensiuni 900x400 
mm sau mai mare)

3 950,00 1875,40 2200,00

31 Geantă pentru laptop 333,33 242,50

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

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

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată Rezumatul
răspunsului
operatorului

economic
05.07.2022 SRL BTS Pro Lot 7 Scanner Large Format Scanner 

Confirmaţi sau infirmaţi, cu prezentarea actelor 
tehnice de la producător a următoarelor specificaţii: 
min. 250 dpi, min. 16 MP, max. 2 kg.
Lot 9 Boxe
Confirmaţi sau infirmaţi, cu prezentarea actelor 
tehnice de la producător a următoarelor specificaţii: 
30-20 KHz, fără subwoofer, min. 40 dB, black/grey 
metalic, max. 2.4 W, Headphone jack 3.5 mm, fără 
bluetooth, fără Wi-Fi.
Lot 11 Dispozitiv de stocare portabil de tip USB 
Confirmaţi sau infirmaţi, cu prezentarea actelor 
tehnice de la producător a următoarelor specificaţii: 
write -  min.50 MB/s, shockproof, waterproof.
Lot 12 Adaptor USB-Lan 1 Gbps 
Confirmaţi sau infirmaţi, cu prezentarea actelor 
tehnice de la producător a următoarelor specificaţii: 
adaptor USB-LAN ecranat.
Lot 23 Monitor
Confirmaţi sau infirmaţi, cu prezentarea actelor 
tehnice de la producător a următoarelor specificaţii: 
bloc de alimentare încorporat şi built-in speakers.

Operatorul 
economic a 
prezentat 

clarificările la 
data de 

06.07.2022

05.07.2022 SRL Triomac Lot 3 Imprimanta color laser 
Confirmaţi sau infirmaţi, cu prezentarea actelor 
tehnice de la producător a următoarelor specificaţii: 
Secure-IPP, ICMP, max. 620 W, print quality 
black/color 1200x1200 dpi, fără wi-fi.
Lot 9 Boxe
Confirmaţi sau infirmaţi, cu prezentarea actelor 
tehnice de la producător a următoarelor specificaţii:

Operatorul 
economic a 
prezentat 

clarificările la 
data de 

05.07.2022
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fără subwoofer, min. 40 dB, black/grey metalic, 
max. 2.4 W, fără bluetooth, fără Wi-Fi.
Lot 11 Dispozitiv de stocare portabil de tip USB 
Confirmaţi sau infirmaţi, cu prezentarea actelor 
tehnice de la producător a următoarelor specificaţii: 
write -  min.50 MB/s, shockproof, waterproof.
Lot 12 Adaptor USB-Lan 1 Gbps 
Confirmaţi sau infirmaţi, cu prezentarea actelor 
tehnice de la producător a următoarelor specificaţii: 
adaptor USB-LAN ecranat.
Lot 23 Monitor
Confirmaţi sau infirmaţi, cu prezentarea actelor 
tehnice de la producător a următoarelor specificaţii: 
Pixel Density: min. 82 PPI şi bloc de alimentare

_____________________________________ încorporat._____________________________________
9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic ______ Motivul respingerii/descalificării________
Pentru lotul 2 ”Mouse”, oferta SRL ”BTS Pro” nu corespunde documentaţiei de atribuire 

deoarece în caietul de sarcini a fost solicitat specificaţiile PS/2 Optical cu fir, fără adaptor USB-PS/2 
şi lungime fir min. 160 cm, însă operatorul economic a propus cu adaptor USB-PS/2 şi lungime fir 150 
cm, fapt pentru care oferta acestuia se respinge.

Pentru lotul 3 ’’Imprimantă color laser”, oferta SRL ’’Triomac” nu corespunde documentaţiei 
de atribuire deoarece în caietul de sarcini a fost solicitat specificaţiile Secure-IPP, ICMP, prinţ quality 
black/color 1200x1200 dpi, însă operatorul economic nu a putut preciza prin clarificările solicitate 
corespunderea acestor specificaţii, fapt pentru care oferta acestuia se respinge. Totodată, nu 
corespunde nici specificaţiile solicitate în caietul de sarcini precum: puterea imprimantei max. 620W 
şi specificaţia fără Wi-Fi, operatorul economic oferind echipament cu puterea de 622W iar opţiunea 
"fără Wi-Fi” nefiind la fel clarificată. în acelaşi timp, valoarea ofertei acestuia depăşeşte cu peste 30% 
valoarea estimată a lotului, iar potrivit art. 71 alin. 1) lit. d) liniuţa a 6-a din Legea nr. 131/2015 privind 
achiziţiile publice, atribuirea contractului de achiziţii pentru lotul respectiv se anulează.

Pentru lotul 7 ’’Scanner large format” oferta SRL ”BTS Pro” nu corespunde documentaţiei de 
atribuire deoarece în caietul de sarcini a fost solicitat specificaţia up to 2 KG, însă operatorul economic 
a propus echipament de 3KG, fapt pentru care oferta acestuia se respinge.

Pentru lotul 9 ’’Boxe”, oferta SRL ’’Triomac” nu corespunde documentaţiei de atribuire 
deoarece în caietul de sarcini a fost solicitată specificaţia max. 2.4 W, însă operatorul economic a 
propus echipament de 5W. Totodată, operatorul economic nu a putut preciza prin clarificările solicitate 
corespunderea specificaţiilor fără subwoofer, min. 40 dB, black/grey metalic, max. 2.4 W, fără 
bluetooth, fără Wi-Fi, fapt pentru care oferta acestuia se respinge.

Pentru lotul 9 ’’Boxe”, oferta SRL ”BTS Pro” nu corespunde documentaţiei de atribuire 
deoarece în caietul de sarcini au fost solicitate specificaţiile 30-20 KHz şi max. 2.4 W, însă operatorul 
economic a propus echipament de 80 -  20KHz şi 6 W. Totodată, operatorul economic nu a putut preciza 
prin clarificările solicitate corespunderea specificaţiilor min. 40 dB, fapt pentru care oferta acestuia se 
respinge.

Pentru lotul 10 ’’Căşti”, oferta SRL ”BTS Pro” nu corespunde documentaţiei de atribuire 
deoarece în caietul de sarcini au fost solicitate specificaţiile impedanţa max. 16 Ohm, sensibilitate 
microfon -47 dB, însă operatorul economic a propus echipament cu impedanţa 32 Ohm, sensibilitate 
microfon - 41 dB, fapt pentru care oferta acestuia se respinge.

Pentru lotul 11 ’’Dispozitiv de stocare portabil de tip USB”, oferta SRL ’’Triomac” nu 
corespunde documentaţiei de atribuire deoarece operatorul economic nu a putut preciza prin 
clarificările solicitate corespunderea specificaţiilor write -  min.50 MB/s, shockproof waterproof fapt 
pentru care oferta acestuia se respinge.

Pentru lotul 11 ’’Dispozitiv de stocare portabil de tip USB”, oferta SRL ”BTS Pro” nu 
corespunde documentaţiei de atribuire deoarece în caietul de sarcini a fost solicitată specificaţia write
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-  min. 50 MB/s, însă operatorul economic a propus echipament cu specificaţia Up to 30 MB/s, fapt 
pentru care oferta acestuia se respinge.

Pentru lotul 12 ’’Adaptor USB-Lan 1 Gbps” ofertele SRL ”BTS Pro” şi SRL ’’Triomac” nu 
corespund documentaţiei de atribuire deoarece operatorii economici nu au putut preciza prin 
clarificările solicitate corespunderea specificaţiei adaptor USB-LAN ecranat, fapt pentru care ofertele 
acestora se resping.

Pentru lotul 15 ’’Cablu SF/UTP CAT5e-4P-PVC”, oferta SRL ’’Lanitron” nu corespunde 
documentaţiei de atribuire deoarece în caietul de sarcini a fost solicitată specificaţia SF/UTP, PVC şi 
împletitură metalică, însă operatorul economic a propus echipament cu specificaţia F/UTP, PE 
(polietilen) şi fără împletitură metalică, fapt pentru care oferta acestuia se respinge.

Pentru lotul 18 ’’Adaptor USB-Lan 1 Gbps”, oferta SRL ’’Lanitron” nu corespunde 
documentaţiei de atribuire deoarece valoarea ofertei acestuia depăşeşte cu peste 30% valoarea estimată 
a lotului, iar potrivit art. 71 alin. 1) lit. d) liniuţa a 6-a din Legea nr. 131 /2015 privind achiziţiile publice, 
atribuirea contractului de achiziţii pentru iotul respectiv se anulează.

Pentru lotul 23 ’’Monitor”, oferta SRL ”BTS Pro” nu corespunde documentaţiei de atribuire 
deoarece în caietul de sarcini a fost solicitată specificaţia built-in speakers, însă operatorul economic 
a propus echipament fără acest parametru, fapt pentru care oferta acestuia se respinge.

Pentru lotul 23 ’’Monitor”, oferta SRL ’’Triomac” nu corespunde documentaţiei de atribuire 
deoarece în caietul de sarcini a fost solicitată specificaţia bloc de alimentare încorporat, însă 
operatorul economic a propus echipament cu bloc de alimentare extern, fapt pentru care oferta acestuia 
se respinge.

Pentru lotul 26 ”SSD extern, USB 3.2, 2 TB”, oferta SRL ’’Triomac” nu corespunde 
documentaţiei de atribuire deoarece valoarea ofertei acestuia depăşeşte cu peste 30% valoarea estimată 
a lotului, iar potrivit art. 71 alin. 1) lit. d) liniuţa a 6-a din Legea nr. 131 /2015 privind achiziţiile publice, 
atribuirea contractului de achiziţii pentru lotul respectiv se anulează.

Pentru lotul 29 ’’Prelungitor 10A, 5 metri, 6 prize”, oferta SRL ”BTS Pro” nu corespunde 
documentaţiei de atribuire deoarece valoarea ofertei acestuia depăşeşte cu peste 30% valoarea estimată 
a lotului, iar potrivit art. 71 alin. 1) lit. d) liniuţa a 6-a din Legea nr. 131 /2015 privind achiziţiile publice, 
atribuirea contractului de achiziţii pentru lotul respectiv se anulează.___________________________
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:__________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea
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Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea
13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care o fertele au fost reevaluate repetat)
Motivul reevaluării ofertelor -

Modificările operate -
---------A i i » , , I ........ , ..... —  ---- ----------- ------------------------

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv 
TVA)

Lot 1,4, 8,13, 
22,28,30,31

SRL ”BTS 
Pro”

Conform
SIARSAP 204 100,30 204 100,30 244 920,36

Lot 6 ,24,25,27 SRL
’’Triomac”

Conform
SIARSAP 55 860,00 55 860,00 67 032,00

Lot 14,17,19- 
21

SRL
’’Lanitron”

Conform
SIARSAP 50 534,50 50 534,50 60 641,40

Astfel, în rezultatul evaluării ofertelor, Grupul de lucru a decis:
Se declară câştigători ai procedurii nr. ocds-b3wdpl-MD-1654841429170 din 01.07.2022 privind 

achiziţionarea echipamentelor TIC, următorii operatori economici, cu sumele contractelor ce urmează 
a fi încheiate:

S.R.L. ”BTS Pro” pentru loturile 1 ,4,8,13,22,28,30,31
Suma -  244 920,36 (două sute patruzeci şi patru mii nouă sute douăzeci,36) lei cu TVA;

S.R.L. ’’Triomac” pentru loturile 6,24,25,27
Suma -  67 032,00 (şaizeci şi şapte mii treizeci şi doi,00) lei cu TVA;

S.R.L. ’’Lanitron” pentru loturile 14,17,19-21
Suma -  60 641,40 (şaizeci mii şase sute patruzeci şi unu,40) lei cu TVA.

în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, operatorul economic declarat câştigător va 
prezenta în termen de 6 zile calendaristice de la recepţionarea prezentei scrisori, garanţia de bună 
execuţie a contractului în cuantum de 15%, sub formă de transfer la contul autorităţii 
contractante (MF-TR Chişinău bugetul de stat, C.F. 1006601000439, IBAN: 
MD10TRPCAA518440A00462AA, TREZMD 2X), conform pct. 18 din Anunţul de participare.

în cazul neprezentării garanţiei de bună execuţie a contractului în termenul expus supra, se va 
considera ca refuz al semnării contractului. Astfel, autoritatea contractantă va aplica prevederile pct. 93 
din documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii, aprobată prin 
Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021.

Totodată, potrivit pct. 2 al Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 145 din 24.11.2020 cu privire la 
aprobarea Declaraţiei privind confirmarea identităţii beneficiarilor efectivi şi neîncadrarea acestora în 
situaţia condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru 
corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani, în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii 
de achiziţie publică, ofertantul desemnat câştigător va prezenta Declaraţia (se anexează) Agenţiei 
Achiziţii Publice (pe poşta electronică bap@,tender. gov.md) precum şi autorităţii contractante (pe poşta 
electronică dtm sis@sis.mdV

15. Anularea procedurii de achiziţie publică:

7

mailto:sis@sis.mdV


Loturile 5 şi 16 se anulează din lipsa ofertelor;

Loturile 2, 3, 7, 9-12,15, 18,23,26, 29 se anulează din lipsa ofertelor conforme documentaţiei de 
atribuire;

16. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii:
Denumirea operatorului 

economic
Data transmiterii Modalitatea de 

transmitere
SRL ”BTS Pro” b l .  Of- .2022 Mijloace electronice
SRL ’’Triomac” â7~. OI .2022 Mijloace electronice

SRL ’’Ascenda IT” QJ-. e f  .2022 Mijloace electronice
SRL ’’Lanitron” 55^. .2022 Mijloace electronice

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

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

□6 zile în cazul 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

aşteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV  Capitolul I(Calcularea 
Termenului) al Codului Civil, şi implicit, art. 261 (1), 264 (4) şi 265.

17. Contractele de achiziţie încheiate:

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/
Cu capital 

mixt/asocicre/ 
Cu capital 

străin

Valoarea contractului

\r .
d/o

Denumirea
operatorului

economic,
(IDNO)

Nr.
contract

ului
Dala

contractului Co
d 

CP
V

Iară TVA cu TVA
Te

rm
en

ul
 d

e 
va

lab
ili

ta
te 

a 
co

nt
ra

ct
ul

ui

1 SRL ”BTS 
Pro”

Cu capital 
autohton i( 0^/22 SP.cX .2022

30
20

00
00

-1

204 100,30 244 920,36

31
.1

2.
20

22

2 SRL
’’Triomac”

Cu capital 
autohton H 0.3/22 /<0.03.2022

30
20

00
00

-1

55 860,00 67 032,00

31
.1

2.
20

22
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SRL
’’Lanitron”

Cu capital 
autohton

ooooo(NOm

50 534,50 60 641,40

<N(NO<N
<N

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 Iotului/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 0
Cel mai bun raport calitate-preţ □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încheierea 
contratului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de aii. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice ), precum şi că în cazul depunerii contestaţiilor, acestea au fost 
examinate şi soluţionate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii 
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legalejn-yigagre.

Adjunctul preşedintelui grupului de lucru pentru achiziţii: ^
Serghei DULGHIERI

!• :S £ 3 o 5 2'!
U~ ^

t-%. j/î*
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DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziţii publice prin 

procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare

Nr. 66 din Ao.og- 2022

1. Date cu privire Ia autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante ÎM ”Exdrupo”
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1003600161002
Adresa mun. Chişinău
Număr de telefon 022 471165
Număr de fax 022 471165
E-mail oficial ap.exdrupo@mail.ru
Adresa de internet www.exdrupo.md
Persoana de contact Tetelea Radion

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunţ de participare

Procedură de achiziţie repetată (după caz) Nr: Procedură de negociere fără publicare
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri x Servicii a Lucrări □

Obiectul achiziţiei Borduri de beton
Cod CPV 44114200-4
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor t proceduri decât licitaţia 
deschisă) f ( ■ j yf -!

D at fiind  faptul ca în  urma desfăşurării licitaţiei deschise nr. 
21059409  din 26 .07 .2022  privind achiziţionarea bordurilor de 
beton, nu a fost depusă n ici o  ofertă, însă lucrările de reparaţie 
a infrastructurii rutiere sunt în plină desfăşurare, pentru a nu 
tergiversa executarea acestora şi afecta securitatea circulaţiei 
rutiere, s-a decis de a iniţia procedura de negociere fără 
publicare întru asigurarea în regim  de urgenţă a unei cantităţi 
m inim e de elem ente de beton.
Potrivit art. 56 alin. 1 lit. b): "în  c a z u l c o n tra c te lo r  d e  a c h iz iţii  
p u b l ic e  d e  bunuri, d e  lu c ră r i ş i  d e  s e rv ic ii,  a u to r ita te a  
c o n tra c ta n tă  p o a te  u tiliza  p r o c e d u r a  d e  n e g o c ie re  f ă r ă  
p u b l ic a r e a  p r e a la b i lă  a  u nu i an u n ţ d e  p a r t ic ip a r e  d a că :  
b) în tr-o  m ă su ră  s tr ic t  n ecesa ră , d in  m o tiv e  d e  m a x im ă  
u rg e n ţă  c a  u rm a re  a  u n o r even im en te  im p r e v iz ib ile  p e n tru  
a u to r ita te a  c o n tra c ta n tă  în cau ză , n u  s e  p o t  r e s p e c ta  
te rm e n e le  p e n tr u  p r o c e d u r a  d e  l ic i ta ţ ie  d e s c h isă  s a u  d e  
n e g o c ie re  cu  p u b l ic a r e a  p r e a la b i lă  a  u nu i a n u n ţ d e  
p a r tic ip a r e .  S itu a ţiile  in v o c a te  p e n tr u  a  ju s t i f ic a  m a x im a  
u rg e n ţă  nu  tre b u ie  s ă  f i e  im p u ta b ile  a u to r ită ţ i lo r  
co n tra c ta n te . A u to r i ta te a  c o n tra c ta n tă  n u  a re  d re p tu l d e  a  
s ta b i l i  d u ra ta  co n tra c tu lu i p e  o  p e r io a d ă  m a i m a re  d e c î t  c e a  
n e c e s a r ă  p e n tr u  a  f a c e  f a ţă  s itu a ţie i  d e  u rg e n ţă  c a r e  a  
d e te rm in a t a p lic a r e a  p r o c e d u r ii  d e  n e g o c ie r e fă r ă  p u b lic a r e a  
p r e a la b i lă  a  u n u i’a n u n ţ d e  p a r t ic ip a r e

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului ;: guvernamental 
www.mtendefigov.md) :V ^

Nr: Procedură de negociere fără publicare
Link-ul:
Data publicării: prin intermediul poştei electronice 
01.08.2022

Platforma de achiziţii publice utilizată □ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data:

Link-ul:
1
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Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
Nu este cazul

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

Sursa de finanţare □Buget de stat; □Buget CNAM; DBuget CNAS; 
□Surse externe; oAlte surse: Autofinanţare

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 120 700

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire: Nu sunt

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

Data transmiterii

4. Operatorii economici cărora le-au fost expediate invitaţii de participare la procedura de 
atribuire:

Denumirea operatorilor economici Data expedierii invitaţiei de participare
SRL ’Termosistem” 01.08.2022
SRL ’Tacobaş Construct” 01.08.2022
SRL ”Radial Plus” 01.08.2022

5. Modificări operate în documentaţia de atribuire: Nu sunt

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

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

Termen-limită de depunere şi deschidere a 
ofertelor prelungit (î/wpă caz)

[Indicaţi numărul de zile]

6. Până la termenul-Iimită (data 04.08.2022, ora 14:00), a fost depusă 1 ofertă:

Nr.. Denumirea operatorului 
economic IDNO Asociaţii/

1 s

administratorii
1 SRL ”Termosistem” 1003600117881 Ursu Valeriu/Ursu Valeriu

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

Dentimiredoc ument -
DMumiheă operatorului economic

SRL ’Termosistenr’
Documentele ce constituie oferta

Specificaţia tehnică Formularul (Anexa nr. 22) prezentat
Specificaţia financiară Formularul (Anexa nr. 23) prezentat
DUAE- ■ A prezentat

Documente de calificare
Cerere fie participare Formularul (Anexa nr.7) prezentat
Dovada înregistrării persoanei juridice prezentat
Acte ce atestă conformitatea produselor prezentat
Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor prezentat

Experienţa similară Formularului (Anexamr» 9) prezentat
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Certificat de atribuire a contului bancar ; prezentat
Formularul informativ despre ofertant prezentat
Raport financiar prezentat
Declaraţie privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8) prezentat
Informaţia privind asocierea (Anexa nr.l 1) prezentat
Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului conform Formularul 
(Anexa nr. 13)

prezentat

Declaraţie privind personalul de specialitate propus 
pentru implementarea contractului ;conform 
Formularul (Anexa nr. 14)

prezentat

Lista subeontractanţilor şi părţile din contract care 
sunt îndeplinite de către aceştia (Anexa nr. 15) prezentat

Angajamentul terţ susţinător financiar Formularul 
(Anexa nr.l 6) prezentat

Declaraţie terţ susţinător financiar Formularul 
(Anexa nr. 17) prezentat

Angajament privind susţinerea tehnică şi 
profesională a ofertantului/grupului de operatori 
economici Formularul (Anexa nr.l8)

prezentat

Declaraţie terţ susţinător tehnic Formularul (Anexa 
nr.l 9) prezentat

Declaraţie terţ susţinător professional Formularul 
(Anexa nr.20) prezentat

8. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preţul
ofertei

(fără TVA)*

Cantitate 
< şi unitate 

de măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice
Borduri de 

beton
50x24,5x20cm

SRL
’Termosistem” 156 910,00 1700 buc. + +

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

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic

10. Ofertanţii respinşi/descalificaţi: Nu sunt

Denumirea ” 
operatorului economic

Motivul rcspingcrii/dcscalificării

11. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot x
Pentru mai multe loturi cumulate □

3



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:_________________________

12. 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 □

13. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi: Nu este cazul

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

14. Reevaluarea ofertelor: Nu este cazul
Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică:
D en u m irea  lotului ? D enum irea

operatorulu i
econom ic

C antitate  
şi unitate  

de
m ăsură

P reţu l unitar  
(fără T V A )

P reţu l total
■ (fără TV A )

P reţu l total 
(inclusiv  

T V A )

B ord u ri d e  b eton  
5 0 x 2 4 ,5 x 2 0 c m

SR L
”T erm osistem ”

1 7 0 0  b u c . 9 2 ,3 0 156 910,00 188 292,00

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

Denumire# operatorului 
economic

Data transmiterii ^M odalitatea de transmitere

SRL ’T erm o sis tem ” o ? ,  o p -  2022 term o sistem  ( a ) r n  ai 1. ru

17. Contractul de achiziţie încheiat:

D en u m irea
op eratoru lu i

econom ic

întreprinderea: 
Cu Capital 

Autohton/ Cu 
Capital Mixt/ 
Asociere/Cu 

Capital Străin

N um ărul 
şi data  

con tractu lu i

Cod
C P V

V aloarea contractu lui
T erm en de 
valab ilita te  

al
contractu luitară T V A

inclusiv
T V A

SRL
"TERMOSISTEM”

Cu Capital 
Autohton MS ţ o . o t f . s a

44114200-4 156 9 1 0 ,0 0 188 2 9 2 ,0 0 3 1 .1 0 .2 0 2 2

18. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi): Nu este cazul
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Au fost aplicate criterii pentru achiziţii publice durabile (achiziţii (DA/NU)

Valoarea de achiziţie cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicatecriterii.de ^ (indicaţi suma cu TVA)

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care aii fost aplicate criterii.
defifiurăBiîit^ Jl? '
Criteriuljde a ^  pentru care au fost 
aplicate criterii de®durabilitate:i/ ' ; , '

IKrfU SE: s  S:3111
; ...... ..... «s*

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

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr. 10 din 05.08.2022 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

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

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Lucrări  

Obiectul achiziției Amenajarea unei porțiuni din terenul cu numărul 
cadastral 0100313,476 spațiu verde, situat pe strada 
Mircea cel Bătrân 29/1 

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

Legea 131 privind achizițiile publice 

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

https://achizitii.md/ro/public/tender/21059065/lot/1
1584416/ 
ocds-b3wdp1-MD-1656330329531 
Data publicării: 27.06.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

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

Data: BAP 49 din 24.06.2022 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap
_nr_49_3.pdf 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: BAP 49 din 24.06.2022 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap
_nr_49_3.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2 345 274,34 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

Data solicitării clarificărilor   2 iul 2022, 10:57 
Denumirea operatorului economic -- 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Buna ziua, va rugam sa specificati parametrii tehnici/model 

pentru banca pentru parc (poz.24) si a urnelor de gunoi pentru 
parc (poz.25) 

mailto:info@pretura.ciocana.md
http://www.mtender.gov.md/
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Expunerea succintă a răspunsului  Buna ziua, parametrul urnelor de gunoi ( din metal si lemn, 
forma cilindrica, maro, 40 L), banca pentru parc( cu spatar 
metal+ lemn, 150 x 53x 76 cm). 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 18.07.2022, ora 08:00), au depus oferta 3 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 
IDNO Asociații/ administratorii 

1. BELOCTAN SRL 1003600029931 Serghei Poddeacev 
2. Vicoliv Grup SRL 1014600018975 Turcanu Liviu 
3. Vastavit SRL 1004600066894 Vitalie STAVILA 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

BELOCTAN 
SRL 

Vicoliv 
Grup SRL Vastavit SRL 

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

prezentat prezentat prezentat 

Documente de calificare  
Cerere de participare  prezentat prezentat prezentat 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei  prezentat prezentat prezentat 
Grafic de executare a lucrărilor  prezentat prezentat prezentat 
Declaraţie privind experienţa similara a Ofertantului prezentat prezentat prezentat 
Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului  

prezentat prezentat prezentat 

Declaraţie privind personalul de specialitate propus 
pentru implementarea contractului  

prezentat prezentat prezentat 

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

prezentat prezentat prezentat 

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

prezentat prezentat prezentat 

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

prezentat prezentat prezentat 

Certificat de conformitate ale principalelor materiale 
utilizate 

prezentat prezentat prezentat 

Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, prezentat prezentat prezentat 
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contribuţiilor 
Certificat de atestare tehnico-profesională (diriginte de 
șantier- construcții rutiere) 

prezentat prezentat prezentat 

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

prezentat prezentat prezentat 

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

prezentat prezentat prezentat 

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

prezentat prezentat prezentat 

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

prezentat prezentat prezentat 

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

prezentat prezentat prezentat 

Cerințe suplimentare obligatorii vizitarea obiectului prezentat prezentat prezentat 
 

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

operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Amenajarea unei porțiuni 
din terenul cu numărul 
cadastral 0100313,476 
spațiu verde, situat pe 
strada Mircea cel Bătrân 
29/1 

BELOCTAN 
SRL 

2 333 333,33 Conform 
devizului 
de 
cheltuieli 

+ + 

Vicoliv Grup 
SRL 

2 344 659,17 Conform 
devizului 
de 
cheltuieli 

+ + 

Vastavit SRL 
2 528 155,23 Conform 

devizului 
de 
cheltuieli 

+ + 

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

cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a 
solicitat:  

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

19.07.2022 Beloctan S.R.L. Solicitarea  prezentării 
copiillor proceselor-
verbale  la terminarea 
lucrărilor, copiile 
contractelor menționate 
în oferta dvs. pentru 
anul 2021 conform 
solicitării autorității 
contractante. 

22.07.2022, anexat la dosar 

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

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru un singur lot 
11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

13. Reevaluarea ofertelor: nu este 

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) 
Amenajarea 
unei porțiuni 
din terenul cu 
numărul 
cadastral 
0100313,476 
spațiu verde, 
situat pe strada 
Mircea cel 
Bătrân 29/1 

BELOCTAN 
SRL 

Conform 
proiectului 

2 333 333,33 
 

2 333 333,33 2 800 000,00 

 
15. Anularea procedurii de achiziție publică: 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

BELOCTAN SRL 28.07.2022 e-mail 
Vicoliv Grup SRL 28.07.2022 e-mail 
Vastavit SRL 28.07.2022 e-mail 

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

17. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 
 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 
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În cazul în care valoarea estimată a contractului 
este egală sau mai mare decât pragurile 
prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizițiile publice 

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

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

18. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprin
derea: 

Cu 
capital 

 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/a

cordului-
cadru 

fără TVA inclusiv TVA 

BELOCTAN 
SRL 

autohton 68/22 05.08.2
022 

452000
00-9 

2 333 333,33 2 800 000,00 31.12.2023 

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

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

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

 

            Sinilga ȘCOLNIC_____________                                                 _________________ 
                       (Nume. Prenume)                                                                                                              (semnatura) 

                                                 
                                                                                                             L.Ș. 
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7 Informalia privind corespunrlerea оfеrtеlоr eu сеriп tele Solicitate:

Dепчmirеа lotului Dепчmirеа operatorului
economic

Рrе!ul
ofertei

(firа Тvд)*

cantitate
ýi unitate

de mбsчri

Corespunde
rеа cu

cerin(ele de
calificare

Соrеsрuп
dеrеа сu

ýpecifica(ii
Ie tehniceGroup One SRL 141 669,зз + +

Vega Total l43 зз3,30 + +

Лот 1

Закупка щебня с
доставкой

Sеrчiсе Gruр''"APS 165 ззз,зз +

J



Data
solicitirii

Ореrаtоrчl economiJ Iпfоrmа{iа solicitatй Rezmatul rispunsului
о еrаtоrчlui есопоmiс

9 Ofertan(ii respins,i/descaiifi ca{i:

10. Modalitatea de ечаluаrе а оfеrtеlоr:
pentru fiecare lot й
pentru mai multe loturi cumuiate п
pentru toate loturile п
AIte limitari privind пumйrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: РпdiсаtiJ
Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai sc5zut И
Costul cel mai sc5zut tr
Cel mai bun raport calitate-pre1 п
Cel mai bun raport calitate-cost a

cel паi Ьuп raport calitatc-prc1

l3. RеечаIuаrеа оfеrtеlоr:

(Iп cazul iп care iп cadrul proceclurii.de atrib_uire Suпt aplicate mаi пultе crilerii de alribuire, se voriпdica toate criteriile de atribuire aplicate si dепuпirеа tbturitor аfеrепtе)

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplica{i:
(se va сопрlеtа репtru loturile care aufost atribuile iп baza criteriitor
sau ceI паi Ьuп raport caIilate-cost)

о
Denumirea

eratorului economic respingerii/dcscalifi сiriiMotivul

F'actorii de evaluare vаlоаrеа din оfеrtй PunctajuI caicutat
enD uml rеа о to u1rul TotalDenumiTe factorul 1 Ропdеrеа

Denumire factorul n onderea

tivul аrll fertelом гееч lа u о оr
Modificirile о erate

4

(Se va сопрlеtа iп cazul iп care ofertele aufost reevalttate repelat)

(Iпfоrmа|iа priviпd "Corespuпelerea cu сеriп|еlе de cali/icare" ;i "Corespuпclerea cu speci|icayiiIetеhпiсе" , Se уа сопSеппа рriп; ,,+" iп cazul 
'corespuп,jirii 

;i p,"i, ,,-'' iп cazul песоrеsрчпdеrii)

8, Репtru elucidarea uпоr neclarititi sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei cu
;".:i:",hT"o"n" 

in documentalia de atribuire (inclusiv justifiea."" p."фi;i;;;;.; de scйzut) s-

economic 1



14, in urmа examiniri, evaluirii si соmраririi ofertelor depuse in cadruI procedurii de atribuire s-adecis:

Atribuirea contractului de achizilie publicй./acorduluicadru:

Dепumiгеа lotului Dепumirеа
operatorului

economic

caлtitate ýi
unitate de
mдsurtr

Рrе{uI total
(fйrй ТVА)

Рrе{uI total
(inclusiv
тчА)Лотl-

3акупка щебпя с
доставкой

кGrоuр One> SRL 1 141 669,зз 141 669.зз

Anulаrеа procedurii de achizilie publicё

iп tеmеiцl ап. 7l aIin. _ lit _.
Аrgumепtаrе:

(Iпfоrпаrеа operalorilor есопоtпiсi iпpticayi iп procedura de atribuire despre deciziile grupului сlеlucru репtrч achizi|ii se realize,azd iп iопfоппititе cu preveclerile art. 3l oi trg:ii nr, i-з t ain з iuti,20I5 priviпd achiziliile publice)

15. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru репtru achizilii:

16. ТеrmепuI de а9tерtаrе репtru incheierea contractului:

ýele_ctayi tеrmепul de a;teptare respectat. calcularea tеrпепеlоr prevdzute cle Legea пr. ] з ] r]iп З iulie20l5 priuiпd achiziliile рuЬliсе, iпсlusiv а tеrпепеlоr de a$leptare, se еJёсluеаzd iп сопJЬrrпilаtе cuprevederile TITL(ILUI IV Capitolul I (Calcularea Termeпultli_l 
^al 

Cotctului Civil al iipubicii Mott]ova)

5

Dепчmirеа ореrаtоrчlui
economrc

Data tгапsmitеrii Modalitatea de transmitere

One SRL е-mаilVе Total 29.07.2022 е-mаil"APS Service G е-паil

teri carlZ Z е n azliс tIan mS соmun r1 пр
l1-1 о еасе ectro сеnl uSa fhх

оаrеа estimatd а contractuluicazul in саrе val

vind achiziliile publice
п 1l zile in cazul netTansmiterii comunicirii

1оасе eleclronice i/sau fax пrrn n1r

аr1lп Z1 111 cazul mсо unlс rlnр
ll1l оасе sau fы

oarea estimatй а contractului
este egald sau mai mffе decAt praguTile

gii пr. 13i din
ublice

cazul in саrе val

previzute
achizi

а 2art. lnа1 J Leal( )
з ul е 20 51 rl ndчl ер t1

cazuI пеtrапsm iterii соmuпiсдrii
loace electronice

п lб zile in
i/sau fax п111l

17. Contractul de achiziJie/acordul-cadru ?ncheiat:

Рrе{чl
цпitаr

(fПrй ТVА)
170003,20

29.07.2022

29.07.2022

6

Е
este mai miсё decAt pragurile prevdzute la ar1. 2
alin. (3) al Legii rT. 131 din 3 iulie 2015

1ral-rsmiterii
electronice

1

tr



vаlоаrеа contractuluiDenumirea
operatorului

economic

Iпtrерriпtlеrеа:
Сч capital
autohtoл/
cu capital

mixraýociere/
cu capital striin

NumErul
ýi data

сопtrасtчlчv асоrdчlчЁ
cadru

cod
срч

far5 тVА inclusiv ТvА

Теrmеп de
valabilitate al
contractului/
acordului-

саdru(GROUP ONE)
SRL

Cu capitai
autohton jV! 78 05,08.2022 142000

00-3 141669,зз 17000з,20 з1.12.2022

,l8, Informatia privinrl achizi{ii publice durabi|e (achizitii verzi) (rчЬriса datД se cornp|eaeazi dоаr iпcazul iп саrе la рrосеdurа de achizitie р"Ыi"i "u 
r"ii'rpП.ut" 

"rite.ii de durabi|itate si s-a incheialсопtrас.,сопlrасtе репtru Iot/loturi p"n,.u 
"ur* 

uu гЪ.i'"iirc"," 
".il".ir;;;;;;;,i;;';;,"-

6

Au fost aplicate criterii pentru achizilii publice durabiIe (achizitiiverzi)? -- ----vrrv \qllll t

Iulgчт" de achizilie cu ТVА din contract/ contracte аlotului/loturilor pentru саrе au fost aplicate 
".it";i ;;durabilitate (Iei MD): пdiсауi suma cu ТVД)(i

dul Срv al lotului/loturiloг репtrч саrе au fost aplicate criteriidцrabilitate:
Со
de

Criteriul de аtгiЬчirе репtrч lotul/loturile репtru саrе au fostaplicate criterii de durabilitate;

(Nume, Prenume)
(Sеmпёturа)

РriП РrеzеПtа dore de seamd, gruPul tle lucru declarit cti lеrпrcпчI de a;leplare репlrа iпclteiereпcoПtractalai,/coПlraclelor inclicote afisl_r"rp"rtot 1niipiao-t! iazurite рrеvdz;, ;;;;,'r;.';i ;;;.' о1 0t tegii пr.13I diп 3 iulie 20]5 priyiпtt achiziliile irыti-j,'ir-:йi'ri .",i in "rr; ,;;;:;;;; "'oinиyiit- ;v*ureceplioпdrii rapoartelor cle mопi!оriz.оr", i""ort"o'oiloi"""o)rirror" 
;i solu.ioпare.

Рriп рrеzеп!о clure cle sесttпй, еruрu_! rk lucru репtlч achizi{ii сопrtrпd_ (oleclhuditrco rtes|isurdrii pro.,,alufiile achizilie, Japt p"otru 
"оr" 

joortd ,arp""rt"ii 
"br1").'iir'"i,,'"r'',,, "roIe 

iп vigoпre.

СопdчсitоrчI grupului de lucru репtrч achizitii:

Саrарirеа Nicolai

(DA/NU)

Рrеtчl cel mai Scбzut .
Costul cel mai scйzut п

Cel mai bun raport
calitate-pre! п

Cel mai Ьчп rароrt
caIitate-coýt п

G^ьJ



DARE DE SEAMA

cle atribuire a contractului de achizilii publice

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

din !'1.0!2!22

Date cu privire la autoritatea contractant[:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

@i.ip"t,'sr*taTreigf
tfrtO-ZOOS mun. ChiEindu, str' Alecu Russo, l-1-
10036001 s2592

mun. ChiSiniu, str. Alecu Russo, 11

022441185,022438237
022441185

wr,lrv.treime.md
Nina Lipciu

nCererea ofertelor de preluri Mlicitalie
deschis[ nAltele: [lndic:aSi

Bunuri EI Servicii I Lucriri n

Materiale de cr:nstr ie a.2022

44100000-1

Nr: 21058744

t-irrt *t : ttttps : //mtender' gov.md/tende'rs/ocdrs-

b3wdp I -MD- I 65 5 8 02 287 807 ? tab:contract-

MDa nNu
Link-ul c[tre planul de achizilii publi':e:

publicat:

V
tr
tr

Denumirea autoritllii contractante
Localitate

Numir de telefon
NumIr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
P..*""" de contact (nume, prenume, telefon,

Tipul procedurii de atribuire aplicate

Procedura de achizli(ie repetat[ (dupd

Tipul obiectului contractulu.i cle

achizitie/ acordului-cadru

Expunerea motivuluiltemeiului privind
alegerea procedurii de atribui1e (in
cazul aplicdrii altor proceduri eleciit

licrta{,ia deschi,

Pro..d,rra de atribuire (se va indica din

c adr ul p or talul ui guv ernament al
www.mteudgl=ggt.mcil

Platforma de achizi{ii publice utilizatii

Procedura a fost inclusi in planul de

achizi{ii publice a autoriti{ii
contractante

Anurr{ de inten{ie Publicat in BAP
https:/,

IDNO
Adresa

achizitii.md; I e-licitatie'md; I



Tehnici qi instrumente specifice de

atribuire

Sursa dle finan{are

Vatoaiea estimatl (lei, fird T'VA)

rAcord-cadru nsistem dinamic de achrizilie

MLicitalie electronicii nCatalog electr'lntc

ner,get de stat; EIBuget CNAM; r:Buget

CNAS; rsurse externe; MAlte surse: Si:,tse

3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire: NU Aa FOST

(se va completa tn cazul tn care au.fost solicitat'e clarificdri)

4. ModificIri operate in documenta{ia de artribuire: Na Aa FosT

(Se va completa tn cazul tn cttre aufo,st operate modificdri)

Data solicitirii clarificlrilor 29 iun 2022,16'.51

Denumirea operatoruluiL economic Anonim

L

Expunerea succint[ a solicitlrii de

clarificare
Expunerea succinti a rSspunsului 1 iu\2022, 12:30

Data transmiterii Ambala1ul poate fi diferit irr dependentd desigur de

producrtor, nu este o restrictie speciali, principalul

sd fie ambalatd in cdldiri.

Data solicitlrii clarificirilor 29 iun 2022,16:53

Denumirea operatorului economi! Anonim

Expunerea succintl a solicitlrii de

clarificare
Vopsea lavabil[ universalS ce grad de rezistenta lrl

frecare umeda confonn claselor de lavabilitate?

Expunerea succintl a risPunsului 1 iul2022, 12'.30

Data transmiterii se recomanda vopseaua din clasa 1 del

lavabilitate, care rezistd excelent la curiiliriler
repetate chiar qi cu anum.[e-squli!.--

Data solicitlrii clarificirilor 29 iun 2022,16:51

Denumirea operatorului economic Anonim
ffioir,rensiunr?Expunerea succinti a solicitlrii de

clarificare
Expunerea succintl a rilsPunsului 30 iun 2022,14:06

Data transmiterii Peria urmeazi si fie dreptungntulara, oe

dimensiunile standarde 150x50 mm

Rezumatul modifi clrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (dupd coz)
[Indica\i sursa utilizatd ;i data publicdrii]

Termen-limit[ de depunere qi deschidere a'

ofertelor prelungit (duPd caz)

pndicali numdrul de zileJ

5. Pfln[ la termenul-limitfl (12.07.2022,or:r 13:30), au depus oferta 5 ofertanli:

Nr.

I

Dr,'num irea operal orulu i economic TDNO Asocia{iir'
administratorii

Soverang SRL I 0026000085i 3 C onfor m dat e I or S I A -&Ul
Mtender

696 229,00 lei

2



t0t 1600018158 Cctnform datelor SIA RSitLl

Mtender2 Beax Com SRL

I 0 t 9605000048 Con-form datelor SIA RSAP

Mtenolet3 Piramirla Market SRL

1 00360s003769 Conform datelor EIA P.SAL

Mrcnder4 Catadeni-Lux SRL

5 MANTICORA SRL 1011600002683 Conform dalelor SIA Ri;, f
Mtender

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

citre operaiorii economici: Conform datellgr SIA RSAP Mtencler

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

dicumentayia de atribuire Si se va consemna p,rin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (fn cazul

cdnd documentul afost prezentat, dar nu ssvs5'pundecerin{elor de calificare))

6.

1

,Ii

Denumire
document

Denrumirea operat< lui economic

Soverang SRL Beax Clom SRL Piramida
Market SRL

Catadeni-
Lux SRL

Manticora
SRI

Documentel,
(Se vq consmna Prin: Pre

ce constituie of(
',entaL ngplg1eltlel

lrta

W;;ntat

prezentat

Propunerea
tehnicI

prezentat prezentat prezentat prezentat

Propunerea
financiarI

prezentat prezentat prezentat prezentat

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentqt prezentat

Garan{ia pentru
ofertd
lduni coz)

prezentat prezentot Ne
prezentat

Ne
prezentat

pre'zental

Documente de calificare
Se ra co"s*na prt", prqtentat, nePrezentat, nu coresnunde

Certificat de efecluare
sistematicf, a plfiilor
imnnzif elor contrihrrtiilor

prezentat prezentat prezentat prezentat prezental

Garanlia de bunl execufie
a Contractului ln valoare

de 5% din valoarea
Contratului

prezentat prezentot prezentat prezental prezentat

Certificat de atribuire a

contului bancar
prezentat prezentat prezentat pre'zental prezental

Extras din Registru de

Stat a persoanei juridice
prezentat prezentat prezentat prezentat prezentql

Declara{ia privinrl
valabilitatea oferl.ei

prezentat prezental prezentat prezentat prezental

Certifi ca de conformitate
sau alt certificat ce atesta

calitatea bunurilor

prezentat prezental prezentat prezentqt prezental'

8. Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicitate: CorLlbrm anexei

Denumire:t
lotului

I)en'umiLrea
0peratorului

econornic

Pre{ul ofertei
(fdrd TVA)*

Cantitate
qi unitate

de misuri

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Coqform
anexei

Soverang SRL
dbLtfttu_anexei

Conform
anexei

Conform anexei eptfutntgnexe:i

Conform
anexei

Beax Com SRL
Con_form anexei

Conform
anexei

Con_form anexei Qct4;fo1m anexei



Manticora SRL

* in cazul utilizdrii licita;iei electronice se va indica prelul ofertei finale
(lnformalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespuntlerea cu specifica{iile

tehnice" , se vo consemna prin: ,,i" tn cazul co'respunderii ;i prin ,,-" tlt cazul necorespunderii)

9, Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

cerin{ele stabilite in documentafia de atrilbuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-

a solicitat: Nu s-a solicitat

Data
solicitirii

Opreratoru,l economic Infonma{ia solicitati Rezmatul rispunsului
operatorului economic

11. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot M
Pentru mai multe loturi cumulate o
Pentru toate loturile o
Alte limit[ri privind numirul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

12. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai sc5zut M
Costul cel mai sc6zut o
Cel mai bun raport calitate-pret n
Cel mai bun raport calitate-cost n

10. Ofertanfii respingi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic: Motivul respingeriildescalifi cirii
Piramida Mttrket SRL descalificat nu a depus garantie de ofertd

Catadeni SRL descalificat nu a depus garantie de ofertd

Soverang SRL Lot 30 Soverang descalificat nu corespunde specificliilor
tehnice, vopseauo Eurostil de la Supraten reprezinta o

vopsea acrilicd, cretd Si adetivi astfel nu poate fi
contparatd tehnic cu vopseaua pe bazd de silicon sau latesc

cu etfect antibacterian.
Soverang SRL Lot 3I Soverang descalfficat nu corespttnde specific{iilor

tehnice deoarece caracteristicile vopselei Sne.lana Lav del'a

Sup'raten reprezintd o vopsea acrilicd cu caolin, cretd Si

adetivi, nu conline adaosuri antihacteriene.

Soverang SRL Lot 52 Soverang descalificat nu corespunde specificliilor
t ehni c e de o ar e c e c ar ac t e r i s t i c il e v op s e I e i e mail Al c:hi di c

PF,t t 5 marca Palitra prezintd un miros puternic greu la
uscere care nu poote fi utilizat in cadrul instituliei
medicole.

Soverang SRL Lot 53 Soverang descalificat nu c:orespunde specificliilor
tehnice deoarece caracteristicile vopselei email Alchidic
PFI 15 marca Palitra prezintd un miros puternic greu la
uscare care nu poate fi utilizat tn cadrul instituliei
medicale

Co4form
anexei

eoUlbtm_que:ei
Coqform
anexei

Confbrm augxej epryfuruta%et

4



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

toate criteriile de atiibuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

13. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(se va completa pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pre'f

sau cel mai bun raport calitate-cost)

14. Reevaluarea ol'ertetor: (se va completa tn cazul tn care ofertele aufost reevaluate repetat

15. in urma examiniri, evaluirii Ei comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Anularea procedurii de achizitie public6: { { l!:,"ffi,!9,(t,W,
/mgp6b0tar e: Lotul nr. 31, {r, o>,Gt,69,70,'71,72,73r 25,\82,i8i,-w,!P"."!,
15i:,\6o,- ofertd anutatd (au forst-depuse numai oferte care depdsesc"cu 3u

achiziftel

intemeiul art.71alin. 1 lit. a

Argumentare: Lotul nr. 155, 156, 157, 158 - (nu afost depusd nici o ofertd)

At,*Jb{ ah.lr,li P-u{'

Purrctajul calculatValoarea din ofertlf,'actorii de evaluare

Denumirea operatorului economic 1

Denumire factorul 1

Denumirea rului ec,cnomic n

Denumire factorul 1

Denumire factorul n

Motivul reevalulrii ofertelor

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acorrdului-cadru:

Denumirea lotului Denumirea operatorului
economic

Cantitate

$i unitate
de

mtrsurtr

Pretul
unitar
(f[rl
"I'VA)

Pre{u I

total
(|trrtr,
'rvA)

I'rc[ul total
(inclusiv
1'VA)

Lot.'1;9, 10, 11, 12, 15, 17, 18,19,

20, 27, 28, 32, 33, 36t, 39, 40, 41, 42, 43, 44,

45, 46,47, 48,49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 60,

61, 63,64, 65, 66, 67,74,76,77,78,79,80,81,
83, 84, 86, 87, 89, 90, 91,92,93, 94,95, 96,97,

98, gg, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109,

110, 112, 113, 114, I 15, 117, 118,119,120,121,

122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,129,130,132,

134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,141,142,143,

144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152'

153,154, l6l

Soverang SRL
Conform

anexei
Conform

anexel 228 5 I 4,75 274 2 1 7,70

LoL 2,3, 5,6,7,8, 13, 21,22,23,24,

25,26,29,34,35,37,162, 163,
,<1 ,<< lAA lA'7

Beax Com SRL Conform
anexei

Conform
anexei I 4 I 837.50 t 70 205,00

Lot. 30, 52, 53. M'anticora SRL Conform
anexel

Conform
anexei

I t6 760,00 t,t0 1 12,40

Total

Ponderea

Denumire factoruln Ponderea 'Iotal

Ponderea

Ponderea



intemeiul art.7l alin. 1lit. a

Argumentar e: Lotul nr. 168/169 - oferte anulate (eroare tehnicd)

Loturile care nu aufost adjudecate din motivele men(ionate anre,la necesitute vorfi incluseintr-o

noud procedurd de achizi(ie.

16. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi(ii:

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

lucru pentru achizilii se realizeazd tn ionformitate cu prevederile art. 3I al Legii nr' I3l din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice)

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr' I3I din 3 iulie
'2015 

piivrnd achizi{iili puuttrr, iiclusiv a ternnenelor de a;teptare, se efechteazd in conformitate ctt

prevederile TITLUL1I IV Capit,olul I (Calculareru Termenutui) al Codutui Civil al Republicii Moldova)'

18. Contractul cle achizifie/acordul-cadru incheiat:

Modalitatera de transmitere
Denumirea oPeratorului

economic

Soverang SRL
Beox Com SRL
Manticora SRL

17. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

6 zlle 1n curvl transmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice Eilsau lax n
ffiea estimata a contractului

este mai micd decdt pragurile prevdzute la art' 2

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

privind achizifiile Publice

V tl rile in cazul netransmiterii
comuniclrii prin mijloace electronice qi/sau

fX 1 zile l" 
"^r"t 

transmiterii comuniclrii prin

miiloace electronice Ei/sau fax. n"*"1 
l" 

""r" "aloarea 
estimatd a contractului

este egal6 sau mai mare decdt pragurile

prevdiute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 13 1 dirt

3 iulie 2015 privind achiziliile pq!1,c9

1 16 ,ile ln cmul netransmiterii comunicarii

n miiloace electronice qi,'sau fax t:

Denumirea
operatorului

economic

i ntreprirrder
ea:

Cu capital
autotrton/
Cu capital

nrixt/as;ociere

Cu carpital
striiin

Numirul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV
Valoarea contraLctului

Termen dle

valabilitart
eal

contractul
ui/acordul
ui-cadnt

firii TVA

Soverang SRL
390

17.08.22
441 00000-1

228 511,75 274 217,70
31.12.2022

Beax Com SRL
3e&

17.08.22

44 I 00000- 1

t4l 837,50 t70 205,00
31.12.202:.2

Manticora SRL 929
17.1J8.22

44 I 00000- I
I t6 760.00 14t0 ll2,0A

31.12.2022

inclusiv
'tvA

6



lg.Informa{iaprivindachizifiipubliceduratlile(achizi{iivet
cazul in 

"u.* 
l" procedura de achizilie public[ au fost apl

) (rubrica datI se complel'eazI doar in

rte criterii de durabilitate qi s-a

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

Prin prezenta dare de seamii, grupul de lucru declard cd

contrictului/contractelor indicate a fost respectat (excepfincl caz

l3ldin3iulie2015privindachizi(iilepubliccl),precumEi
recep(iondriirapoartelordemonitorizare'aceasteaaufost€Xafilt

Prin prezenta dare de seamd, grupul tle lucru pentru achizilii

de aihiz\ie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prev

Conducltorul grupului cle lucru pentru achizi{ii:

F"r/^^* A,-

; prevdzute tle art. 32 alin. (3) al Legii nr'
in cazul depuneriti contesta(iilor ;i'/stttt

cle aqteptare Pentru tncheiereo

;i solulionote,

co rectit uttinew cJ esfiS urdrii p roced urii
legale tn vigoare,

Au fost aplicate criterii pentru achizii(ii publice rJurabile (achizifii

verzi)?

(indicali suma cu TVA)
Valoareadeachizi{iecuTVAdincontract/contractea
toirirVtotorilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):

codul cPV al lotullui/toturilor pentru care au fost aplir:ate criiterii

de durabilitate:
Prelul cel mai sr;6zut n

Costul cel mai sicAzut tr

Cel mai bun raprort calitate-prel tr

Cel mai bun raport calitate-cost q

criteriul de atrib,uire pentru lotul/loturile pt:nt;ru care au fost

aplicate crit,erii dre durabillitate:

7



model-tip

DАRЕ }Е SEAMa

d* аtriЬаýgе а g*n*ж*tar9ýi de **hiяi{ii ршЬЁ*е t
de ?вgfuеiеrе а асоrdм}#*сэdrв t]

dc anulare а proccdurii de аtriЬвirе п

Nr.OЗ din 15.08.2022

t" tsate ctt рrМrе ý* а*яtвтi***ея *gпtгýсЁ.ýýtЁ:

3. С}*r*frсýr* рriтi*S *octrвreжt*{i* dе в*riЬк*re: кр а f,Bgt

{Se vB сожр!еtв tya свzмl tп саrе atsfasl salieitgte еtвrфсйri}

В*я*ш*r** *а*gr*Ёýt*i gвýt*,a*tax**s ýý Liceal Tмreti* MitrTai ýrxliап*s**:

t crcsý*tý*c *r_ А*е,rgýi }{*i
жуфý} l*i?6?**#ý 1*

Adres* Or. Aлerlii Noi stг. Тishiпа Т5

ýжжýrd**.**ý*в *з652зsз4
ýчgf,rds fax 82б524зз*
ý*ж**ýgffi*Ё** *жiхt*sсж **:ажeзаi$ "***тз

Adr*** ds iýt*r*gt
Рех,s**л*а dg е**tgеt Sс,кяr4 рr€rýýýýё, Ёе/ефлэ, еl
rяr.gjf,}

F}гlriю.-т }fiсt*гi*

2"ý*te ет рr,iйrе la рrасеdur* de *triЬеdrе:

?ipaxt рrФ*сdýrrй de я*rifuиirе ёрt*Ёе*€ lC*r*rea *f,*rt*t*г de prePкi пLieitaJi* dеg*Ыsý
шAltete: {ý*r}icatif

Рхw***хх*в *g g*&йg**fu жвggý** Г#*t*** **g} }*g:

Tipmi *biectulmi ***tr*ctlrltri d* "**hЖ{iе-l

*ggr$жýк&g**ч,*в
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Moýdova}.

11, Cogtractul de а*hй[леlас*rdul-саdrч incheiat:

lit

*5" ýrrftlrmдrrea *реrкt*riýgr ecglý*lвici d*sрr* dжйuii$е grtlpml*Ё de Евсrg penfuтr в*hizi$ýi:

S****жir*а *рвr*f*rulжi
*ggж*зжý*

**t* *яъв*жхitеr** M**eýi**e* ** tж:*gжitеrе

ýс р".*&яЁ*{АЕ" тта,&жý ý&ý" i}s.*,ý"2*?3 e-жKiý/

SRL BIAý-T-RA}IS Yts 09.08.2022 e-mail

trтл *;*zut ýк саге v*,l**rе*, ectirýat* а *gз&{rаgtýý*i este
tвяi *эi*ý decёt рrвgtэri}е рrечýzшtе ýа жf- ? Býin. {З}
al Legii пr. 1З1 din 3 iulie 20l5 privirrd achizi{iile
рiлiэliсе

! б ziý* ir* сахжi tr*t-aslllit*gii c*ж**ric*яii рriяъ
g}riiiФэce *ýе**,tэtti*е silgаэr fax п
П 11 zile in cazul netransmiterii соmuпiрйrii рriп
пзiiitзасе electr*nice silsal faк п

In саzul in саrе valoarea estimati а contractului este
еgаlД sau mаi mаrе decAt pmgurile prevбzute |а ar1.2
аýilз- {З} а} f.egli пr" !З ? dilT З iaýie Z*tr 5 рriчiпd
achizitiile рuЫiсе

П 11 zile tп cazul transmiterii comuniclrii prin
miiloace electronice 5ilsau fax п
П iб ziie irr eazui *etransrniterii соrпtятзi*ёrii priш
miiloace electronice si,/sau fах п

*ек*мirе* Bp*xъt*rah*i
я*я*l*вжi*

Nвжýr**i
ryi d*Ёа

g*кýr***ч*ýтril

aecrdшhri-
е**r*

V**r**,** **аtrа**шi l:* Т*гж*к d*
TalabiIit*te al

g*ж*f***ýý&i/*сtr

r*а}ui-**dгшýrЁ ТYА iшclrrsiTTY*

SC MIRAMAR TRANS
ерr Ks З7

{ч
c,l
сё

tf)

ёФ
,Ф

Ф\о

13з l65.00 1зз 165.00
23.\2.2а22

SRL BIAS-TRANS \rB ýs З8

с\
с{

ý
ФФ

,d

t

a7)

\о

89000.00 89000.00
zз.12.2а22



2Ф.

Авх ýжЁ *р**ж** *rýfе.r*й р*ха*rж а*fu&а?Ф gкgfuý**g **жЬýýg {**е*а*$*
чеrui}? ff}ý/:Ъý

Yа}**rе* de а*hЖ{** еж ТVА dixl coxfu*e# gе&tre*tе а
ý*з*к*кiý*tжr*Е*рr реж*rк *&** && ftз** *рýý***е еr$t*r** **
dt*r*t*t*it*t* {}** ЖВ}; {iпdicafi surla сu WА)

Сfid$* *РV el l**жýж*Jё*'tаriýш*, Еж**rт* **Е"е ý*а f*t *p*ie*te *r*€еrý
de dвжfuiýt*tе: lý"

Criteriul tle аtriЬtirе реп*ru lоtпЖоturýе репtrч саrе аu fost
*рвýЁе*** *rЁе*rfri d* €жажý*ýt*Ё*:

22. Prefirt cel mai scflzut п

З3" СggtжЁ *d rж** g*ýаr*t л

ý,*. frgý а,ggЁ &ж:а rеFеrt
саýt*t*-рr*{ п

?ý. Cet ш*i Ьuп rарогt
*******е-цз*а** *

18.

*9. trвf,огпr*$* рriтi*d ae&iriýii plrbЕtee dкrgЬЁýе {*еЁ*irj$i чеrаi} {rt*Ьгiс* datý sе саrпрtеtеаzй d**l,tn
cazul in саrе Ia рrосеdurа de achizi{ie public5 аu fost aplicate criterii de durabilitate ;i s_a incheiat
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr.89/22 din 16.08.2022.    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

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

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

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

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

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

Obiectul achiziției Produse alimentare (Produs pe bază de carne de porc și 
vită) 

Cod CPV  15130000-8 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

Art.2, Legea 131/2015 

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

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1657888470116 

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1657888470116?tab=contract-notice 
Data publicării: 15.07.2021 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

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

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

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data: 24.05.2022 
Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_40_0.pdf 

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

Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 250000,00 

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

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

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

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639127494654
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657888470116
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Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz) - 

5. Până la termenul-limită (data 25.07.2022, ora 16:30), au depus oferta 4 ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ administratorii 
1. SRL „Produse de Familie” 1010600010111 Finciuc Miroslav  

2. SA „Augur Perla” 1002600047714 Gheorghița Ana-Lucia, 
Cosniceanu Viorel 

3. SRL „Lidervit”  1012607003217 Spataru Lorin 
4.  SRL „Carnprodlux”  1014600022000 Coteleaneț Iulia 

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

Denumirea documentelor 

Denumirea operatorului economic 

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

Propunerea 
tehnică Specificaţii tehnice (anexa nr.22) prezentat prezentat prezentat statut „în 

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

așteptare” statut „în 
așteptare” statut „în 

așteptare” 
DUAE Documentului Unic de Achiziţii European prezentat prezentat prezentat statut „în 

așteptare” 
Garanția pentru ofertă (după caz) prezentat prezentat prezentat statut „în 

așteptare” 
Cererea de participare (anexa nr.7) prezentat prezentat prezentat statut „în 

așteptare” 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8) prezentat prezentat prezentat statut „în 

așteptare” 
Documente de calificare 

 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile 
legale din ţara în care ofertantul este stabilit 

prezentat statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public 
naţional 

prezentat statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

Certificat de atribuire a conturilor bancare prezentat statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

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

prezentat statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

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

prezentat statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin 
referire la specificații sau standarde relevante 

prezentat statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

Prezentarea de dovezi privind demonstrarea capacităților și experienței 
pentru cel puțin 12 luni de activitate. 

prezentat statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

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

Comentarii: 
 1. La lotul „Crenvurşti din carne” prețul cel mai scăzut a fost propus de către ofertantul SRL 
„Produse de Familie”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta și documentelor 
justificative, prezentate de către operatorul economic SRL „Produse de Familie”, pentru lotul 
menționat, s-a constatat că, acestea corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în 
documentația de atribuire. Se propune achiziționarea lotului „Crenvurşti din carne” de la operatorul 
economic SRL „Produse de Familie”. 
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7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului Denumirea operatorului 
economic 

Prețul ofertei 
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură (kg.) 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Crenvurşti din 
carne 

SRL „Produse de 
Familie” 139500,00 

2000,00 

+ + 

SRL „Lidervit”  142000,00 statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

SA „Augur Perla” 156000,00 statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

SRL „Carnprodlux”  163300,00 statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

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

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

Data solicitării Operatorul economic Informația solicitată Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

29.07.2022 SRL „Produse de 
Familie” 

Solicitarea prezentării clarificărilor la specificații 
tehnice, documentelor justificstive și 
specificațiilor de preț cu prețurile finale. 

A prezentat informațiile solicitate. 

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

- - 

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

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   

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

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

Denumirea lotului Denumirea operatorului economic 
Cantitate și 
unitate de 

măsură  (kg.) 

Prețul unitar 
(fără TVA) 

Prețul total 
(fără TVA) 

Prețul total 
(inclusiv TVA) 

Crenvurşti din 
carne SRL „Produse de Familie” 2000,00 69,75 139500,00 167400,00 

Anularea procedurii de achiziție publică: 
În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             
Argumentare:  _______________________________________________________________ 
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15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

SRL „Produse de Familie” 

09.08.2022 prin e-mail SA „Augur Perla” 
SRL „Lidervit”  
SRL „Carnprodlux”  

(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/ 
a cordului - 

cadru 

 
fără TVA 

 
inclusiv 

TVA 

SRL „Produse de 
Familie” - 14/607 16.08.2022 15131700-2 139500,00 167400,00 23.12.2022 

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

  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 
 

  Sergiu VOINU  

(Nume, Prenume)  
 

 
 
Ex.: Elena Colesnic 
tel.: 022 25 21 28  
e-mail: elena.colesnic@army.md 

 

mailto:elena.colesnic@army.md
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