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DARE DE SEAMĂ 

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

 

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

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

Lazarenco Ecaterina – contabil, tel.078893943 
e-mail:ebejenar96@mail.ru 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

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

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Termenul de depunere a ofertelor 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
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Termen-limită de depunere și deschidere a 
ofertelor prelungit (după caz) 

[Indicați numărul de zile] 

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

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

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

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

TTA Electro Emcom 
E&E 

FCI 
Capital

SRL 

CVR-
Electro 

SRL 
Zepto 

Alfa 
Electro-
montaj 
Grup 

  

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

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

prezentat * * * * *   

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

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

prezentat * * * * *   

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

prezentat * * * * *   

Ultimul raport financiar 
vizat și înregistrat de 
organele competente 

prezentat * * * * *   

Avizul Agenției pentru 
Supraveghere Tehnică 

prezentat * * * * *   

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

prezentat * * * * *   

Cererea de participare, 
conform Anexei nr. 7 

prezentat * * * * *   

Declarație privind 
valabilitatea ofertei, 

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

prezentat * * * * *   

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

prezentat * * * * *   

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

prezentat * * * * *   

Informații privind 
subcontractanții conform 
anexei nr.16 

prezentat * * * * *   

Informație privind 
asocierea conform anexei 
nr.17 

prezentat * * * * *   

Demonstrarea accesului 
la laborator electrotehnic 

prezentat * * * * *   

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

prezentat * * * * *   

Cifra medie anuală de 
afaceri în ultimii 3 ani  

prezentat * * * * *   

Perioada de garanție 
asupra lucrărilor 

prezentat * * * * *   

Perioada de garanție 
asupra corpurilor de 
iluminat  

prezentat * * * * *   

*- oferta este în statutul ”în așteptare” 

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

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

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

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

*- oferta este în statutul ”în așteptare”  

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    
 

9. Ofertanții respinși/descalificați: sunt 

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

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

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 
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12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

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

Emcom 
E&E 

1 753270,83 753270,83 903925,00 

Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

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

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

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractului
/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv TVA 

Emcom E&E Nr.20 29.07.2022 45300000-0  753270,83 903925,00 31.12.2022 

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

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

 

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



8 
 

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 















I.

DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr. I din 03.08.2022

Date cu privire la autoritatea contractanti:

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

III. Date cu privire Ia contractul de achizifie/acordul-cadru:

Denumirea autorititii contractante Ministerul SAndt[tii
Localitate mun. ChiEin6u
IDNO I 00760 I 00079 1

Adresa Str. V. Alecsandri. 2
Numlr de telefon 022 26 88 77
Numflr de fax
E-mail oficial natalia.titioi@ms. sov.md
Adresa de internet www.ms.gov.md
Persoana de contact Natalia Titioi

Tipul procedurii de achizitie Procedura negocieri fdr[ publicare
Obiectul achizi(iei Servicii educafionale pentru rcalizarea

planului (comenzii de stat) de pregdtire a
cadrelor de specialitate

Cod CPV 80300000-7 Servicii de inv6{Srndnt
superior

Valoarea estimatl a achizitiei 217 316 700,00 lei
Nr. Ei link-ul procedurii (se va indica din cadrul
p o rt a I u I u i guv e rnan'te nt al u, yyw. m te nde r. gov. m d )

Nr: 202203484
Link:

Data publiclrii anuntului de participare
Data (datele) qi referin{a (referinfele) publicirilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind proiectul (proiectele) la care se
referfl anun{ul respectiv (dupd caz)

Tipul contractului de achizilielacordului-cadru Bunuri n Servicii { Lucrdri n
Contractul de achizi(ie/acordul-cadru se referl la
un proiect Ei/sau program finan{at din fonduri ale
Uniunii Europene

Nu{ Dar

Sursa de finanfare Buget de stat { Buget CNAM r
Buget CNAS n Surse externe c
Alte surse:

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

31.01.2022

Denumirea operatorului economic IP Universitatea de Stat de Medicinl Ei
Farmacie "Nicolae Testemifanu"

Nr. qi data contractului de achizi{ie/acordului-
cadru

Nr:07122
Data:31.01.2022

Valoarea contractului de achizi{ie/acordului-
cadru 217 316 700,00 lei
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de executie 3t.12.2022



IV. Date cu privire Ia modificlrile necesare a fi efectuate:

Tipul modificirilor Micqorarea valorii contractului n
Majorarea valorii contractului r/
Modificarea termenului de executarel livrarel
prestare n
Modificarea termenului de valabilitate n
Rezelierea contractului o
Altele:

Temeiul juridic Legea nr. I 31 din 03.07.201 5 privind
achizitiile publice Art. 76, alin. 7, punctul 4

Creqterea pre{ului in urma modificlrii
(dupd caz)
Modificarea anterioari a contractului de
achizifii publice/acordului-cadru (dupd caz)

Nu!
Dar

Alte informatii relevante

V. Descrierea achizifiei inainte qi dupd modificare:
Servicii educalionale pentru realizarea planului (comenzii de stat) de pregdtire a cadrelor de
specialitate.

VI. Descrierea circumstan{elor care au ficut necesari modificarea:
Urmarea aproblrii Legii nr. 11212022 privind modificarea Legii bugetului de stat pentru 2022 nr.
20512021a fost majoratd valoarea serviciilor prestate.

VII. Rezultateleexaminlrii:
in baza deciziei grupului de lucru pentru achizilii de a modifica contractul de achizilie publicd Nr,
07122 din 31.01.2022 a fost incheiat acordul adilional Nr. I din 03.08.2022 privind majorarea valorii
serviciilor prestate.

Denumire operator
economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Nr. qi data acordului
adifional

Valoarea modificlrilor
(duod caz)

F[rI TVA Inclusiv
TVA

IP Universitatea de
Stat de Medicind Ei
Farmacie "Nicolae

Testemitanu"

autohton Nr. I 03.08.2022 2.681.200,00

Conducitorul grupului de lucru:

Lilia GANTBA
(Nunre, Prenunrc)

L.S.

Agenlia Achi:ilii Publice; ntun. ChiSindu,;os. HinceSti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-8
e - nt a i L b a p@l e n tl e r. got,. m d ; t ltltl,. l e n d e r, gov. m d
Agenlio Nalionald penlru Solulionat'ea Contestaliilor: mun. Chi;indu, bcl. $tefan cel Mare Si S/dni,' tel.: 022-820-
65 2 ; .fax. 0 2 2 -8 2 0- 6 5 I ; e - nt ai l : c o nte s tat i i@a nsc. n d ; wtvy,. ansc. m d
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DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 53 din 01 august 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția general locative-comunală și amenajare
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007601010493
Adresa Str. M. Eminescu, 33
Număr de telefon 022 24 25 01
Număr de fax
E-mail oficial achizitii.dglca(2>cmc.md
Adresa de internet www.dglca.rnd
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail)

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

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

Bunuri Servicii X Lucrări □

Obiectul achiziției Servicii de elaborare a expertizei tehnice la blocurile 
de locuințe

Cod CPV 71200000-0
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă)

Potrivit planului de achiziții

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental nni’i-r. mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1656069669357
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-
1656069669357
Data publicării: 24.06.2022

Procedura a fosVinclusă în planul de achiziții 
publice a autorității contractante

□ Da □ Nu

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz)

□Acord-cadru nSistem dinamic de achiziție □ Licitație 
electronică nCatalog electronic

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 234 500,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu sunt 

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

Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic

Expunerea succintă a solicitării de clarificare

1

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


Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării]

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

[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 10.06.2022, ora 10:00), au depuse următoarele oferte:

Nr. Denumirea operatorului 
economic IDNO Asociații/ 

administratorii

1. „Vlasercom” SRL 1003600029481 Serghei Albii
2. „Industrialproiect” SRL 1003600037444 Eni Mihail

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

Denumire ofeirtant/candidat

Documentele solicitate și alte 
condiții, cerințe obligatorii

„V
la

se
rc

om
”

SR
L

„I
nd

us
tri

al
pr

oi
 

ec
t”

 S
R

L

Documentul unic de achiziții european 
DUAE prezentat

Specificația de preț prezentat
Specificația tehnică prezentat
Cerere de participare prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat
Scrisoare de garanție bancară, emisă 
de o bancă comercială - 1 % din 
valoarea estimativă stabilită

prezentat

Informații privind asocierea prezentat
Declarație privind lista principalelor 
servicii prestate în ultimul an de 
activitate

prezentat

Declarație privind personalul de 
specialitate propus pentru 
implementarea contractului

prezentat

Lista subcontractanților și partea/părțile 
din contract care sunt îndeplinite de 
aceștia

prezentat

Angajament privind susținerea
financiară a ofertantului

prezentat

Declarație terț susținător financiar prezentat
Angajament privind susținerea tehnică și prezentat

2



profesională a ofertantului/grupului de 
operatori economici
Declarație terț susținător profesional prezentat
Declarație terț susținător tehnic prezentat
Dovada înregistrării persoanei juridice 
Certificat/decizie de înregistrare a 
întreprinderii/extras din Registrul de Stat 
al persoanelor juridice

prezentat

Certificat de efectuare sistematică a 
plății impozitelor, contribuțiilor

prezentat

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat
Ultimul raport financiar prezentat

Experiență privind prestarea serviciilor 
similare

prezentat

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea 

operatorului 
economic

Prețul 
ofertei

(tară TVA)*

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură, 

Buc.

Corespundere 
cu cerințele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice

Servicii de elaborare a 
expertizei tehnice la 
blocurile de locuințe

„Vlasercom” SRL 207 600,00 m3 + +

„Industrialproiect” 
SRL

217 000,00 ]m3 1

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

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

Data 
solicitării

Operatorul economic Informația solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic

9. Ofrtanții respinși/descalificați: nu sunt

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:_____________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:
3



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

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului
Denumirea 

operatorului 
economic

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură, 

Buc.

Prețul 
unitar 
(fără 
TVA)

Prețul 
total 
(fără 
TVA)

Prețul 
total 

(inclusiv
TVA)

Servicii de elaborare a expertizei tehnice 
la blocul din str. L. Deleanu 3

„Vlasercom” 
SRL

1 51 900,00 62 280,00 62 280,00
Servicii de elaborare a expertizei tehnice 

la blocul din str. N. Costin 65/3
1 51 900,00 62 280,00 62 280,00

Servicii de elaborare a expertizei tehnice 
la blocul din str. G. Coșbuc

1 51 900,00 62 280,00 62 280,00

Servicii de elaborare a expertizei tehnice 
la blocul din str. Cojocarilor, 9

1 51 900,00 62 280,00 62 280,00

Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică

In temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:_____________________________________________________________________

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

Denumirea operatorului Data transmiterii Modalitatea de transmitere
4



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 
 

 

 

economic
„Vlasercom” SRL 21.07.2022 vlasercomCctjnal. ru

„Industrialproiect” SRL 21.07.2022 industrialproiect(fl)yahoo,cotn

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorului

economic

întreprindere
a:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

străin

Numărul
și data

contractul
ui/

acordului-
cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al

contractului/acor
dului-cadrufără TVA inclusiv TVA

„Vlasercom”
SRL

Cu capital
autohton

35-CA/22

01.08.2022
71200000-0 207 600,00 249 120,00 31.12.2022

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

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

NU

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

-

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

-

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

-

5

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 
 

 

 



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, ace
stea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii
de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Președintele grupului de lucru pentru achiziții

Ion BURDIUMOV

6



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice
de incheierc a acordttlui-cldru
de anulare a procedurii de atribuire

ria Virvireuca
VI rvdreuca
l 00760 1 009266

ntodt'l-lr1t

I
n
il

Nr.04 din 04 auglst2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autori i contractante

IDNO
Adresa

nnil

Ya rvareuca

N uqer4glq&te!-- --- ---Numir de fax
oficial

Adresa de internet
Persoana de contact (nune' Prenutne'

2. Date cu Privire la procedura de atribuire:

fipul procedurii de atribuire aplicate

Procedura de achizi til (r

Obiectul achizifiei

Cod CPV

@upa cuz
Sursa de tinantare

www,varvareuca. mo

Zabica Olga

l-C"'-=;-" F.tt"roi,r. P 
".tt'li

:Altele: llndicalil -

desc h i sa

Nr:

I-rc.a.i de teparatie curentd a drumurilor
com. Varvireuca
4j2iilld)-lJ
(,oPn*pu**- motivului/temeiului privind

alegerea procedurii de atribuire (in cuzttl

icdrii altor proceduri decat I icitaljglpsc hrstt

F;;;;-duru de atiibuir" (se va indica din catlrtrl
p o r t al ul u i F:uv e r n a m e n t a l Vu vLAle rtdgISA!.ad)

Platforma de achizi blice utilizati

Procedura a fost inclusl in planul de achizi(ii
publice a autoriti{ii contractante

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire l,Acord-cadru istenr dinar-nic de achizilie
rrl,icitalie electronica lCatalog electrotric

furg.t'de stait .e;g.t CNnl't; ':l]Lrget CNAS:
e; Altc sur'\c: 1///(/ic tltl -- .-...gi{ l-ts-,: 9j!g-/ l': li t' r :

Valoarea estimatd fdrd TVAI

3. Clarificiri privind documentafia cle atribuire:

(Se vu cgtnplela in cazul in carc at't Jit5t ,sctlicittrlt: cltu i.fic'itt'i1

Bunuril Servicii I LucrdriTp"f oUi."totui contractului de achiziliel
acordului-cadru

A""tt de inten.tie publicat in BAP (dupd caz)



Data solicitirii cla rifi cirilor
Denumirea operatorului economic'
E
E

unerea succintl a solicitilrii de clarificare
unerea succinti a risounsului

Data transmiterii

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare

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

4. Modificiri operate in documentatia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care aufost opct'ute ruocliJic:iiril

1Indicasi numdrul de zi Ie I

5' PAnI la termenul-limiti (data 18.07.2022 ora 09:00), au clepus ol'erta 4 ofertan{i:

| | U. Loulull I UU) lgor loxa

_ LLryrqqoo:?i? j !11!e celrolareat 
-

6. Informa(ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate

Nr, Denu mirea operatorul ui economic IDNO Asociatii/
adnrinistratorii

I FLERIXON I 003607002803 Ugurelu Sergiu
) l0 t 6600017.109

| 02 1 60200 I 0U)
| 003607003279

Volosc iLr

l gor loxa
Vasile Cebotarean

3.
4.

de c[tre operatorii economici:

Denumire
document

Denumirea ratorului economic
FLERIXON

SRL
v &-P -T- "F
Benefit I Con
SRL I

Doc
(Se va consmna E

mentele ce constituie oferta
rn; prezentdl. neDrezentut. nu core

DUAE prezentat Oferla nu a I Of-erta nu a I Ot'erta nu a 
ilbst j fbst deschisa i fost deschisA 
Ideschisd I i ,

Oferta prezentut
I

I
I'T

I

I
I

I

I
I

I

Docurnentafia de
deviz

prezentql

Declarafie privirrd
valabilitatea ofertei

prezentat

Grafic de executare
a lucrdrilor

prezentat

Se ya consntna pt
Prezentflr i

prezenlut 
f

I

I

l-. .

I

I

I

I

I

I
I

Experien(a sirlilara

Declarafie privirrd
lista principalelor
lucrbri executate in
ultimul an de
activitate



Declaratie privind
dotarile specifice.
utilajul qi
echipamentul
necesar pentru
indeplin irea
corespunzdtoare a
contractulu i

prezentat

Declaratie privind
personalul de
specialitate propus
pentm
implementarea
contractu lui

prezenral

Lista
subcontractanfilor gi
paftea/pa4ile din
contract care sunt
indeplinite de
acegtia

prezennt

Informafiiprivind
asocierea

prezentat

ll
I---l-----.-ll
lrlltlll

I

t-
Iliti

Angajament te(
sustinAtof financiar

prezentat

Angajament privind
sustinerea tehnicd gi
profesionali a
oferlantu I ui/grr"rpulu i
de operatori
economici

Declarafie te4
sustindtor tehnic

prezental

prezenrut

Declara{ie te(
sustinAtor
profesional

prezentat

Aviz pentru
participare Ia
licitaliile publice de '
lucrdri din domeniul
construcliilor gi
instalaliilor

prezentat

Ultimulraport
financiar

prezenrat

Disponibilitate de
bani lichizi sau
capital circulant. de
resurse creditare sau

prezental

riir
l



alte mijloace
financiare

Cifra medie anuald
de afaceri in ultrmii
3 ani confonn
IPO I4

Lichiditate general[
conform IPO14

(Informalia privincl denumirea docuruenlelor pre:entaLe sc va indica in confbrmitcttc cu ccrintclc
din documenlalia de alribuire ;i se va L'on.\antna prin. preryntat, neprezentul, ttu t'ttres;puttile (in
cazul cdnd documenlul afosl prezenlat, der ntt core.spwnclecerinlelor cle c'ulr/icn'a))

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

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul I Cantitate I Co r(
ofertei I Si unitate | .u d

fhla l \',\1x , de rnlsurA
Lucrari de
repara[ie
curentd a
drumurilor
din com,
Vbrvdreuca

FLERIXON 473325,6e i I lr
V & P Benefit
SRL
"Fratelli
Construct"
SA Drumuri-
Soroca

481018,13 
I 
I 

i 
+

i
:-------l
a

* In cazul ulilizdrii licita{iei electronice s'e ya inclico pretul o.fertei.finale
(Informalia privincl "C'ore.spunderea ut cerinlele de calificare" si "Corespunderea cu
specificaliile tehnice" , se ye consemnaprin: ,, '" in cazul corespurulcrii si prin .-" in ct:tt!
necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritili sau confirmarea unor date privind corcsplnderce ofertei
cu cerintele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pretrhi enmd de
scdzut) s-a solicitat:

Operatorul economic Informafia solicitatl Rezmatul r{spunsdui

Justilicarea
anormal de scdzu

20.06.2022 FLERIXON p*rui

V&PBenefitSRL
"Fratelli Construct" c1 i1q..P1ait I

ca acr;epta ta ISA Drumuri-Soroca
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile I
Alte limitiri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: flndicayiJ

1

l

9. Ofertanfii respinsi/descalifica{i:



Justificarea deciziei de a nu atribui contractul ne loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful celmai scazut I
Costul cel mai scdzut r
Cel mai bun raport calitate-pre1 I
Celmai bun raport calitate-cost n

(in cazul in care in cadrul procedurii de alribuire sunt aplicate mai ntulte criterii de atribuire, se
vor indica loale criteriile de atribuire aplicate.5'i clenumirea /ofirilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:
(Se va completa pentru lolurile cere qu Jb.st utribui.te tn buztt criteriilor. c:el rruti bun rapor'l
calitate-prel sau cel mdi bun raporl calitttle-co,s'l)

13. Reevaluarea ofertelor:

la (Se va complela in cazul in care o.ferlele ari fblt reevaluale repetat)
d,\1

atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizitie publica/ac ordu lu i -cad ru :

I

I

Anularea procedurii de achizilie publica:

ln temeiul art. 7l alin. lit

Argumentare:

I
I

{

Factorii de evaluare Valoarea din ofertS Punctaiul calculat
Denumirea operatorului economic I f otal

Denum re f-actorul I Ponderea
Denum re I'actorul n Ponderca

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire f'actorul I Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile

14. tn urma examiniri, evaluirii qi comparirii ofertelor depusein cadrul procedurii de

Denumirea
lotului

Den umirea
operatorul ui

economic

Cantitate Ei
unitate de
mdsurh

Pretul unitar I Pre{ul total I I,relul total
(fIra TVA) j lfare TV,\) | (inctusivI I rvA)Lucrdri de

repara!ic
curenta a
drumurilor
din com.
Virvdreuca

FLERIXON d*Z{6e-|a7rt2s,60 f s6tbed;s3
I

i

I

I

I

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



Data transmiterii 
I

22 iulie2022
aa

Modalitatea de transmitere 
I

e-nnil I

-li i,iit I

Denu mirea oPeratorului
economic

FLERIXON
V&PBenefitSRL
"Fratelli Construct"
SA Drumuri-Soroca

(Informarea operatorilor economici implicayi in procedura de alribuire despre deciziile grupuLui

cJe rucru penr* achizilii,se rearizeaza tn conlbrmitate cupret,eclerile arr. 31 ul t'egii nr l3l din

3 iulie 2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

cazul in care valoar:ea estimatd a contractulL i l6 zile in caz,rtl tlansnliteriicomtrrricarii prrn

este mai rnicd decdt pragurile prevdzute la aft' 2
alin. (3) alLegii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind

(Selecluli terntenul de a;leplat"c re'tpcclal'
din 3 iutie 2015 privind achiziliile publice,
conforntilate cu prevederile TITLULUI IL'
al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

rnii loace electrtitlice qi/sau taL-'
-ll ril. t" ca2ul netransnritelii comunicdrii

()tilcttlurctt lcnnenelrtr 1tt'ct'd:trlt' clt' I'agcu nt" l3 |
inclu.sit, a lermenelor de a;teptare' '\e e.fectueazii in

(ttpitolr.tl I (Ccrlculurect |'erntenului) ti coclttlui ('ivil

-l

I

lg. Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizitiiverzi) (i'rtbricct datd se c:ompleteazd

clottr in t:antl itt c:ure Ia p''i'u'l''yu tfu'uc:hi:ilie pttblic'ti att litsi uplitttte <:r'ilerIi tl" duruhililute 'si

.s-u incheiat conlracl/contracte pentru trtt,/fufiuri penn'u care aufo'st opliccttt: c'riterii dtt

d urubilitate):

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

Denumirea
operatorului

economic

intreprinder
ea:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asocier
e/

Cu capital
striin

Valoarea
con tractul ui

Nurndrul
si data

contractulu
it

acordului-
cacl ru

Cod CPV

Termen cle
valabilitate al

co ntl'actultti/aco rd
ului-cadrulEri jinclusiv

TVA I TVA

SRL
FLERIX

ON

452331
60-8

f;;, I 
;:',"',' 31 122022

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contracU gonlra.clg :

OA'/'U



lotul ui/lotu rilo r
durabilitate 0ei

pentru care au
MD):

lbst aplicate critcrii clel , ,,,,,i,,,,1, ,,,,,a,,t ,.t, l:i: i,

Prelul cel mai .s'cazutl ;
Costul cel nni ,scdzutl r_,

a ch izifi i:

codul cPV al ,oturui/roturiror pentru care au fbst apricatecriterii de durabilitate:

criteriul de atribuire pentru rotur/roturile pentru care au rbstaplicate criterii de durabilitate:

Prin prex,enta dare de seamd,
contractului/contractelor indic incheieren
Legii nr. 131 din 3 iutie 20tS p alin. (3) al
Ei/sau recepliondrii rap,oarlnru, nte'slaliilor

Prin prez'enta dare rle s^eamd, grupul cle lucru pentru achizilii confirmd corectiturlinea des.fdsurdriiprocedurii de achizilie, fapt peniru'care poartd rispunclere cJ,n'16r* ,revederilor legata in vigoare.



model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizi{ii publice n
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 21058960 _din _04.08.2022
Date cu privire la autoritatea contractantS:

Denumirea autoritltii contractante Directia Educatie Tineret si Sport sectorul Botanica
Localitate Mun. Chisindu
IDNO 1007601010448
Adresa Bd.Traian2I12
Numir de telefon 022776711
NumIr de fax 02276s421
E-mail oficial achizit i i detsbotaui ca(rDgmeri l. con't
Adresa de internet lrttp ://dcts botan i ca.urcl/auLtuturi-c'le- paltici p-ad
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Frunzd Inna

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire
aplicate

rCererea ofertelor de preluri ll.icita{ie deschisl lAltele:
ilndicatil

Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr:
fip"t oniectului contractului de achizitie/ acordului-cadru I Bunuri I Servicii I Lucrflri n
Obiectul achizitiei I Lucrdri de reparalie capitala la Grddinila nr, 40
Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indicq
din cadrul portalului guvernamental
)tr:t...r):J11,!.9.fl .c!?J:,gllt'.JL1.d)

Nr: Achizitii.md ID 21058960
MTender ID
occls-tr3u,clp I -M I)- I (r55989754658
Link-ul : http s : //achi zitii.mdl r o lpub I i c/tend er I 2 | 0 5 89 60 I
Data publicdrii: 23 .06.2022

Platforma de achizitii publice utilizatl I o achizitii.md; n e-licitatie.md; n yptender.md
Procedura a fost inclusl in planul
de achizi{ii publice a autorit[{ii
contractante

r Da nNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
h 1 tps : //clctsbotan i ca. nid/p I an-i1o-itc t i u trii

Anun{ de intenfie publicat in BAP
(dupd caz)

Data https:/imtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
I 65 59897 5 46 5 8?tab:contract-notice
Link-ul: https:/imtender.gov.md/ter-rders/ocds-b3wdp1 -MD-
1 65 59897 5 4658? tab:contract-notice

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru nSistem dinamic de achizitrie
rLicitatie electronicd nCatalog electronic

Sursa de finan{are nBuget de stat; nBuget CNAM; r:Buget CNAS; rSurse
externe; nAlte surse: ilndicatil

Valoarea estimatl lei, fdrd TVA) 4t8 663,73

Clarificlri privind documentafia de atribuire:



(Se va completa in cazul in care au fost solicitate clarificari)

Modific6ri operate in documentalia de atribLrire:

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

Data solicitlrii clarificlrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succint[ a solicitlrii de clarificare
Expunerea succintl a rlspunsului
Data transmiterii

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

[Indicali sursa utilizatd ;i data publiciiriiJ

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

[Indicali numdrul de zileJ

Pdnd la termenul-limiti (data 06.07.2022, ora_10:30), au depus oferta 6 ofertanfi:

Nr. Denumirea
operatorului

economic

IDNO Asocia(ii/
administratorii

1. SRL "Mobiclassil I 0 14600003902 Cazac Aureliu, Cobilaq Tatiana
7 SRL IQ Fenster 1017600025172 Toma Catalin

3. ''VICFACTORY'' SRL 101860004s4s8 Victor Russu

4. Eurogalex Prim 1 008600035294 Ciocoi Dumitru, Ciocoi Gabriela

5. SRL <Granit-Grand
Lun>

10046r r000470 Cilcic Serghei, Cilcic Zinaida, Cilcic Drnitri, Cilcic Elena

6. Foreco Group 1016600017477 Alina Ceban

Liforrnalii privind ofertele depuse ;i documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de c6tre
operatorii economici:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL
Mobiclass

SRL IQ
Fenster

Eurogalex
Prim

VICIIACl'
OIIY

Granit-
Grand Lux

Iioreco Group

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

Propunerea tehnicl
Deviz Forma 3,5,7, graficul de executare a lucrdrii
(anexa nr, 10);

prezentct t prezentat prezentot prezentot Prezentat
deviz

Grafic nu
a deptrs

prezenl.0l

Declara{ie privind valabilitatea ofertei prezentat prezentctt prezenlat prezentat prezentat prezcntul
Propunerea financiarl F3, I prezentat prezentat prezentat prezentat neprezent

at
prezentctt

DUAE prezentdt prezentat Drezentat prezentot prezentat prezenl0l
Garan{ia pentru ofertd (anexa nr. 9) prezentat prezentat prezentat prezental prezentat prezenl.0t
Certificat privind lipsa sau existenta restantelor la
bugetul public national

prezentdt prezentot prezentat prezentat prezentat prezenl0l

Garanfia pentru lucrari executate 6 ani prezenl0t prezentat prezentat prezentat neprezent
at

prezenl0l

Formular (anexa nr. 22)
Aviz pentru participare la licitaliile publice

prezentat prezentat prezentat prezental prezentat prezentctt

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

Dovada inregistr[rii persoanei.juridice, in
confbrmitirte cu prevederile legale din tara in care
ol'ertantul este stabilit

prezentat prezent0t prezentat

Certificat privind managementul calitdfii Iucrdrilor
conform standardelor ISO 90011 14001

prezentat prezentat

Certificatul de atestare Tehnico profesionalf, a
dirisintelui de santier

prezental prezentat prezentat prezentat

Certificate de conformitate qi fiqa tehnicl Ia
material de constructie care vor fi utilizate la
executarea contraclului.

prezenl.at prezentat

2



Anexa 12 prezentat prezentat
Anexa 13 prezental prezentat prezentat
Anexa I 4 prezental prezenlal
Anexa I 5 prezentat prezentat
Anexa I 6 prezentat prezentat
Anexa I 7 prezentat prezentat preze nlol prezenlat
Act bancar care va dernonstra disponibilitatea de
bani lichizi 50% din valoarea ot'ertei, linii creditare
sau rnateriale circulante sau alte mijloace financiare
( contracte de imprumut)

prezentat prezent0t

(lnformayia privind deruumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerin{ele din
documentalia de atribuire Ei se ya consemna prin: prezentut, neprezentat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

Inforrnaf ia privind corespunderea ofertelor cu cerinlele solicitate:

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se va consemna prin: ,,+" tn cazul corespunderii ;i prin ,,-" in cazul necorespunderii)
Evaluarea tehnicd afost efectuatd de cdtre inginer DETS Botanica ;i $ef DETS Botanica.

Pentru elucidarea unor neclaritb{i sau confinnarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerin[ele
stabilite iu docurnenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prelulLri anormal de scdzLrt) s-a solicitat:

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate tr

Denumirea
lotului

Denumirea operatorului
economlc

Pre{ul ofertei
(fbr[ TVA)*

Cantitate qi
unitate de
mIsurI

Corespunderea
cu cerin(ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Lot I SRL "Mobiclass" 199 836.08 Conform

devizuluiSRL IQ Fenster 223 835.34 + +
Eurogalex Prim 271 443.02

,,VICFACTORY" SRL 278 8t5.61
SRL <Granit-Grand

Lux>
285 992.56

Foreco Group 3s4 240.66

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informa(ia solicitati Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

06.07.2022
12.07.2022

SRL "Mobiclass" Documentafia standard la solicitarea AC +
.iustificarea

Nu a prezentat

14.07.2022 SRL IQ Fenster Documenta{ia standard la solicitarea AC +
.iustificarea

Se anexeazi la dosar

26.07.2022 Fenster Bau SRL Confirmarea contului ptezentat de citre
SRL IQ Fenster

Rlspuns se anexeazii la
dosar

Ofertan!ii respinEi/descalifi ca{i :

Denumirea oDeratorului economic Motivul respinserii/descalifi clrii
SRL "Mobiclass" Aft. 69 alin. (6) lit. a) Ei lit. d) legea achizilii publice.

Nu a prezentat documente la solicitate AC Ei nu a.iustificat pretul
scdzut.

Eurogalex Prim prelul propus este mai rnare decAt ofefta operatorului desemnat
cdstisdtor.

,,VICFACTORY" SRL preful propus este mai mare decAt ofefta operatorului desemnat
cAstisStor.

SRL <Granit-Grand Lux> prefLrl propus este mai mare dec6t oferla operatorului desemrrat
cAstisdtor.

Foreco Group pre{Lrl propus este mai mare decAt ofefta operatorului desenrnat
cAstisdtor.

J



Pentru toate loturile r
Alte limitari privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicayiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai sclzut r
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre{ n
Cel mai bun raport calitate-cost r
(n cazul tn care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se t)or
indica toate criteriile de atribuire aplicate ,,si denumirea loturilor aferente)

Inforrnalia privind factorii de evaluare aplicali:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire tactorul I Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Reeval uarea ofertelor:

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

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile operate

in urma examinlri, evaludrii Ei compardrii oferlelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea c o ntractulu i de achrzili e pub I icalac ordului - cadru :

Anularea procedurii de achizilie publicd:
In temeiul art.71 ahn. lit
Argumentare:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
mIsurI

Pre{ul unitar
(fIrI TVA)

Pre{ul total
(flri TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Lot I SRL IQ Fenster Conform
devizului

223 835.34 223 83s.34 268 602,42

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupulLri de lucru pentru achizilii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere
SIA RSAP, e-mail

Eurogalex Prim 28.07.2022 "e-u q git!"e:x(0ru-4.t lJ-!]

SRLttMobiclass" 28.07.2022 m o b i c I 6.l-s!@gp.a.i]-c_r"1rl
aflen ie I ena@nra i l. rLt

aurelcazac(a)rnaiLru
SRL IQ Fenster 28.07.2022 icl. ['enster'(Drna il. ru

''VICFACTORY'' SRL 28.07.2022 v-r-c!]"a1ery.Lu@suqrl. c o u
SRL <Granit-Grand Lup> 28.07.2022 g'atrd:eQ](allrlax.ru

4



Foreco Group

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

lucru penlru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art, 3l al Legii nr. l3l din 3 iulie
201 5 privind achiziliile publice)

Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

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

E 6 zile in cazul transmiterii comunicirii
prin miiloace electronice si/sau fax r

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

tr 11 zile incazul netransmiterii comur-ricdrii
prin miiloace electronice si/sau fax n

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

tr I 1 zile in cazul transmiterii comunic[rii prin
miiloace electronice si/sau fax r
Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax n

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea terntenelor prevdzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice,
inclr.rsiv a termenelor de a;teptare, se efecttrcazd tn codormitate cu prevederile TITLULUI IV Capitohrl I (Calcularea Termenului) al
Codtrlui Civil al Republicii A,Ioldova).

Co ntractu I de achiziliel acordu I -cad ru inch ei at :

Denumirea
opcratorului

economic

intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strtrin

Numtrrul
qi data

contractului/ acordului-
cadru

Cod CPV

Valoarea contractului
'l'crnrcn dc

valabilitatc al
contra ctu I ui/.rco

rdului-cadluf{ril TVA inclusiv TVA

SRL IQ
FENSTER

Capital
social

129
04.08.2022 45200000-9

223 835.34 268 602,42 31.12.2022

Informafia privind achizitii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in cazul
in care la procedura de achizilie publicd au fost aplicate criterii de durabilitate $i s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (excepfind cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum qi cd tn cazul depunerii contestaliilor qi/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate Si

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor

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

(DA)

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

(indicali suma cu TVA)

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate: 4s200000-9

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

Prelul cel mai scazut tr
Costul cel mai scdzut rl
Cel mai bun raport calitate-pret tr
Cel mai bun rapoft calitate-cost tr

U(

9:

""y,i.i!
K*!:

ryfu,l''-EY

Conducdtorul grupului de lucru pentru achizi(ii: Ion Mustea(d

procedurii

28.07.2022 | alirlac-ebilp,11(lcmitil,cQ"ttt
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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  28/22  din  05.08.2022     
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA 
Localitate Or.Cimișlia 
IDNO 1007601008915 
Adresa Bd.Ștefan cel Mare 12 
Număr de telefon 024122058 
Număr de fax 024123399 
E-mail oficial  raionul.cimislia@gmail.com 
Adresa de internet https://raioncimislia.md/ 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Balaban Vladislav, 067734156, 
achizitiiraioncimislia@gmail.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Amenajarea terenului adiacent al Muzeului de 
Istorie, Etnografie și Artă din orașul Cimișlia 

Cod CPV 45223000-6 
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-1657722528818 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1657722528818?tab=contract-notice 
Data publicării:14.07.2022 

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

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

□ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
http://raioncimislia.md/wp-
content/uploads/2022/01/Planul-de-
achizi%C8%9Bii-publice-pentru-anul-2022.pdf 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 602816,00 
3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

mailto:raionul.cimislia@gmail.com
mailto:achizitiiraioncimislia@gmail.com
http://www.mtender.gov.md/
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Data solicitării clarificărilor  14.07.2022,11:50 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Bună ziua , vă rugăm să publicați Caietul de sarcini 

Expunerea succintă a răspunsului  verificați documentele lotului, este plasat caietul de 
sarcini și proiectul 

Data transmiterii 14.07.2022, 11:50 
4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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 31 iulie 2022, ora 17:00), au depus oferta 1 (una) ofertanți, după 
cum urmează: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SC ”Cimtermic” SRL 1007605004579 Terzi Ivan – 
administrator 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SC ”Cimtermic” SRL 
Documentele ce constituie oferta 

Propunerea tehnică Prezentat 
Propunerea financiară Prezentat 
DUAE Prezentat 
Garanția pentru ofertă Prezentat 

Documente de calificare 
DUAE Prezentat 
Devizul nr 3,5,7 Prezentat 
Garanție pentru ofertă – 2% Prezentat 
Cerere de participare Prezentat 
Declarație privind valabilitatea ofertei Prezentat 
Grafic de  executare a lucrărilor Prezentat 
Declarație privind experiența similară Prezentat 
Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul 
necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului Prezentat 

Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor 
propus/propuşi pentru implementarea contractului Prezentat 

Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt 
îndeplinite de către aceștia Prezentat 

Informație privind asocierea Prezentat 
Angajament terț susținător financiar (dacă este cazul) Prezentat 
Angajament privind susținerea tehnică și profesională a 
ofertantului/grupului de operatori economici (dacă este cazul) 

Prezentat 

Declarație terț susținător tehnic ( dacă este cazul) Prezentat 
Declarație terț susținător profesional (dacă este cazul) Prezentat 
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul 
construcțiilor și instalațiilor Prezentat 
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Certificat de înregistrare/Extras din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice Prezentat 

Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul public național Prezentat 
Garanția pentru calitatea lucrărilor executate Prezentat 
Raportul financiar pentru ultimul an Prezentat 
Garanția de bună execuție Prezentat 
Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi Prezentat 
Cifra de afaceri medie anuală pentru ultimii 3 ani 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 

terenului 
adiacent al 

Muzeului de 
Istorie, 

Etnografie și 
Artă din orașul 

Cimișlia 

SC ”Cimtermic” 
SRL 660238,01 Lucrare + + 

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 

01.08.2022 SC ”Cimtermic” SRL Experiență similară cu 
prezentarea actelor 
confirmative. 

Contract de experiență similară 
și proces-verbal, semnat 
electronic. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: 
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Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea 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 

terenului adiacent 
al Muzeului de 

Istorie, Etnografie 
și Artă din orașul 

Cimișlia 

SC 
”Cimtermic” 

SRL 
Lucrări 660238,01 660238,01 792285,62 

 
Anularea procedurii de achiziție publică:  În temeiul art.  alin. )_ lit  ).           Argumentare: 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SC ”Cimtermic” SRL 05.08.2022 e-mail 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital  

Numărul 
și data 
contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 
Valoarea contractului Termen de 

valabilitate al 
contractului/ac
ordului-cadru fără TVA inclusiv 

TVA 
SC 

”Cimtermic
” SRL 

propriu  05.08.2022 45223000-
6 660238,01 792285,62 31.12.2022 

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

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

NU 

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

Nu se aplică 

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

Nu se aplică 
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DAREA DE SEAMA   

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

 
nr. 10  din 08.08.2022  

 
Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorităţii contractante Primăria comunei Şuri, r. Drochia 
Localitate s. Şuri, r. Drochia 
IDNO 1007601010688 
Adresa s. Şuri, r. Drochia 
Număr de telefon 25277234 
Număr de fax 25277236 
E-mail petru.turculet@mail.ru 
Adresa de internet - 
Persoana de contact Turculeţ Petru 

 
Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate COP 
Tipul obiectului contractului de 
achiziţie/acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul de achiziţie Reparația drumurilor locale în com.Șuri, r-ul 
Drochia. 

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

 
- 

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

 Nr. ocds-b3wdp1-MD-1656669476905 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1656669476905?tab=contract-notice  

Data şi ora deschiderii ofertelor Data: 25.07.2022 Ora: 15:00 
Anunţ de intenţie publicat în BAP 
 

Nu □    
 

Da □    
Data: 
Link-ul: 

Anunţ de participare publicat în BAP/ 
Invitaţia de participare transmisă 

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1656669476905 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1656669476905?tab=contract-notice 
Data publicării/transmiterii: 1 iul 2022, 12:47 

Tehnici şi instrumente specifice de 
atribuire  

Nu□  acord-cadru□ sistem dinamic de achiziţie□ 
licitaţie electronică□ catalog electronic□ 

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2 294 220,10 MDL 
 
 
Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire: nu se 
aplică. 

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656669476905
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656669476905?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656669476905?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656669476905
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656669476905?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656669476905?tab=contract-notice
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Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare 
  
 
Clarificări privind documentaţia de atribuire:  
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)  
Data solicitării clarificărilor  

  
4 iul 2022, 16:28 

Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a rezumatului 
demersului 

  
  
  
La aceste podețe aveti proiect? 
 

Data transmiterii 5 iul 2022, 07:56 
Răspunsul la demers Nu avem proiect, în baza caietului de sarcini. 
Contestarea documentaţiei de atribuire Nu □    Da □    
 
Modificări operate în documentaţia de atribuire: nu se aplică. 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
Până la termenul-limită (data 22 iul 2022, 14:00 au fost depuse 2 oferte: 
Denumirea operatorilor economici IDNO Asociaţii/administratorii 
Drostal 1009607000546 Cojocari Artur 
Magistrala-Nord S.R.L. 1011607000998 Railean Ion 
 
Deschiderea ofertelor a avut loc la data de  25.07.2022, ora 15:00 
 
Oferte întârziate (după caz): nu se aplică. 

Denumirea operatorilor 
economici 

Data, ora prezentării Notificări privind restituirea 
ofertelor 

- - - 
 
Documentele ce constituie oferta: 
Denumirea operatorilor economici Propunere 

tehnică  
Propunere                            
financiară 

DUAE Garanţia pentru 
ofertă 

(după caz) 
Drostal + + + - 
Magistrala-Nord S.R.L. + + + + 
 
(Informaţia privind documentele prezentate se va consemna prin: „+” în cazul prezentării, „-” în cazul 
neprezentării)  
Constatări/Comentarii (după caz):  
Modalitatea de evaluare: 

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

- 

Justificarea deciziei de a nu atribui 
contractul pe loturi 

- 

 
Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

 
- 

 
Informaţia privind ofertele examinate: 
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Nr. 
lot 

Denumirea 
lotului 

U
ni

ta
te

a 
de

 m
ăs

ur
ă 

Ca
nt

ita
te

a 

Operatori economici  

Drostal Magistrala-
Nord S.R.L.   

Pr
eţ

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

Co
re

sp
un

de
re

 
sp

ec
ifi

ca
ţii

 te
hn

ic
e 

Pr
eţ

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

Co
re

sp
un

de
re

 
sp

ec
ifi

ca
ţii

 te
hn

ic
e 

Pr
eţ

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

Co
re

sp
un

de
re

 
sp

ec
ifi

ca
ţii

 te
hn

ic
e 

  
Pr

eţ
 u

ni
ta

r f
ăr

ă 
TV

A
 

Co
re

sp
un

de
re

 
sp

ec
ifi

ca
ţii

 te
hn

ic
e 

1. 

Reparația 
drumurilor 
locale în 
com.Șuri, r-
ul Drochia 

Proiect 1 1949999 - 1950000 +     

 
 (Informaţia privind corespunderea OE cu specificaţiile tehnice se va indica prin: „+” în cazul 
corespunderii şi prin „-” în cazul necorespunderii)  
 
Constatări/Comentarii  (se completează în cazul în care specificaţiile tehnice ale unui OE nu 
corespund cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire, cu expunerea neconformităţii) 
 
*Informaţia privind factorii de evaluare se prezintă astfel: nu se aplică. 
(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel 
mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)  

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

Denumirea operatorului economic  

Denumirea lotului  (se va indica punctajul total 
per lot) 

Factorul 1   

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

Denumirea 
operatorului 

economic 

Runda 1 Runda 2 Runda 3 

 Preţul fără 
TVA/noile valori 

Preţul fără TVA/noile 
valori 

Preţul fără TVA /noile 
valori 

Participant 1 2 092 047,65 2036850,00 1950000,00 
Participant 2 2 036 853,94 2034559,00 1949999,00 

 
Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire: 

Denumirea lotului Clasam
entul 

Denumirea 
operatorului economic 

Preţul ofertei fără 
TVA/Punctajul 

acumulat 
Reparația drumurilor locale în com.Șuri, r-ul Drochia 1 Drostal 1 949 999 MDL 

2 Magistrala-Nord S.R.L. 1 950 000 MDL 
 
Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 
şi/sau operatorului economic (inclusiv justificarea preţului anormal de scăzut) cerinţelor 
stabilite în documentaţia de atribuire s-a solicitat:  
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Operatorul economic Documentul şi/sau 
informaţia solicitată   

Data transmiterii Răspunsul operatorului economic 

SRL,,Magistrala 
Nord,, 

Ajustarea Devizului de 
cheltuieli conform 

pretului oferit in cadrul 
licitatiei deschise 

26.07.2022 Nr.401 din 26.07.2022 ,,Deviz 
local,, ajustat 

 
Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerinţele stabilite în 
documentaţia de atribuire: 
 

Denumirea operatorului 
economic 

Se indică documentele confirmative privind selecţia şi calificarea OE 
conform documentaţiei de atribuire (inclusiv DUAE) 

Reparația drumurilor locale în 
com.Șuri, r-ul Drochia 

Formular 
ofertă 

Form.
nr.3; 
nr.5; 
nr.7 

Cert.de 
înregistrare/ 

Extr din 
Registr. de 

stat 

Cert. de 
atribuire 

cont 
bancar 

Informaţ
generale  
despte  

ofertant 

Dotarea 
cu 

echip. și 
utilaj 

Cert. de 
lipsă 

datorii 
față de 

stat 

Copia 
raporate 
financia

re 

DUAE 

Magistrala-Nord S.R.L. + + + + + + + + + 
 
Ofertanţii respinşi/descalificaţi: 

Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descalificării 
Drostal Neincluderea in oferta a garantiei pentru oferta 

art.65, alin.4 din Legea 131/2015 
Notă* În cazul în care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu  
cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzător un tabel identic celui 
de la pct. 14. 
 
În urma examinări şi evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire s-a decis 
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru: 

Denumirea lotului  Operatorul 
economic 
desemnat 
câştigător 

Cantitatea   Preţul unitar 
fără TVA 

Preţul total 
fără TVA 

Preţul total cu 
TVA 

Reparația drumurilor locale în 
com.Șuri, r-ul Drochia  

Magistrala-
Nord S.R.L. 

 
1 

1 950 000 
MDL 

1 950 000 
MDL 

 
2340000.00 lei 

Anularea procedurii de achiziţie publică: nu se aplică. 

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
 

Denumirea operatorului 
economic 

Data 
transmiterii  

Modalitatea de transmitere  

SRL,,Magistrala Nord,, 26.07.2022 Înștiințare nr.208 din 26.07.2022, e-mail 
SRL ,,Drostal,, 26.07.2022 Înștiințare nr.209 din 26.07.2022, e-mail 

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

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

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

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

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

Contractele de achiziţie încheiate: 
 
Nr. 
d/o 

Denumirea 
operatorului  

economic,  
(IDNO) 

Numărul 
contractului 

Data 
contractul

ui 

Cod CPV Valoarea contractului Termenul de 
valabilitate a 
contractului fără TVA cu TVA 

1. SRL,,Magistr
ala Nord 

82 08.08.2022 45200000-9 1950000.00 
lei 

2340000.00 
lei 

25.12.2022 

 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

 
                                                                                                   L.Ș. 



DARE DE SEAMĂ

model-tip

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

Nr. 3 din 08.08.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autoritătii contractante IP Liceul Teoretic “Ion Luca Caragiale”
Localitate mun. Orhei
IDNO 1012620011000
Adresa Str. Vasile Lupu 60/1
Număr de telefon 0235/24907
Număr de fax 0235/-
E-mail oficial tcaprarifâ) mail.ru
Adresa de internet -

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

Caprari Tatiana

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate XCererea ofertelor de preţuri oLicitaţie deschisă 
□Altele: [Indicaţi]

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

Bunuri □ Servicii □ Lucrări X 
%

Obiectul achiziţiei Lucrări de amenajare a terenului multifuncţional 
(stadion) din incinta IP LT „Ion Luca Caragiale”

Cod CPV 45111291-4
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 
wwM>. mtender. nov. md)

Nr: ocds-bHvvdn 1 -MD l 658317264029
Link-ul: ■ https://mtender.eov.md/tenders/ocds- 
b3wdp 1 -M D -1658317264029
Data publicării: 20.07.2022

Platforma de achiziţii publice utilizată X achiziţii.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: 20.07.2022
Link-ul: ocds-b3wdp1 -MD-1658317264029-PN- 
1658317264029

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

OAcord-cadru nSistem dinamic de achiziţie 
XL.icitaţie electronică nCatalog electronic

Sursa de finanţare XBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; 
□ Surse externe; aAlte surse: [Indicaţi]

1

https://mtender.eov.md/tenders/ocds-


Valoarea estimată (lei, fără  TVA) 374 400.00

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor Anunţ de participare, p. 24
Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz)

SIA RSAP, 22.07.2022

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

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 20__, ora___ :___ ), au depus oferta ofertanti:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1. SC Geotermal-AV SRL 1006600000959 Catana Aurelia

6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi a fe^ n te  DUAE prezentate de 
către operatorii economici:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SC Geotermal- Operator 
<AV SRL economic 2

Operator 
economic 3

Operator 
economic n

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

Propunerea tehnică Prezentat
Propunerea financiară Prezentat
DUAE Prezentat
Garanţia pentru ofertă 
(după caz)

Prezentat

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

In fo rm aţ i i  g e n e ra le  d e sp re  
o fe r tan t

Prezentat

C ert i f ica t  / d ec iz ie  de  
în reg is t ra re  a 
în trep r inder i i .  E x tra s  din 
R egis tru l  de  Sta t  al 
p e r so a n e lo r  ju r id ice

Prezentat

C ert i f ica t  p r iv in d  lipsa  sau  
ex is te n ţa  d a to r i i lo r  fa ţă  de  
b u g e tu l  p u b l ic  n a ţ iona l

Prezentat

2



/

( e l ib e ra t  de  Serv ic iu l  
Fiscal de  Stat)
C e r t i f ica t  de  a tr ib u i re  a 
co n tu lu i  b a n c a r

Prezentat

R a p o r t  f in an c ia r Prezentat
C e re re  de  p a r t ic ip a re Prezentat
D e cla ra ţ ia  p r iv in d  
v a lab i l i ta tea  o ferte i

Prezentat

G ra f ic  de  e x ec u ta re  a 
lucră r i lo r

Prezentat

D e cla ra ţ ie  p r iv ind  
e x ep r ie n ţa  s im ila ră

Prezentat

D e cla ra ţ ie  p r iv in d  lis ta 
p r in c ip a le lo r  lucrări  
e x e c u ta te  în  u l t im u l  an  de  
ac t iv i ta te

Prezentat

D e cla ra ţ ie  p r iv in d  d o tă r i le  
spec if ice ,  ut i la ju l  şi 
e c h ip a m e n tu l  n e c e sa r  
p en tru  în d ep l in i re a  
c o r e s p u n z ă to a re  a 
co n trac tu lu i

Prezentat

D e cla ra ţ ie  p r iv in d  
p e rso n a lu l  de  
sp ec ia l i ta te  p ro p u s  
p e n tru  im p le m e n ta re a  
co n trac tu lu i

Prezentat

M a n u a lu l  cal i tă ţi i  (co p ie  
in tegra lă )

Prezentat
1

Scrisor i  de  re c o m a n d a re  
( m in im  3 sc r iso r i )

Prezentat

C ifra  de  a facer i  m e d ie  
an u a lă  în u l t im ii  3 ani,  în 
d o m e n iu l  co n s t ru c ţ i i lo r

Prezentat
%

C erti f ica t  b a n c a r  de  
d isp o n ib i l i ta te  a  b a n i lo r  
l ich iz i / resu rse  c red i ta re  
p en tru  d e m a ra re a  lu c ră r i lo r  
în c u a n tu m u l  de  3 0 0  0 0 0  
lei, c o n f i rm a t  de  o  b a n c ă  
c o m e rc ia lă ,  e l ib e ra t  cu  o  zi 
în a in te  de  z iu a  l icita ţie i.

Prezentat

t

C erti f ica t  ISO  9001 Prezentat
C erti f ica t  ISO 14001 Prezentat
C erti f ica t  ISO  45001 Prezentat
C erti f ica t  p r iv in d  a te s ta rea  
p e rso n a lu lu i  in lucrări  de  
ins ta la re  a aco p e r ir i i  d in 
g a z o n  arti f ical  cu  t e h n ic a  
spec ia l iza ta ,  e l ib e ra t  de  
către  p ro d u c ă to ru l  
u t i la ju lu i  sp ec ia l iza t

Prezentat

D o c u m e n te  prin  care  se 
d e m o n s t r e a z ă  ca  
o p e ra to ru l  e c o n o m ic  are 
a cc es  la lab o ra to a re  de  
ince rca r i  si tes te  a 
lu c ră r i lo r  si m a te r i a le lo r  ce 
v o r  fi u t i l iza te

Prezentat

3



(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 fo s t prezentat, dar nu corespundecerinţelor de calificare))

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preţul
ofertei

(fară
TVA)*

Cantitate 
şi unitate 

de 
măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice

Lucrări de 
amenajare a 
terenului 
multifuncţional 
(stadion) din 
incinta IP LT 
„Ion Luca 
Caragiale”

SC Geotermal-AV 
SRL

326016.29 1 buc 4- +

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

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

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată Rezmatul răspunsului 
operatorului economic

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:______________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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



12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru: ?

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţul total
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv 

TVA)
Lucrări de 
amenajare a 
terenului 
multifuncţional 
(stadion) din 
incinta 1P LT 
„Ion Luca 
Caragiale”

SC
Geotermal- 
AV SRL

t

1 buc 326016.29 326016.29

%

391219.55

Anularea procedurii de achiziţie publică:

In temeiul art. 71 a l in .__l i t___.

Argumentare: _______________________

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SC Geotermal-AV SRL 01.08.2022 e-mail

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

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:
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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 achiziţiile publice

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

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 □

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinder
ea:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere 
/

Cu capital 
străin

Numărul 
şi data 

contractulu i / 
acordului- 

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de 
valabilitate 

al
contractului
/acordului-

cadru

fără TVA
inclusiv

TVA

S C

G e o t e r m a l -  

A V  S R L

a u t o h t o n 2 5

0 8 . 0 8 . 2 0 2 2 4 5 1 1 1 2 9 1 - 4

3 2 6 0 1 6 . 2 9 3 9 1 2 1 9 . 5 5

3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

%

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

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

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

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

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

t .

Preţul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preţ □ 

Cel mai bun raport calitate-cost □

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii 
de achiziţie, fap t pentru care poartă răspundere conform pre\'ederilw feţf<ih&lin

> ry,
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.    1    ___din   05.08.2022                  .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria com Vălcineț 
Localitate Com Vălcineț 
IDNO 1007601008177 
Adresa RM r Ocnița com Vălcineț 
Număr de telefon 027153414 
Număr de fax 027153515 
E-mail oficial  primarvalcinet@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Grossu Piotr 069496390 
primarvalcinet@gmail.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Reparatia strazii din com Vălcineț 
Cod CPV 45233000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

Nr: 21059613 
Link-ul:ocds-b3wdpl-MD-1657197077753 
Data publicării:08.07.2022 

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: 
MD-1657190777753-PN-1657197077754 

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) 505600 
 
 

http://www.mtender.gov.md/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data _25.07._2022__, ora_15__:_00_), au depus oferta 3_ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SA Drumuri Briceni 1003604005869 Grigorii Bircă 

2 Magistrala-Nistru 1003607000038 Magistrala Nistru 

3 Primaterax-nord 1006602011124 Vladimir Badrajan 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SA Drumuri 
Briceni 

Magistrala-
Nistru 

Primaterax -nord Operator 
economic n 

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

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

   

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

Neîncadrarea în 
siatuațiile ce 
determină excluderea 
de la procedura de 
atribuire, ce vin în 
aplicarea art. 18 din 
Legea nr. 131 din 
03.07.2015 

prezentat invizibil invizibil  
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Cerere de participare     

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

prezentat invizibil invizibil  

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

prezentat invizibil invizibil  

Informații generale 
despre ofertan 

prezentat invizibil invizibil  

Raportul financiar prezentat invizibil invizibil  
Graficul de îndeplinire 
a lucrărilor cu 
includera proceselor 
de asfaltare a 
drumurilor nu mai 
tîrziu de 15 octombrie 
2019 

prezentat invizibil invizibil  

Lichiditate generală 
conform IPO14 

prezentat invizibil invizibil  

Demonstrarea 
accesului la utilajele, 
instalaţiile şi/sau 
echipamentele tehnice 
indicate de autoritatea 
contractantă, pe care 
aceasta le consideră 
necesare pentru 
îndeplinirea 
contractului ce 
urmează a fi atribuit 

prezentat invizibil invizibil  

Demonstrarea 
accesului la personalul 
necesar pentru 
îndeplinirea  
corespunzatoare a 
obiectului contractului 
ce urmează a fi 
atribuit (personalul de 
specialitate care va 
avea un rol esenţial în 
îndeplinirea acestuia) 

prezentat invizibil invizibil  
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Certificatul de atestare 
tehnicoprofesională a 
dirigintelui de șantier 

prezentat invizibil invizibil  

Informații privind 
asocierea 

prezentat invizibil invizibil  

Avizul Inspecției de 
Stat în Construcții 

prezentat invizibil invizibil  

Certificate de calitate 
a principalelor 
materiale 
utlizate………. 
[indicaţi expres 
materialele] 

prezentat invizibil invizibil  

Perioada de garanție a 
lucrarilor 

prezentat invizibil invizibil  

Declarației 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 

prezentat invizibil invizibil  

     
     

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lot 1 SA Drumuri Briceni 449500,00 unitate + + 

Magistrala- Nistru 450000,00 unitate invizibil invizibil 
Reparatia 
strazii din 
com 
Vălcineț 

Primaterax-nord 467999,00 unitate invizibil invizibil 
     

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

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

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
Magistrala- Nistru Preț majorat 
Primaterax -nord Preț majorat 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Reparatia 
strazii din 
com Vălcineț 

SA Drumuri 
Briceni 

O unitate 449500,00 449500,00 539400,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SA Drumuri Briceni 26.07.2022 e-mail 

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

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprind
erea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asoci

ere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului
/ acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 

contractului/acor
dului-cadru 

fără 
TVA 

inclusiv 
TVA 

SA Drumuri 
Briceni 

 n
n 
N 22  din 
05.08.22 

45233000-
9 

4495
00,00 539400,00 31.10.2022 
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18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 

User
Машинописный текст
Grossu Piotr

User
Машинописный текст

User
Машинописный текст

User
Машинописный текст

User
Машинописный текст

User
Машинописный текст
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Anexă 
la Ordinul Agenției Achiziții Publice  

nr. ______ din ___________ 
 

Formular - tip 
 

Dare de seamă privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

 
Nr. 06 din 05 august 2022 

 
I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

 
Denumirea autorității contractante Primăria Peresecina 
Localitate Satul Peresecina 
IDNO 1007601003356 
Adresa Str. Ștefan cel Mare 57 
Număr de telefon 023547238 
Număr de fax 023547236 
E-mail prim.peresecina@gmail.com 
Adresa de internet http://peresecina.md/ 
Persoana de contact Iurcu Maria 
 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 
 
Procedura de atribuire aplicată LP 
Nr. procedurii Nr: 21042287 
Data deschiderii ofertelor 12.08.2021 
Nr. BAP   Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-

1627032256104?tab=contract-notice 
Data publicării în BAP 23 iulie 2021 
Data (datele) și referința 
(referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv.  

 

 
III. Date cu privire la contractul de achiziție: 

 

Tipul contractului de achiziție 
Bunuri □ 
Servicii □ 
Lucrări ☑ 

Obiectul de achiziție 
Amenajarea parcului ”Aleea sătenilor care au 
luptat pentru integritate și independență” din s. 
Peresecina r-ul Orhei 

Cod CPV 45212130-6 

Contractul se referă la un proiect și/sau 
program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene 

Nu ☑ 

Da □ 
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Sursa de finanțare 

Buget de stat ☑ 
Buget CNAM □ 
Buget CNAS □ 
Surse externe □ 
Alte surse: Buget Local 

Data deciziei de atribuire a contractului 20 august 2021 

Operatorului economic cîștigător SRL ”Proiect Gabion,, IDNO: 
1010600016641 

Date de contact ale  operatorului economic  tel: 022606077 / 068709490 
Nr. contract de achiziție nr. 47 
Data contract de achiziție 01 septembrie 2021 
Valoarea contractului de achiziție 3 477 723,96 
Termen de valabilitate 31.12.2021 
Termen de execuție 31.12.2022 
 

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru: 
 

Tipul modificărilor operate 

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

Temeiul juridic 
• Legea Republicii Moldova nr. 131 din 

03.07.2015 privind ,,Achizițiile publice” 

Valoarea modificărilor SRL „Proiect Gabion” 
3 477 723,96 lei 

Informații privind creșterea prețului în 
urma modificării 

[se indică dacă se utilizează preţul actualizat 
al contractului de achiziţii publice/acordului-
cadru] 
Nu se aplică  □ 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru 

Nu □ 
Da ☑ 

Alte informații relevante  
 

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

 
Descrierea achiziției înainte de modificare 
 

Valabilitatea contractului pîna la 31.12.2022 
 
Anul 2021 – 2 900 000,00 MD 
Anul 2022 – 577 723,96 MD 
 

Descrierea achiziției după modificare 
 

Valabilitatea contractului pînă la 31.12.2023 





DARE DE SEAMĂ

de anulare a procedurii de achiziţii publice 

Nr. 5^ din Qr.of» 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
Nuniăf defax 022 471165
E-mail oficial ap.exdrupo@mail.ru
Adresa de internet www.exdrupo.md
Persoana de contact Tetelea Radion

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitaţie deschisă
Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr: 21059406
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri x Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei Produse petroliere
Cod CPV 09130000-9
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)

Potrivit art.2 al Legii 131 privind achiziţiile publice 
din 03.07.2015

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental
www. m tender, eov, md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1636723931286
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdpl-MD-1656929230986?tab=contract-notice
Data publicării:04.07.2022

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

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

https://exdrupo.md/wp-
content/uploads/2022/07/Planul-
achizi%C8%9Biilor-publice-2022-Actualizat-
01.07.2022.pdf

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data: 28.01.2022
Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/ 
bap/2014/bap nr 7 0.pdf

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
Nu este cazul

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

Sursa de finanţare □Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: A utofinan ţare

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 9 000 000

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire: Nu sunt

Data solicitării Clarificărilor
Denumirea operatorului economic

1

mailto:ap.exdrupo@mail.ru
http://www.exdrupo.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
https://exdrupo.md/wp-
https://tender.gov.md/ro/system/files/


Expunereă succintă a solicitării de 
clarificare
Expunerea sticcintă a răspunsului

Data transmiterii

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire: Nu sunt

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

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

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

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 05.08.2022, ora 09:00), nu a fost depusă nici o ofertă:

Nr. Denumirea
operatorului economic

IDNO Asociaţii/
administratorii

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

Nu a fost depusă nici o ofertă

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Documentele ce constituie oferta
Specificaţia tehnică Formularul F 4.1 (Anexa nr. 22)

«Specificaţia financiară Formularul F 4.2 (Anexa nr. 23)
DUAE
Garanţia pentru ofertă 1 %

Documente de calificare
Oferta
Cerere de participare Formularul (Anexa nr.7)
Dovada înregistrării persoanei juridice
Prezentarea actului ce atestă dreptul de a livra/ presta 
bunuri/servicii
Disponibilitate de surse financiare în mărime de minim 
500 000 lei
Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, 
contribuţiilor
Prezentarea de dovezi privind conformitatea 
produselor .
Experienţa similară Formularului (Anexa nr. 12)
Certificat de atribuire a contului bancar
Formularul informativ despre ofertant
Raport financiar
Lichiditatea generală
Declaraţie privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8)
Informaţia privind asocierea (Anexa nr. 11)
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Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului conform Formularul 
(Anexa nr. 13)
Declaraţie privind personalul de specialitate propus 
pentru implementarea contractului conform, 
Formularul (Anexa nr. 14)
Lista subcontractanţilor şi părţile din contract care sunt 
îndeplinite de către aceştia (Anexa nr. 15)
Angajamentul terţ susţinător financiar Formularul 
(Anexa nr. 16)
Declaraţie terţ susţinător financiar Formularul (Anexa 
nr.17)
Angajament privind susţinerea tehnică şi profesională 
a ofertantului/grupului de operatori economici 
Formularul (Anexa nr.18)
Declaraţie terţ susţinător tehnic Formularul (Anexa s 
nr. 19)
Declaraţie terţ susţinător professional Formularul 
(Anexa nr.20)

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Nu a fost depusă nici o ofertă

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preţul
ofertei
(fără

TVA)*

Cantitate 
si unitate 

de
măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice

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

Data
solicitării

Operatorul
economic

Informaţia solicitată Rezumatul răspunsului 
r operatorului economic

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi: Nu sunt

Denumirea
operatorului economic

Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi: Nu este cazul

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor: Nu este cazul

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

A

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru

Denum irea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv 
TVA)

în temeiul art.71 p.l lit.(a) a Legii 131 privind achiziţiile publice din 03.07.2015.
Argumentare: Autoritatea contractantă, din proprie iniţiativă, anulează procedura de atribuire a 
contractului de achiziţii publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind 
rezultatul aplicării procedurii de achiziţie publică, în următoarele cazuri: 

a) nu a fost depusă nicio ofertă.

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

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

□  6 zile în cazul transmiterii comunicării prin
mijloace electronice şi/sau fax □___________
□  11 zile în cazul netransmiterii comunicării
prin mijloace electronice şi/sau fax □_______
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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. 21056548 din 03.08.2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Direcția educație, tineret și sport sec. Ciocana 
Localitate Mun. Chișinău,  
IDNO 1007601009565 
Adresa str. Alecu Russo 57 
Număr de telefon 022 499 661 
Număr de fax 022 499 661 
E-mail oficial  detsciocanaachiziti@mail.ru 
Adresa de internet http://detsciocana.educ.md/ 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Braga I./Chirița A. 

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 Materiale de construcție și uz gospodăresc pentru instituţiile subordonate DETS 
sectorul Ciocana anul 2022 

Cod CPV 
  
44100000-1 

Expunerea 
motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de 
atribuire (în cazul aplicării 
altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

Nr: 21056548 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/ 
Data publicării:16.05.2022 

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:  

http://www.mtender.gov.md/
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Valoarea estimată (lei,fără 
TVA) 

903 942,67 MDL 

 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu sunt 

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

Data solicitării clarificărilor  Conform SIA RSAP 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Conform SIA RSAP 

Expunerea succintă a răspunsului  Conform SIA RSAP 
Data transmiterii Conform SIA RSAP 
  

 

4. Modificări operate în documentația de atribuire:  

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

Rezumatul modificărilor Conform SIA RSAP 
]n urma deciziei ANSC nr. 

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) 

Conform SIA RSAP 

5. Până la termenul-limită (data data 14.07.2022, ora 11:32), au fost depuse 8 oferte pentru 10Loturi: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Arta Zidarului 1008605005403 Negru Ruslan 
2 CDH Olimpus-85 1004600009626 Inna Criganuta 
3 VERMILION SRL 1003608004343 BOLGARI ANDREI 
4 VERIX-GRUP 1002602000047 Cucereavaia Anastasia 
5 MANTICORA 1011600002683 Moghildea Artiom 
6 SRL DENIADI 1003600022839 Antonina Moruz 
7 Lilitec-Prim SRL 1002600034332 Кузьмина Ольга 
8 Eleamag SRL 1006600057355 Moroz Eugeniu 
9    
    

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 
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Documentele ce constituie oferta 
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 
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Propunerea tehnică + + + + + + + +  
Propunerea financiară + + + + + + + +  
DUAE + + + + + + + +  
Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

+ + + + + + + +  

    
anexa nr. 8 + + + + + + + +  
Anexa nr.7 + + + + + + + +  
(emisă de o bancă comercială) 
conform formularului Anexa nr.9 sau 
prin transfer la contul autorităţii. 
Beneficiarul plăţii: Direcția educație, 
tineret și sport sectorul Ciocana 
Denumirea Băncii:Ministerul 
FinanțelorTrezorăria de Stat 
Codul fiscal: 1007601009565 
Contul de decontare: 226614 
Contul trezorerial: TREZMD2X 
IBAN: 
MD85TRPCDV518410A0078AA 
Trezoreria regională: mun.Chișinău. 

+ + + + + + + +  

Garanţia de bună execuţie anexa nr. 
10. 

+ + + + + + + +  

anexa nr. 12 + + + + + + + +  
 anexa nr. 13 + + + + + + + +  
Declarație privind confirmarea 
identității beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în situația 
condamnării pentru participarea la 
activităţi ale unei organizaţii sau 
grupări criminale, pentru corupţie, 
fraudă şi/sau spălare de bani 

+ + + + + + + +  

Declarație  privind asigurarea 
livrarii,  descărcarii și instalării 
bunurilor se face de către operatorul 
economic la fiecare instituţie împarte 
indicată de AC. 

+ + + + + + + +  

OE participanți la lotul nr.8 vor 
prezenta obligatoriu: Dovada 
cu numărul de înregistrare din 
„Lista producătorilor” conform 
HG nr.212 dib 07.03.2018 
(echipamente electrice și 
electronice). 

+ + + + + + + +  

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Linoleum Clei 
pentru 

Arta Zidarului 505 305,83  
 - + 

https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574312/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574312/
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Linoleum 
Plinte pentru 
podea 
accesorii 
(colțare) 

CDH Olimpus-
85 

549 820.00 

Conform 
caietului 
de sarcini 

+ + 

VERMILION 
SRL 

588 795.00 + + 

VERIX-GRUP 614 932,75  + + 
    

Vopsea albă 
Vopsea cafenie 
Vopsea galbenă 

Vopsea roşie 
Vopsea albastră 

Vopsea verde 
Vopsea orange 

Vopsea mov 
Vopsea pe apă-
(Emulsie pentru 
interior) Diluant 

MANTICORA 
 

298 596.00 Conform 
caietului 
de sarcini 

+ + 

VERMILION 
SRL 

314 310.00 + + 

SRL DENIADI 
 

317 974,20      + + 

Arta Zidarului 
 

320 511,67 + + 

    
Ciment VERMILION 

SRL 
 

19 278.00 Conform 
caietului 
de sarcini 

+ + 

Amestec uscat 
Grunt pe bază 

acrilică Grunt pe 
nisip cu coarț 

Arta Zidarului 
 

12 899,17 Conform 
caietului 
de sarcini 

+ + 

VERMILION 
SRL 

 

13 435,00  + + 

Var Stins VERMILION 
SRL 

 

21 500,00 lei Conform 
caietului 
de sarcini 

+ + 

Arta Zidarului 
 

25 240,00 lei  + + 

Nisip spălat 
pentru nisipieră 

SRL DENIADI 48 750.00 Conform 
caietului 
de sarcini 

+ + 
VERMILION 

SRL 
48 750.00 + + 

Perie pentru 
vopsea diferite 

dimensiuni Perie 
pentru var 

VERMILION 
SRL 

8 850.00 Conform 
caietului 
de sarcini 

+ + 

SRL DENIADI 8 946.00 + + 
Arta Zidarului 10 143,33  + + 

Corpuri de 
iluminat cu 2 

lampi (incluse) 
pe baza de LED 

Lilitec-Prim 
SRL 

134 333,33  Conform 
caietului 
de sarcini 

+ + 

Eleamag SRL 139 965.00 + + 
VERMILION 

SRL 
217 000.00 + + 

Bandă 
adezivă 
pentru 

construcție 

SRL DENIADI 299.00 Conform 
caietului 
de sarcini 

+ + 
VERMILION 

SRL 
500.00 + + 

    
Uși din PVC 
Ușă metalică 

VERMILION 
SRL 

 

31 750.00 Conform 
caietului 
de sarcini 

+ + 

 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574312/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574312/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574312/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574312/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574312/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574313/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574313/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574313/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574313/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574313/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574313/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574313/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574313/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574313/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574313/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574313/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574314/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574315/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574315/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574315/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574315/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574316/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574317/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574317/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574318/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574318/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574318/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574318/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574319/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574319/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574319/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574319/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574320/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574320/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574320/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574320/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574321/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574321/
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* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile 
tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 

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

Data 
solicitării 

Operatoru
l economic 

Informația 
solicitată   

Rezmatul răspunsului operatorului economic 

 
27.07.202
2 
(tel) 

Arta 
Zidarului 

contractul 
de 
colaborare 
cu 
”Bicomplex
” 
și Certificat 
de 
conformitat
e Lotul nr.1 
”Linoleum”  

 
 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului 
economic 

Motivul respingerii/descalificării 

Lotul nr.I  
   „Arta Zidarului” SRL  

oferta se descalifica din următoarele motive: 
        1)Avizul sanitar(accesori din PVC)  nr.P-107621-2021 din 
30.06.2021 a expirat la data de 30.06.2022; 
        2)CERTIFICAT DE CONFORMITATE nr. 16 C001513-
20 pentru bunul ”Linoleum” este cu termenul expirat anul 
2020, în specificatia tehnică Anexa nr.22 nu corespunde „Tara 
de origine și Producătorul”  cu Certficatului anexat. 
        3)CERTIFICAT DE CONFORMITATE nr. 13 C001449-
20 pentru bunul ”articole liniare din PVC” este cu termenul 
expirat anul 2021. 
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       4)Declarația de preformanță cu nr.2701-0004- Dop-2013-
06 ”Tarkett”și Raportul de încercari  nr.036 din 24.11.2022 este 
expirat. 
 

Lotul nr.II 
MANTICORA SRL 
VERMILION SRL 
SRL DENIADI 
Arta Zidarului SRL 
 

se anuleză din motiv că depășeste 30 % din valoarea publicată. 

Lotul nr.IV 
Arta Zidarului 
VERMILION SRL 

se anuleză din motiv că depășeste 30 % din valoarea publicată. 
 

Lotul nr.V 
Arta Zidarului 
VERMILION SRL 

se anuleză din motiv că depășeste 30 % din valoarea publicată 

 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

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

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

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 
 Total 

    
    
   

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
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Modificările operate  
14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a 

decis: 

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

operatorului 
economic 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

„Linoleum Clei 
pentru Linoleum 
Plinte pentru podea 
accesorii (colțare) 

„CDH Olimpus-
85” SRL 

Conform 
anunțului 

de 
participare 

si SIA 
RSAP  

115,00 549 820,00 659 784,00 
60,00 
12,00 

5,00 

„Ciment” 
 

„VERMILION” 
SRL 

Conform 
anunțului 

de 
participare 

si SIA 
RSAP 

2,70 19 278,00 23 133,60 

„Nisip spălat pentru 
nisipieră” 

„DENIADI” 
SRL 

Conform 
anunțului 

de 
participare 

si SIA 
RSAP 

0,65 48 750,00 58 500,00 

”Perie pentru vopsea 
diferite dimensiuni 
Perie pentru var”: 

     
„VERMILION” 

SRL 

Conform 
anunțului 

de 
participare 

si SIA 
RSAP 

6,00 lei fără 
TVA 

8 850,00 10620,00 

30,00 lei fără 
TVA 

„Corpuri de iluminat 
cu 2 lampi (incluse) 
pe baza de LED”: 

„Lilitec-Prim” 
SRL 

Conform 
anunțului 

de 
participare 

si SIA 
RSAP 

216.67 lei 134 333,33  161199,99 

„Bandă adezivă 
pentru construcție” 

„DENIADI” 
SRL 

Conform 
anunțului 

de 
participare 

si SIA 
RSAP 

29.90 lei 299,00 358,80 

„Uși din PVC Ușă 
metalică” 

„VERMILION” 
SRL 

Conform 
anunțului 

de 
participare 

si SIA 
RSAP 

7250,00 lei  
7500,00 lei  
7250,00 lei  
4750,00 lei  
5000,00 lei  

31 750,00 31750,00 

      
 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. ___ alin.__lit ___.             
Argumentare:  ___________________________________________________________________ 
 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574312/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574312/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574312/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574312/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574314/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574317/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574317/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574318/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574318/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574318/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574319/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574319/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574319/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574320/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574320/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574321/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056548/lot/11574321/
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15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Arta Zidarului 01-20/373 din 28.07.2022 e-mail 
CDH Olimpus-85 01-20/373 din 28.07.2022 e-mail 
VERMILION SRL 01-20/373 din 28.07.2022 e-mail 

VERIX-GRUP 01-20/373 din 28.07.2022 e-mail 
MANTICORA 01-20/373 din 28.07.2022 e-mail 
SRL DENIADI 01-20/373 din 28.07.2022 e-mail 

Lilitec-Prim SRL 01-20/373 din 28.07.2022 e-mail 
Eleamag SRL 01-20/373 din 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) 

 

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 

Întreprin
derea: 

Cu 
capital 

autohton
/ 

Cu 
capital 

mixt/aso
ciere/ 

Cu 
capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Co
d 

CP
V 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate 

al 
contractului
/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv TVA 

CDH Olimpus-

85 
SRL 151 03.08.2022 

 

549 820,00 
lei 

659568.00 lei 31.12.2022 

DENIADI SRL 153 03.08.2022 49 049,00 lei 58 858,80 lei 31.12.2022 

„VERMILION” SRL 152 03.08.2022 52 378,00  lei 62 788.80 lei 31.12.2022 
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18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

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

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
 
              Valeriu ROTARU                                                ____________________   

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
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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. 21059025 din 04.08.2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Direcția educație, tineret și sport sec. Ciocana 
Localitate Mun. Chișinău,  
IDNO 1007601009565 
Adresa str. Alecu Russo 57 
Număr de telefon 022 499 661 
Număr de fax 022 499 661 
E-mail oficial  detsciocanaachiziti@mail.ru 
Adresa de internet http://detsciocana.educ.md/ 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Braga I./Chirița A. 

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 Tehnica de calcul pentru instituţiile subordonate DETS sectorul Ciocana 
anul 2022 

Cod CPV 
  
30200000-1 

Expunerea 
motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de 
atribuire (în cazul aplicării 
altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

Nr: 21059025 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21059025/ 
Data publicării:24.05.2022 

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:  

http://www.mtender.gov.md/
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Valoarea estimată (lei,fără 
TVA) 

1 132 250,00MDL 

 
3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu sunt 

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

Data solicitării clarificărilor  Conform SIA RSAP 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Conform SIA RSAP 

Expunerea succintă a răspunsului  Conform SIA RSAP 
Data transmiterii Conform SIA RSAP 
  

4. Modificări operate în documentația de atribuire:  

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

Rezumatul modificărilor Conform SIA RSAP 
]n urma deciziei ANSC nr. 

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) 

Conform SIA RSAP 

5. Până la termenul-limită (data data 14.07.2022, ora 17:30), au fost depuse 5 oferte pentru 10Loturi: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. BTS PRO 1008600061565 BOGDAN GNIDAŞ 
2 TRIDIMENSIONAL TEC SRL 1008600025857 Andrian Hadirca 
3 Genial Invest SRL 1018600000851 Rudenco Elena 
4 Inoxplus SRL 1011600039984 Inox Plus 
5 TRIOMAC SRL 1006606001224 Sergiu Sleptov 

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

  

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

B
T

S
 

P
R

O
 

T
R

ID
IM

E
N

S
IO

N

A
L

 T
E

C
 

S
R

L
 

G
e
n

ia
l 

In
v
e
s
t 

S
R

L
 

In
o

x
p

lu

s
 S

R
L

 

T
R

IO
M

A

C
 S

R
L

 

    

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

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

+ + + + +     

    



3 
 

anexa nr. 8 + + + + +     
Anexa nr.7 + + + + +     
(emisă de o bancă comercială) 
conform formularului Anexa nr.9 sau 
prin transfer la contul autorităţii. 
Beneficiarul plăţii: Direcția educație, 
tineret și sport sectorul Ciocana 
Denumirea Băncii:Ministerul 
FinanțelorTrezorăria de Stat 
Codul fiscal: 1007601009565 
Contul de decontare: 226614 
Contul trezorerial: TREZMD2X 
IBAN: 
MD85TRPCDV518410A0078AA 
Trezoreria regională: mun.Chișinău. 

+ + + + +     

Garanţia de bună execuţie anexa nr. 
10. 

+ + + + +     

anexa nr. 12 + + + + +     
 anexa nr. 13 + + + + +     
Declarație privind confirmarea 
identității beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în situația 
condamnării pentru participarea la 
activităţi ale unei organizaţii sau 
grupări criminale, pentru corupţie, 
fraudă şi/sau spălare de bani 

+ + + + +     

Declarație  privind asigurarea 
livrarii,  descărcarii și instalării 
bunurilor se face de către operatorul 
economic la fiecare instituţie împarte 
indicată de AC. 

+ + + + +     

OE participanți la lotul nr.8 vor 
prezenta obligatoriu: Dovada 
cu numărul de înregistrare din 
„Lista producătorilor” conform 
HG nr.212 dib 07.03.2018 
(echipamente electrice și 
electronice). 

+ + + + +     

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Proiector BTS PRO 71 038,50  Conform 
caietului 
de sarcini 

+ + 
    

Panouri 
interactive 

TRIDIMENSIONAL 
TEC SRL 

 

156 175,00 Conform 
caietului 
de sarcini 

+ - 

Genial Invest SRL 
 

157 900,00 + + 

https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
https://tender.gov.md/ro/content/declara%C8%9Bie-privind-confirmarea-identit%C4%83%C8%9Bii-beneficiarilor-efectivi-%C8%99i-ne%C3%AEncadrarea-acestora
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Televizor 
+support de 

perete 

Inoxplus SRL 
 

70 005,00 Conform 
caietului 
de sarcini 

+ + 

BTS PRO 

 
77 676,95  + + 

Monitor TRIOMAC SRL 
 

39 960,00 Conform 
caietului 
de sarcini 

+ + 

BTS PRO 
 

39 975,00 + + 

Distrugator 
de 

documente 

Achiziţia nu a 
avut loc 

Achiziţia 
nu a avut 
loc 

Conform 
caietului 
de sarcini 

  
  

Laptop BTS PRO 

 
288 
028,80  

Conform 
caietului 
de sarcini 

+ + 

Imprimantă+ 
cartuș de rezervă 

Imprimantă 
multifuncțională 

+ cartuș de 
rezervă 

BTS PRO 
 

160 
728,75  

Conform 
caietului 
de sarcini 

+ + 

Calculator TRIOMAC SRL 

 
396 100,00 Conform 

caietului 
de sarcini 

+ + 

BTS PRO 
 

439 400,70 + + 

    
Accesorii 
mouse și 
tastaură 

BTS PRO 
 

718,60 Conform 
caietului 
de sarcini 

+ + 

Procesor TRIOMAC SRL 
 

4 046, 20  Conform 
caietului 
de sarcini 

+ + 

BTS PRO 
 

4 046, 25  + + 

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

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

Data solicitării Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    

 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului 
economic 

Motivul respingerii/descalificării 
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Lotul nr.II 
„TRIDIMENSIONAL 
TEC” SRL 

oferta se descalifica din motiv că Garanția pentru bunul sus 
numit nu a întrunit cerințele Specificația tehnică propusa de 
catre AC 

Lotul nr.VII 
„BTS PRO” SRL 

se anuleză din motiv că depășeste 30 % din valoarea publicată. 
 

Lotul nr.VIII 
„BTS PRO” SRL 
TRIOMAC SRL 

se anuleză din motiv că depășeste 30 % din valoarea 

  
 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

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

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

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 
 Total 

    
    
   

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 

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
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de 
măsură   

Proiector BTS PRO SRL 6 11 839,75 71038.50 85246.20 
Panouri interactive Genial Invest 

SRL 
 

4 39 475.00 157 900.00 189 480.00 

Televizor +support 
de perete 

Inoxplus SRL 
 

13 5385,00 70005.00 84006.00 

Monitor TRIOMAC SRL 
 

15 2664,00 39 960.00 47952.00 

Laptop BTS PRO 
 

32 9000,90 288028.80 345634.56 

Accesorii mouse și 
tastaură 

BTS PRO 
 

14 718,60 718.60 862.32 

Procesor TRIOMAC SRL 
 

1 4 046, 20 4 046, 20 4855.44 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. ___ alin.__lit ___.             
Argumentare:  ___________________________________________________________________ 
 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

BTS PRO 01-20/378 din 29.07.2022 e-mail 
TRIDIMENSIONAL TEC SRL 01-20/378 din 29.07.2022 e-mail 

Genial Invest SRL 01-20/378 din 29.07.2022 e-mail 
Inoxplus SRL 01-20/378 din 29.07.2022 e-mail 

TRIOMAC SRL 01-20/378 din 29.07.2022 e-mail 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
Întreprin

derea: 
Valoarea contractului 
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Denumirea 
operatorului  

economic 

Cu 
capital 

autohton
/ 

Cu 
capital 

mixt/aso
ciere/ 

Cu 
capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Co
d 

CP
V 

fără TVA inclusiv TVA 

Termen de 
valabilitate 

al 
contractului
/acordului-

cadru 

BTS PRO SRL 154 04.08.2022 

 

347 946,15 
lei 

417 535,38 
lei 

31.12.2022 

Genial Invest  SRL 155 04.08.2022 157 900,00 
lei 

189 480,00 
lei 

31.12.2022 

Inoxplus  SRL 156 04.08.2022 70 005,00 
lei 

84 006,00 lei 31.12.2022 

TRIOMAC  SRL 157 04.08.2022  44 006,20 
lei 

52 807,44 lei 31.12.2022 

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

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

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

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
 
              Valeriu ROTARU                                                ____________________   

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 
 





























!

i,i
i

DARE nB sp.tnnA

de atribuire a contractului de achizi{ii publice V
de incheiere a acordului-cadru D
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. I din 08.08.2022

Date cu privire Ia autoritatea contractotrld: i

Denumirea autorititii contractante Primdria comunei Pervornaisc

Localitate com.Pervomaisc

TDNO 1007601005361
Adresa s. Pervomaisc str. Pabeda 56
Numir de telefon 076 70 22 73

Numdr de fax 243 67 160
E-mail oficial n rima ria nervomaisc@mail. ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nunte, prenume, telefon,
e-mail)

Curuci Valeri

Date cu privire Ia procedura de atrihuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate nCererea ofertelor de pre(uri nlicitalie deschisd
rAltele: ilndicatil

Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizifie/
acordului-cadru

Bunuri n Servicii n Lucriri V

Obiectul achizitiei ,,Extinderea relelelor de alimentare cu apd a S.

Pervomoisc Ei Cortstuntitrovca, r-nul Ciiu;eni (Lot
1. s. Pervomaisc) "

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita[ia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental www. mtender. go\. UlD

Nr: 21059648
Link-ul : ocds-b3wd p1 -M D-1 657 21 6407 847
Data publicdrii: 07.07.2022 ,

Platforma de achizitii nublice utilizatl n achizitii.md; n e-licitatie.md; n yptender.md
Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:

Link-ul:
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dund coz)

rAcord-cadru nSistem dinamic de achizitie
nLicitatie electronici rCatalos electronic

Sursa de finan{are VBuget de stat; nBuget CNAM; aBuget CNAS;
nSurse externe: VAlte surse: Busetul Locsl

Valoarea estimat[ (ei, fdrd TVA) 615000.00



ClnriJicdri privind documenta(ia de atrihuire:

(Se va completa in cazul in care au fost solicitate clarficdri)

Data solicitdrii clarificirilor
Denumirea oDeratorului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de clarificare
Expunerea succinti a rispunsului
Data transmiterii
ModiJicrlri operote tn clocumentatia de atrihuire:

(Se va contpleta in cazul tn care au fost operale ntodificdri)

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

flndicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

Termen-limiti de depunere gi deschidcre :t
ofertelor prelungit (dupd caz)

pndicali numdrul cle zileJ

Informn(ii privind ofertele clepuse ;i documentele de cnli/icare ;i oferente DUAE prezentate de ccitre

op e roto ri i eco n o ntic i :

Pftnd lo terntenul-limitd (data 27.07. 2022, ora f!:!0), att depus oferta 7 ofertan(i:

Nr. Denumirea operatoruluj economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

I SRL..Demavend 00361 101 1448 Nicolaev Constantin
2. ..Devastcom" SRL 00660005 1 009 Victor Timbaliuc
aJ. S.R.L. ..Enersotel Grup " 01 1600034853 Chirica Victor
4. S.A. DSRM-3 003600053297 Tudor Vrabie
5. Alexidar Grup" SRL 0t2600031745 Isor Munteanu
6. Orizont 003600059222 Vasile Lipcan
7. Nerv Future Tech 0206000 14693 N4ihail Ciumasu

Denumire
document

Denumirea operatorului economic
SRL

,rDemavend
Devastcom

SRL
SRL

Energotel
Grup

S.A.
DSRM.

3

Alexidar
Grup
SRL

Orizont New
Future
Tech

(se
Documentele ce constituie oferta

va consn'tna prin: prgzentat, neprezen!@
Proounerea tehnicd + + + 'r + + +

Propunerea
financiard

f -r T + .r + 'r

DUAE + -r T + T + f'

Garanlia pentru
oferta
(dupd caz)

+ + + -r T 'r i

D"."-.nte de calificare
se va consnxna prin; prezentat, neprezenlal, nu cor.espude

Document n



:ir.
:iirii,, :t:
:, i: .:l

'il ''1 .,::.;.)t.

(lnformalia privincl denumirea docrtntenlelor prezenlete se va indica in conforntitate cu cerinyele tln ,:'

documentalia de atribuire ;i se vo consemna prin; prelentat, nepreqentat, nu corespunde (in ,oru1i; '

cdnd docuntentul afost prezentat, dar nu corespunclecerinlelor de calificare))

* In cazul utilizdrii licitaliei elecrronice se va indica prelul oferteifinale
(lnforntalia privind "Corespunderea cu cerin!ele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificayiile
tehnice" , se va consemna prin: ,, + " in cazul corespunderii ;i prin ,,-" in cazul necorespunclerii)
PentrueIucidgreaunornecInritd(isaucottJirmoreflttnorcloteprivindcorespundereaoferteicttcerin1ele
stohilite tn documento(ia de atrihuire (inclusiv.justi/icaren pre(ului anormal 1e scdzut) s-u solicitat:

Denumirea operatorului cconomic Motivul respingerii/descalifi cirii

Modalitntea de evaluore o ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atrihuire oplicot:

Pre[ul cel rnai scdzut V

i::,. . ;:

';i' 
I i 

';:,.il . : l

rill,il
:ijl' .

';';..,.
:i.i I l

Informo(io privind corespunderea ofertelor c u cerin(ere soricitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei

(ftrd TVA)*

Cantitate
Ei unitate

de misuri

Corespunderea
cu cerin(ele de

calificare

Corespunderea,
cu specificaliilet

tehnice

Lot I
SRL,,Demavend 469 000 I lucrari T +
,,Devastcomtt SRL 470 212.32 I lucrari + +
S.R.L. ,,Energotel
Grup " 530 050 I lucrari

+
+

S.A. DSRM.3 535 573,46 I lucrari + +

,oAlexidar Grup"
SRL

582 232.22 I lucrari + T

0rizont 583 306 I lucrari 1- +

Nerv Future Tech 672194.28
I lucrari

+ +
Lot n Operator economic 1t

Data
solicitdrii

Operatorul economic Informafia
solicitatI

Itezmatul rispunsului operatorulni
economic

29.07.2022
Nr.l0-07/22

SRL ""Demavend Scrisoare de
justificare a
prefului anormal
de sc[zut

In confinnare prelului, vrem sE precizdm la partenerii.
no5tri, cu care noi facerr afaceri din momentul
credrii companiei noastrd 5i avem reduceri mari la ,

nrateriale principale. ce confirmd accesul la pretLrri :

rnai scdzute decit la piaga
Scrisoarea nr. | 0-07 122 din 29.07 .2022



fii:' .i
i:i{;i

Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-preJ n
Cel mai bun raport calitate-cost a

(in cazul in care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de qtribuirr,"|iir'N,oi
indica toale crileriile de atribuire aplicate ;i denuntirea loturilor aferente)

Informalin privittd factorii de evaluare aplicagi

(Se va contpleta pentru loturile care au fosl atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-
pret sau cel ntai bun raporl calitate-cost)

Re ev ul uore a o fertelo r :

(Se va contplela tn cazul in care of|rlele au.fosl reevaluate repetot)

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile onerate

In urma exominrtri, evnludrii Ei cornpordrii ofertelor depuse tn codrul procedurii de atrihuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizitie nublicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizifie public5:

in temeiul art. 71 alin.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru ochizi{ii:

ffi.. 
."

i ,li1.,,1 ;'

'j ,

: .'

]

l

Factorii de evaluare Valoarea din ofertd Punctajul calculat
Denumirea ooeratorului economic I Total

Denum re factorul I Ponderea
Denum re factorul n Ponderea

Denumirea oneratorului economic n Total
Denum re factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
misuri

Pre(ul unitar
(fIrd TVA)

Preful total
(fnrd TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

,,Extinderea re|elelor
de alimentare cu npd
o .r. Penonruisc ;i
Constontinovco, r-nul
CduSeni (Lot 1, s.
Pervomoisd "

SRL
,rDemavend I lucrari 469 000 469 000 562 800

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL..Demavend 01.08.2022 107-0211-19 demav end. c om@smail. c om
..Devastcom'o SRL 01.08.2022 108-02/1-19 t i nb al iuc m i ha i @sm a i I. c om
S.R.L. ..Energotel GruD " 01.08.2022 r09-02n-19 e ne r go t e I gr u p@ya ho o. c o m
S.A. DSRM-3 01.08.2022 rr0-021r-r9 vr a b i e t udor@.sma i l. com
..Alexidar Grun" SRL 01.08.2022 tlt-02n-19 s il a n.s. s ad).s nt a i I. c o nt

Orizont 0t.08.2022 tt2-0211-19 nro duc er e or iz o nt@,smail. c om
'A+



Nerv Future Tech 0r.08.2022 113-02/l-19 c i u n n s u. m (d.s m a i l. c o nt

(lnformarea operatorilor econontici implicali in procedura de atribuire despre deciziile gruputrutrdd-',1

201 5 privind achiziliile publice)

Termenul de eqteptare pentru inclteierea contrtctului:

(Selectali lermenul de a;teptare respeclal. Calcularea'lermenelor prevdzute de Legea nr. I3l din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusit; a lerntenelor cle a;teptare, se efectueazd in conforntitate
cu prevederile TITLULUI U Cttpitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

Co nt ract ul de a c h izil i e/oco rcl ul-c aclr u t n c he int :

Informa(ia privitrd ochiz.ilii puhlice durabile (achkilii verzi) (ruhrica dntd se completeazii doar tn cazul tn .

core la proceclura de achizi(ie pubticd au.fost nplictte criterii de durahilitate ;i s-a tncheiat contract/controcle
ltentru lot/loturi pentru care uufost oplicate criterii de durabilitote):

In cazul in care valoarea estimat6 a contractului
este mai micd decdt pragurile prevAzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

Y 6 zile in cazul transmiterii comunicf,rii prin
mijloace electronice qi/sau fax n
! 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
nrin miiloace electronice si/sau fax n

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

iulie 2015 privind achizitiile publice

! I I zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax a
J16z
prin mi

e in cazul netransmiterii comunicarii
oace electronice si/sau fax n i

Denumirea
operatorului

economic

Intrepiind
erea:

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asocie

re/
Cu capit:rl

strflin

,
Numirul
;i data

contractului/
acorclul ui-cadru

Cod CPV

Valoarea
contractului Termen de

valabilitate
al

contractulu
i/acordului-

cadru,

Iara
TVA

inclusiv
TVA

SRL
,rDemavend 27

08,08.22 45200000-9 469000 562800 3t.t2.2022

(DA/NU)Au fost aplicate criterii pentru achizi{ii publice clurabile (achizi{ii
verzi)?

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

(indicali suma cu TVA)

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

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

Prelul cel moi scdzut a

Costul cel mai scdzut l

i



Prin prezenta dare de seamd, grupul cle lucru cleclard cd termenul cle aEteptare p"otru IIliJ
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptfrnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3)
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind ochizi(iile pablice ), precum qi cd tn cazul depanerii contesta(iiltNi
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, acefrstea aufost examinate qi solulionate.

Prin prelenta dare de seamd, grupul de lucra pentru achizilii confirmd corectitudinea desfdsurdrii
de achizilie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare,

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii: lM&-.-"-zr' /*2..)
Q,{ume, Prenume)



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice
de ?nclieiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

V
n
u

Date
Nr. 4 din 27.07.2022

la autoritatea contractanti:

3. Clarificiriprivinddocumenta{iadeatribuire:
(Se va completa in cazul in care aufost solicitate clarificdri)

Data soliciti rii clarilicirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinli-r a solicitirii de clarificare
ExDunerea succinti a rdspunsului
Data transmiterii

4. Modiflcdri operate in documentafia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care aufost operate modificdri)

Rcz u matul m odltci ril g r
Publicate in BAP/alte mijloacelor cle informare

ibu

u lrc ea
Denumirea autoritltii contractante Direclia Regional[ Situalii Excepfionale UTA

Gdsduzia
Localitate mun. Comrat
IDNO I 00660 l 00 l 425
Adresa mun. Comrat. str. Novaia.nr.T
Numir de telefon 029825035
NumIr de fax 029825035
E-mail oficial utae@dse.md
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefoh,'e:l
mcil)

Dmitri Col1a, 076009009, logistica.utag@dse.md

2. Dale cu onvlre la Drocedura de atrr lre
Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea oferlelor de pre{uri V Licitalie deschis[ n

Altele: flndicatil
Proced u ra de achizi(ie : iep; eiatil,(dab d,,A Nr:
Tipul obiectului contractului de.,aichiZitib/
acordului-cadru

Bunuri Z Servicii n Lucrdri n

Obiectul achizitiei Achizitionarea olSci de oortelan pentru nodea.
Cotl CPV 44100000-1
Expunerea motivului/temeiului priVind
alegerea procedurii cle atribuire (tn cazul
aplicdrii altur proceduri decdt licitayia
dcscnt.so)
Procedura de atribuire,(se ,ia',,,indica din
cad r t r I po rl a I t il t r i guve rn a m enlal ach iziti i.md/

Nr: ocds-b3wdo 1-MD- I 657795796318
Link-ul:
Data publicdrii: 14.07 .2022

Anunf de intenfie publicat in BAP (dupd
nnz )

Data:
Link-ul:

Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
(dupct c'az)

Acord-cadru n Sistem dinamic de achizilie r
Licitatie electronicd n Catalos electronicr

Sursa de finan{are Buget de stat V Buget CNAM r Buget CNAS I
Surse externe r Alte surse: flndicatil

Valoarea estimatf (lei, Jdrd TV$ 23 420,00

[Indicali sursa utilizatd Ei data publicdriiJ



Termen-limitaoea@
olertefor prelungit (dupd caz)

[Indicali numdrul d, "ltet
ora l5:00 au fost denuse I oferte

Denumirea
operatorilor economici

sii_

IDNO

,L

ASocia
tii/

admin
isfrato

rll ,

Preful
ofertei
inifid .i

laia wayl

Pretul
ofertei
final r r

({ErbTVA)',

Docr mentele ce constituie oferta

E

HrgFt.
lr

::i

9,r...(J rG'+l'
; tEi

rc<;)
:" .,'

)6
.E"E SEoQ

.f;Es'69g
Arta ztdarulur SRL 24 570,00 29494,00 + + + +

(Inforntaria privind documentere prezentate ra deschidere seprezentdrii sau ,,-" tn cazul neprezintdrii)

C o n statdri /C o m en tari i/O f erte intirziate (d up d c az) :

va consemna prin: ,, *,' in cazul

fottn ind dosumente

1f r 

-

ltnlornrayia privind denuntirea documentelo, prrrrnntu rc
documentalia de atribuire, se va consemna prin: ,,+,,

va indics
in cazul

in conformitate cu cerintele din
prezentdrii salt ,,-" ln cazulneprezentirrii)

ind

(La. inforntalia privind "orrtpurd** oftrrt"lo, *
indica prin: ,, + " tn cazul corespunderii ;i prin ,, -,'

cerinlele de calificare ;i specificolitrjrhniu u
in cqzul necorespunderii).4. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Perrtnr fiecale Iot I
Pentru rnai multe loturi cumulate n
Pentrur toate lotLrrile Z
Alte limitdri privind numarul cle loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: pndicayiJ

Justificarea cleciziei de a 'u atribui contractur pe roturi:

5. CriteriLrl de atribuire aplicat:

Pre{rrl cel rnai scdzut V
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-preJ n
Cel mai bun raport calitate-cost I

t\ nte DI:AE' prezer.tate de caffe operatorii economici:

ArtaZidarului SRL 'il+ + + + + + +

le solicitate:

Denumirea
lotului

Cantitate'
si uniiate
,d" ,

mdburd

Corespundorea.cu
cerinlCle de ,

Corespunderea
cit specificafiile

tehnice
Lot I Ana zldarulul SRL + +La inforntntio nri'vi



(in cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toale criteriile de atrlbfire aplicate 9r dernrmireololutilor oJerente)

6. Informalia privind factorii de evaluare aplicafi:
(Se va cctmpleta pentruioturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pre1

sot/ cd lnoi htn ruPorl calilole-cosl)

1.

9.
(se va completa in cazul tn care ofertele aufost reevaluate repetat)

Vlotivul reevalu{rii o[ertelor
Modific[rile operate

10. ilr"-p, e""rli"dri, o*ludrii Ei compardrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire

Perrtru elucidarea
cu cerinfele stabilite

unor neclaritS{i sau
in documentalia de

confirmarea unor date privind
atribuire (inclusiv justificarea

corespunderea ofertei
prefului anormal de

s-a decis:
I 1. Atribu rea contractulul lzltre Dubl lca/acordullt

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economrc

Cantitate qi
unitate de
misuri

Pre{ul
unitar

(fnrn'TvA)

Pretul total
(fare TVa)

Pretul fotal
(inclusiv
TVA)

Achizilionarea
pldci de por'lelan
neutru oodea

Arta Zidarului SRL 156 rv2 157,50 24 570,00 29484,00

Total: 24 570.00 29484.00

tului de achizitie publici/acordului-cadru

12,
i3. Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul ar1. 71 alin. lit

Argurlentat"e: .-__
14.tntb,*u,"cizit1egrupuluidelucrupentruac|rizi1ii:

(W-rr*n qtr*t@i in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
'luiru 

pentrtr ir:hizilii se realizeazit in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. 131 din 3 iulie
2 0 | 5 privind ctch izili il e publice)

I5. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
Arta Zidarului SRL Total

Prelul cel mai scizitt 100% 24 570,00 24 570,00

scizrtt) s-a soltcttat
Data Operatorul

economic
Informafia solicitatl , Reiumatul

rdspunsului
operatorului

economic

Motivul respinserii/descalifi ciriiDenumirca opcratorului economic

Reeva I uarea ofertelor:

Denumirea operatorului
cconomlc

Data tiansmiterii Modalitatea de transmitere

Arta Zidalrrltri SI{L 27.07.2022 Prin posta electronicd



_ _
1 /. ln cazul in care valoarea estima1,,E g

contractlrlui este mai micd dec6t pragurile
prevdzute la art.2 alin. (3) al Legii ni. t: t
din 3 iLrlie 201 5 privind achiziliiil publice

)3. yozileinffi
comunicdrii prin mijloace electronice
gi/sau fax n

t,-Iy. Ll I I zile in cazul netrans,n,-itil
comunicdrii prin mijloace electronice
gi/sau fax nan i ._Lv. ln cazul ln care valoarea estimatd a

contractului este egald sau mai mare dec6t
pragLrrile previzute la art. 2 alin. (3) alLegii nr. l3l din 3 iulie ZOtS prlvinO
achiziliile publice

. t. LJ I I nle ln cazul transm iterii
comunicdrii prin mijloace electronice
gi/sau fax I

zz. Ll tO zrle in cazul netransmiterii
comunicdrii prin mijloace electronice

(Se\ectayi termenwl di or,trptorr rrrtrur,or.

',i::,1:;',';i-tr:;;!il;,f'l!::"i::!"x,:^,1::nlo:r ;;;;;;;tu:e,.se erectueazd tn conrormitate cuprevederite rrrLULUr rv Capitotut r lcoiulorro";;;;;;"i;;"";7:o;";t"*':ffr:;";iy;W,f:r;,:
z-)

Prin prezenta clore cle.seamri, grupul de lucrtt cleclard cii termenut cle agteptore pentru inclteierencontroctttlui/contrnc,telor indicate afost respectat (excepfind cuzurile prevdzute cle art.32 qlin. (31 aILeqii nt- I-1 t <titt 3 i"r(ic' lcrs "prloinb 
,.,c'tirirt'r:rre'puitiiil, precum Ei cd ln cozul clepuneriicontestaliilor Ei/sau recep{iondrii rapoartelor ie minitoriaare, (rceaste(r aa /bst examinste sisolu(ionate, '\w' et '.wet'o'cu 'tu JL

Denumirea
operatorului

economic

tzftr u -cadru incheiat

Arta Zidarultr i SRL a-JI 44 I UU000- I 24 570,00 29494,00 31.12.2022

Prin prezenta tlnre tle seamd, grupul cle lucry p-entra achitilii con/irm| corectiludinea desfi{urfuiiprocedurii de achizilie, fapt peitri core poartci rdspuncrere cin?orm prevecrerilor legare tn vigoare,

Conducfltorul grupu\ui de \ucru pentru achizilii:

Alexandr CMAC
(Nttme, Prenunte)



DлltЕ DE SЕАмд
privintl modifi саrеа сопtгасtului

de achizi{ii publicc

Nг. occis-b3rvdpt-N,4D-1 6\1З56212З52-2 clin 05.0В.2022

Dirte сu rivirе la :rutori tate:r

ц{ЦitЦ@дýQ.,пd
rvrr,lr,.astl. пt d

fl'e:,l;oltrra tlс colttllct Otgtlii Dialra

trоссtlurir cle

Licitatie publica

Cod CI'V
Узl,цrg4_gпt i rtl it t:j :r лс h izi 1 iei

,l5233142-6

Prlttctlt ltti g"')''",""u,,tallrlпv tltteпc.,,t,Koi.ittiil" 
i Р*!itфfiьY;l?i[JЁ'"?Ё*r*в___ ;_ _] \'1Ц_L.r17__]]j_}l2j-i?]&b=Й.act-notice

I]at;t ptlЦliclrгii alirrllПllli tiе ll:tпiсilхгге ] tl:.t;,l.:tl: t -"--'- -

;lubliciI.ilol. ltntel.ioltI,e ilr .Iul.nar,,i or;"i,ii 
"iLJlrirrlrii Ilul.орепс рl.ir irrtl 1r1.oiectrrl (рr.oiectcle)

lп citt,e se геlЪr,:'i arlttlttrtl I.c,spectiv (clipci caz1

I)епu nri rеа auto ritritii 
"опiй.tr* t" .S. "-,\clrninistr:rfia tlе Stat 

" 
п..й,*;ь."Localitate ПЦа:!q!.rцrr,. Ch i;i п й u, ttN1

r UOJ6(,}0t)23559

пtuп. Chiýiniu, stг. Ruсuriеi. 12 аNumir cle telefon 022 212296
022 7 46219

Numir cle fax

tle inte1,1ret

- "*_ 
l}lrlt,t,rl 1lгir iгt, Ilt t,ottt1,1tt,lrrl tle lrt.trizitit,/:rctlr.rlttl-c:tttt.tl:

] 'l'illrrl ctllIlt,:tclttltli .I*,,.l,iriti"л,,,u,tuI,,k..r,I ,, rr.*,; ffifi;.* 'т,,. l, *; *;й,ffi# ffi -, --]l" tItl рrоiесt si/sittl I)1.ogl.itnl ljllltlttat tliп
{ilrrtl tt r.i llle IJllirr lrii tri,r,.oщiic

п l-uсг:iri л

Sirгslt с]с liltaIt fltt.c
]'I.1: \tll,se: sl'r,,g',ffi
Ilttifltlttr.elttr fllttrlttltti rttlicr 1tt,tllrtt rlrttпtttri

tte ] 0-1.05.202 i

l)itt:t llt,cizit.i tlt, litr.illrtir.,.,,, .,,,,l,.,tt,tulili
j- а сзц1_1!с'l 39cl t,tl u I tt i -c:t tI l,tl
l)епurttiгеа t;Ilcr"ltfol,rt|tli .ЙuЙ,i. F-iW
c:tti i,tt i-:"'', ,' ]'] ' '

trllfll: l i ()r )0f l

l (llll l \,/\. _Z ).,/) /ll l \ll. - ." "",]t,lttI гu
,t.л._",_л__ l ! r .r1 i ltlclLtstt, IVA: 26 874 ВВ9.80'I'егrпеlt tlс

[]ilrlir la I,eceptia flllirli
DесеlпЬгiе 2022

tle ехсс tl! ie



IV. l)ate crl l,iviгe ia necesal.e а lj eJ'cclu:rte:
Ti 1lu l moc!ific:j rilо r.

Teltreiul juгidiс

},{odilical,ea апtеt.iоаr1-1 
" *Бйrltп ,ь

з!Цi rrlil р,ф lлr/а 
ч !л. Ц,,Лц1.jц J r ч ( с h р d с о : )

Altt. inloгlrr:tIii I.t.{t.i lltl lt

I)escrieI,ca achizitiei inllinte si tl uр:'r rttlltl iticare:

C]tllltгactttl cle acllizitie itlc]rciat esle irl l]].()ces cle cxecltrie

\ t. I)esc.ic.clt cit,ctllllstatlleItlt,cпr,e lttr |iicLtt tlecesitt.:i lrrotl il.icarca:

Iп ргосеsLti excculiei ILrсгiгilог la
1-1t,tlc:cs tl I Lt i -r,cr.ba I ci i rl 2 5. 07. 2022) :

accst tlbiectir," gгLlllttI cle luсгLt tehnic. ill cotTponenta (сопfЬгпl

J'olictп_tt 1?o,qr.,t,cL ,Sa.|-clil,cctia itltplatllctllctt.ellt.oieclelý,,rt.sл
I)irllr Docitl, Diraclor,qcпarctl,S..R Z,, Dl.rltпсt,у-Сопs''.
V о l а r i u,Si еуе r i п, D i r е с l r.l r ge п е t. ct /.S. 1?, t.,, Lrtl i v е t.s i п.f ''
I/olariu ]'|пzrlrtt, rе,tрrlп,s,сtЬi/ lеhпiс ttt i.S. ,.11SD''

ll c\l]llllllilI SlILllltlit ia tlbicctLr l " l-Lrc.lrгi cle герагаtiе а illbгiicit1,1.1 it-ttei гt-ttiеге ре сiгutпul G27 It7-

[;]}]'l;,],|.Хоага 
clc I'iltгll-(]trЬоItа-I{1]. l,rll U-]i.ts 1В,.р, i. r."turi<nl ?7,0-|<пl З1.0)'' 9i а constatat

АIltt,ергеI-1tlгLrlLti а achizrtiorlat Lrtiilrie clc Lr ltirnir getlct.atic. cal.e la аStегllегеа stгtttLtlui de betorlРеГt-tlitе intitt'iГea taltlzLllr-ri fiгi1 а fl пссс,sаг,,,,r.,,,,.1ir",, riгаttrlLri de рiаtггr sрагti h:l0 спr, asttёllnlbtlllirtitincictlllsicicгabiI 1la,lrlct,ii tchrlicia l"lclorrLilLri аslегllut. Reie9ind ciin cble cxpLlSe, Se рrорLlllеrпосlillсагеlt cotlstt,Ltctitll-rItri гiсоlсlrlг tt,apezoiciaic clin Lr,.-to,-.I,uon,lIit (l:1.5: b:0.4rll: h=(J.rlпl) реsесtоагсIс cle dгLttll l)C 3()(l г20 - l,C j()9150 si l)C ] il i-l7 - l)C З I]+з9" crt c-xclr.tc]ct.ea аmепа.]iгiipictгci Sрагtе Il:10 crl dirl ltrсгirгilе tle соtlstlIiсlагс а talLtzLtl,iloг;all!Ltгilor. lаtега]е betollate. сu rлitгiгеаgГrlsirlii betotrLiltli tltlLlzLtгilог clc ia Il:8crll pAIlit Ia II=l2сm. cir conc-litia аsiqLrгiiгii coeflcientului deсоmрасtаге l(=,l,(), а pitttlatlttllLri clc sLrb,betolltrl аýlегllLlt ýi геsресtагеа sресiliсаliilог tehnice ale1lгtliectttlLti с]с exccLttic Ill,Cctllll si а tlоt,IпсIог tehnice in uigoo,., ct-t t-1-1et-t!inel-ea соstLtгilог si tегtтепilогcic гса ] iza t,e а l L.tc гit t.i l ol. c()ll tI.actale.
S'A", I{ED-NoГcl'" oljciLrl Г-Lrl SiПgегсj..а inloгrllat ргiп dеmегsul tlг. 108 dirl 0з.05.2022 cir illLtt,rlla lLtcI,tlt,iloгde r,еlll-tгаtiе сLtгсtlti а t,Ёд 10I(VVj;7AL s. Cubolta la iпtегsесtiа l-t-.A lOkVVt] 7AI-cti tt'ltseLtl С27 la itltt'ltt'clt ill localitltte" s-a гidiсаt sitgeatir .;,,;;;,;;il;l.;:;;; h ]^4 tn ceiil сеctlt,cs1,1Ltnclc ctt cet,itltc]c р,2,5,258 tab,2.5.35 ..lIуэ,". iп Jontextr-rl celol.expLtse. se so]icitii ехсludегеаltlсгlrгilог 1lгеriLzLltс in ргоiссtul с]е cxccLttic 1lr.'tltlLt r..",t,.n,,j"r.a liniei de iпаltа tcllsitttle cie l0l<V cjellr i'[' ]6] т 02.

irl accsI SctlS ii-itti il)tocl]lit cjcvizc |а t,olLtllelc cle ltlсгitгi саге tlгIl1ellza а 1l rlodiflcate jn dci,izLtlgetlct,al ill 1эгсtttt,ilс oIb.tci acJ.i irtlcclrtc.,,\cestc rllatct,iaIe SCl,\1eSc сIгерt lэaza 1lсlltгtt itltocnlir.ca tltltti

}i,l,"1,,1'"'itlllal 
itl scollLtl cxccLttici ]Llсгljt,ilог 1lct,ltt,Lt аlпеtlltjагеа гigоlсlог tr-afczoiclaIe сiiп betclrl

Са геzi-iItаt al sitLra!iei 0ollStattle. tirlilld cotlt cle ргеr.,есiегilе Lelii ргil,irlсi achizitiiIe pLrlэlicelj 1/20I5 aгt. 76,lr]. 7(2). dnr.si 1эгеr cclcr.ilc Ct;tltt.ltctttltlc. цtLtIlLtl dc ltrcгLlltabil.r,. llcCcS]tatca tlllсrагiirrltitlillcli.il..lt,it-t ссttltгlrсttl I clc antt,ep.izli сс title а. п..Ъаir;.агеа r,аlсlгii ассStога. 1эгiп 1псhеiсгсаAcoгdLr]Lri Aclitiorlal 1lгivirlсI rloclillca,cl ,llo.ii сiltltгасtrlаIе, сопfilгt-l-t cleviztr]iri la 1lгсtLrгiIс оlЬгtсilldjtlcIccatc, Pctltl,Ll Itrсгir,ilс r,ealizatc cIl irltДгziеге. АrllгергеllсlгuI роztгtli гАsрLtrlсlеt]е conlilt.t1.1
ргсr,ссlегi lo г со lltt.ttct u а le.

Ц{iсýо!:аr,еа vrrlorii contr:rcttlltli л
[Legea lll.. ]3] сliп 03.07.20]5 priri,,rt сп],ЬЦi,
7lublice, art. 76 0)l

ЦЦд, ttrпtа nroclit'icti l.ii tttt se аоliсй



Dепumirе ореrаtоr economic

(-) 62 89в.96

VII. Rezuitateleexaminirii:
iп гezLrItatLrl ехаlлiпёгii песеsitililог cle
aditrional rlг. 2 din 04.0В.2022 pгivirld
1з,05.202l .

rпоdifiсаге а соlltгасtului de achizitie
шоdiflсагеа valorii colttгactr:lui de

s-a decis iпсhеiегеа acoгdLrlLri
апtrергiz5 rlг, 06-14l111 diп

S.С."I)гоlл аs-Соt-l s" S.R.L

ConducitoI,tll gгullului cle lttсru :

Iu гiе Pasa
оul/ "',

а j-i
a,,"\.-.'-
,},"-о ..
t:,:.t'i i



model-tip

DARE DE SEAMA

Privind rezilierea contractului de achizilii publice

Nr. 03 din 28 martie2Q22
nr.ocds-b3wdp I -MD- I 6 3 47 93 68225 6 din 03 . | | .202t .

I. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii contractante Primaria Cobusca Veche
Localitate Cobusca Veche
IDNO 1007601009059
Adresa s. Cobusca Veche. r. Anenii Noi
Numir de telefon 068ss5 1 s9
Numir de fax 026s35266
E-mail p_cobusca veche(@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact u Laurentiu

II. Date cu privire la procedura de achizifie:

III. Date cu privire Ia contractul de achizitie:

Procedura de atribuire aplicatl Cererea ofertelor de oreturi V
Nr. procedurii ocds-b3wd p 1 -M D- 1 6347 9368225G
Data deschiderii ofertelor 03.rr.2021
Nr. BAP BAP nr.20z12}L57
Data publicirii in BAP din22.10.2021
Data (datele) qi referinfa (referinfele)
publicirilor anterioare in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind proiectul
(proiectele) la care se referl anuntul
respectiv.

Tipul contractului de achizitie Bunuri n
Servicii n
Lucrlri V

Obiectul de achizifie Modernizarea sistemului existent de apa
potabila,din s. Cobusca Veche

Cod CPV 45200000-9

Contractul se referl la un proiect qi/sau
program finan{at din fonduri ale Uniunii
Europene

NuV
Dan



Sursa de finanfare
Buget de stat
Buget CNAM n
Buget CNAS n
Surse externe n
Alte surse: Buget nra

Data deciziei de atribuire a contractului 04.11.2021
Operatorului economic ciqtigltor Maxcosm Prim SRt
Date de contact ale operatorului economic Tel:079532876
Nr. contract de achizitie 28
Data contract de achizi{ie 04.11.2021
Valoarea contractului de achizitie 760400,40
Termen de valabilitate 3r.12.202r
Termen de executie 3r.12.2022

ry. Date cu privire la modificlrile contractului de achizitie/acordului-cadru:

V' Descrierea achizi{iei inainte qi dupl modificare (natura qi amploarea lucrdrilor,natura qi cantitatea sau valoarea bunurilor, natura qi amploarea serviciilor):
La data de 04' 1 1.2021 a fost incheiat contractul de antrepri zd, w.28 ca urmare aprocedurii de achizilie LD Nr: ocds-b3wdp1-MD-16347936g2256 din 25.10.2021, pentru

efectuarea lucrbrilor de Modernizareasistemului existent de apa potabila din s. Cobusca
Veche valoarea contractului 760400,40 lei.
in conformotate cu prevederile contractuale Maxcosm Prim SRL are obligafia de b executalucrdrile in termen de 10 luni gi 200 zile dupl primirea ordinului de inceplre a

Tipul modificlrilor operate Micgorarea valorii contractului V
Majorarea valorii contractului n
Modificarea termenului de executarel llrarcl
prestare n
Modificarea termenului de valabilitate
Rezelierea contractului M
Altele: [indicayiJ

Temeiul juridic Legea 13112015 art.76 alin (7) pct2)
Circulara ministerului finanlelor din
1 4.04.2022 nr.l 3 -09 I 9 4.

Valoarea modificlrilor indicati suma
Informafii privind cre;terea pre{ului in
urma modificirii

NU

Modificarea anterioari a contractului de
achizi{ie publici/acordului-cadru

Da a fost. Acordul adilional privind
prelungirea termenului de valabilirat,e a
contractului pini 1a 31. 12.2022.pub1icat-
ObjlD:746448 * Numirulde intrare
202207 84L din 28.03.2022

Alte informa{ii relevante



lucrdrilor,conform graficului anexat la contact frnalizarea lucrdrilor urmau sd fie pe data de

Q2.03.2022,
Lucrarile nu s-au executat in termenel contactuale.Pe data de 03.05.2022 Primatra cobusca

veche prin scrisoarea nr.148 c6tre compania Maxcosm Prim SRL atenlioneazd in leghturd cu

inc6lcarea graficului de executarea a termenutui gi solicitd prezentareaclarificdrilor de

rigoare.
Compania Maxcosm Prim SRL de nenumerate ori a fost contactatd de cdtre primarul

qomunei pentru a da explicalii despre executarea gi finisarea lucrdrilor,insd de fiecare datd

termenulira aminat fiind invocate diferite motive'
Compania Maxcosm Prim SRL ca raspuns informeazd prin scrisoare de garantie nr'6 din

06.05.2022"c6 contractul va fi executat p6ni la data de 3Q,06.2022.
pe data de 06.07.20 22 prinscrisoarea nr.223 Primaria Cobusca Veche intervine 9i informeaza

desppe: l.Pprelungir.u t.r-.rr.rlui de executare cu 7 zile pentru prezentarea documentafiei

tehnice,procesele-verbale de includere 9i excludere,certificate de conformitate'etc'

2.Compania Maxcosm Prim SRL sd ne inform eze cu privire la lucrdrile nefinisate qi

posibilitatea continudrii executdrii contractului'
Astfel la data de 14 iulie2022 grupul de lucru al Primaria Cobusca Veche in sedinla a

examinat mersul lucrarilor la obiectul Modernizarea sistemului existent de apa potabila din s'

Cobusca Veche de cdtre executantul lucrdrilor Maxcosm Prim SRL unde au fost prezenli 9i

reprezemtantii companiei.Sa solicitat sd ne informeze despre cauza incdlcarii graficului de

executare a lucrdrilor gi agteptdm in scris confirmarea despre frnalizarca lucrdrilor'

Reeqind din faptul multiplelor adreslri citre ofertant in scopul continuiti{ii qi

finaliz5rii lucrului inceput grupul de lucru la moment solicitl rezilierea contractului
nr.28 din 04.11.2021.

VI. Descrierea circumstanfelor care au flcut necesari modificarea:

La datade 1g.07.2 Q22lasediul Primariei a fost inregistratd nota informativd primit[ prin posta

electronicd cu nr.de intrare 229,Prim6ria Cobusca Veche a fost informatd de catre compania

Maxcosm Prim SRL despre faptul cd contactul nu poate fi executat din motiv ca urmare a

cregterii prelurilor qi a indicelui inflaliei,cit gi afectarea lantului de arovizionare provocat de

rdz|oiul 
^din 

Ucraina(cu referire la ordinul ministerului finantelor din 14.04'2022 nr.l3-
0g/g4).Maxcosm prim SRL la fel informeaz6" c6, fumizorl de material necesar pentru ingradirea

teritoiiului (obligatiuni din contract) este importator direct de materii din Ucraina si fabrica sa

stopat,activiiatea a fost bombardatd gi distrusd.Ca urmare compania nu este compatibila de a

inlocui rnaterialul cu alte produse din piata Moldovei' t

Astfel Maxcosm Prim SRL soliciti reziliera contractului nr.28 din 04.11.2021.

VII. Rezultatele examinirii: '
in rezultatul examin6rii, grupul de lucru in baza deciziei soliciti incheierea acordul
adi{ional privind rezilierea contractului nr.28 din 04.1l.Zl2l.Contractul in mirime de

760400,40 lei executat pini la data de 08.08.2022 in mdrime de 349004'51 lei.

Autoritatea contactanti solicitl rezilierea contractului pentru soldul rlmas in mirime de

411395,89Iei cu agentul economic Maxcosm Prim SRL;

Denumire operator
economic

Nr. qi data acordului adi{ional
Valoarea modifi clrilor__lflugl taz)
ffiinclusivTVA

Maxcosm Prim SRL Nr.31 I 08.08.2022 342829.91 | 58565,98



Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru ackiztlu coniirmd cqrectitudines
deffigurdrii procedurii de achizilie, fapt pentru care poqrtd rdspundere conform prevederilor
legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

ecutor : Galbinean Larisa
'el.:02653269
-mail : p 

-c 
obus c a _v e c he @mail. ru

















































model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizifii publice r
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 6 din 08.0F.2Q22 r.
1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii contractante Primaria s. Cazaclia, UTA Gagauzia
Localitate UTA Gagauzia, s. Cazaclia, str. Lenin, 99
IDNO 1 00760 I 004445
Adresa IJTA Gagauzia, s. Cazaclia, str. Lenin, 99
Numir de telefon 0(2e t) 67 -}-ee ; 0(2e t) 67 -2-36
Numir de fax lax: 0(291) 67-7-28
E-mail oficial c azaclia. pri rn ari a(D,mai I . ru
i\drcsa dc internet
l'crsoana de contact (nume, prenume, telefon,
a-tttctil)

Biicli Tatiana, 0(291) 67-0-99,
cazaclia.pri maria(@mail. ru

2. l)ate cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de pre{uri nlicitalie deschisi

sAltele: findicatil
Procedura de achizi{ie repetatl (dupd caz) Nr:21448792
Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru

Bunuri r Servicii r Lucrdri I
Obiectul achizi{iei llpoayrcrsr r.vraqlas, nrrs. rroABeAoMcrBeHHbrx

yqpexlenrafi flpuuepuu ceJ'ra Ka:ax:ruq Ha 2
ronyrorr4e 2022 rom.

Cod CPV 1 5800000-6
Expunerea motivului/tcmciului privind
af egerea procedurii de atribuire (in cazul
upliciirii ultor proceduri decdt licita{ia
deschisd)

Coorsercrsue o$eprsr BceM 3anparxr.rBaeMbrM
rpe6onauurnr

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p o r t a I u I u i guv e r n a m e n t a I v,ww. ntt e nde r. g ov. md)

Nr: ocds-b3wpl -MD- I 657 54181 3483
Link-ul : https://achizitii publice
md/ru/cabinet/achizitii/l ist
Data publicdrii: 1 1.07.2022

Platforma de achizitii publice utilizatl r achizitii.md; a e-licitatie.md; n yptender.md

Procedura a fost inclusl in planul de achizi{ii
publice a autoritlfii contractante

rDa rNu
Link-ul cf,tre planul de achizilii publice publicat:
cazaclia.md

Anunf de inten(ie publicat in BAP (dupd caz) Data: 1 1.07.2022
Link-ul : https://achizitii publice
md/ru/cabinet/achi zitiill ist

'fchnici qi instrumente spccifice de atribuire
(dtrpii caz)

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie
rLicitafie electronicd lCatalog electronic



Sursa de finan{are rBuget de stat; lBuget CNAM; nBuget CNAS;
nsurse externe; nAlte surse: [lndica;i]

Valoarea estimat[ (lei, fard TVA) 598 376,71 lei

3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire:

(Se ttct completa in cazul in care aufost solicitate clarificdri)

Data solicitlrii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
ExDunerea succinti a solicitdrii de clarificare
Expunerca succint[ a rlsPunsului
f)ata transmiterii

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se t,a completa in cazrrl in care au fost operate modificdri)

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

findica{i sursa utilizatd Si data publicdriiJ

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

findicali numdrul de zileJ

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

5. Pf,n[ Ia tcrmenul-limiti (clata 01.08.2022, ora 10:00), au depus oferta 6 ofertan(i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

I SltL (I.'ABRICA OLOI PAK) 100361 1002499 Acbas Maria
2 I.C.S. (LAI'MOL)) SRL 1002600024308 Ionita Serghei

3 S.A. (IIJGINTERTRANS) 1003610000214 Patloia Ivan
1 SIIL (BAGUEl'f B) 1014600037741 Curdova Svetlana
5 SRL (MEATPROMCOM) l0l76l 1004399 Calin Anatoli
6 SRL (SLAVENA LUX)) 1002600003240 Smirnov Alexandru

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL
(FABRIC
A OLOI

PAK>

I.C.S.
(LAPMOL)

SRL

S.A.
(IUGINTE
RTRANS>

SRL
(BAGUET

TE>

SRL
(MEATP
ROMCO

M>

SRL
(SLAVENA

LUX>

(Se vct

Documentele ce constituie oferta
consmna prin; prezentat, neprezentat,nu core

Propunerea tehnicd prezentat Drezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

ProDunerea financiar6 prezerltat prezentat prezentat prezentat Drezentat prezentat

DUAE prezcntat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Garanlia pentru oferta
dupa caz)

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Se vct

Documente de
consmna prin: pr ezentat,

calilicare
neprezentat, nu corespunde

DUAE Drezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

OQepra prezentat Drezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

3aseKa Ha vqacrHe prezentat prezentat Drezentat prezentat prezentat prezentat

!,e x,rapauur o ae iicrsure,r bHocrn
odreprut

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

2



Texunqecxag cneuurbuxaun.q Drezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
L{eHooar cneuu$nxauun prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

I-aDauruq odeprrt prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

llo4roep>x4eHrle o penl{crpaul{I{
1opHAruecKoro nuua B cooTBeTcrBhH c
3aKOHHbIMt4 [OrOXeHr4.f,MI,I CTpaHbI
DerucrDauHu o6eoeHra

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Bstno,rueHne o6x:aterscrs no oIIJIare
rJanoroB, c6opon H 83uocoB
co[l.raJrbHoro cTpaxoBaHHr, B

coorBercrB ll rr c aeiicroyrourltv tt
3at(oH HbtM Il noJIo)KeHltfl M H

Pecrry6nuru Mo,laoea unH crpaHbl
eFo pefllcrpaurl14

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

CaH r.rrapuo-oerep H HapHar
aBropr{3aur4fl

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Ceprurpnxar coorBercrBufl Ha Bce
nDOrlVKTbl

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

(lnformalia privind dentnnirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
doctrmenta{ia de atribuire $i se va consemna prin: prezentat, neprelenlat, nu corespunde (tn cazul
cdnd docuntentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

* In cazul utilizarii licita{iei electronice se va indica pretul ofertei finale
(lnforntalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" $i "Corespunderea cu specifrcaliile
tehnice" , se vo consenxnclprin: ,,+" in cazul corespunderii Si prin,,-" tn cazul necorespunderii)

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Pre{ul
ofertei

( tara
TVA)*

Cantitate gi
unitate de
misur[

Corespund
erea cu

cerin(ele de
calificare

Corespunde
rea cu

specifica(iile
tehnice

Lot I

Moroq usre npoAyKrbl
SRL (FABRICA OLOI
PAI()

238 384,4 r nnrp/urryx/rr + +

I.C.S. (LAPMOL>, SRL 25 r 806.96 ,r u'rp/ruryrc/xr + +

Lot2
X.ne6o6y,rou Hure
H3ACJIHfl

S.A. (IUGINTERTRANS) 29 r50,98 ruTyt( + +

Lot 3

Msco rossxse
SRL (BAGUETTE)) t 34 400,00 Kf + +
SRI- (MEATPROMCOM) r 35 802,80 Kf + +
SRL (SI-AVENA LUX)) r36 s00,00 Kf + +

Lot 4
flpo,uo a o,,r scrBe HHbIe
npoAyKTbr xrlBoTHoro
nporlcxoxAeHuJI

SRL (SLAVENA LUX)) 73 825,00 Kt- + +

SRL (BAGUETTE) 80 100,00 KT + +

Lot 5

Pa:,ruquue npoAyr(Tbl
nr.rTaHu, -
MaKapoHHbre h3IeJrHf

SRL (SLAVENA LUX) 6 816,54 Kt' + +

SRL (BAGUETTE) 8 212,30 KT + +

Lot 6
Pagrlr.rHrre npoAyr<rbr
lu'raHH,

SRL (SLAVENA LUX) r l5 t76,16 .nrarp/urryx/xr + +

SRL (BAGUETTE) 129 572.96 nHrp/uryx/xr + +



Data
solicitlrii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rispunsului
operatorului economic

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

9. Of'ertan(ii respinsi/dcscalificafi:

Denumirea operatorului economic Motivul respinserii/descalificlrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru llecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile r
Alte linritari privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluia;i ofertant: IlndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{r.rl cel u-rai scdzut r
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre{ n
Cel rnai bun raporl calitate-cost n

(in cazul in care in cadrul proceclurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
inrlic'tt loate criteriile de atribuit'e aplicate ;i denuntirea,loturilor aferente)

12. Informa{i:r privind factorii de evaluare aplica(i:

(Se t;tt contpletct pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-
prel sau cel ntoi bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:
(Se va completa tn cazul in care ofertele au fost reevaluate repetat)

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

Denum re factorul 1 Ponderea
Denum re f'actorul n Ponderea

Denur-nirea operatorului economic n Total
Denum re factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Motivul reevalulrii ofertelor 03 anrycra 2022 roaa 3KoHoMHqecKIrM oreparopou SRL
(BAGUETTE>>, n,rruue aAMrrHrrcrparopa Curdova Svetlana n
aApec flpr.rrrrpuu cela Ka:arcJruq 6sLro HanpaBJIeHo rllrcbMo
o ToM' qTO OHU O3HaKOMIIJIIICb C pe3yJILTaTaMH TeHAepa
(ucxoArrrqufi J\! 389 or 01.08.2022 r.) Ir orKa3blBarcTcq
pa6orars rro Jrory Ne 3 -N{sco roBqxtt,e, TaK KaK Her
B03NIOiI(HO CTI,I B03IITI, TOJIbKO gE6O.NTTUOE KO,'I IIqECTBO Mfl CA
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ABa pa3a B HeAeJrrc H rpocqT oTAaTb cJreAyroueMy
KOHKypCaHTY.

Modificirile operate Ha ocuonanue u.(8) cr.31 3axona PM o rocyAapcrBeHH[,Ix
3aKyrrKax J\!131 or 03.07.2015 r., pa6oqas rpynra ro
3aKyrKaM ToBapoB Ir ycJlyr [Ipunopuu cela KataKJIllq'
rpr{cyArr!'ra Aot-oBop o rocyAapcrseuHofi 3aKyrIKe Ha 3aKyuxy
rr poAyrcroB rr ura HIr fl A!'Iq rloABeAo McrBeH rt slx yu pextAeuufi
ce,ra KaraK,rruq ua 2 noryroaue 2022 roAa no lory J\b 3-
roBfl)fibe Msco, c,'IeAyrcuenry oSepenry SRL
(MEATPROMCOM)>, oSepra Koroporo coorBercrByer BceM
rpe6onaulrflM rpeAycMorpeHHblx B AoKyMeHTauulI [o
rrDHcY)I(neHLIlO H COXpaHqeT CrrJrY.

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

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art. 7l alin. lit

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate;i
unitate de
mlsuri

Pre(ul
unitar

(fnrI TVA)

Pre{ul total
(fIrI TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Lot 1

MoroqHsre npoayKTrI
SRL (FABRICA
OLOI PAK)

rnrp/ruryr/xr 238 387,41 238 387,41 260 732,00

Lot2
Xne6o6ynounsre
H3AC,'IH,'l

S.A.
(ITJGINTERTRANS))

lUryr 29 150,98 29 150,98 3t 484,20

Lot 3

Msco nosqxue
SRL
(MEATPROMCOM))

Kr 135 802,80 135 802,80 162 960,00

Lot 4
flpoaoeolrcrBeHHbre
npoayr$br xlrBoTHoro
npo14cxoxAeHr,r-,I

SRL (SLAVENA
LUX))

Kr 73 825,00 73 825,00 88 590,00

Lot 5

Palru.+rue npoayKTbr
ilATaHVfl - MaKapOHHbIe
Il3IICJI Hfl

SRL (SLAVENA
LtlX)

Kr 6 876,54 6 876,54 8 251,85

Lot 6
Pasru.rHsre npoAyxTbl
nt{TaH}L

SRL (SLAVENA
LUX))

,r rarp/uryr/xr 115 176,16 l15 176,16 135 564,50

Argumentare:



Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL (FABRICA OLOI PAK) Irlcx.: Ns 386 or 0
Nq 387 or 0

08.2022
08.2022

e-mail : sanaOO I @yandex.ru

SRL (LAPMOL) tr4cx.: Ns 386 or 0 08.2022 e-ma I : d. nastase(D,lapmo l.md
S.A. (IUGINTERTRANS) tr4cx.: Ns 386 or 0

Ns 388 or 0
.08.2022
.08.2022

SRL (BAGUETTE) I,lcx.: J',lb 386 or 0
Nq 389 or 0

.08.2022

.08.2022
e-mail : baguette. srl@mail.ru

SRL (MEATPROMCOM) I,lcx.: J\! 386 or 01.08.2022
Ns 394 or 03.08.2022

e-mail : meatpromcom@mail.ru

SRL (SLAVENA LUX) I4cx.: ]\q 386 or 01.08.2022
Ne 390 or 01.08.2022

e-mail : lidia.curdova@slavena.md

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

(Informarea operatorilor economici implica{i in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizi{ii se realizeazd in conforntitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I3I din 3 iulie
201 5 privind achiziliile publice)

15. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(Selecta[i termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. ]31 din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitate
cu prevederile TITLULUI U Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

16. Contractul de achizi(ie/acordul-cadru incheiat:

In cazul
este ma
alin. (3)
achiziti

in care valoarea estimatd a contractului
micd decdt pragurile prevazute la art- 2
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
le publice

t 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax r
tr l1 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax a

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egala sau mai mare decit pragurile
prev[zute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3

iulie 2015 privind achiziliile publice

E I I'zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
n 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax r

I Intrcprin
I derea:
lCu
i capital
I autohton/

Denumirca I Cu
operatorului I capital

economlc i mixt/asoci
lI cre/

lcu
I capital

-t_strrin _SI{I, ]

(l'-Aul{lCA 
I

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate

al
contractul
ui/acordul
ui-cadru

f[r[ TVA inclusiv
TVA

Ne 112 08.08.2022 1 5500000-3 238 387,41 260 732,00 31.r2.2022

e-mail : vfmilina@yandex.ru
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OLOI PAK)
S.A.
(ITJGINTER
TRANS))

Ne 113 08.08.2022
15811100-7
1581 1200-8

29 150,98 31484,,20 31.12.2022

SRL
(MEATPRO
MCOM)

Na 114 08.08.2022 15111100-0 135 802,80 162 960,00 31.12.2022

SRL
<SLAVENA,.
LUX)

J\s 1 15 08.08.2022

151 r2000-6

l5l 19600-l

1 5800000-6

195 877,,70 232 406,35 31.12.2022

l7.lnforma1ia privind achizilii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica datd se completeaTd doar tn
cnzul tn care lu procedura de achizilie publicit au fost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a tnclteist
contruct/contracte pentru lot/loturi pentru care ou fost aplicate criterii de durabilitate):
B cansu c .yleJtuqeHueil pbtHottHhtx 4eH Ha npodyxmu numaHun, 3anraHuposaHHan cy"u"ua 6es
HIC yrenuqur,tucb Ha cywwy 842,18 neir (eoceubcont copox deo ) neit, 18 6ano. Ilpwepua
c.Kasaxtutt urryteenl Ha cqentox dauuyto cytuvy u 6epem ua ce6n odnsamenucmro no ucnoJtHeHuto

KnnG 6 noJ'lHolt o6'uene,

Prin prezento clare de seomd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepfind cazurile prevdgute de art. 32 alin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice ), precum Ei cd in cszul depunerii
contestaliilor qi/sau recep(ioniirii rupoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate Ei
soltt(iortate.

Prin prezenta dure tle seoruci, grupul de lucru pentru ucltizilii conJirmd corectitudinea desfisurdrii

[\ze $(ds-iE
m.t#\B/R% s*

t

'Jt06Itu K0H

Au fost aplicate criterii
lachizilii verzi)?

pentru achizi{ii publice durabile (DA/NU)

Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
tlurabilitate (lei MD): d (indicali suma cu TVA)

Codul CPV al lotuluilloturilor pentru care au fost aplicate
criterii de durabilitate:

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

Pre{ul cel mai scdzut a

Costul cel mai scdzut E

Cel mai bun raport calitate-prey a

Cel mai bun raport calitate-cost a

q[{ikrl

pentru achizi{ii:

7



DARE de SEAMA
privind atribuirea contractului de achizifii publice

nr. ocds-b3wdpl-MD -L656921067226 din 05 august 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autorititii contractante Consiliul Raional Hincesti
Localitate mun. Hincesti
IDNO 1010601000070
Adresa mun.Hincesti. str. M. Hincu, 138
Numir de telefon 0269220s8
Numir de fax 0269220s8
E-mail oficial consiliul@hincesti. md
Adresa de internet www hincesti.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Lupagcu Simion, tel. 068101202, e-mail-
hinc e sti. ach izitii@email. c om

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire:

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

Tinul nrocedurii de atribuire anlicate -tCererea ofertelor de preturi
Procedura de achizitie repetatd (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achwitiel
acordului-cadru

Lucrdri n

Obiectul achizifiei Lucrdri de reparalie a drumului L525 de acces
sDre s. Nesrea

Cod CPV 4s200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental
www.mtender.gov.md\

Nr: ocds-b 3w do I -MD- I 6 5 69 2 I 067 2 2 6
Link-ul:
https ://achi zitii.mdho lpublic/tender I 21059398 I
Data publicdrii: 04.07 .2022

Platforma de achizitii publice utilizatl + achizitii.md; n e-licitatie.md; n yptender.md
Anun! de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data--

Link-ul:
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru nSistem dinamic de achiziEie
nlicitatie electronicd oCatalog electronic -nu

Sursa de finanfare nBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;
nSurse externe: nAlte surse: fPropriil

Valoarea estimati (lei, /iird TVA) I 098 073

Data solicitirii clarificirilor 6 iu|2022.09:01
Denumirea operatorului economic



Expunerea succintl a solicitlrii de
clarificare

Buna ziua, va rugam sa publicati rechizitele
bancare in vederea perfectarii garantiei prin
transfer la contul autoritatii contractante.
multumim anticioat.

Expunerea succinti a rispunsului
Benehciarul plalii: Consiliul Raional Hincegti
Denumirea Bdncii: M F Trezorcria Centru-
ChiEindu Codul fiscal: 1010601000070 Contul de
decontare: MD5 STRPCEE5 1 84 1 0A0 1 3 39AA

Data transmiterii 6 iu|2022.09:31

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

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

5. PinI la termenul-limiti (data 19,07.2022, ora 10:00), au depus oferta 7 ofertanliz

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

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

[Indicali numdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1 ^SRr,, SpeedQual Com" t017605005164 Dodica Alina
z ,SRI ,, Trans Invest Group" I 0 r7600052299 Popa lon
aJ SRL ..Arnit-Prim" I 003600003926 Sandu Andrei
4 SRL ,,Autocqravana" 1006600012552 Caraman Serghei
5 SRZ ., Dromas Cons" I 003600 I 07905 Piotr Dacin
6 S.A. .. Drumuri laloveni " 1003600r06403 Duolava Gheorshe

,SRr,, Vicoliv Grup" 10r4600018975 Turcanu Liviu

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL
,,SpeedQual

Com"

,SRI
,rTrans
Invest
Group"

^SRZ
,rArnit-
Prim'

,SRT
,rAuto

caravanatt

SRL
,rDfomus
Cons"

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

Proounerea tehnicd Drezentat prezentot prezentat prezentat prezentat
Propunerea financiard Drezentat Drezentat prezentat Drezentat Drezentat
DUAE Drezentat prezentat Drezentat orezentat prezentat
Garanfia pentru ofertd
(dupd caz)

prezentqt prezentat prezentot prezentat prezentat

Se
Documente de calificare

va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
Cerere de participare prezental prezentqt Drezentqt Drezentat Drezentat
Declaratie privind valabilitatea ofertei Drezental prezentat Drezentat Drezentat Drezental



Graf,rc de executare a lucrdrilor
Drezentqt Drezentat Drezentqt prezentqt prezentat

Declaralie privind experienfa similard,
sau

prezentat prezentat prezentqt prezenrat prezentat

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

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Declaralie privind dotdrile specifice,
utilajul gi echipamentul necesar pentru
indeplinirea corespun zdto ar e a
contractului

prezentat prezentat prezentat prezentql prezentat

Declaralie privind personalul de
specialitate gi/sau a experfilor
propus/propugi pentru implementarea
contractului

prezentat prezentat prezentat prezentat prezental

Lista subcontractanfilor gi partea/pdrfile
din contract care sunt indeplinite de
cdtre acestia

prezentat prezentat prezentqt prezentat prezentat

Informatie orivind asocierea Drezentat prezentat prezental prezentat prezentat
Ansai ament tert sustinbtor financiar 0rezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
Angaj ament privind suslinerea tehnicd
Ei profesionald a ofertantului/ grupului
de Ooeratori economici

prezentat prezentqt prezentat prezentat prezentat

Declaratie tert sustindtor tehnic prezentat Drezentat Drezentat Drezentat Drezentat
Declaratie tert sustindtor profesional prezentat Drezentat Drezentat Drezentot Drezentat
Avizul Agenliei pentru supraveghere
tehnicd

prezentat prezentat prezentqt prezentat prezentat

Denumire document

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

financiard ezentat

Garanlia pentru ofertd

Declaraf ie privind valabilitatea
ofertei
Grafic de executare a lucrdrilor
DeclaraJie privind experienla
similard. sau
Sau Declaralie privind lista
principalelor lucrdri executate in
ultimul an de activitate
Declaralie privind dotdrile

ifice. utilaiul si echi

Denumirea o ratorului economic

Documente de calificare
Se va consmna n: prezentat, neprezentat, nu cores



necesar pentru indeplinirea
corespunzdtoare a contractului
Declaralie privind personalul de
specialitate gi/sau a experJilor
propus/propugi pentru
implementarea contractului

prezentat prezentqt

Lista subcontractanjilor gi
partea/pFt\ile din contract care
sunt indeolinite de cdtre acestia

prezentat prezentat

Informatie orivind asocierea Drezentat prezentat
Angajament terf susfindtor
financiar

prezentat' prezentat

Angajament privind susJinerea
tehnicd qi profesionalS a
ofertantului/ grupului de
Operatori economici

prezentot prezentat

Declaratie tert sustin[tor tehnic prezentat prezentqt
Declaralie ter! suslindtor
orofesional

prezentat prezentat

Avizul Agenfiei pentru
supraveghere tehnicd

prezentat prezentat

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire Si se va consemna prin: preTentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de cali/icare))

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

4

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei

(fbra TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
misurl

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificaliile

tehnice

Lucrdri de
reparalie a
drumului L525
de acces spre
s. Negrea

SRL,,SpeedQual
Com" 907 025,90

1 buc -r T

,SRZ,, Trans
Invest Group" 959 609,70

1 buc -r -r

SRL,,Arnit-
Prim" 985 026,98

1 buc + T

SRZ
,,Autocaravana"

I 029 542,75
1 buc 'r +

SRL,,Dromas
Cons" I 032 178

1 buc + +

S.A. ,,Drumuri
Ialoveni" 1 068 125,51

1 buc T T

SRL,,Vicoliv
Grup" 1 091 642,18

1 buc T T

Lot n Operator
economic I

Operator
economic n

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oferteifinale



(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se va consemna prin: ,, + " tn cozul corespunderii ;i prin ,, -" tlt cazul necorespunderii)

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

9. Ofertan{ii respinqi/descalificafi:

Data
solicitirii

Operatorul
economic

Informa(ia
solicitati

Rezmatul rlspunsului operatorului economic

19.07.2022 SRl,
,,SpeedQual
Com"

justificarea
prelului
anormal de
scdzut

S-a micqorat procentul la beneficiul de deviz,
cheltuielile de regie. Are in dotare tehnic6 specializatl qi
transport propriu. Sunt incheiate contracte cu furnizorii
de materiale de constructii.

Denumirea operatorului economic Motivul resninserii/descalifi clrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot *
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile r
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IrtdicaliJ

Justif,rcarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scizut *
Costul cel mai scdzut r
Cel mai bun raport calitate-prej n
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul tn care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica t6ate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12.Informa{ia privind factorii de evaluare aplicafi:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:



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

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificlrile operate

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

Atribuirea contractului de achizilie publicE/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizifie publicd nu

in temeiul art.7l alin. lit

Argumentare:

* Informarea
de luciu pentru achizilii se realizeazd ln conformitate cu prevederile art. 3I al Legii nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice.

L6. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

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

alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizitriile pub I i ce

+ 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice ;i/sau fax n

n 1l zile incazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice gi/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egal6 sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art. 2 aIin. (3) al Legii nr. 13l din
3 iulie 2015 privind achizi{iile publice

n I I zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice si/sau fax n
Z 16 zile incazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice gi/sau fax n

6

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
mdsurl

Preful unitar
(fIrI TVA)

Preful total
(flr5 TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Lucrdri de reparalie
a drumului L525 de
scces spre s. Negrea

,SRZ
,,SpeedQual
Com"

I buc 907 025,90 907 025,90 I 088 431,08

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

,SRt,, SpeedQual Com" 26.07.2022 hince sti. achizitii@gmail. com, SIA RSAP
SRL ,,Trans Invest Group" 26.07.2022 hincesti. achizitii@gmail. com, SIA RSAP
SRL ,,Arnit-Prim" 26.07.2022 hincesti. achizitii@gmail. com, SIA RSAP
SRL ,,Autocaravqna" 26.07.2022 hinc e s ti. ac hizitii@gmail. com, SIA RSAP
SRL ,,Dromas Cons" 26.07.2022 hincesti, achizitii@gmail. com, SIA RSAP
5.A.,, Drumuri laloveni" 26.07.2022 hincesti. achizitii@gmail. com, SIA RSAP
SRL ,,Vicoliv Grup" 26.07.2022 hincesti. achizitii@gmail. com, SIA RSAP



(Selectali termenul de asteptare respectat, Calculareq termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova.

lT.Contractele de achizifie incheiate:

18. Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datl se completeazd doar
in cazul in care la procedura de achizifie publici au fost aplicate criterii de durabilitate Ei s-a
incheiat contract/contracte pentru lotfloturi pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate):

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

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

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

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

Prelul cel mai scdzut n

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

Cel mai bun raport calitate-cost n
Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru tncheierea

contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al
Legii nr. I31 din 3 iulie 2015 privind achiziyiile public
Si/sau recepliondrii rapoartelor de monitorizare, ace

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

Conducitorul grupulFi de lucru pentru achizifii:

LOGHIN Anatolie
Qr{ume, Prenume)

Denumirea
operatorului
economic,
(rDNO)

intreprinderea:

Cu capital
autohton/

Cu capital
mixt/asociere/

Cu capital strtrin

Numirul qi data
contractului/
acordului-cadru

:Cod CPV

Valoarea contractului

Termenul de
valabilitate a
contractului/
acordului-
cadru

fdrd TVA inclusiv
TVA

SRL ,,
SpeedQual
Com"
101760s005164

Cu capital
autohton

ocds-b3wdp1.
MD-
16s6921067226
/76
din 05.08.2022

t5200000-
9

907 025,90 I 088 431,09
31.12.2022

fl..fu.
|-,1



DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizi{ii publice V

de incheiere a acordului-cadru n
de anulare a procedurii de atribuire F

Da

2. Date cu ura de atribuire:

3. .^Clarificdri privind documentafia de atribuire:

Nr. 07 din 08.08.2022
te cu re la autoritatea contractantd:

Denumirea autoritlfii contractante ColsLliul raional Rezina
or.RezinaLocslifefe

I Lr.t\ (,
Adresa
NumIr de telefon

1 007601 011412
Str.2TAususr I
025 4 -2- I 8-2s. 02s 4 -2_26 _ s8NumIr de fax vzJ-r-z-J I -+v
gcruaqovscnl l(gjm
consiliu.rezina.mF_

ecrij anovsch i i (@mai L ru

-

[-INAII OIICIAI

-

Adresa de internet
r Er DuAfra ue conlact(nume, prenume,
ttJ$on,e-mail)

Procedura de achizilie ,epei.ataTdupa co,

Tipul procedurii de atribuire apti.ate V Cererea ofertelor Oe p.eluri aLicitalie
deschisa nAltele: Ilndicatil

Tipul obiectului contraCtului- de
achizi[ie I aco rd u lu i-cad ru

Bunuri n Servicii n Lucrlri V
Obiectul achizi[iei Lucrari de reparafie capitaiaffi

al IP LT "OLIMP" or. Rezina
Cod CPV
Expunerea motivului/temeiului lrivinOafegerea procedurii de atribuire in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Procedura de atrinffi
cadrul portalului guvernamental
VW rt",tn r elt ngLgp!"Jryd

Nr:21059460

Link-ul ocds-b3wdp 1 -MD _t 657 00604257 |
Data publicd rii: O S .\jjOZZl +.ZsfUt"rqr g. r.trirttit p

Anunf de intenfie publicat in BAp fduoa
V achizitii.md; n elgqatiffi
Link-ul:Tehnici qi instrumente specifice de

atribuire (dupd caz)
nAcord-cadru nsistem dinamic-?e Jchizitie
aLicitalie electronicd nCatalog electronicSursa de finan{are V Buget de stat; ag@
CNAS; nsurs!: externe; rAlte surse: ilndicafiiValoarea estimatl (ei, fara ffiO

Data solicitlrii clarificeiiior -.----------_.- 'te clari

Denumirea operatorului econn- i"
Expunerea succinti a soliciHrii Oe
clarificare
-^pyng{g1 bgggtnl3_L IA!p-U!g!ui
Palq lslsryiteri!_



4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:
in cazul in care au lost nodilicdri

Rezumatul modificirilor La lista de lucr[ri (caietul de sarcini) s-a addugat 3

pozilii, pct. 7 5 Capitolul 5 "Electricitate" ; pct' T 6,

77, 7 8 Capitolul 6 "Incalzir€' .

Publicate in BAP/altemijloacelor de
informare (dupd caz)

Nn

Termen-limit[ de depunere qi deschidere a
ofertelor prefungit (duPd caz) 

-

7:ile

5. oferta 4 ofertanti

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare 9i aferente DUAE prezentate de

cltre operatorii economici:

PAni fa fermenul-limiti (data 26.07.2022,ora :00), au depus olerta t:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

I SRL..CADOM GAZ,, l 003 60600s 6 1 2 Chirtoacd Petru

) SRL ".DATACONS SERVICE '' 1012605001057 Badan Igor
1 SRL "'frivimol" l 00360004074s Musteatd Oleg

4. SRL "Becad" 1 003 606000994 Platon Ion

0 url

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL,,CADOM
GAZ*

SRL,,DATACONS
SERVICE "

SRL
"Trivimol"

SRL
"Becado'

Documentele ce constituie oferta
(Se t,u c'on,\mnu prin; prezenlal, neprezenlal. nu c'rtre'spuncle)

Propunerea tehnicd t" i + +

Pronunerea financiar6 + + + +

DUAE + J. + +

Garanlia pentru ofeftl
(dupd caz)

+ + + +

Documente de calificare
Se va consmna prin; Prezen!4L-49P!939!!at,nu corlsPunde 

,

DUAE confotm ordinului
nr.'7212020 nr. 146 din
26.r1.2020

prezentat prezental prezental prezenrul

Cerere de participare (anexa
nr.7)

prezentql prezenrut prezental prezenruI

Oferla devizele formele nr.
15',l

prezenrut prezentat prezentqt prezenruI

Declara{ie privind
valabi litatea ofertei (anexa
nr.8):

prezcn I al prezen t at prezenlal prezenrul

Garanlia pentru ofertd l% din
suma fara TVA - formularul
garanliei bancare conPletatd in
conformitate cu Anexa nr. 9.

Scrisoare de garanlie
bancard

prezennl prezental prezental prezental

Grafic de executare a
lucrlrilor (anexa nr. 1 0.)

prezenlat prezental prezenlal prezenrut

Declarafie privind experienla
similarl (anexa nr. 12);

prezental prezenruI prezental prezental

Declaralie privind lista
principalelor lucrdri
executate in ultimul an de
activitate (anexa nr. 1 3)

prezentat prezentat prezenlat prezentat



Declara{ie privind dotdri le
specifice, utilaiul gi
ech ipamentul necesar pentru
indepl inirea corespunzf,toare
a contractului (anexa nr.14)

prezental prezenta.l prezental prezewat

Declaraf ie privind personalul
de specialitate propus pentru
implementarea contractului
(anexa nr.15)

prezennl prezental prezentat prezentql

Lista subcontractan gi lor gi
partea/pd4i le din contracr
care sunt indeplinite de
ace;tia (anexa nr. I 6)

prezcn t0t prezental prezenMt prezentat

Informa{i i privind asocierea
(anexa nr. I 7)

prezental prezenlal prezentqt prezentat

Perioada de garan{ie a
lucrdrilor

prezent0t prezental prezental prezentat

Aviz pentru participare la
Iicitaliile publice de lucrlri
din domeniul construc{iilor
gi instalaliilor (anexa nr.22\

prezentuI prezental prezentat prezental

Manualul calitltii prezentat prezent0t prezentat prezematUltimul raDort fi nanciar prezenMt prezental prezenmt prezenlaluaran{la de buna execu{ie in
cuantum de 5Yo din valoarea
de deviz a contractului

Obligatoriu la semnarea contractului
Certificat de atribuire a
contului bancar

[)t'czcn Idt prezenlal prezentut prezental

Cetificat de efectuare
sistematicd a pl61ii
impozitelor, contribufii lor

prezentul prezenlal prezentat prezentat

Certificat /Decizie de
inregistrare a intreprinderii
/Extras din registrul de stat a
persoanelor juridice

prezenMl prezenMl prezental prezental

Declaralia privind confirmarea
indentitAtii binefi ciarilor
efecti viqi neincadrarea acestora
in situa{ia condamndrii pentru
participarea la activitdli ale unei
organizagii sau grupdri criminale
pentru corupfie,fraudI qi/sau
spdlare de bani

Aprobat prin Ordinut MF nr. l4S din 24.11.2020,
completati in conformitate cu Formurarur in originar semnat

electronic
Obligatoriu la semnarea contractului

(/nlilrtnu1itlprivint|t/cnumirectt/tlcumen!e/tlt.prezen/(t/e',;ellaindica|
tla utribuit'tt.sl ,rg 1,4 (,on.\amt1u prin; prez,entut, nepre?,enlal, nu cttrespuntle (in cazul cdnd documentul a.fostp r ez e n I ct /, tl tt r nu c,r t r es ;tu n cle ce r i n I e I r t r de c a I i /i c u r e ) )

7. Inllntormatia nd corespunderea ofertelor crr cerinfelp sntini le:
Denumirea

lotului
Denumirea

operatorului
economic

Pre{ul ofertei
(fdr[ TVA)*

Cantitate gi
unitate de
m[surI

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehniceLucrari de
reparatie ca
pitala la blo
cul aliment
ar al IP LT,'OLIMP''
or. Rezina

SRL ,,CADOM
GAZ,, 506 089.31 + +
SRI- "DATACONS
SERVICE '' 514 914,44

I + +
SRL "Trivimol" 531700,79 I + +

SRL "Becad" 676 760,64 1 + +



* In cazul utilizdrii Iicitayiei electronice se va indica prelul ofertei./inale
(ln/brmayia privintl "Corespunderea cu cerinlele de calificare";i "Corespunderea cu specificaliile rchnice", se va
consemna prin: ,,+" in cazul corespunderii Ei prin ,,-" in cazul necctrespunderii)

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

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot V
Pentru mai multe loturi cumulate r
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: flndicayiJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

l l. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scizut V 
l

Costul cel mai scazut tr
Cel mai bun raport calitate-pre! r
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul in care in cadr;ul procedurii de atribuire sunt aplicate mqi multe crilerii de etribuire, se vor inclicq toale
criteriile de atribuire aplicate qi clenumirea loturilor aferente)

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplicafi:
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pre1 sau cel mai
bun r a port cal it ate- cos l)

13. Reevaluarea ofertelor:
(Se va completq in cazul in cqre o/erlele au.fost reevaluqle repelqt)

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informa{ia solicitatl Rezumatul rlspunsului
oDeratorului economic

27.07.2022

SRL ",CADOM GAZ,,
Scr. nr. 350 din
2',1.07.2022
Justificarea prelului,
inclusiv fornrula de
calcul la manoperd

Scr. nr. 18 din 28.07.2022

Ofertantii escalilicati:
Denumirea operatorului economic Motivu I respinserii/descalifi cirii

SRL ''DATACONS SERVICE " Pret maiorat
SRL "Trivimol" Pret maiorat
SRL "Becad" Pret maiorat

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat
Denumirea ooeratorului economic l Total

Denum re lactorul I Ponderea
Denum rc f-actorul n Ponderea

Denumirea ooeratorului economic n Total
Denum re factorul I londerea
Denum re factorul n ?onderea

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificflrile onerate



l4' In urma examiniri, evaluirii gi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-adecis:
Atribuirea contractului de achizilie pubricd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizitie publica:
In temeiul art.7l alin. lit
Argumentare:

5. lnformarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
mdsurl

Preful unitar
(f[rn TVA)

Preful total
(fnrl TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)Lucrari de

repara{ie
capitali la
blocul
alimentar al IP
LT ''OLIMP"
or, Rezina

SRL,,Cadom
Gaz"

Conform
devizului qi

listei lucrtlrilor

506 099,31 506 099,31 607 307,17

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL ''DATACONS SERVICE '' Nr.352 din29.07.2022 Posta electronicit
SRL "Trivimol" Nr.352 din29.07.2022 Po$ta electronicd
SRL "Becad" Nr.352 din29.07.2022

(l n/itr mar e a op er at or i lor
achizilii se rea/izeazd in
pu b/ i ce)

16. Termenul de a;teptare pentru incheierea contractului:

I 7. Co n tractu I d e achizifie I aco rd u l-cad ru incheiat:

econ.omici implicali in procedura de atri.buire tlespre cleciziile grupului de lucru pentrucon/brmitate cu prevederile art.3l at Legii nr. I3l din 3 iutii 2615 privintl achizitiile

(Jelecta!llermenuldea$teptarereSpectat'Ca|culareaterm@
publice, inclusiv a termenelor de^aEteptare, se efectueazd in codormitate cu prevederile'l'ermenului) al Codului Civil al Repubticii Molcliva).

1 3 I din 3 iulie 201 5 prntn1 achtJtilk
TITLULUI II,, Capitolul I (Calcularea

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decat pragurile prevAzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 13l din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

V 6 zife in cazul transmiterii comunicarii nrin
mijloace electronice ;i/sau faxl
n 1 I zile in cazul netransmiteiii comr"ictrii

prin mijloace electronice gi/sau faxnIn cazul in care valoarea estimatd aiontractului
este egal6 sau mai mare dec6t pragurile prevdzute
laan.2 alin. (3) al Legiinr. l3l din 3 iulie 2015
privind achizitiile publice

(,)elgcnll lermeillt I tlp nrlenlnyo yacnD.tn/ r^l ^",1 -,"., ^ -^.,--- ^--

t I nte n cazut transmiterii comunicErii prin
mUloace electronicg gi/sau faxl
J 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii
prin miiloace electronice gi/sau faxl

Denumirea
operatorului

economic

Numirul
si data

contractului/acord
ului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

cadru

flrl TVA

SRL "Cadom
Gaz" 607 307,17

31.12.2022



q
/'

l8' Informafia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi)(rubrica datr se completeazji doar incazul in care la procedura de achizitie publicd au fost aplicate criterii de durabilitate gi s_aincheiat contracl/contracte pentru lot/lbturi pentru .u., uu fost aplicate criterii de durabilitate):

Prin prezenlo dare tle seamd' grupul de lucru det:lorti c,n turyelyl tle alrepture pentru incheiereo contractului/contructelor indicate a fostrespectat (exceptdnd cazu rile pret'dz,ute tle urt, J 2 alin, (3) al Legi.i nr. t -l t ii, s iitie 20 t 5 privind achiziliite puhlice ), precum $i cd in cazuldepunerii contestaliihr ;i/sau recepliondrii rapoaxelor tli monitori4are, ace(Lsteo du lost examinate ,i solulionate.Prin Ptezentu dure tle seamd, grupul de lucri pentru achizilii conJirmd 
"or""titurtil"o ttesfdsurdrii proiidiiiii" achiTilie, fapt pentru carepoarld rdspundere conform prevedeillor legale in vigoare,

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi

Ciorici Valeriu

Au fost aplicate criterii pentru achizi{ii puUlice Ouranlfe

Valoarea de achizifie cu TVA din contractl contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost apricate criterii de
durabilitate (lei MD):

(DA/NU)

(indicalisuma cu TVAI

\-oout LrV at totulur/Ioturilor pentru care au fost aplicate
criterii de durabilitate:
\-'rc''ur oe arrlDurrepentru lotul/loturilepentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pretulcel mai scdzut I
Costulcel mai scizut n
Cel mai bun raport calitate-pre1l

lQgl mai bun raport calitate-cost I

trffi{

ffi;

l,:'l,Ylii,'i,t ,il{





















DARE DE SЕАМД
,/ de atribuire а с

de incheie* u ч,о,О,i;Ж 
de achizifii publice Е

de anu.lare а procedurii Се аirЙui.. :

model-tip

1. Date сч privire l: 
r'05/07./2022-1din 

05 august 2022

- 

u toritatea соп trachntjl:
D.ццщ!{_, 

"-; сопtrасtапtе

Щдд.aБПпаu
щщqqoТsOаТЗ

ДiццдLт. t.lй; теstеrтl]пu7Й
Щцm,!r d;Б 022 72jт-п
Д:цДГЙсl.аl -0??д:й{0
]tсresa СБББЙЙ iсасПяп;@ей;Пiй

Лttр;ZZБаЙЫGБ-mОZ'=sюi.@
lcachizitii(Dgrnail.coln

цrilgеаtrТЙЙlЙЙ

,rrо.О*aiб5б9з202l9l8

аа!ýgщйпй
gцц_?Q?2 (

ftЁ;;fй о:i;;о"i'i de, atribii,L r#';;:;
irrri|r'at 

чLLvl Proceduri decdt licitayia

зgrm0пв

guчеrпаmейаl

Link-ul: https:ZZ@
notice/37480

0цtOтtzоzz7j,sз
e-licitatie.й

Рrосеdurа а fost inclusй iп planul deachizifii publice а autoriti$ii сопtrасtапtе

Link-rrl .
nttps://icardiologie, md/*o- 

"-''" УqUI lL

со п ten t/U р l о ads/ 2022 / 07 lfl апul - actual i zat- i u l i е-2022.рdf

Link-ul:}nT.'(dupd caz) пLicitatie еlйййй
Щдщ!gцд*t"*
Valoa"ea *МЙЪБЙ Buget СNДЙ

259,000J0

Date сu privire la пrr 
-------

ъ' Dсеdurа de atribuire:



Dепumirеа torului есопоmiс

Ехрuпе.йJuЙпБа
Data trапsйЕБii

3. clarificiri privind documenta{ia de atribuire:
(Se va completa iп cazul tп care aufost solicitate clari/icdri)

4. Modifictrri operate ln documenta{ia de atribuire:
(Se va completa tп cazul tп care aufost operate modi/icdri)

5. РАпй la termenu|-limiti (data 14/07/2022 ora l 5:00), depus

rrlrvlrlla]llprIvlndo::'t:|:depuseqidocumenteledecаlifiсаrе.
сйtrе operatorii economici: -*-ulll.Illele ое calilicare qi aferente DUAE prezentate de

publicatein@
iпfоrmаrе (duрd caz) Pпdica|i s

теrmеп-limiн
[Iпdiсау i r""rЙЙаr ril" /

Nr. Denumi.

-

Hiperteh SRL
;е

, ur а r э:uu,, аu depus oferta _2_ ofertanfi:
IDNo Asociafii/

administratorii1.
,, 100360оOsaвФ

6. Informalii privind ofertele
l UU8600036752

Dепumirе dосumепt Denllmi
НiоеrtеБlй @йid= , alut ulul economic

Documet
uа сопSmпа оriп-. t

ц, -
tele се.^-о]]J,i.щчщ UrсrIа

tat, пl,t соrе,спuп/Jоl

+

+

т
DUAE -i-

+\JaI,anIIa pentru оfЬrtё
(duрd caz) l-/

lпл
vа сопsmпа оriп.

ltlcllte ое calilicare
uectaratie privind
valabiIitatea ofertei

+

+

, ч-ч,LLцl., rtel)l-ezeпrat, Пu соrе,gпuпrJо

uererea de nяrtini
сеrtрrйпйriБЙ
contului Ьапсаr

д

+

+

dосumепи{iа de arribuire чi;";;;;;;rпlпа рriп; prezeпtot, пeprezelrtot,ita coresputtcle (iп cazul
сdпd dосumепtul a,fost urirr",ri iil")u ,оrпrrчпdесеriпУеlоr de calificare))



iЧЗfiа privind соreSPunderea 
oferfelo

Жfelesolicitate;

i,|i ffi!7';? ;: :;y;|i : :; li : :t :",t 
е i /i па l е

а uпоr пёсlqri+х.: 
t,tt СОrеsрuпirr,, 

uj o|!n f::"** :: * specilicalii

tеhпiсе "' ,i ,,^"^|" 
СОrеsРuпdег€Q 

ctl n..,i,||',"'',u Preful оfепеi

atribuite aceluiaqi

loturi:

|'l,ue , se vа ,onrrrno 
[rin.::,';?,r,| !;;:l:Y а, b"tff""i;r 

lеlJlПаlе

8, рспtru.еluсr;;;;::,::: 

";;,;:_,:;::' 
,o,,iru}'i:;;;;i;" f::"r* , о 

з,p,"i/i*liit,"'br""i"T'iiiil;::fi:;Hi?rfi ffi х;тдrкi;}ппf"ж"J".##tr*i:::"
h':*:.l':g 

7.2022оrа 9:з8 а fost rдлаh]:_ 
ýllltcarea Рrеluluiапоrmаl 

de scдzut) s_;:ж;::";#

10. Modalitatea de, 
--....-.-..-.-.-..-.-....---

,/ репtru fiecare,o;:'uu" 
а ofertelor:

pentru mai multe loturi cumulate препtru toate loturile п
Alte limitйri privind пumёrul de loturi саrе pot fi
Justificarea deciziei de а пu atribui contractul ре

1I. Criteriul de atribuire aplicat:
,/ Рrе}ut cel mai scizut п

costul cel mai scёzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pretr пCel mai Ьuп raport.ulitut.-Ёori J

',;r::'r::;:i;;;;,:Yy,:;:i:!:;',',!i,!'i'2i;;,:,i::?:i:iii: ,:;,::l:; criterii de atribuire, Se vоl.

12. Informafia privincl factorii de ечаluаrе aplicali:

':;':;Ж';:;i';:;':;r;;i;::::,)aufost atribuite tп baza criteriilor, се[ mаi ьuп raport calirare_pretr

ofertant: [IпdicayiJ

оепuйБй
ореrаfоrului Сапrrrй

ýi unirare
Соrе$ЙсБй
сu cerinfelc de

СоrефuпО-ЙЙ
сu specificafiileс.еийЗЁ

>З.0% ---йъаr
чаlаоrеа estflnat

Data
solicitйrii

ореrййеййБ
lпГо.rпаЛаЙЙitЙ

t пе"mф
operatorului есопоmiс 

,]._ 
Оfеrtап fii rеsо'пчU*Й*чЦ

дýдцщ! raJorului есййБýýцзГmГ



Factorii de evaluare vаlоаrеа clin oferН Punctajul calculatDепumirеаБ lui есопойБ lDenumire fасtоruп
Denumire factoruI п

DelumireaЙ
Denumire faJtol"ul 

1-----

Denumire fасюrul n

13. Reevaluarea ofertelor:
(Se va соплрlеtа iп cazul iп care ofertele aufost rееvаluаtе t.elэe|al)

'о, i:JJ,," 
examiniri, evaluirii qi соmраririi ofertelor depuse iп cadrul procedurii de atribuire s-a

Atri buirea contractului de achizilie publ icёlacordu l ui -cadru :

MotivulrЙ

I DепumiiЙ-
lotului

тББпБ-
pentru апut

Д22(Rереtаtl i

Dепumirеа
ореrаtоrului

economic

Cantitaiiý-
unitate de
mйsurб

Рrеful unitat"
(fйrй ТVА)

Preful total
(fйrй ТVА)

Рrеlul total
(inclusiv
тчА)

звгяOюо--
Hiperteh SRL lot Jz4б50,00 324650,00

Апulаrеа procedurii de achizilie рuЬliсё:

in temeiul art.71aIin, _ lit

Аrgumепtаrе:

15. Informаrea ореrаtоrilor есопоmi.i С"..,"
; i; ;I;;;; i; ;;; i;]:i::i 

' =r.р.. 
d..irii|. g.upu|ui de luсrч pentru achizi{ii:Dепumirеа орБаtоru-Й Data trапsmiБП мосаlitаБаБййБйй

НiрепеБЗRГ
Grеtа art SRL

гаrimа$аr(@ЙП;Й

1б. Теrmепчl de aýteptare pentru incheierea сопtrасtulчi:
In cazul rn.u,

:i': iТзiсй decбt pragurile рr.чаruЁ'l а art,2al.n, (3.) al Legii *. iз l-dhi;;ii;;i;
privind achiziliile publice

б zile iп cazu| transmiterii соmuпiсйrii
рriп mijloace electroni.. qiZ*" f;*'l"'

п lI
Ччцrj,klасе electronice ýi/r;; Ъ;;""'In cazul 

'n 
.u

este еgаlё sau mai mаrе decAt п..*;;;'prevёzute la аrt. 2 аliп. (Зl al r..efr nr. j З r ClnЗ iulie 20l5 privind achizi'itlЙ;il;; ' п l0
рriп mijloace electronice ýiZruu Ь*"о""'

4



Numйrul
qi data

contractului/ асоrd ului-
саdru

Vаlоаrеа
contractuIui

18, Iпfоrmа{iа privincl achizi{ii publice Сurl|i|е (achizilii vcrzi) (rubrica clatd ,s,a cclmpleleazd cloar iпСаzuliП care |а Pr-o,.cectlra,de,ycПiziyie puhti"d;;/;;;;;tiiot, 
"ritrrii cle clurahilitate;i,y_a iпсhаiаlссlпlrасl/ссlпlrасlа репlru lot/lclturi)rri'ru 

"оr" 
au fi1,1l uplicatc crilarii ele еlчrаhilitаtе)з

:::;,:::;;:;:":;:",!:::r"Y;;,{ff;',"!;;r;:b!:;,,;ii::,"i;;:;;iLx;,;y:r"|,_ репtrа incheie,r7yI3I diП 3 ialie 20lS,PriviПiiЙiiiiti, 
ууыi9е ), рrесum si cd tп cazul deoa::.!?::Y::l.yl,|riii"r.recep|ioпdrii rapoartelir а" -oiiiirй)i, orrortra aifost ехаmiпаtе si sоluуiопirr.'"r'' 

coпlesИ|iilor"silsau

Руiп 
цrуzепtа dare de sеаmd, grupul de lucru репtrч acllizi1ii co.1фrmll corectitadiпea desfdsardrii proceduriide achizi\ie,fapt pentra ,оr, poorttt rdsрапdеrе ,","i-;;.;;;'йerilor legale lп vigoare.

Ач fost aplicate criterii
verzi)? репtru achizi{ii publice durabile (achizi{ii

vаlоаrеа de achizitie cu ТvА din contract/ contracte а
lT::lXP:::l1l: r::." саrе ач fost aplicate criterii dedurabilitate 1lei MD): Йl

;Jjxl""r",ila] 
lotului/loturilor pentru саrе ач fost aplicat...iЙ

criteriul de atribuire pentru lоtul/lоtчrilе pentru саrе ач fostaplicate criterii de durabilitate: Pre|ul сеl mai ,ycijzul а
Co,s,lul cal mаi ,ycdzul а
C'el mаi Ьuп raprlrl calita|a-pra1 а
Cel mаi Ьuп raporl calilale-crl,yl а

Сопdлсйtоrul grupului de lucru репtru achizifii:
,\'

-



DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizifii publice

Nr. 21054185 din 08.08.2022

Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritltii contractante IMSP Spitalul Clinic Republican ..Timofei Mosneasa"
Localitate Mun.Chisindu
IDNO 1 003 600 1 s0783
Adresa Mun.Chiqin[u, str.N.Testemifanu, 29
Numir de telefon 022 403 697
NumIr de fax 022 403 697
E-mail a ch i z i 1i i p ub Li c!:$qr(4g!r4rLaa!1

Adresa de internet www.scr.mci

Persoana de contact Natalia furcanu

Date cu privire la procedura de ac te

Obiectul achizifiei Materiale de construcfie tehnico-
sanitare, scule ;i produse conexe sau
auxiliare pentru antil2022, etapa I

Cod CPV 44000000-0
Valoarea estimatl a achizitiei 952.133,50lei
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadt"il
p o r t a l tt lui gLN e r name n t a l yt, r+'vt,. m t e n rl e r. g]):t ]Zd)

Nr: ocds-b3wdpl -MD- 1 648638045527
Link:
https:llachizitii.rnd/rolpublicltenderl2105
418s1

Data nutrliclrii anuntului de narticinare 30.03.2022
Data (datele) qi referin{a (referin(ele) publicirilor
anterioare in Jurnalul Oficial aI Uniunii
Europene privind proiectul (proiectele) la care se

referl anun{ul respectiv (dupd caz)

t. Date cu re la contractul de ac

Tipul contractului de achizifie/acordului-cadru Bunuri M
Contractul de achizifie/acordul-cadru se referl la
un proiect qi/sau program finan(at din fonduri ale
Uniunii Europene

Nu

Sursa de finan{are Buget CNAM M

Data deciziei de atribuire a contractului de
achizitie

102/22 din29,04.2022

Denumirea operatorului economic ,rVermilion" SRL

Nr. ;i data contractului de achizi{ie/acordului-
cadru

0 6-92 I 22 drn 12.0 5.2022

Valoarea contractului de achizitie/acordului-
cadru

Inclusiv TYA: 464440,00

Termen de valabilitate 31.72.2022
Termen de executie 31.12.2022

IV. Descrierea achizifiei inainte 9i dupi modificare:



incri nt e cl e mo clifi c cu' e ;

Operatorul economic ,,Vermilion" SRL a fost

necesitl modificare):

Lot 10. Vopsea, hidroizolant, diluant
- Lot 10.3 Vopsea email -540kg (insd operatorul
rnajorare);

- Lot 10.4 Diluant -60kg;
- Lot 10.5 Chit pentru lemn-20kg;
- Lot 10.6 Chit piu rosturi-20 kg;

- Lot 10.7 Coler-60kg.

Lot 27 . Parchet laminat - 1000 m2;

Lot 28 . Folie polistiren - I 000 m2;

Lot 29. $apd autonivelanta-550 buc.

Dupd modiJicare:

Lot 10. Vopsea, hidroizolant, diluant
- Lot 10.4 Diluant -69kg;
- Lot 10.5 Chit pentru lemn-23kg;
- Lot 10.6 Chit p/u rosturi-23 kg;

- LoI10.7 Coler-69kg.
Lot 2l , Parchet larninat -1150 m2;

Lot 28, Folie polistiren - 1 150 m2;

Lot 29. $apd autonivelat"ftd,-632 b:uc.

contractat pentru unn[toarele loturi gi cantitdti (la care se

econornic nu dispune de bunurile date in stoc gi nu acceptf,

V. Descrierea circumstantelor care au flcut necesarl modificarea:
in legdturd cu aparilia necesitAlii cle a efectua lucriri de reparalii in rnod de urgenld pe rnai multe obiective.
Astfel, repara{iile date necesitd un volum addugdtor de rnateriale de construc(ii decAt cele initial planificate,
rnotiv pentru care se propune majorarea a 75o/o pe poziliile indicate la punctul anterior.

VI. Rezultatele examinirii:
in rezultatul examindrii necesitSlilor de modificare a contractului de achizi{ie, s-a decis conform deciziei

grupului de lucru nr.l87/22 dit02.08.2022 incheierea urmdtorului acord adi{ional:

Conducltorul grupului de lucru:

Dragoq P

Agenlia Achizilii Publice: ntut. Chi;indu, ;os. Hince;ti, 53; tel.: 022-820-703;.fax: 022-820-728;
e-m a i I : bop@ten der. gott.m d ; wtlw. ten de r. gov. m d
Agenlio Nalionald pentru Soln!ionarea Contestaliilor: mmt. Chi;indu, bd. $te/an cel ll4are ;i S/iittt, 124 et. 4, tet.:022-820-
6 5 2, fox : 02 2 - 8 2 0 - 6 5 1 ; e-m a i l : co ntes tati i (dltnsc. nt cl ; r,yty,. a n sc.nl d

Denumire operator
economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu caoital strlin

Nr. gi data acordului
adi{ional

Valoarea modificlrilor
(dun6 caz)

FIrI TVA Inclusiv
TVA

,,Vermilion" SRL Cu capital
autohton

Acord
aditional
rc.l .--"44

08.08.2022e*\* 68160,00 81792,00

2
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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 3 din  09.08.2022.    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria com.Coșnița 
Localitate s.Coșnița 
IDNO 1007601009381 
Adresa s.Coșnița,str.Păcii nr.51 r-nul Dubăsari 
Număr de telefon 0248 44 236 
Număr de fax 0248 44 491 
E-mail oficial  Primaria.cosnita@mail.ru 
Adresa de internet www.cosnita.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Alexei Gafeli tel.068585755,e-mail:plic@inbox.ru 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări  

Obiectul achiziției Reparația capitală a unei porțiuni de drum pe strada 
Coșnița, din s.Coșnița r-ul Dubăsari (repetat) 

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

 

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

Nr: 21058526 
Link-ul:ocds-b3wdp1-MD-1655449360158 
Data publicării:17.06.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată  achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 

Link-ul: 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1872666.00 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  18.06.2022  
Denumirea operatorului economic   
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Solicitare de a publica rechizitele bancare in vederea  

http://www.mtender.gov.md/
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perfectării garanției prin transfer la contul autorității 
contractante. 

Expunerea succintă a răspunsului  Primaria com.Coșnița 
Denumirea Băncii:Ministerul Finanțelor Trezorăria de 
stat 
Cod fiscal:1007601009381 
IBAN: MD02TRPCDW518410A01614AA 
Cod bancar: TREZMD2X  

 

Data transmiterii 20.06.2022  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 01.07.2022, ora 15:00), au depus oferta 4 ofertanți: 

 
Nr. Denumirea operatorului economic 

 
IDNO Asociații/ 

administratorii 
1. AGACHI-COM SRL 1020608002546 Mihail Agachi 
2. SA Drumuri Criuleni 1003600095963 Alexandru Popov 
3. SRL DORTEHTRANS 1013600024166 Cujba Petru 
4. Vicoliv Grup SRL 1014600018975 Țurcan Liviu 

6. Informații privind ofertele alificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

AGACHI-COM 
SRL 

SA Drumuri 
Criuleni 

SRL 
DORTEHTRANS 

Vicoliv Grup SRL 

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

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

prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

Certificat/Decizie de 
înregistrare a 
întreprinderii/Extras din 
Registrul de Stat al 
persoanelor juridece 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de efectuare 
sistematică a plății 
impozitelor,contribuțiilor 
eliberate de inspectoratul 
Fiscal 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificate de atribuire a 
contului bancar 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Informații generale 
despre ofertant 

prezentat prezentat prezentat prezentat 
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Ultumul raport financiar prezentat prezentat prezentat prezentat 
Graficul de execuție prezentat prezentat prezentat prezentat 
Declarație privind lista 
principalelor lucrări 
executate în ultimul an 
de activitate-anexa nr.13 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarație privind 
dotările specific, 
utilajului necesar pentru 
îndeplinirea 
corespunzătoare a 
contractulu 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarație privind 
personalul de specialitate 
pentru implementarea 
contractului 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Garanția de bună 
execuție(la încheierea 
contractului atribuit)5% 
din valoarea contractului 

prezentat prezentat prezentat neprezentat 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Reparația 
capital a unei 
porțiuni de 
drum pe strada 
Coșnișa, din 
s.Coșnița r-ul 
Dubăsari 
(repetat) 

AGACHI-COM SRL 1791667.00 1 lucrare - + 
SA Drumuri Criuleni 1871215.72 1 lucrare + + 
SRL DORTEHTRANS 1872229.71 1 lucrare + + 
Vicoliv Grup SRL 1923628.66 1 lucrare + + 

 

* 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 

05.07.2022 AGACHI-COM SRL S-a solicitat suplimentar 
demonstrarea experienței 
de cel puțin trei ani de 
activitate aferent 
obiectului ce urmează a fi 
atribuit precum și 

OE în informația prezentată a inclus 
lucrări care nu sunt atribuite 
obiectului achiziției, iar experiența de 
activitate demonstrată în domeniul 
specific obiectului achiziției este mai 
mică de trei ani. 
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prezentarea informației 
privind lucrările executate 
în valoare egală sau mai 
mare de cît obiectul ce 
urmează a fi atribuit. 

06.07.2022 SA Drumuri Criuleni S-a solicitat suplimentar 
demonstrarea experienței 
de cel puțin trei ani de 
activitate aferent 
obiectului ce urmează a fi 
atribuit precum și 
prezentarea informației 
privind lucrările executate 
în valoare egală sau mai 
mare decît obiectul ce 
urmează a fi atribuit. 

OE a prezentat experiența aferentă 
obiectului achiziție ce urmează a fi 
atribuit pe o perioadă de trei ani.  

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
AGACHI-COM SRL S-a solicitat suplimentar demonstrarea 

experienței de cel puțin trei ani de activitate 
aferent obiectului ce urmează a fi atribuit 
precum și prezentarea informației privind 
lucrările executate în valoare egală sau mai 
mare de cît obiectul ce urmează a fi atribuit. OE 
în informația prezentată a inclus lucrări care nu 
sunt atribuite obiectului achiziției, iar experiența 
de activitate demonstrată în domeniul specific 
obiectului achiziției este mai mică de trei ani. 

SRL“DORTEHTRANS” Oferă preț mai mare  
Vicoliv Grup SRL Oferă preț mai mare decît bugetul AC 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-
preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)  
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Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 
Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea   

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Reparația 
capitală a 
unei porțiuni 
de drum pe 
strada 
Coșnița, din 
s.Coșnița r-ul 
Dubăsari 
(repetat) 

SA Drumuri 
Criuleni 

1 lucrare 1871215.72 1871215.72 2245458.87 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin__  lit ___.             

Argumentare:  

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

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

AGACHI-COM SRL 08.07.2022  e-mail 
SA Drumuri Criuleni 08.07.2022  e-mail 
SRL DORTEHTRANS 08.07.2022  e-mail 
Vicoliv Grup SRL 08.07.2022  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) 

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

16. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 
Valoarea contractului Termen de 

valabilitate al 
contractului/acordulu

i-cadru fără TVA inclusiv TVA 

SA Drumuri 
Criuleni 

Nr.44 din 
09.08.2022 45200000-9 1871215.72 2245458.87 31.12.2022 

 

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 
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DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice
de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

din 09.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autorititii contractante

model-tip

IMSP Spitalul Clinic Municipal,,Sfdnta Treime"
Localitate MD-2068 mun. Chiqindu, str. Alecu Rursso, l1
IDNO 10036001 s2592
Adresa mun. Chiqindu, str. Alecu Russo

022441185,022438237
022441185
achizitii.sf.trei
www.treime.md

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, Nina Lipciu
e-mai,l.

Tipul procedurii de atribuire aplicate MCererea ofertelor de preluri nlicitali.e deschisa
nAltele: Indicati

Bunuri M Servicii n Lucritri cr

Articole parafarmaceutice qi consiamabile medicale
i/ic antti: bulinic

3 3 I 40000-3

Nr: 21060516
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp I -MD-1658747 5 83 I 86?tabr:contract-notice
Data public drii 25 .07 .2022
V achizitii.md; o e-licitatie.md; rr tender.md
EIDa nNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publica.t:

:lltreime.mdl

Link-ul:
nAcord-cadru rSistem dinamic de achizitie
MLicitatie electronicd rCatalog electronic
nBuget de stat; MBuget CNAM: nBuget CN,{S;
oSurse exteme: EIAlte surse: Sur:se

g
tr

n

43 400 lei

Numiir de telefon
Numiir de fax
E-mail oficial
Adresa de internet

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Procedura de achizitie re
Tipul obiectului contractului de achizifie/
acordului-cadru
Obiectul achizifiei

Expunerea motivului/temeiului pri,r,ind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
apliciirii altor proceduri decdt lici,talia

Proce,dura de atribuire (se va indica din cadrul
portot'ului guvernctme:ntal
www.,mtender.gov.md)

Platforma de achizitii publice utilizath

Proce,dura a fost inclusi in planul de
achiz.i{ii publice a autoritllii contractarntrs

Anun{ de inten{ie putrlicat in BAP (durod caz)

Tehnici si instrumente specifice de atriburire

Sursa, de finan{are

Valoarrea estimatl (ei, fdrd TVA

3. Clarificiri privind documentafia de alribuirez NU AU FOST

Nr:

Cod CPV

Data:



(se va completa tn cqzul tn care aufost s,lic:itate clarificdri)

Data solicitlrii clarificlrilor
Denumirea operatorului economic
Bxpunerea succintl a solicitirii de
clarificare
ExpulgIga lgggl4ti a rlspunsului
Data transmiterii

4. Modificiri operate in documenta(ia de atribuire: NU AU Fosr
(Se va completa in cazul fn care aufost operate modificdri)

5. PAni Ia termenul-limitn (05.08.2022rora 15:00), au depus oferta 2 ofertanfi:

6' Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate tle
crtre operatorii economiciz conform dutelor sIA RSAp Mtender

l

Rezumatul modifi clrilor
Publi,cate in BAP/alte mijloacelor de
inforrnare (dupd caz,

Termen-limitl de depunere Ei deschidere a
ofeltelor prelungit (

[Indica{i sursa utilizatd qi data publicdriiJ

[Indicali numdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia(ii/
administraforiiI

2

r1BG-MLD SRL
.,Vledexcom-Teh SRL

1003600t I 7582
101960000,9809

Conform dateltL\!/
RSAP Mtender

Denumire
document

Denumirea operat,orului economic
GBG-MLD SRL Medexcom-Teh SRL

Documentele ce constituie oferta
va consmna prin: prezentat, neprezental-, nlt core nde

Propunerea
tehnicii

prezentat prezentat

Propunerea
financ.iarl

prezentat prezentat

DUAE) prezentat prezentqt
Garan!ia pentru
oferta
(dupd,coz)

prezentat prezentat

Documente de calificare
ls va consmno prin: prezental, neprezentot, nuc

Cerere de pa(cipare la
procedura de achizitie

prezentqt prezentat

Certificat de efectuare
sistematici a pldlilor
impozitelor, contributiilor

prezentat prezentqt

Certificat de atribuire a
contului bancar

prezentat prezentat

Extras din Registru de
Stat a persoanei iuridice

prezentat prezentat

Declara{ia privind
valabilitatea ofertei

prezentat prezentat

Deolaralie termen de
valabilitat,:

prezentat prezentat



(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn c:onformitate cu cerinlele di,documentalia de atribuire ;i se vo consemna prin: prezenfur, neprezenfut, nu coresp,unde (in cazulcdnd documentul ofost prezentot, dar nu corespundecerinlelor de 
"atificareil

7 ' Informa(ia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicitate : confoLm ane"vei

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica pre{ul oJbrtei finale
(Informayia privind "Coresplmderea cu cerinlele de'calificare" si "Core,spundlerea cu specificaliile
tehnice" , se vQ consemna prin: ,,*" tn cazul corespunderii ;i prin ,,-" itt cozttl necoi,espnrderii)

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

9. Ofertan{ii respinqildescalifica{i: NLr

Denunqirea operatorului economic UgliIgllglpin geriil'desca[ifi clrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot M
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitlri privind numdrul de 1oturi care pot fi

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe

ofertant: findicaSi.J

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scdzut M
Costul cel mai sclzut o
Cel mai bun raport calitate-pret tr
Cel mai bun raport calitate-cost o

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Prr.tuJu!_.u!!ul,I__
TotalDenumirea operatorului economic I

Denumire factorul I lPonderea

atribuite aceluiaqi

loturi:

Denumirea
Iotului

Pre{ul ofertei
(fEra T\'4;*

Cantitate
qi unitate

cle misurl'

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

corespunde

corespunale

Medexcom-Teh
SRI 44 000,00\ei

I 530,00\ei

Operatorul economic Informa{ia solicitatl Reznnatul rlspunLsului
ratoruluri economic

Data
solicitlrii



Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n l'otal
Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

(Se va conxpleta in cazul tn care
oje r te I e au fo s t re ev alttat e
r epe t at )NIotivul reevarluErii
ofertelor
Modificirile operate

13. Reevaluarea ofertelor:

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

lui detnbulrea contractulur achizitie ic5/acordului-cadru:
Denumirea lotului Denumirezr

operatorului
economic

Cantitate
qi unitate

de
masura

Pre{ul
unitar
(fIrI
1'VA)

Pre{ul total
(fIri TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Lot. l Medexcom-Teh ,SRL I 000 44,00 44 000,00 52 800,00
Lot.2 GBG MLD SRL 90 I7,00 I 5.10,00 I 836,00

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

Denumirea operatorului
economic

Data transrniterii Modalitatea de transmitere

GBG-MLD SRL
Medexcom-Teh SRL

08.08.22 e-ntail

(lnformarea operatorilor economici implicali tn procedurq de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile arr. 3t al Legii nr. l3i din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

IJ 6 zile in cazul transrrriterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
tr 11 zile in cazul netransmiterii cornuniciirii

n miiloace electronice: si/sau fax c

n 16 zile in cazul netransmiterii cornunicirrii
n miiloace electronice: si/saur fax r

(Selectali termenul de asteptare respectot. Calcularea termenelor prevdzile de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd i'n conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (CalculareaTermenului) al Codului Civil ol Republicii Moldova).

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

A

cazul in care valoarea estimatb a corrtractului
este mai micd dec6t pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015

ivind achizitiile
cazul in care valoarea estimatd a contractului

este egal6 sau mai mare decdt pragurile:
prev[zute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 13 ] din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

n 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n

4



Denumirea
operatorului

economic

intreprind
erea:

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asocie

re/
Cu capital

strarn

Numirul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

lErd TI/A inclusiv
TVA

GBG MLD SRL 3+q 09.08.2022 33 140000-3 I 530,(t0 I 83ti,00
Medexcom-Teh SRL

3+3 09.08.2022 33 I 40000-3 44 000,00 ,52 800,00

u ri pen tru c, ;; ;;;';';; ri;;;"' "";#ffi ; ffrfi i tate) :

l

l
tate-prej r:

tate-cost r:

I ermen 
Idle 
I

l'alalbilita 
]teal 
I

contractu I

lui/acord 
I

ulrui- 
|

cadru 
I----l

__*l
3t .t2 2022 

|

ti.rrlo::-l
I

l8' Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datr se completeazd doar in
::i1,11:i::]i tf_"|du11 

de achizi{ie..publici au fost aplicate criterii de durab,ititate Ei s-a

Au fost aplicate criterii pentru achizi(ii prublir;e durabile (achizifii
verzi)?

Valoarea de achizilie cr r*;.-rr,-;;;;;-=---
lotuluVloturilor pentrul care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

codul cPV al lotuluilloturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:

criteriul de atribuire pentru lotur/roturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

(DA/NU)

fi"ai*fi **" * rvll

Prelul cel ntai sciizut
Costul cel rnai scdzut
Cel mai bun raport cal
Cel mai bun rapo,rt cal

Prin prezento dare d,e seamd, grupul dle lucru declard cci termenut de aEteptare pentru tnclteierear
contractului/contractelor indicote afost respectat (excepfind cazurile prevdzute ai cirt, Sz itin. (.i) at Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum;i cd in cazul depunerii t:ontestotiilorsiisaar
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aifost examinote Ei sotuyionite.

:::::::::,i!:: !::l*!srup.r7t de tacru pentru-achizilii conJirmd corectitudinea ctes,fdsurdrii procedurii'

ffi
ffil

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

^lS-l *r*.^^ \\ _
(IWme, Prenume)

r{.r-9W

Valoarea contractului



model-tip

DIi,CIZIIij

de attulare а рrосеdLrгii de atriburire

iп bazzl: г-l decizie ailtoritatii contractante

Nг. 0t] din 09.08.2022

1. Г)аtе ctr ргiчirе la аutоrit:rtеа cotltract:rlrtir:

2. Date ctl privire la proccdttra cle irtribuire:

Dепttmirеа autorititii colttractante ргiпlйriа ог, Сйlйrаsi

Localitate ог. CГrlZu,asi

IDNo l007(10l 009004

Adresa Stг. Mihai ErnitlescLt пr, 19 оr. СilirаЕi
Nurпйr cle telcltln 0244 2-21-7З\

Nuпriir cle f:tx 0244 2-20-52

E-nrail oficial achi ziti i @)cal аt,а.sццiцlqr,,[ццц[

Асlrсsа cle intcrnct wrvr,r,, са l агаs i - ргi lllагi а. nld

Perso:lttlt clc colltact (пuпlе, pI,ellLll11e, tеLеJЬп,

c,-tltttil)

ChicLr дпа 0244 2-20,52

Tipul procedurii de atribuire aplicate оVСеrеrеа оfегtеlоr de рrеluri nLicitalie desclris1
rLAltt,lc: l l псliсаli/

Рrоссdurtt tlс acltizitic rc;lctatri (dupd caz) Nг:

Тiрul obicctrlltli coIltracttrltli tlе lrclrizi{.ie/

асо rcltl ltt i-caclrtl
obiccttrl rrchizitiei LLrсгiiгi

Cod СI'V 45200000-9

Ilxlltt tt еrе:r nlotivtl lu i/tcltlcitl ltl i 1rrivilrcl
alegcrett ;lrосесlurii cle atribrlirc (iп c:azul

арliсйr ii ctltol, pt"oceclul,i decal licilctlia
,la s,с ltisй)
ProceclttI,tt cle atribtliI,e (s,e l,ct irtclicct clitt

с cl cl t, bt l р о l, l ct l tt l t t i gu v е l, tl.ct п,t е ll t а l
),||_11|:|!:a,..|11!_9!!rl9l_,8_o*1!,!:!|!ql.)

N r : о сcl s- tэ 3wс{ р 1 . l\Л D_]ý,ý,B"!1ýZQý9?Z_
Lirll<-Lrl:

Diita рulэliсбгii:

Platforlnir de aclrizi{ii publicc шtilizatjt пч achizitii,md; п e-licitatie.rnd; п yptender.md

Procedura а fost irlсlusй iIr plantll de

aclrizilii publice а aшtoriti{ii сопtrасtапtе

п Da л Nr-t

Liril<-Lr] сittге planltl сlе achizilii pLrblice pLrblicat:

Alttrlt( cle irrtcп{ie ptrlrlic:rt ilr llДl' (rluрti caz) [)ata:

htttэs ://ach i zi ti i. пlсl/го/рLrЬ l i с/tепdег/2 l 06 0З 3 5/

Linl<-r-rl:

'tchIrici si irtstrtlпlerrtc s;lecifice tlc аtгiЬtlirе
|lчlп сu:)

Бдсой-саdru пSistеп-r dinan,iic de aclrizilie
гl L.icitatiе elесtгопiсй пCatal9g JЩglцпЦ_

Sursa de fiпап{аrе гl[:}Llgеt de stat; L:IЗLrget CNAM; пBlrget CNAS;
г.lSLtгsс сх[сгtlе; r:Alte sLlrse: l Iпdicclyi/

Vаlоаrсt cstiIrtatit (lei, Jkr(l'l'IlA)

l]LrrlLrгi r_l Sеrчiсii п L,uсгйгi п



Data solicitйrii cla rificir rilоr
f)епumirеа oDerirtorшItli ecoltont ic
Ех;ruпсrе:r succilttti а solicitriгii de
clarificarc
Ехрuпеrеа suссiпtй а riislltlltsului
l)ata trartsmiterii

3. Clrrrilicirri pI,ivilrtl cloctlltteltta{ia clc :rtrilrttirc: ltu

(Se llct complelct itl ссtэttl tп ссп,е ач fosl, s,olicitctte с,lаri,|iсdri)

4. М odificri ri tllltlratc itt tIoctl lttcll tatia tlс at ri[ltl irс: ll tl

(Se t,a сопlрlеtсt iп cctzltl, iп care ctu.fbst opercll,e modiJicdri)

5. Рf,пй la tеrmепul-Iirпitй (tlata 02.08.2022, оrа 14:30 ), arr depus oferta 0 ofertan{i:

6. Irrforrrrrr{ii pr.iуiltcl ol'cl,tele tlclltlse Ei tloctrntclttcIe tlе calific:rrc qi al'crclrte DtJAE prezentate

cle cittrc opcratorii ecolttllttici :

(Iпfоrпаliсt рl.illiпсl c]eпt,tlll.i.t,ect c].oc,ttпtelll,e1.ol,pl,ezelllctle se t,ct iпdiссl iп cotforпlitcll,e ctt сеriпуеlе diп
'rlo,runrn,ito|ict 

с]е atrilэt,tit,e ,yi ,se t,a coпseI1111cl |эt,itl; prezetttot, ttePre?,eп|ot, llu coreSPltttde (tп cazul

сапсl сlоuttrtепlъtl. ctJ'o.sl 1lt,ezetll,ctl., clctt' tltt соrе,sllэttпсlесеt,iпlеlоr cle cclli/icctre))

Ilezultl:rtu l пlоd ificй rilor
Publicate in BAl'/alte rrti.jloacelor t|е

iltfоrпtаrс (ctu рёi са:)
l tпсliса!i sLtrsct ttl,il,izcttёL ;i datct publicёlriiJ

'Гerntelt-liIrritit tlс clclrttltcгc qi deschitlcrc п

tlfertcltlr 1lrcltrllgit (clupii cctz)
l lпdiс:а{i tlъttlliit,u.l de zileJ

Nr. Dепumirеа ореrаtоrului ecolronric lDNo Asocia{ii/
administratorii

l.

f)епum irе cl octt пt elt t
Denurnirea operatoruIui economic

Ореrаtоr
ессlпоmiс l

Оllега[ог
ecotlcltnic 2

Оlrеrаtог
econotTic 3

Ореrаtоr
есопоmiс п

Dtlctt пtclttelc сс coltstittl ie оtъrtа
( S е l, ct с о t1 s 11 1, п с l р l, i ц.: 1ц; е 1gy |Ц,Jl 9рц"L LЦ!!. п!!,с о l, е s lэ u п d е )

РгоLruпегеа tehtiicЁt

Ргорчlriегеа I'itlallci аrа

DUAE
Gаrаrrli а 1lеtltгlt о lЪгti
(сlчрd cr.tz,)

Dосuпtепtс tlс саli[iсаrе
Se l,ct crlllstllrlct 1эt,i,tl; рt,!цц!цrп!P!цепlсtt, пtl с?rеs]эuпdе 

,

Docutiretlt 1

Doculrretrt п

2



Denumirea
lotului

Dепuшirеа
o;reratorttlui

есопоmiс

|'rс{u l

оlЪrtеi
({йгir'ГVА)*

cantitate
qi urritate
de пrйstrrй

Corespunderea
сu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
I-ot l Орегаtоr eccltlolTic l

орегtttоr ecotlonli с tl

Lot п Орегаtог ccollOlll cl
Орегаtоr ecolloll1 cll

1, Inforrrta!itt 1rl,ivilrtl col,cs;rtlIrclcI,ca оl'сrtсI<lг ctl ccrilr{clc s<llicitrrte:

'|' itl cazul tttilizdrii licitcttiei electroпice .gе tlct iпclicct pre|ul оfеr|еi.fiпаlе
(Iпfоrmа!iа 1эt,it,iпd "(|rlresprtпclerect ct,t сеl,iп!еlе cle cctliJicctl,e" ,yi "Соr'еslэчпсlеrеа ctt specifica!iile
tеhпiсе" , s,e\,(1 coпset11lla 1эl,ill; ,,+ " iп c:ctzttl соt,еs:рuпdеrii ;i 1эt,iп ,,-" iп cаzul песоl'еsрuпdеrii)

8. l)elttru cltIcitlaI,ca tIlto1, 1tcclitritirti sarr ctlltl'i1,Ittlll,ca tlIlor clate;rriviltcl corcsptlltclerca оfЪrtсi

сu ccritttclc strrbilite itt cloctlltlcIrta{ia clc atribrril,c (inclrrsiv irlstificarea ;rre{tIlrri anorltral de

sciizut) s-a solicitat:

9. Ofertan{ii respinqi/descaIifica{i:

I)сltuпtirеа ореr:rtоrului ccoItottlic М tltivu l rеsрiп gerii/clescaIificйrii

10. Motlalitatea clc cvaltlarc а tllЬrtсlоr:

l)crltгtt llссltге lot vt

реtltгt-l rnai tlrttlte lоtuгi cullLllate il
репtru toate lotr:гile п
Дltе liniittiгi ргiчiпс'l llrttTйrLtl сlе lоtLrгi сtlге pot t'i atгibuitc acelLria;i of-oгtarlt: /Iпdica{iJ

.ILrstificaгea deciziei de а tlu atribLli сопtгасtltl рс lоttrгi:

l1. Critcrirrl tlе аtriЬuirс a1lIicttt:

РгеlLrl cel mai scazut rz гl

CostLrl се1 nlai scДzut t_l

Cel rlai bull гарогt саlitаtе-рге{ гl

Cel mai Ьuп rарогt calitatc-cost rr

iпсliссt |.oct|.e c:t,ilet,iile cle ctll,ilэttit,e ctplicctte,5,i сlеп,tttпirеа lol,ttrilor СtЬrеПrе)

Data
solicitйrii

Ореrаtоrul есопоmiс [пlЬrпrаtiа soIicitatй Rezmatul rйsрuпsului
опсгirtоrului есопоmiс



l 2. I п foгlll ir{iir ;r riv ilr tl {'acto I,i i tlе cr,:tltt а l,c а 1llica{i :

s,ctt.t cel mаi Ььtп rOро1,1. cctlitala-co,s,l)

l 3. [l,eevrrIu rr rеа of'crtelo r:

(S'e vct colllpleta iп cclzul, iп care clferl,ele au,[o.s,t reeyaluctl.e t,elэelal)

Motivul recvtlu:i rii оl'еrtеlоr
Modificririle operirte

l4. in tIrtlla exirInillйri, cvaltlirii qi colnparitrii оtЪrtеlоr clelruse ilt сасlrul procedurii de atribuire
s-:l clecis:

АtгiЬLrirеа сопtгасtLllLli de achizitie prrblicir/acoгdLtlr"ti-cac,lгit:

Апulагеа ргосесlLrгii сlе achizitic ptrblicir:

ir-r terr-reiul агt,71 alin. l lit a.nr-r а lЪst c1o1эursii nici tl оfЬгtа
Агgutпеtltаrе: Dirl tTotiv cit ntt а {bst depLlsД nici о оlЪгtа , se апulеаzй рrосеdurа cll пr.

о ссls lэ Зwсiр 1 :MD _ 1 65 ВЗ157 бtЗ927

l5. Colrlponelt{:r grtl;rtlIui tlc ltlcl,tl:

I.actorii tle ечаltlаrе virloarea din оfеrtй Рuпсtаjul calculat
Г)enr"ttl,tit,ea ореrаtогul rti ecorlom i с 1 Total

Detrutrt ге 1ЪсtогLr1 l ропсlегеit

Denutl,t ге 1itctoгLtl tl роtlсlегеit

DetlLttlliI,ea tlрегаtогLtlLti ecrltlomic tl Totrrl
[,)enLtn-t гс 1асtсlгlrl 1 l)сlпсlегеtt

Det-tLtt,l-t ге IЪсtогLll ll l)опdегеа

Dепumirеа
lotului

Dепuпlirеа
ореrаtоrului

econonric

Cantitate qi
uпitаtе de
mйsurй

Рrе{ul uпitаr
(fйrа ТVА)

Рrе{ul total
(fйrП ТVА)

Рrе{ul total
(inclusiv
тчА)

Nr. Nltltle. l)relltllttc F'trnctia ilt caclrtll grtlllului clc ltlсru scrnllйtrlr/
l оlагi Iоп Pгeqeditltcle g-гlrpLtllti de Iuсгrt

й
2 Clricu Апа Sесгеtаг 'V 

д-/
-J Cliitoгoaga Nicolae МепrЬru 

__--
4 Ргеgltzа Nicolac МсtllЬгLt

l{aclLr lorl Меп-rЬгu %ц--



model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice

de incheiere a acordului-cadru

J. unulur. a procedurii de atribuire

X
!
D

Nr. 1 -din 10 aueust 2022

Date cu privire la autoritatea contractant[:

Date cu privire la procedura de atribuire:

Localitate r ot z0zoo t ogoo

Otttei str. V.lupu l3

0.235.2.34.73
Num[r de t4g{qn 0.235.2.34.13
Numlr de fgI

t"''oc i nat i t i an a@na:|-r Y

E-mail oficial
Adresa de internet

tnLtme' telefon'

ie deschisd

nAltele: IlndicatiTtp"l pd...t"ttt de atribuire aplicate

p BunurG Sttfii a Lucriri Xdt achizi{ie/

acordului-cadru iceul Teoretic

Alecu Russo Ot!4Obiectul achizi{iei

45453000-1

ui . Privind'

;;ffi; "iro..outii de, atribu 
"""" 

(*,,-:::::

;';f;;;; ")t,"'- Proceduri decdt ticita{ia

@itenders/ocds-Link-ul: l'lttps://IllLctrusr

tr*op t -w -v,slJJltze9y1
Data;ubl lqari\: | 4'07'2022

x Da nNu
Procedura a fost inclus[ in planul de achizi{ii

publice a autoriti{ii contractante

ublice Publicat:

AP (duPd caz)
Link-ul:
ffidinamic de

rir.li.U. .lectronica rCatalog glectlonigce de atribuire
uget GNAS;

nsuise externei nAk swr: llndtcMSursa de finan{are

r OZq OOO lei MDL
Va ioatd estt tn at AJ t:''&gJU



3. Clarificiri privind documenta(ia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care au fost solicitate clarificdri)

I rv vr!w-""- - 
' documentele de calificare;i

6, Informa{ii privind ofertele depuse qt 
'

cltre operatorii economtct: : ,7^--.

aferente DUAE Prezentate de

ratorului eJgnomtc

Dutu ttun.ryllgM

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

va contpleta in cazul in care au fost operate modiftcdri)

Publicdriil

ffiloacelorde
informare (duqd caz n;dtei*,t'*t de:ilel
ffigideschiderea
;i;;;i;' pretunstt (duzd ca)

Asocia{ii/
administratoriiffiluieconomic

Digori ion
toti1oloo+zqo

SR-t oitugaqg Giocatu Corina
t o t +aoooz0sol

SRL Casabella Gtu Melnic Elena
r ot o6oaooso t z

Gnstruct SRL e-.botatu Andrei
r ot seoooz+qsl

S-Rt nosivid Construct Ioxa Igor
r oz t oozoo t oos

SRL Fratelli Construct Musteata Ole
foo;oooo+oz+s

SRL Trivimol to-txosoot osz

Denumirea o torului ecqlgrntq

Denumire document
SRL

Fratelll
Construct

SRL
Rosivid

Construct

D"tr*e"tet. tt t'onstituie oferta

va consmna Prin: Pre,zentat'

prsp'unerea tqb!!99

unet.a financiara

Documente de calificare

va consmna prin: prezentat' neprezentat' nu corespunde

Garanlia lucrdrilor

Oe"Gte tocale aferente



pfezental prezentat prezentat

Cererea de

particiPare, conform
A.pwci nr 7

prezental prezentat prezentat

prezental prezental
Declaralie Privind
valabilitatea ofertei,

conform Anexei nrJ

prezentat pfezenlar prezentat prezentat

prezental ptezental prezentat prezentat
Grafic de executare a

lucrdrilor, conform
A-ovei nr 1 0

prezenlal prezenrat

pfezentat prezental prezentat

Certificat/decizie de

inregistrare a

intreprinderi i/extras

din Registrul de Stat

al persoanetor.jqtlPg

prezentat prezentat prezentat

prezental prezentat I Prezentat prezentat prezental
Certificat de efectuare

sistematic[ a Pldlii
impozitelor,contribuli
ilor eliberat de

Inspectoratul Fiscal

de Stat

ptezental

@ I Pt.t.ntut i Prezentat
Dectatatfirfifia i Rrezentat 

1

experienla similard, I I

conform Anexet nr. 
I12. 
Isau 
IDeclaralie Privind 
I

lista princiPalelor 
I

lucriri executatein 
I

ultimul an de 
I

activitate, conform 
I

anexei nr.13 |

prezentat 
I

prezentat prezenlal prezentat prezenlal pfezental
Declaralie privind 

I

dotlrile sPecifice, 
I

utilajul Ei I

echipamentul necesar

pentru indePlinirea

I corespunzdtoare a

I contractului, conform

I Anexei nr.1{-

prezentat

prezentat prezentat prezentat prezentat
Experienfa in
domeniul construcliei

-in ? ani

prezentat prezenrat

prezentat prezental prezentat
Declaralie Privind
personalul de

specialitate qi/sau a

expe(ilor
propus/ProPuqi Pentru
implementarea
contractului, conform
Anexei nr. 15.

prezentat pfezental prezentat

prezentat 0rezentat prezentat prezentat
prezentat prezentat

Aviz pentru



participare la
iicitatiile publice de

lucrtrri din domeniul
construcliilor qi

instalaf iilor, el iberat

de cdtre Agenlia
pentru SuPraveghere

Tehnic6, conlorm
Anexei m.22.
Raport financiar
/ultimul raport

financiar. inregistrat

la Biroul Nalional de

Statisticd prezentatprezenlalprezentatprezentatprezentatprezentatDemonstrarea
accesului la Personali
un organism tehnic de

specialitate, care sa

garanteze asigurarea

unui control al

calitatii. prezentat
Documentut care

atestd drePtul de a

executa lucrdrile
solicitate. prezentatprezentalprezentafprezentatprezentatprezental
Declaralia Privind
confi tmarea identitalii

benefi ciarilor ef,ectiv i

si neincadrarea
acestora in situalia
condamn6rii Pentru
particiParea la

activitdtri ale unet

organizalii sau

grupdri criminale,
pentru coruPfie,

fraud[ 5i/sau sPdlare

de bani conform
modelului aProbat
prin Ordinul
Minittrului Finanlelor

nr.145 din24
noiembrie 2020)'

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

documentalia de atribuire qi se va consemna prin: p,rezentut, neprezentat, nu.corespunde (in cazul

cdnd docuntentul afost prezentat, dor,u rloouspuidecerinlelor de calificare))



1. Inform alia privind co

Cantitate
;i unitate
rle rnisurl

CoresPunderea
cu cerintele de

calificare 
-

CoresPunderea
cu sPecificafiile

tehnice
Denumirea
operatorului

ecnnomic

Pre{ul
ofertei

(ftrd TVA)*
Denumirea

lotului
+ +

603 5 80-8 I 1 buc
Lucrari de

reparatii
capitale

la IP Liceul
Teoretic Alecu
Russo Orhei

Q,PI T)itrrsam GruP + +

+a: Jqosoq-oo I buc
)KL Las4uf'llcr urqP

I buc +
SC Srtongboss

Construct SRL

7 I 984 /-UU

+
1 buc

1 b"c

+
-SRL Rosivid
Construct

734528- | J

+ +

SRL Fratelli
/1 nncf tr rct

141403-00

+ +
sPr trivimol 831125-70 I buc

+ +

SC Ditacons Service

SRL

8956s7-00 I buc

ivind corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicitate:

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofer.1ei.(,n1le ....^'^,

(rnformaria privind-,;corrrpurderea.ru"ruriny;t, de'calificaie" ;i" "co.respunderea cu specificaliile

tehnice" , se va consemna prin: ,,+" tn,o'"t' 'o"'punde'ii 
;i p'rin "-" in cazul necorespunderii)

S.Pentruelucidareaunorneclarit5fisauconfirmareaunordateprivint|corespundereaoferteicu
cerin{ere staoiiite in documentalif oe atribuire (in"rurii'iJrainlur.u prelutui anormal de sclzut) s-

a solicitat:
Rezmatul rlsPunsului
operatorului economlcinforma{ia solicitat[

ffiratorul economic

l. Micsorarea

s emnific at ivd a o.fert e i

Ditugam GruP SRL se

clato re azd c al cululu i sa I ar i a I

Lucrdri de reParalie caPitald tn

IP Liceul Teoretic ,, Alecu

Russo"Orhei"

Conform Acordului de

modificare a Convenliei

colective tn ramura

construcliilor Pentru anii 2018 -
2022 (Pubticat ln Monitorul

Oficial al RePublicii Moldova'

nr.I9-25 din 2 t.0t '2022) Privind

modificdri la Legea nr' I65 din 9

martie 20I0 cu Privire la

s al ar iz ar e a angai al il or din

in cuantum de:

Institulia Publica

Liceul Teoretic

,,Alecu Russo", mun'

Orhei, in urma

evaludrii ofertei

financiare/tehnice in

cadrul Procedurii de

achizilie nr. ocds-

b3wdP 1-MD-

t6\7-177129085 din

14 iulie 2022 ,,

Lucrdri de reParalte

Snl oitugam GruP29.07.2022



unltd, cu autonomie

{inanciard' ResPectiv' Punctul l

din Hotdrdrea Guvernului nr'

165 din 9 ntartie 2010 "Cu
privire la cuantumul minim

ioronro, al salariului in sectorul

f,uol;" Hotdrdrea Guvernului nr'

142 din 9 martie 2022 Pentru

ntodificarea Pct' I din HG nr'

165/20'0 cu Privire la

lTntu*ut minim garanta.t al" '
salariului tn sectorul rell: "

incePind cu 0l aPrilie 2022'

cuantumul ntinim garantat al

salariului tn sectorul real (la

intr ePrinder i, organizalii'

i nsti tu1 ii cu aut ononti e
"jnonrio,a, 

indiferent 
.de 

tiPul de

proPrietate ;iforma de

or ganizar e i ur idicd' tn
-cintinuare 

- unitdli) se stabile;te

fu mdrime de 20'71 lei Pe ora'

sau 3500,00 tei Pe lund' calculat

pentru un Program comPlet de
'lucru 

tn medie de 169 de ore Pe

lund.", Salariul de 84'97 lei Pe

ord are formd de recomandare Et
-s;e 

aplicd la tntocntirea ofertelor

d, ,atru investitori sau institulii

de Proiectare Penlru a Puteq

stabili sunta estimativa a

obiectivelor de

cons tru cl ii' D e as emeni' in

conformitate cu Pct'3 HG nr'743

din 1 I '06.2002 cu Privire ta

salar izar e a angai aYilor din

unitdYile cu autonomie financiar d

prevede cd salariul tarifar pentru

catugoria I de calificare

(salarizare) se stabile;te Prtn

negocieri colective la nivel.de

ramurd, tnmdrime cel PuYtn

egald sau care dePa;eqte

Juantumul minim garantat al

salariatului in sectorul real'

.upitufu in lP Liceul

Teoretic " Alecu

Russo" Orhei" in

temeiul art!|0 alin' (3)

din Legea Privind

achiziliile Publice

nr.l 3 1 din 03 '07 '201 5

sol icitdm j ustificarea

prePlui anormal de

scdzut la oferta

prezentatd.



ttaillt Pr* Hotdrtrea de

Guvern, iar la nivel de unitate din

ramurile resPective - in ntdrime

care sd nufie mai mica decdt

cuantumul stabilit la nivel de

ramurd, 5i resPectiv,, evaluarea

c o mplexi t dl ii lucr dr ilor

executate ;i a Performantrelor

indiv idual e P e ntru st ab i I ir e a

s alar iului de funcYie tn r aPort

proportional cu cuantumul minim

garantat al salariului in sectorul

real sau salariului tarifar pentru

categoria I de calificare' stabilit

la unitate, se efectueazd de cdtre

angaiator. Potrivit Pct' 6 din

Anexa nr. 3 a aceleia;i Hotdrtri

c o efi c ientu de comPl exitat e

pe ntr u r a mu r q c on st ruc{ iil or'

r e comandat la stab ilire a

salariului tarifar Pentru categ' I
de calificare (salarizare)' este l '3

care cofom Pct'2 din Nota la

Anexa nr.3 nu este un coeficient

obigatoriu.

Ludnd in consideralie cele exPuse

mai sus, salariul de funcYie

(arifar) al unuimuncitor ln

construlie in cadrul comPaniei

"plqgum Grw: SRL

conform contraclelor de ntuncd'

incheiate tn Parte cu angaialii

;i ordinelor de angaiare

constituie in mediu 6200'00-

8900,00 lei lunar t n dePendeld

de categoria de muncitori' Pentru

unProgram de t69 ore Pe lund'

res4ectiv; 37,00 - 53,001ei/h'

om. Ceea ce ;i este stiPulat tn

oferta Prezentatd' Totodatd va

informam cd nu afost incalcale

normele ;i metodologia de

intocntire la intregul deviz de

c he I tuie I i (mano P e r a)'

Volumele ;i normele de deviz



, "; t p;rd ;' tA"lui de s ar c ini

pr o Pus. Angaj aY i i c o mP an.ie i
'sunt 

reflectali ;i tn Situalia

Financiard inregistrat la DDF

Orhei.

2. Un alt motiv care a

determinat Pre{ul anormal de

scdzut a ofertei Prezentata de

cdtre " Ditugant GruP " SBL

r ezvltdin urma micqor4ri i

calculelor cheltuielilor de Y :'

regie, transPort qi a

beneficiului de deviz care are

la bazaexPl icaliil e de ri goare :

C alcular e a chehuielilor de

regie se realizeazd in baza 
^

normelor deturminate con1orm

cP1.01.03.2012.
intrePrinderile de antrePrizd "

" Ditugam GruP " SRL

au * *ina nor mel e indiv i dual e

de cheltuieli de regie Pe baza

cheltuielilor efeclive' de sine

stdtdtor, ;i se aProbd de cdtre

c onduc er e a tntr e Pr inder i i' Tot

odatd, conformPct 6'l din

documentul nornrutiv

C P L. 0 1 .0 3' 20 I 2 " 
Instrucliuni

cu Privire la calcularea

cheltuielilot' de regie Ia

deftrminarea valorii

obiectivelor, aProbat Prin

ordinul nr. 8 din 23'01'2013 al

Ministerul Dezvoltdii

Regionale ;i Constucliilor'

cheltuielile de regie se

determind Pe baza datelor

proPrii ale unitdlii de

ant'rePrizd' Pr in calcul'

conform caPitolelor de

cheltuieli. La acest asqect'

urmeazd a fi menlionat cd' in

scrisoarea nr' l0/t-0086 din

15.06.2018 cu Privire Ia

de t er nti nar u o' o!!" o!' d' tot



ffiindcuol
mai 20lB a Ministerului .. 1

Economiei qi Infrastructurrt at

RM sunt inclicate datele Privind

norma medie Pe ramura Penlru

cheltuielile de regie' beneficiu

de deviz qi transPorturea

materialelor' care sunl

obligatorii ,,la intocmirea de

cdtre investitori sau

organizaliile de Proiectare fl '

valorii estimative de deviz a

obiectivelor de construclii "' "
in tintP ce, Potrivit actelot'

normative citate suqra

conducer e a tntr ePrinder ii

aprobd anual cheltuielile de

,rgir, beneficiul de deviz'

rieqind din norma medie 
,

comunicatd de cdtre organut

com4etent sus nominalizat' i.n

baza cheltuielilor efective Et

generale Pentruf;ecare"orocedurd 
de achizi;ii tn Parte'

reie;ind din cheltuielile 
,

su7ortate de antePr enorut

(amenaj ar e a sant ieru lur'
' 

elaborar ea condiliilor de

muncd in timPul friguros'

s al ar iz ar e a P er s onalului

ingineresc, Prelul la

combustibil etc')

3. Un alt factor imPortani

orivind micqorarea of,ertei se

lutot.uta faPtului c6: " Ditugam

GruP " SRL colaboreazdcv

i*oouu,ori. magazine mari de

*i.tiuf. de constructii ulg: 
.,.,

'ui Orhei'i din regir"'nea r-nut

' semnificative'dispune de reducert

i'r"o"Oucatori diversi de materiale de

ilJt*rti $i conf,ec1ii.ry9 :hiut

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

Denumirea torului economrc



10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n

i';;it; mai multe loturi cumulate n

xiJl*:ljlflll'5 iu,,.'arur de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi orertant: Fndicatil

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

prelul cel mai scdzut x $ ,

Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raPort calitate-Pre1 n

Cel mai bun raPort calitate-cost n

ri,.:*tt ::,::.::,tflf":,:;:,:,:!T;,!:,:'{,'uilli#,y"1::,:;::;,'ffiI:i; 
criterii de atribui';'e' se vor

indica toate crttertt

12. lnforma(ia privintl factorii de evaluare aplica{i:

(Se va completa pentru to'y'i!7,.:^::'^y,{o" a)'ibuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-

';; ; ; r;" ;: ; *'ii L un r aP or t c at it at e' c o s t )

13. Reevaluarea ofertelor:

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

ar[riiofertelordepuseincadrulproceduriideatribuires-a

decis:

ibuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Punctajul calculat
Vulout.u din ofertd

F".totii de evaluare Total

Denumire factorul 1

ffimire factorul n

b-enumire factorul 1

Gnumire factorul n

Modificlrile operate

Atributrea
Pre{ul unitar
(flrI TVA)

Fre{ut total
(fIr[ TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
rvA)

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate Ei

unitate de

mlsur[
Denumirea

lotului

;;-,*
reparatii
capitale

\ to IP Liceul

\ Teoretic Alecu
I Rasso Orhei -

124296-98
603 580-81 603 580-81

;" oi.ueu-\
GruP

I buc

l0



Anularea procedurii de achizilie public[:

in temeiul art.7l alin' 
- 

lit 
-'

15. Informarea oP
tvto d-at ita tea de tra n s m itere

e-mail
e-nlAIl
,-r'r"il-----.---;
e-mall

-;-rMit

Data transmiterii

O? errsrrst ?,022

- Denumirea oPeratorului
economic

SRL Ditugam uILr!-
an 1')

-SRL 
Casabella GruP

@structsRL
SRL Rosivid Construct

V) 4u5utL LVLL

03 august 2022

03 august 2022 

-

-;;-=::+;^1-r-
SRL Fratelli Construct

SRL Trivimo!-
Se Ditacons Service SRL

vJ 4uliurr
A? orrcrtcl )o)) e-mail
wJ svbvr' -"--

03august20ry e-mail

Argumentare:

15. Inforn eratorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

inlplica|iinproceduradeatribuireclespredeciziilegrupuluide
tn conJbrmitate cu prevederile art' 3l al Legii nr' I3I din 3 iulie( I nfor mar ea op er at or i I or e conomic i

'luiru 
penn'u achizilii se realizeazd

2015 privind achiziliile publice)

(Serectayi termenur de a;teptare respe.ctat. carcurarea termeneror prevdzute 
^de 

Legea nr' I3I din 3

iutie 2015 privind achizitiite yybtjru,.':'iy',i)i,:'' 
-:;;::-1i,1,1,f,!,i,"",'3:f;,:;'r:,'i 

:f\:;:{,i:r,
'::"ri:::f,;';;'i,tr::;;';ii' i;'[i'r:ial,if''' ir",Z:"ii,'"" ri,'ui,iui) at Codutui Civit at Repubticii

Moldova).

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

I de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

11

munic[rii Prin

miiloace electronics Ellgulax !
*.-----------.--
In cazul in care naroa6 e-imatd a contractului

.rt. tui micd dec6t pragurile previzute-l a art' 2

uiin. tli al Legii nr. i: ioin : iulie 2015 privind

achizifiile Publice

i i comunicdrii

orin miiloace electronice Ei/sau fax n '
unicarii Prin

miiloace electronicP;llqu fa1 ga contractului

este egala sau mai mare decdt pragurile .1 a2^.

"r."tZ*. 
la art. 2 alin' (3) al Legii nr' i 31 din 3

iulie 2015 privind achiziliile publice

i i comunicdrii

orin miiloace electronice qiisau fax I

. Contractu
Valoarea contractului

I

Termen de 
I

valabilitate 
1

al
contractulu
i/acordului-

cadru

Numirul
;i data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPVDenumirea
operatorului

economic

intrep
rinder

ea:
Cu

capita
I

striin

fbrl TVA
inclusiv cu

TVA

603 580-81 124 296-98 3t.\2.2022

29
t0.08.2022 45453000-'7SRL Ditugam

Grup



1g. rnforma{ia privind achizilii p"lli:: durab'e (achizi{ii.verzi) (rubrica datit s,e completeazd doar tn

cazul in care ta pror-uarro de achizilie iliiO'i )' t"t )pti"oi'''"""" a' tJurabili'tate ;i s-a incheial

contract/contrade pen*u lot/loturi orr;;;';;;'"o'i' 1o'' aplicate criterii de clurabilitute)z

prin prezenta dare de seumd, gruyut cre lucru decrar.d .cii termenut rte uqtept're penlru incheierea

contrsctutui/rontr,ctii, i,rairi,u-nt"r11,iio"i"i-f*!;i11y.1.^;";;;';;;;'io1'ty'cti 
art' 3'2 otin' (' ut Lesii

nr. t3t din 3 iutie iils irnna.ni.izitli'' pubti,'e )' y':!:..;;-;;1; cuzut depunerii contestaliitor ;i/sau

receptiondrii ,nponriuto-r ie monrnrizare,"i'tri"nn rlu iost exuminste qi solulionate'

prin prezenta crsre de seamd, grupur de rucru pentru^uchizilii c^onfirmd corectitu,ineu ctesfdsurdrii procedurii

cte schizilie, npt priru-i'nri looitA ,nrpuiir" conform prevedirilor legole i, vigoate'

-------- ublice durabile (achizi(ii
Au fost apticate criterii pentru achizi{ii p

;-l ,,,
(indiculi 'suma cu t vtl)**t." * achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a

loturui^oturitor pentrir"ci* uu fost apricate criterii d e

durabilitate (lei MD):

codur cpv ar roturui/loturilor pentru care au fost aplicate crt

de durabilitate:
PreSul cel mai sc'tzut t:

Costul cel mai scdzut a

Cel mai hun raPort calitate-Pre1n

Cel mai bun raPorl calitale-cosl a

ffip:illu lotul/loturile pentru care au fost

;;il; criterii de durabilitate:

12
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr. 11 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 0100304,475 situat pe str. Maria Dragan 

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/21059072/ 
ocds-b3wdp1-MD-1656331372588 
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) 2 052 875.09 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

Rezumatul modificărilor  

mailto:info@pretura.ciocana.md
http://www.mtender.gov.md/
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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, 
contribuţiilor 

prezentat prezentat prezentat 

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 prezentat prezentat prezentat 
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(2019, 2020, 2021) 
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 0100304,475 
situat pe str. Maria 
Dragan 

BELOCTAN 
SRL 

2 050 000, 00 Conform 
devizului 
de 
cheltuieli 

+ + 

Vicoliv Grup 
SRL 

2 201 242, 12 Conform 
devizului 
de 
cheltuieli 

+ + 

Vastavit SRL 
2 330 261, 18 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 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru un singur lot 
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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 

2 050 000, 00 2 050 000, 00 2 460 000.00 

 
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 □ 

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

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

18. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprind
erea: 

Cu capital 
 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/a

cordului-
cadru 

fără TVA inclusiv TVA 

BELOCTA
N SRL 

autohton 69/22 05.08.2
022 

452000
00-9 

2 050 000, 00 2 460 000.00 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. 

 



Nr.0l 122 din 12.08.2022

l. l)ater cu privire la autoritatea contractantir:

DART],A DE SEAMA
cle atribuire a contractului de achizifii publice

2. Date cu privirc la procetlura de atrihuirc:

Denumirea autoritltii contractante I.P, Rczeru'a[ia (]r"rllural Naturaln "Orheiul

Vcchi"
Loc:rlitate MI). r. Orhci. s, IJutucenr
IDNO l 00760r 000746
Adresa r. Orhei, s. Butuceni
Numir de telelbn + 373 (0) 79078530
Numir de fax + 373 (235) 56 042
E-mail olicial orhei u I vecl-rireserve(rD smai L com
Adresa de internet Elp!&thsrulvssluqo-u
Persoana de contact (r'ttrne, pt'cnume, telalbn,
c-muil)

Ion Ceban, Tel. +373 (0) 79078530.

'Iirrul proccdurii de trtribuire anlicate f .icitalic deschisa_
Procedura de achizifie repetatfl (clupa c'uz)

Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru

[-ucrdri

C)biectul achizitici Lucrdri clc construrclic a grr-rpului tchnic-sanitar pe

lcritoriul R.ezcrvatiei Cultural - Naturarle "Orhciul-

Vcchi'"
Cod CPV 4izooooo-q -
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplic'arii altor proceduri decdt licitalia
tlesc'hi.sa)

Procedura de atribuire (.se vu inclic'u tlin c'udrul
por t ul u I u i guvc rnurn c n t u I
y l: |l].ills adg,p y,aJd)

Nr, ocds-b3wdp I -MD- 1 6547 64524 1 7 4

https ://mtender. eov.mcl/tenders/gcds-b3 wdp I -

MD- 1 6547 6452417 4?tab:contract-notice
Data publicdrii: 09.06.2022

Platlirrma de achizitii nublice utilizatir https:i/mtender,md/
Procedura n l'ost inclusi in planul de
a c h izil i i p u b_!!ge i! a q tJlf it1lr i qq$f n cla qql___
Anun( de inten{ie publicat in BAP (rJupa cuz)

'Iclrnici si irrslrumclrtc spe cil'icc dc atribuirc
(dtrpti t'u:1

I)a

!up/rul:ss&St*gs1
[)ata: 09.06.2022
t-int",t. -
bttp s i/_utgldgga v._m d p[an s/ o c d s - b 3:v d p 1 - M D -

1654764524174

Sursa cle linantare Ilugq de sqal

.Yelqarqa qq!im4!l @1, 1!r4J_[4- I 027 000.00 lei MD



3. C'larificlri privind documenta{ia tle atribuire:

R.^ ;;;r rn 
",r 

in.a.itn i
Pubticate in li,,\P/alte mi.iloace de informare
(dunu cct:)

Tilrn."-ri-itl o. o.r,r r.t. [r'r...rt io.i.l
ofertelor prelungit (ciut-tlt ctrz)

5. pfin[ la termenul-limit[ (rlata 05.07.2022, ora 10:00), au clepus oferta 3 (trei) ofcrtan{i:

Denumirea operatorului economic

[:uromontai C'l-l

PROI:.X C'onstruct SRL

Solomon Doina
Cibotaru Maria

Data solicitririi clarificfirilor 10,06,2022. l5:32 10,06.2022.20:17

Denumirea operatorului
economic
Expunerea succint[ a

solicit[rii de clarificare
[]una ziual sc solicita garan!ie

pentnr ol-crta

Buna ziua, Postati vE rog
proiectr.rl. in caietul de sarcini nu

se regdsesc lucriri necesare

pentru exploatarea unui gruP

tehnic-sanitar contenlPoran.

elementar nu se regdsesc ferestre

Ei macar o ventila[ie elementard'
sper ca le-a1i scdPat

neinten{ionat. Revedeli caietul
de sarcini sa nu avem un GTS

urdt mirositor qi sa Pdtez.e intru
tot o Rezerva{ie care cunrva mai

ofera $anse pentru existentra

turismului in RM.

Expunerea succintl a

rlspunsului
Buna ziua.
Garan!ie pcntrtt olerta tltl se

solicita

IJr"rna ziua.
Documentatia de execu{ie va fi
publicata. Grupul sanitar este o

construc[ie ingropata irr pamdnt

iar ventilarea spafiilor va fi Pe

cale naturala prin coquri. Studiali

vd rog caietul de sarcini Partea I'

Data transmiterii !5nejgii. ri_21q 15.06,2022. 09: l2

1. Motlificari operate in documenta{ia de atribuire:

Asocia{ii/
arlministratorii
Buruiana Daniel
Pavel PldmadealS

Eduard Robu

1010600013444

10216000s1361

Daria Constructiorrs SRL l 02 l 60600 I 070

l.

2.

3.



Denumire document
Denumirea operatorului economic

Daria
Constructions

SRL
l)ocumcntele ce constituie oferta

Devizul- ofert5. I-ormularele nr.3, nr,5 gi nr.7 Prczentat
Formularul. Grafic de executare a lucrdrilor
Formularul. Declara{ie privind valabilitatea

Prezentat Prezentat
f)ocumente de calilicare

Extras din Registru de Stat al persoanelor
Prezentat

Certificatul de atribuire a contului bancar
eliberat de banca defindtoare de cont.
Declarafie privind confirmarea identitatii
benellciarilor el'ectivi gi neincadrarea acestora
in situalia conclantnarii pcntru participarea la
activit6ti ale unei organiza{ii saLl grupari
criminale" pentrlr corupfie. Iiar-rda qi/sau spalare
de bani.

Prezentat I)rczentat

Certificatul/le de atestare tehnico - profesionalA
istilor, Prczentat

Certificat privind lipsa sau existenta restanfelor
la bugetul public nafional, eliberat de cdtre
Inspectoratul l'iscal de Stat. Valabil la ziua

trecerii concursului.

Prezentat

[)rczcntat

Prezentat Prezentat

Declaralie bancard privind rulajul in contul
ursul perioadci rnai -curen! pe parcursul perioadei mai - iunie 2022.

Demonstrarea surselor financiare disponibile in
!gg|{_gqq?t, in mdrime de cel pufin 100000 lei. Pre zentat

6, lnforma[ii privind ol'ertele depuse;idocumcntele clc calificare qitrferente Dt]AE prezentate
de citre operatorii economici:

C ( ) t' c.\ l) t r t I cf a t t, r i tt I t' I t tr Ll a t u I t I i c' tt t. c ) )

7. Informa{ia pril'ind corespundcrea ofcrtelor cu cerin{elc solicitate:

Denumirea
opcratorului

cconomic

l,)uromontaj
C]'I SRI,

I)enumirea lotului

Pre{ul
ofertei

(1bra TVA

Cantitate
qi unitate

clc

misuri

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderca
cu specificafiile

tehnice

804 67 5,96

Prezentat

Prezentat

I obiect +



Lucriri tle
construcfie a

grupului tehnic-
sanitar pe

teritoriul
Rezervatiei
Naluralc "Orhciul-
Vechi"

I'ROI,lX
Construct SRl,

Daria
Constructions
SR.I,

I obiect

I obiect

* in cattl utili:arii licitolici elec'trctnice se vq inLlica prelul o/brtei ./inale (tnfurmalia privind "Corespunclerea ur cerinlele
de culilit'are".5i "C'orespundcrea at specificaliile tehnice", seve consentna prin; ,,+" in cqzul corespunderii Si prin,,-" in
c a:u I n e t'ores pu n cl e r i i )

8. Pentru elucidarea unor neclaritdfi sau confirmarea unor date privincl corespunderea
ofcrtei cu ccrinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv iustificarea prefului anormal
de scizut) s-a solicitat:

L)04 945.59

e55 975.00

Data
solicitIrii

Operatorul
economic

Informa{ia solicitatl Rezmatul rlspunsului
orreratoru lu i economic

I

Scrisoare
nr.94-ap

din
5.07.2022

Iiuromonta.i CTI
SITL

Irr vcdercir cxanrinIrii si evalLtilrii olcrtci dcltusc
in cadrLrl [.icrta{icr dcschisil nr. ocds-b3u,rlpl-
N1l)- | 65176.1i2,1 I 71 rlin 09 06 202 privind
achizilra lucrilrrlor de oonstruc{ie a grupului
tchnic-sanrtar pc teriloriLrl llezervalrci Naturale
"Orhcrul-Vcchi'. grupUl de lucrLr pcntftr achrzilii
pLrblice. solicrtil prczentarca ntostrelor. 5i/sau lista
ntaterialclor irrsolrtc tie li5c de prurlus. care sil
conlirrll rninirl unnAloarclc rnlirrnratii : clsnLllirea
proclLrciltorului. datc ;i spccilicalri tchniuc clcsprc
produs. precunr gi ccrtilicatLrl de conftrrrnitale 5i
calitatc. pcntrLl urmiltoarcle nratcrialc propLrsc in
devizul olirlll. de citre l:Lrrorlonta.i C'l l SIll..
- ['lilcilc cic lhranltl.
- [)lilcilc din gregic.
- Obiectele sanitarc: lavoare. vasc WCcu
rczen 0r. prsrrar0.

- Illltenc / rohinclc.
- .\cecsorri pcltlrU lritic dlspcn\cr autl)ntat
pcntnr sipr.lt lrchid;i hiirrie igienrcil. ilispcnser
pros()ape st uscAtor dc nriirnr.
- Oglinzi:
- tJsi din MDF:
- M6ne r la usit
- IloilcrLrl de percte.
- Ilaciitrloarcle de panoLrrr:
- Stlitic cle cprrrare brologicX l:co (J 3.0 nt3.
- ( orprrrile dc rlLrrrrrrritl.
- Inlrerup11l()arc

Actclc. insolrtc de llsa dc produs 5r ccnillcatul de
confirrnritate 5i calitate. vur ti prezcntate. piinll la
data de 26.0'l .2022. prin e-mail la adrcsa
orhe iu lvcch ire serve?gnrail. corn
lvlostrclc solrcttate 5i insolitc de Ii5a cle produs si
ccrtillcirtLrl dc conlbrltitate si calitale. ror ll
prc./.cntrte pi'inil la tllta dc 26 0'l 2022. orele I7.(X)
la sediLrl Ilczcn alie i ( rrllural Naturale "Orheiul

Vcehi . ritr()ilul ( )rhci. \illul llUlUJCrlr

Rtrspuns nr.l9l07 din 19.07.2022
Cu rcf'erire la scrisoarca nr.94-ap din
15.07.2022 vI oomunicdm
urmdtoarele.
Din experien(a proprie vA infbrmim cA

toate materialele pi utila.iele care vor tl
procurate pentru executia obiectului
Lucrtrri de construc(ie a grupului
tehnic-sanitar pe teritoriul
Rezerva(iei Naturale "Orheiul-
Vechi" vor ti coordonate gi aprobate de
c6tre beneficiar" deoarece exist6 o
gam6 largd (analogi) de materiale de
construc{ii. utila.ie 5i produse. ca
excnrplu gresie gi fhiantd - culoarea.
prociucntor. calitatea. grosirnea. Ii5i din
M[)l] sc dif'er.l prin dcsign. culoarea.
prod ucltor.
La cele mentionats mai sus vd
inlormam inc6 odata ca toate materiale
de construcfie. utila.je care o s6 fle
aprobate de catre beneficiar o sd tle
insotite de dooumcnte care o s6 dec
dovadi de oalitatea. conlorrritatca lor.
l;uronronta.j C'l I SRl.. garantgaza ca in
cazul sclect6rii salc ca cd5tigdtor la
concursul cererea ofbfiolor de pre{uri
Nr. ocds-b3wdp l-MD
1654764524 174 Lucrhri de construclie
a grupului tehnic-sanitar pe teritoriul
Rezcrvaliei Naturale "Orhciul-Vechi"
va executa pe deplin lucrlrilr in
oonlbrrnitatc cu parametrii tehnici din
proicct 5i caietul de sarcini.
Ilccunoa5tem total responsabilitatea si

rTryrAm la colaborarca cit nrai reuqittr.

Scri soare

nr.96
din

22.07.2022

PROEX Construc
SRI-

ln vederea examin6rii gi evaludrii of'ertei depuse
in cadrul t.icitatiei dcschisi nr, ocds-h3wdpl-
MD-1651764524171 din 09,06.202 privind
achizrlia lucrf,rilor dc construclie a grupului
tchnic-sanrtar pc teritoriul [lczcrvaliei Naturale
"Orheiul-Vcchi"" grupul dc lucru pentru achizi(ii
puhlice. solrcitil prezentilrea ntostrclor. 5i/sau Iista
materralelor insolite de tige de produs. carc sA

contina ntinim urmdtoarcle intbrmalii: denumrrea
prodLrctrtorLrlui. datc gi speciticalii tehnice despre

Rtrspuns nr. l0 din 25.07.2022.
Cu ret'erire la solicitarea nr.96 din
22.07.7022.contLlntcam. 0A l)roo\ Construct
SRl. in baza devizului of'erra propus pcntru
e\cculia lucrdrilor de construclic a grupului
tehnic-sanitar pe tcritorrul Rczervalici
Cultural - Naturale "Orhciul-Vcchi". 

se

anga.ieaza sA livreze plAci de gresic
po(elanata gi ceranricd rezistentc la inghel
gi la abraziune prolundtr. produse de

4
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+- +



9. Olf.rtan {ii rcs pi n;i/desca I ific:rf i :

-!)e_q_q 1n iq-ea operato ru lu i econ om ic

C]'I SRI-

AnexA:
Fiqa de I tlle

Motivul res tn descaliticlrii

produs. precum si cerrit''
calitate. pentru urnriltoarelc ntaterial0 propuse in
tlevizul ol'ertA. de cAtre l)roex Construct SRl.:
- I)lAoile dc Iaian{A:
- Pl6cile din gresie.
- Ohiectele sanitare lavoare. vase WC cu
rezervrtr. pis0ttrC:
- llatcrre ,i nrhinctc.
- .\cecsrrrii pcntru baic: drspcrrscr ltrrtolnitl
pcntrLr silpull lichid Si hr'irtic igicrriclt. dispcnscr
prosoapc Si usctrtor cle ntiiinr.
- Oglinzi:
- tJsi din MDIr.
- Mdncr la u5i.
- tsollcrLrl dc psretel
- Iladialoarcle de panouri.
- Stitlic dc cpLrrare biologicll t:co Q..,i.0 rn3.
- L orpurilc rlc ilunrirrat.
- lntrclupill()arc.

Actelc" insolitc de lipa dc produs Si ccrtilloatul cle
conlirrnrrtatc si calitate. vor fl prezentate" p6nI la
data de 21 07.2022. prin c-mail la adresa
orhei ulvech ircserver7igmai Lcorl.
Moslrelc solrcitate $i insotite de liga de produs gi

ccfiiflcittul cle confontritatc si calrtatc. t,or tl
prczcntatc ptinil la data de 27.07.2022. orsle I 7:00
Itr scdrLrl I{czcrralici ('Lrltural Naturale "Orhciul

Ve-lri . nrrorrul ( )rlt!'1. \ittul Ilulrreerrr.

Maranl. N,1cn1ioni1tn. cl pltcrlc vor li de
lirrrrll ptrtratil sau drcltttrnghiuliiri cu
dimensiLrnilc. cLrlorilc 5i calitrtlilc prevazLlte
in proiect, [.a fbl. accstea vor I'i sclcctatc
inrpreuni cu []cncflciarLrl. dLrpll dorinqa
acestLria. l)lrA solrcitarc dc costuri adilionalc
clin partca collpaniei. l\lodclLrl selcctal 5i
ruprobut dc Ilcnellcrar la rrlilizal pcnlru
placirrc cu pitstll tdczi\41 afll culn specilici
prod ucitoru I

In clwizul otcrtll. sc propLrne echiparca
grLrpLrl sanitar cu lavoarc. vasc W('cr,r
rezcrvor. pisoare drn po4elan llrodLrse de
Clersanit sau ldeal Standard. cu lornril.
dirnensiuni. culori 5i calitili prevazute in
proiect La l'el. accstca tor li selectatc
inrprcrrnil cLr []crrcllciarul. dupa donnla
accrlLliit. lhrll solicitarc tlc costLrri adilionalc
din prtrtea cornpanicr.
llatcriilc I r()hincls v()r tl nr()ntale din lnor
produsc dc ('crsanit. sau ldcal Standard. saLr

srnrilar moclelLrlLri (iala []alancc 3t)J16. cLr

lirrnrll. drnrcnsiuni. culori $i calitili
prevAzLlte in proiecl. [-a tel. acestea vur I'i

sclsclate intpretrnll cu IlcncliciarLrl" dLtpll
dorinla accstuia. lhri solicilarc cle cttstLrri
rttltli,rilltlu dirr pitrlCrr rrlDtpilntet
Accesorii pcnlrtr haie. dispcnscr aulr)rnal

l)cillTu \ilPiln lr.ltrd yr lr:irtrc rgrerriei.
dispcrrser prosoape $t uscitor dc ntAint. co5
clc gLrnoi. conlirrnt Ancxei nr. I

Sc propLrnc pcntru Lr5i broasc0 sislent Yalle
5i nrriner cromat la usi. cLl lbrnti.
dirllcrrsiLrni. culori $r calitali prcvazutc in
proicct l.a fcl. accstea lor ll sclcctatc
inrpreLrnll eLr IlcncllciarLrl. dLrpil dorinla
accstuia. l)lrii solrcitarc de costuri udilionalc
din partca conrpanicr.

[]oilcrul dc perete 5i radiatoarelc de panouri.
confirrm Arrexei nr. I.
('orpurilc de ilLrntinat $i intrcrLtpiltoarelc cu
lirrnrtl. dintcrrsiurri. culorr $i calitilli
prc\ il./ulc in pr()icct \ ()r li \electatc
inrpreunl cLt llcncilciarLrl" dupil dorilrla
lcesluiil. ltrrll solicitarc dc costLrt itdilronalc
drn partca contpanici

SI necorspundere

oferta companiei
fiind anormal de

Ol'crti anormal de sclzutri
cu specificafiile tehn ice.
Grupul de lucru
Euromontaj CTI SRL. ca
sc6zut6 Ei necorespunderii specifica[iilor tehice,
din urmdtoarele motive:
L Specificafiile tehnice din Devizul oferta
propus de Euromonta.i CTI SRL, nu corespund
cu cele impuse de autoritatea contractanta in
caieturl de
- Caietul de Partea II elaborat de

le

Euromonta.i

contine infbrma torie ntru estimarea

autoritatea contractanta. cuprinde Listele cle

lucrari (Forma nr,I ) cu codurile tarifare (norma)
intocmite de autorul documentaliei de proiect $i

obl



costurilor (elaborarea ofbrtei) de c6tre operatorul
economic, in vederea execu{iei lucrdrilor
solicitate.
- Pct.l3 din caietul de sarcini (,\trat
hiclroizolunt cxecutat lu culol la tcruse.
acoperisuri sau lu.funcla;ii ;i rqdiere, tn terenuri
.fiird ape .freatice, inclusiv scafele Si dotiite din
hidroizolayia curentd pe suprafeSe inclinate peste
40%, sau verticale plane sau curbe, cu maslic de
hitum .sau bitum cu adaos tle cauciuc, aplic,al cu
periu sau gleluitorul cle cauciuc - 210 d) din
[.ista cu cantitAti de lucr6ri - Construcfii bcton
armat (CBA). prevede norma IzFO4F k=2. in
devizul ofertd nr.l Construc(ii beton, elaborat
de Euromonta.i CTI SRL, norma (lzF04F) din
pozilia l3 difera de cea impusd de autoritate.
lipseEte coeficientul k=2. lapt care diminueaza
costul lucrdrii specificat de norrni cu S0%.
Menlionam. ca modifrcari in norme nll sunt
adnrise:
- in Formularul nr.3 lluminat electric interior.
Echipament electric de for{i (IIII/EEF),
poziliile 25,26,27 (Corpuri de iluminar cu l6mpi
LED) cantitatea este indicat6 0 (zero), dif'eritd de
cea stabilitd de autorul proiectului;
- in devizul ofert6, in ipecial in Forma nr.7 qi
nr,3. nu sunt specificate materialele qi utilaiele.
solicitate de autoritatea contractanta prin caietul
de sarcini partea I, pct.8.
In vederea justificdrii prefului anormal de

sc6zut, Rezerva[ia prin scrisoarea nr. 9-ap din
15.07.2022 a solicitat companiei prezentarea
mostrelor, gi/sau lista materialelor insolite de flse
de produs. care sd conIina infbrmalii privind
denumirea producdtorului" date Ei specificalii
tehnice despre produs, precum Ei certificatul de
contbrmitate Ei calitate, pentru materiale propuse
in devizul ofert6, de cdtre Euromontaj CTI SRL.
Rdspunsul oferit de companie nu.iustifica preful
anornral de scdzut al ofertci propuse qi nici nu
cuprinde garanfii financiare din partea
olertantului, precum cd materialele Ei r"rtila.iele
furnizate vor fi cele cerute de cdtre autoritate Ei
la prefurile specificate in Devizul oferta. fapt
care genereazd costuri suplimentare solicitate in
procesul de exccu!ie a lucrdrilor" de cdtre
operatorul economic.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: pentru fiecare lotll. Criteriul de atribuire apticat: preful cel mai scIzut
12.
13. Reevaluarea ofertelor: Nu este cazul
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I)enumirea lotului I)enumirea
opcr:rtorultti

economic

Cantitate ;i
unitate de

mlsur:i

l'}rc{ul
unitar

thrir TVA

Prc{ul total Pre{ul total
inclusiv'fVA)(firr['t\zA)

PROF,X
(lonstruct

SRI,
I obiect 904 945.59 I 085 934.71L)04 945.51)

Lotul 1.

Lucrlri de

construc{ie a

grupului tehnic-
sanitar pe

teritoriul
Rezerva(iei
Naturale "Orheiul-
Vechi"

11. in urmA examiniiri, cvalu[rii ;i conrpar[rii
atribuire s-a dccis:

Atribuirea contractttltri cle achizi!ie ptrblic6:

ofertclor depuse in caclrul procedurii de

15. lntbrmarea operatorilor cconomici despre dcciziile grupului de tucru pentru achizi(ii:

Denumirea
torului economic

Modalitatea de transmitere

Euromontai C'fl SRL

pRorlx ('onstruct SI{l 
1 ill;:l; , "''103-ap

Daria (,,rr.*Lrcri().s sr{1. I ;:t*il; 
nr'102-ap din I c-nwit"

I oalry

rectli:e u:ti in c.ttnfitrnritute cu pt'cvaLlcrilt' cu't, 3l ttl I'ey,ii nr, l3I clin 3 iulie )015 privind ut'hiziliile publice )

16. Termenul de a;teptare pentru incheierea contractului:6 zile. Comunicarea a lbst transmisi

prin milloacc electronice: e-rnail.

17. Contrtrctul de achizif ic incheiat:

\ u tnI rttll)cnurnit'ea 
L

opcratorult,i i Pi data

economic i contractului

Cocl
CPV

Vuiour"o .ont.u"tuf ui 'l'ernren de
valabilitate nl
contractuluifIr[ TVA inclusiv TVA

PROITXC'onstrr"tct I OSI:: I tt,OS.:OZZSRI I

,15200000-9 904 945.59 I 085 934,71 31.12.2023

pritt 1tt.t,:c,l(t (lrre tlt,.satrtttti. gt'ttltul da lttc'r'tt tlec'ltrrri c'ci larmanttl de u;taptcrt'c petttrtt ittc'hcierett

t3 t clin 3 iutie J0l5 prit,intluc,hiziliile puhliie ), ltrecun ;ic'iiin cozul tleJtuneriiconlestuliilor 1i/'stttr rec'epliontirii

rttpoarlalor tle monitori:ure, ucesleu utr Jo,st eruminule ;i .soluyionute.

prin pra:cnrtt dctre de ,secrntti, grupul cle luc,rur pcnrru uc'hi:iliit'onfirrnd c:orec'liltrtlineu dasfd$urtirii pntc'ecltrrii cle

trc'hiilie , fupr pentru c.ure pourtii rti,spuntlere c'onfbrm prevcclerilor legule in u#1ffi*--

Data transmiterii

e - m cr i l' 9UIA rnQEqJ-Q-l-@ m4rl,ru

e - m u i l ; co!structprpex(0 gnlai I'corn

Scrisoare nr. I 0l -aP din

03.08.2022

8I:r'$?'9

Contlucltorul grupului de lucru pentru achizilii: BAN

















DARE DE SEAMI
privind modificarea contractului

de achizifii publice/acordului-cadru

Nr.128122 din 12 august2022

I. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii contractante Agentia de Dezvoltare Resional6 Nord
Localitate mun. Bilti
IDNO 1009601000267
Adresa Pia{a Vasile Alecsandri 8
NumIr de telefon 0231 6-19-80
Numlr de fax 0231 6-19-80
E-mail oficial adrnord@adrnord. gov.rnd
Adresa de internet adrnord.md
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Gudumac Denis, 0231 2-56-46,
068-98-22-00,
denis. gudumac@adrnord. sov.md

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

Tipul procedurii de achizi{ie Cererea ofertelor de prefuri n
Licita{ie deschisl M Altele: flndicatil

Obiectul achizifiei Reconstruc{ial amenajarea din preajma
blocurilor locative din str. A Crihan nr. 2,
4 qi str. Independen! ei nr. 127 , 1 29 din or.
Singerei, Reconstruc[ial amenajarea din
preajma blocurilor locative din str.
Independenfei nr. 128,140, 142 din or.
Singerei ;i Reconstrucfie, pavare
pietonald pe segmentul de drum Nencev-
Mateevici din or. Singerei in cadrul
proiectului,,Singerei oraqul incluziunii
teritoriale"

Cod CPY 4s200000-9
Valoarea estimati a achizitiei 6 656 094 MDL
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
portalului guvernomental wwu,.mtender. gov.md)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- I 646414644797
Link:
https ://mtender. gov.md/tenders/ocds-
b3wdpl-MD-
| 6 46 4 I 4 6 4 47 9 7 ? tab: contract-noti ce

Data publicirii anuntului de participare 4 martie2022
Data (datele) qi referin{a (referin{ele) publiclrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) Ia care se referl
anun{ul respectiv (dupd caz)

Nu este cazul



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

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

Tipul contractului de achizifie/acordului-cadru Bunuri o Servicii a Lucrdri M
Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se referi la
un proiect gi/sau program finan{at din fonduri ale
Uniunii Europene

NuM Dan

Sursa de finan{are Buget de stat n Buget CNAM n
Buget CNAS n Surse exteme o
Alte surse: Fondul Nafional de Dezvoltare
RegionalS

Data deciziei de atribuire a contractului de
achizi{ie/ acordu lui-cadru

Nr. 200122 din I 1 aprilie 2022

Denumirea operatorului economic SA ,,Drumuri-Bdl{i"
Nr. qi data contractului de achizi{ie/acordului-
cadru

Nr:201/L
Data:2O aprilie2022

Valoarea contractului de achizifie/acordului-
cadru

F[rI TVA: 6 633 117.70 MDL
Inclusiv TVA: 7 959 741,24 MDL

Termen de valabilitate Pdn[ la recepfia final[ a lucr[rilor: 31
decembrie 2028

Termen de execufie 5 luni calendaristice

Tipul modilicirilor Micsorarea valorii contractului M
Majorarea valorii contractului o
Modificarea termenului de executare I livrarel
prestare n
Modificarea termenului de valabilitate o
Rezilierea contractului n
Altele:

Temeiul juridic [Indicafi actul normativ, articol, alineotJ
LEGEA Nr. 131 din 3.07.2015 privind
achiziliile publice (art.76 alin.7-9, 12-13)
HOTARAREA Nr. 638 din 26.08.2020 pentru
aprobarezi Regulamentului privind achiziliile
publice de lucr[ri

Creqterea pre{ului in urma modificirii (dupd
caz)

[Se va indica dacd se utilizeazd prelul actualizot
al contractului de achizilii publice/ocordului-
cadruJ
Nu este cazul

Modificarea anterioari a contractului de
achizi{ii pu blice/acord u Iu i-cad ru (dupd c az)

[Se yor indica toate modificdrile operate
anterior si valoarea acestoraJ

Nu este cazul
Alte informatii relevante
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V. Descrierea achizifiei inainte gi dupl modificare:
(Se vor indica natura Si amploarea lucrdrilor, natura Si cantitatea sau valoarea bunurilor, natura Si amploarea
serviciilor)

inainte de modificare:

LucrErile la Reconstructia/amenajarea din preajma blocurilor locative din str. A Crihan nr. 2, 4 qi str.
Independenlei w. 127, 129 din or. Singerei, Reconstructia/ amenajarea din preajma blocurilor locative din str.
Independenlei nr. 128, 140,142 din or. Singerei qi Reconstruclie, pavare pietonald pe segmentul de drum
Nencev-Mateevici din or. Slngerei in cadrul proiectului ,,Singerei oraEul incluziunii teritoriale" care rezultd din
contractul nr.20llL din20 aprilie 2022 swt de urmdtoarele tipuri:

Renovarea cdilor de acces cu o suprafald de I 854 m2; renovarea Ei constru kea a 490 m2 de cdi de acces,
construirea qi amenajarea de locuri de parcare precum gi locuri de joacd pentru copii cu o suprafalE totald de 348
care vor conline cdte 6 elemente de joac6 qi 4 elemente de fitness, totul va fi ingrddit gi vor fi amplasate a c6te 8
bdnci qi 8 coquri de gunoi. Renovarea qi modernizarea a doud platforme pentru colectarea selectivd a deEeurilor,
realizarcaterasamentului a 2608 m2 de g.von cu plantarea a peste 533 de arbori Ei arbuqti. Aceste lucrdri
schimbd total aspectul curfilor, lntrunesc toate conditiile tehnice in construcfie ce includ gi normele de siguranta;

Reabilitat6 curfilor a 3 blocuri de locuit, reabilitarea va fi generald, astfel vor avea loc lucrdri de renovare
capitald a 7442 m2 de cdi de acces gi schimbare a a 530 m de bordurS, vor fi reabilitafi 330 m2 de trotuar prin
montarea bordurii qi pavajului, va fi amenajat locul de joacd prin instalarea a 6 elemente de joac6, 4 elemente de
fitness care vor fi delimitate pentru sigurantd, vor fi instalate 6 bdnci Ei urne. in cadrul lucririlor va fi
modernizatd rirmpa de colectare a deEeului, vor fi plantafi peste 227 arboi qi arbugti qi se va realizaterasamentul
a 1115 m2 de gazon;

Urmeazd a fi executatd renovarea a2848 m2 de pavaj, astfel renovAnd integral pavajul pe strada Independenfei
de la strada A. Crihan pSnE la strada A. Mateevici, pe intreaga porfiune a Zonei de Revitalizare.

DupI modificare:

coMrsrA ix unuiroAREA coMPoNENfa:

NicolaeTEODORESCU -DirectorSA,,Drumuri-B6l1i"
Arcadie COVALIOV - Primar oragul Singerei
Andrei CUCp$ Manager de proiect
Vasile HADIRCA - Responsabil Tehnic
Igor POPU$OI - Diriginte de qantier SA,,Drumuri-BAlf'
Constantin BANDIU - gef SMIP, ADRNord
Daniela RAIIEANU - Specialist monitorizare proiecte

a intocmit la 29 iulie 2022 actal de constatare privind excluderea volumelor de lucrlri de construcfie la
obiectul Singerei oragul incluziunii teritoriale care prevede urmltoarele:

se propune spre excludere:

t. Se propune spre excludere instalarea sta{iei de aqteptare a transportului public TsHl9B-l
buc, care nu este necesarl de executat, deoarece stafia a fost instalatl de citre un agent
economic prin contract cu APL Singerei in anul 2021.

2. Se propune spre excludere unele pozi{ii care nu sunt necesare de executat:
- Compactare mecanici TsDl1A1-17,3 m.c.
- Strat de fundalie DAI2B,-2,17 m.c.
- Strat de fundalie DAl2c-2,17 m.c.
- Strat de funda{ie DA12B-0,87 m.c.
- Pavaje DE11A-43,3 m.p.
- Borduri mici DE11A-6,7 m
- Compactare mecanicl TsD11A1-49 m.c.
- Strat de fundafie TsC54A-18,4 m.c.

aJ



- Strat de funda{ie DA12B-18,4 m.c.
- Amorsare DI107-0,068 t.
- imbrlciminte de beton asfaltic DBISC-112,7 m.p.
- Amorsare DI107-0,34 t
- imbriciminte de berton asfaltic DB16H-112,7 m.p.- Borduri prefabricate DE1OC-19,7 m.

Concluzii:
Lucririle sus-menfionate propuse spre excludere din cadrul proiectului ,,singerei-ora;ul incluziunii
teritoriale" nu vor afecta calitatea lucrrrilor de construcfie montaj.

NOTA INFORMATIVA A PROIECTANTULUI:

privind excluderea qi includerea unor cantit[fl de materiale qi volume de lucrlri de construcfie la:
Proiectul nr. 05 - 2l -l 'oReconstruclia/amenajarea din preajma blocurilor locative din str.
Independenlei nr. 128, I40, 142 dinor. Singerei,,,
Proiectul nr. 06 - 2l -I "Reconstru c[ialamenajarea din preajma blocurilor locative din str. A. Crihan nr.
2,4 - str.Independenfei nr. 127, 129 din or. Singerei,,,
Proiectul nt. 10-21-I ,,Reconstrucfie, pavare pietonalE pe segmentul de drum Nencev-Mateevici din or.
Singerei".

Prin prezenta, vI informdm, c[ la solicitarea beneficiarului - Prim6ria or. Singerei cu nr. 193/04 din
12.07.2022, au fost efectuate modificiri la proiectele nr. 05-21-I, l0-21-I. Aslfel, au fost excluse unele
cantit[ti de materiale ;i volume de lucr5ri dup6 cum urmeazd:

Nr. Simbol
norme si
Cod

Denumire lucrdri U.M. Volum

2 J 4 5
Imbricdminte rutier6 din beton asfaltic

I TsDl lAl Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou
compresor vibrant, ttactat, de 3,1-61, neted, cu
picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm
grosime dupd compactare, prin 6 treceri
suprapuse, exclusiv udarea fiec[rui strat,
umpluturile execut6ndu-se cu n5m6nf cneziw cnu

100m3 0,49

2 TsC54,{ Strat de fundafie din nisip (Cloft ocHoBaHr.rr rr3
necra).

m3 18,4

J DEIOC Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare
20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm

m 19,7

4 DAI2B Strat de fundalie sau reprofilare din piatrasparta,
pentru drumuri, cu aqternere mecanica, executat
cu impanare flrd innororire. fracfia 40-70

m3 18,4

5 DB19C Imbrdclminte de beton asfaltic cu agregat mare,
executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu
aqternere manual[

m2 132,7

6 DB16H
kl.25

Imbriclminte de beton asfaltic cu agregate
mdrunte, executata Ia cald, in grosime de 4,0 cm,
cu aqternere mecanic[

m2 132,7

TOTAL imbr[clminte rutier6 din beron asfalti"

1
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imbrdclminte din pavai

7 TsDl lAl Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou
compresor vibrant, tractat, de 3,1-6t, neted, cu

picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm
grosime dupi compactare, prin 6 treceri
suprapuse, exclusiv udarea fiecdrui strat,
umpluturile execut0ndu-se cu p[m6nt coeziv sau

100m3 28,32

8 DEI IA Borduri mici, prefabricate din beton cu secfiunea
de 10x15 cm, pentru incadrarea spafiilor verzi,
trotuarelor, aleilor, etc., aqezate pe o fundafie din
beton, de 10x20 cm. (Borduri mici 8x20 cm)

m 6,3

9 DAI28 Strat de funda{ie sau reprofilare din piatri spart[,
pentru drumuri, cu aEternere mecanic5, executat
cu impanare fara innororire. fractia 20-40mm

m3 2,15

10 DAI2C Strat de fundalie sau reprofilare din piatra sparta,
pentru drumuri, cu aqternere mecanica, executat
fIr[ impanare, fara innoroire fractia 5-20

m3 2,15

1l DAI2C Strat de funda{ie sau reprofilare din piatra sparta,
pentru drumuri, cu aqtemere mecanicE, executat
fIrS impanare, frrd innoroire fractia 0-5mm

m3 0,86

12 DEl74 Pavaje executate din placi de trotuare din beton
prefabricat aqezate pe un strat din amestec uscat
de ciment qi nisip, in proporfie 1:3, rostuit cu
amestec uscat de ciment Ei nisip, grosime strat de

m2 42,9

TOTAL Imbr[ciminte din pavai

13 TsH9lB
anlicativ

Instalarea Stalie de a;teptare a transportului public buc I

Totodat5, v[ inform6m, cE in conformitate cu documentafia de proiect nr. 05-21-I, 06-21-I,10-21-1,
bordurile se instaleaz[ pe fundafii din beton, pentru care sunt necesari 122.1 m.c. de beton.

VI. Descrierea circumstanfelor care au frcut necesari modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificdrii contractului de achizilie/acordului-cadru)

Men{ionim cE circumstanfele care au lEcut necesarl modificarea contractului sunt:
Actul de constatare a comisiei la fafa locului gi scrisoarea proiectantului au adus la cunoEtinla grypului de lucru
faptul c[ lafala locului au fost constatate volume de lucrdri prevdzute la etapa elaboririi proiectului dar care nu
sunt necesare de a fi executate in cadrul contractului.

Motivele/argumentele modilictrrii contractului de achizi{ie:
(motivul privind modificarea contractului de achizifie):

coMrsrA iu unu,i.roAREA coMpoNENfA:

NicolaeTEODORESCU -DirectorSA,,Drumuri-Bdlf'
Arcadie COVALIOV - Primar oraEul Singerei
Andrei CUCp$ Manager de proiect
Vasile HADIRCA - Responsabil Tehnic
Igor POPU$OI - Diriginte de qantier SA ,,Drumuri-Beltf'
Constantin BANDIU - $ef SMIP, ADRNord
Daniela nAnBaU; - Specialist monitorizare proiecte



a intocmit la 29 iulie 2022 actul de constatare privind excluderea volumelor de lucriri de constructie la
obiectul singerei oraEul incluziunii teritoriale care prevede urmrtoarele:

se propune spre excludere:

3, Se propune spre excludere instalarea stafiei de aqteptare a transportului public TsHl9B-l
buc, care nu este necesari de executat, deoarece stafia a fost instalati de citre un agent
economic prin contract cu ApL Singerei in anul 2021.

4. Se propune spre excludere unele pozifii care nu sunt necesare de executat:- Compactare mecanici TsDllAl-17,3 m.c.
- Strat de fundafie DAI2B-2,17 m.c.
- Strat de funda{ie DAl2c-2r17 m.c.
- Strat de fundafie DAI2B-0,87 m.c.
- Pavaje DE11A-43,3 m.p.
- Borduri mici DE11A-6,7 m
- Compactare mecanici TsDllAI-49 m.c.
- Strat de fundafie TsC54A-18,4 m.c.
- Strat de funda(ie DA12B-18,4 m.c.
- Amorsare DIl07-0,068 t.
- imbrlciminte de beton asfaltic DB19C-112,7 m.p.
- Amorsare DIl07-0,34 t
- imbriciminte de berton asfaltic DBI6H-112,7 m.p.
- Borduri prefabricate DE10C-19,7 m,

Concluzii:
Lucrlrile sus-men{ionate propuse spre excludere din cadrul proiectului ,,singerei-oragul incluziunii
teritoriale" nu vor afecta calitatea lucrrrilor de construcfie montaj.

NOTA INFORJVIATTVA A PROIECTANTULUI:

privind excluderea 9i includerea unor cantit[fi de materiale qi volume de lucriri de construcfie la:
Proiectul nr. 05 '21 'l "Reconstruc[ialamenajarea din preajma blocurilor locative din str.
Independenfei nr. 128, l4O, 142 dinor. Singerei,,,
Proiectul nr. 06 - 2l -I "Reconstruc[ia/amenajarea din preajma blocurilor locative din str. A. Crihan nr.
2,4 - str.Independenlei nr. 127, 129 din or. Singerei,,,
Proiectul nt. 10-21-I ,,Reconstruc{ie, pavare pietonal[ pe segmentul de drum Nencev-Mateevici din or.
Singerei".

Prin prezenta, v[ informdm, cdla solicitarea beneficiarului - Prim[ria or. Singerei cu nr. 193/04 din
12.07 .2022, au fost efectuate modificiri la proiectele nr. 05-21-I, lO-21-I. Asifel, au fost excluse unele
cantiteti de materiale qi volume de lucrEri dup[ cum urmeazd:

Nr. Simbol
norme si
Cod

Denumire lucrdri U.M. Volum

2 J 4 5
Inrbr5clminte rutier[ din beton asfaltic

1 TsDl lAl Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou
compresor vibrant, tractat, de 3,1-61, neted, cu
picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm
grosime dupi compactare, prin 6 treceri
suprapuse, exclusiv udarea fiecdrui strat,
umpluturile executAndu-se cu n5m6nt coeziw sarr

100m3 0,49

2 TsC54,A. Strat de fundafie din nisip (Cloft ocHoBaHr,rr r{3
necra).

m3 18,4

I
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J DEIOC Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare
20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm

m 19,7

4 DAl28 Strat de fundalie sau reprofilare din piatla sparta,
pentru drumuri, cu aqternere mecanica, executat
cu impanare fdr[ innororire. frac[ia 40-70

m3 18,4

5 DBl9C Imbr[c[minte de beton asfaltic cu agregat mare,
executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu
aqternere manuald

m2 132,7

6 DB I6H
kL.25

Imbr[ciminte de beton asfaltic cu agregate
mIrunte, executhta la cald, in grosime de 4,0 cm,
cu asternere mecanicd

m2 132,7

TOTAL imbrdcdminte rutierd din beton asfaltic

Imbr5c[minte din pavai
7 TsDl1A1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou

compresor vibrant, tractat, de 3,1-6t, neted, cu
picior de oaie, in straturi succesive de 40 cm
grosime dupl compactare, prin 6 treceri
suprapuse, exclusiv udarea fiecdrui strat,
umpluturile executdndu-se cu p6m6nt coeziv sau

100m3 28,32

8 DEl1A Borduri mici, prefabricate din beton cu secfiunea
de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi,
trotuarelor, aleilor, etc., aqezate pe o fundalie din
beton, de 10x20 cm. (Borduri mici 8x20 cm)

m 6,3

9 DAI28 Strat de funda{ie sau reprofilare din piatr[ spart6,
pentru drumuri, cu aqternere mecanic[, executat
cu impanare fara innororire. fractia 20-40mm

m3 2,15

10 DA12C Strat de fundafie sau reprofilare din piatra sparta,
pentru drumuri, cu agternere mecanica, executat
frr[ impanare, fara innoroire fractia 5-20

m3 2,15

11 DAI2C Strat de funda{ie sau reprofilare din piatra sparta,
pentru drumuri, cu aqtemere mecanici, executat
fIrI impanare, fEr[ innoroire fractia 0-5mm

m3 0,86

12 DEITA Pavaje executate din placi de trotuare din beton
prefabricat a$ezate pe un strat din amestec uscat
de ciment qi nisip, in proporlie 1:3, rostuit cu
amestec uscat de ciment gi nisip, grosime strat de

m2 42,9

TOTAL Imbriclminte din oavai
13 TsH9lB

nnlicef iv
Instalarea Sta{ie de aEteptare a transportului public buc I

Totodat6, vd inform[m, cd in conformitate cu documenta{ia de proiect nr. 05-21-I, 06-21-1,10-21-1,
bordurile se instaleazl pe fundalii din beton, pentru care sunt necesari 122.1 m.c. de beton.

VII. Rezultateleexaminirii:

in rezultatul examindrii necesitdlilor de modificare a contractului de achizilielacordului-cadrul s-a decis
incheierea acordul adilional privind:
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Se micEoreazd c1250 090,61 (doud sute cincizeci mii, nouizeci lei, 61 bani) lei cu TVA suma Contractului qi se
aplicl modificdri in punctul 3.1. al acestuia care va avea urm[torul confinut - Punctul 3.1 Valoarea lucrdrilor ce
reprezintd, obiectul prezentului contracteste de 7 709 650,63\ei (qaptemilioane, qapte sute nouimii, qase sute
cincizeci lei, 63 bani) inclusiv TVA.
Prezentul acord se consideri'incheiat la data serhnlrii lui qi intrd in vigoare dup[ publicarea anunfului de
modificare de cdtre Agenfia Achizi]ii publice.

Denumire operator
economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital strlin

Nr. qi data acordului
adi{ional

Valoarea modificflrilor
(dupd caz)

FirI TVA Inclusiv
TV,4.

SA Drumuri-B[lli Cu capital
autohton

Nr. I l2 august
2022

208 408,84
lei fbr[ TVA
Micgorare
contract
p6n[ la

6 424 709,86
lei fErE TVA

250 090,61
lei cu TVA
Micqorare
contract
pdn[ la

7 709 650,63
lei cu TVA

Conducltorul grupului de lucru:

/PRISACARI Maria

Responsabil de conlinutul acestui document: Denis Gudumac, specialist achizilii

Avizat de:

CONSTANTIN BANDIU

ION ILIEV

Executor: Denis G\IDUMAC Tel.:0231 2-56-46 E-mail:penis.gudumac@adrnord.gov.

Agen{iaAchizilii Publice: mun. ChiEindu, qos. Hince;ti, 53; tel.: 022-820-703, fax. 022-820-728;
e -mai I : b ap@t ende r. gov. md ; www. t ende r. gov. md
Agenlia Nalionald pentru Solulionarea Contestaliilor; mun. ChiSindu, bd. $tefan cel Mare Si SJdnt, I24 et. 4;
tel.:022-820-652;fax: 022-820-651; e-mail; contestatii@qnsc.md;www.ansc.md

(
mail:1en
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DARE DE SEAMA 
de atribuire a contractului de achizijii publice 0 
de incheiere a acordului-cadru • 
de anulare a procedurii de atribuire • 

DECIZIE DE REV ALU ARE 

in baza: • deciziei ANSC; • raportului de monitorizare; • decizie autoritatii contractante 
t 

Nr. DS-21/2022 din 16.08.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractanta: 
D e n u m i r e a autoritati i contractante DiTS a Primariei mun.Balti 

Local i tate mun.Balti 

I D N O DITS -1015601000259 

Adresa mun.Balti, piata Independentei, 1 

N u m a r de te lefon 0231-21034 (DITS); 0231- 54622, 0231-54623 

N u m a r de fax 0231-20391 

E-mai l oficial dits.balti(o), gmail.com 

Adresa de internet http://balti.md/transnarenta/achizitii-
publice/invitatii-de-participare 

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

Liliana Ceremu? , tel. 023154622 
serviciulachizitiipublice(£>2mail.com 
dits.achizitii^smail.com 

2. Date cu privire la procedura de atr ibuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate 0 Cererea ofertelor de preturi 

• Licita|ie deschisa cjAltele: [Indicafi] 
Procedura de achizi{ie repetata (dupa caz) Nr: nu e cazul 
Tipul obiectului contractului de achizifie/ acordului-
cadru 

Bunuri 0 Servicii • Lucrari • 

Obiectul achizitiei Tehnica de calcul, de multiplicare 
echipamentul de birotica, conform necesitatilor 

DITS a Primariei mun.Balti 
Cod CPV 30000000-9 

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (in cazul aplicarii altor 
proceduri decat licitafia deschisa) 
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1658151234654 Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

b3wdol -MD-1658151234654?tab=contract-notice 

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

Data publicarii: 18/07/2022 

Platforma de achizi|ii publice utilizata • achizitii.md; 0 e-licitatie.md; • yptender.md 

Procedura a fost inclusa in planul de achizi{ii publice 
a autorita{ii contractante 

0 Da • Nu 
Procedura a fost inclusa in planul de achizi{ii publice 
a autorita{ii contractante 

Link-ul catre planul de achizitii publice publicat: 
http://balti.md/transparenta/achizitii-
publice/planul-anual 

Anunt de intense publicat in BAP (dupa caz) Data: -Anunt de intense publicat in BAP (dupa caz) 
Link-ul: -

Tehnici §i instrumente specifice de atribuire 
(dupa caz) 

•Acord-cadru •Sistem dinamic de achizi^ie 
0Licitatie electronica DCatalog electronic 

Sursa de finantare •Buget de stat; DBuget CNAM; DBuget CNAS; 
•Surse externe; 0 Alte surse: Bugetul local 

Yaloarea estimata (lei,Jara TVA) 532 502,47 
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3. Clar i f icar i priv ind documentat ia de atr ibuire: 
(Se va completa in cazul in care au fast solicitate clarificari) 
Data solicitarii clarificarilor 19.07.2022 11:04 

Denumirea operatorului economic -

Expunerea succinta a solicitarii de clarificare buna ziua, in specificatiile tehnice este indicat format hartie 
A4-A3, pe cand modelul Brother DCP - LC6600DW are doar 
format A4. 
va rugam sa revizuiti specificatia. 

Expunerea succinta a raspunsului Buna ziua. Pe platforma electronics au fost anexate Anunjul de 
participare §i Documentatia standard CORECTATe la lotul 6. 

Data transmiterii 19.07.2022 15:39 

Data solicitarii clarificarilor 20.07.2022 09:45 

Denumirea operatorului economic -

Expunerea succinta a solicitarii de clarificare "Suprafata tablei rezistenta la zgarieturi...." este un indicatoriu 
calitativ, preluat de la modelul de table interactive i3. Concretizati va 
rugam frumos, suprafata sa fie din PVvopsit metalic, sau din otel 
vopsit sau din otel emailat ceramic? 

Expunerea succinta a raspunsului Dat fund faptul ca tabla interactiva va fi utilizata in saia de clasS, 
aceasta presupune utilizarea ei atat in calitate de tabla obi$nuita (cu 
posibilitatea scrierii pe suprafata acesteia) - fund necesara asigurarea 
rezistentei la zgarieturi a suprafe(ei acesteia $i utilizarea tablei in 
calitate de support pentru fixarea materialelor didactice cu ajutorul 
magnetilor. Astfel considiram c3 caracterizarea propusa este explicita 

suficienta. 
Data transmiterii 21.07.2022 11:27 

Data solicitarii clarificarilor 20.07.2022 10:12 

Denumirea operatorului economic -

Expunerea succinta a solicitarii de clarificare Formulati va rugam respectuos ce optiune tehnico-operationala 
doriti sa efectuati prin cerinta "are o vitezS normals de panS la 
200 de cadre pe secunda, cee ace are ca rezultat pana la 
4.000.000 de intersec(ii pe secunda"? Prin cerinta rezolutiei 
tablei, dvs. deja ati solicitat performanta tehnica de 
recunoastere a celor 20 atingeri simultane fara a restrictiona 
regimurile si principiile de functionare a suprafetei interactive. 
Dvs. sunteti in drept solicitarea caracteristicile minime a unui 
anume parametru tehnic, dar nu si modalitatea cum il realizeaza 
producatorul, fiindca in functie de aceasta ofertantul poate 
propune un produs mai performant care acopera cerinta minima 
solicitata de cumparator. 

Expunerea succinta a raspunsului Parametrii tehnici indicati sunt in concordanta cu necesitatile 
didactice. La specificatiile tehnice nu se face referire nici la un 
brand anume. La fiecare pozitie sunt descrise explicit cerintele 
minime pentru fiecare instrument didactic. 

Data transmiterii 21.07.2022 11:31 
Data solicitarii clarificarilor 20.07.2022 09:54 
Denumirea operatorului economic -

Expunerea succinta a solicitarii de clarificare Terminologia de V-sense este personalizata catre producatorul 
i3, pecand defacto tehnologia este IR pe care o poseda toate 
tablele interactive care au rezolujie inalta (asa cum solicitati). 
Rugam respectuos sa excludeti brandul V-sense cu care 
favorizati un singur ofertant (*Genial Invest" SRL, Rudenco) 
prin Tehnologia de functionare: IR, pastrand caracteris.icile 
tehnice solicitate. 

Expunerea succinta a raspunsului Conform Art.37 alin 4 al Legii 131/2015 spune clar ca 
specificatiile tehnice ale obiectului achizijiei trebuie sa 
corespunda CERINTELOR autoritatii contractante privind 
calitatea, eficienta, testarea, securitatea, dimensiunile, 
simbolurile, terminologia, ambalajul, modul de transportare etc. 
ceea ce permite tuturor agentilor economici de a participa la 
licitatie fara a se incalca dreptul la concurenta. Respectiv 
autoritatea contractanta solicits respectuos ca agentii economici 
sa indeplineasca cerintele indicate in specificatia tehnica fSra 
a exclude oricare criteriile stabilite. Am indicat in specificatia 
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tehnica precum ca solicitam Monitor cu tehnologie de 
recunoa§tere a atingerii V-Sense deoarece avem nevoie in 
tocmai de acest gen de tehnologie, respectiv conform 
art.37 alin. 6 specifica{iile tehnice nu fac referinja la o anumita 
marca comerciala sau la un anumit agent economic/producator 
concret ceea ce presupune ca tntrebarea dvs este irelevanta. 

Data transmiterii 21.07.2022 11:30 

4. Modi f i car i operate in documenta f ia de atr ibuire: 
(Se va completa in cazul in care au fost operate modificari) 
Rezumatul modificarilor Au fost operate modificari in Anunful departicipare 5 

Doc.standard In descrierea tehnica la Lotul nr. 6 
Imprimanta Multifunctionala laser monocrom 

Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare 
(dupa caz) 

-[Indicati sursa utilizata §i data publicarii] 

Termen-limita de depunere $i deschidere a 
ofertelor prelungit (dupa caz) 

-[Indicafi numarul de zile] 

4. Pana la termenul - l imi ta (data 26 /07 /2022 , ora 10:00), au d e p u s oferta 4 ofertanf i : 

Nr. 
Denumirea operatorului 

economic 
IDNO 

Asocia|ii/ 
administratorii 

1 SRL „BTS Pro" 1008600061565 BALANUTA MARIN (100.0%) 

2 SRL „Progresor-Grup" 1013602002784 NASTASOVICI ANDREI (100.0%) 

3 SRL „Genial Invest" 1018600000851 RUDENCO ELENA (100.0%) 

4 SRL „Triomac" 1006606001224 ALEXANDRU CONSTANTIN (50.0%), 
MALAIRAU SERGIU (50.0%) 

6. Informati i pr iv ind ofertele depuse documente l e de cal i f icare aferente D U A E 
prezentate de catre operatori i economic i : 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Denumire document 
SRL „BTS 

Pro" 

SRL 
„Progresor-

Grup" 

SRL „Genial 
Invest" 

SRL 
„Triomac" 

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

Oferta (F3.1) prezentat prezentat prezentat prezentat 
Specificajia tehnica (Anexa nr.22) prezentat prezentat prezentat prezentat 
Specifica(ia de pre{ (Anexa nr.23) prezentat prezentat prezentat prezentat 
DUAE (formular nou din 26.11.2020) prezentat prezentat prezentat prezentat 
Garanjia pentru oferta (1%) prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

Cerere de participare (Anexa nr.7) prezentat prezentat prezentat prezentat 
DECLARAJ1E 
privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8) prezentat prezentat prezentat prezentat 

Dovada inregistrarii persoanei juridice, in 
conformitate cu prevederile legale din {ara Tn care 
ofertantul este stabilit 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Act permisiv ce dovede$te faptul comercializSrii 
bunurilor solicitate prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de efectuare sistematica a piajii 
impozitelor, contributiilor - valabil la data 
deschiderii ofertelor 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

DECLARAJIE privind lista principalelor 
livrari/prestari efectuate In ultimii 3 ani de prezentat prezentat prezentat prezentat 
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Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Denumire document 
S R L „ B T S 

Pro" 

SRL 
„Progresor-

Grup" 

SRL „Genial 
Invest" 

SRL 
„Triomac" 

activitate (Anexa nr. 12) 
Dovada inregistrarii in „Lista producatorilor" de 
produse supuse reglementarilor de responsabilitate 
extinsa a producatorilor, dejinuta de Agenda de 
Mediu prin intermediul unui subsistem 
informational parte integrata a Sistemului 
informational automatizat „Managementul 
de?eurilor" <'httt>s://siamd.20V.md/D0rtal/deee.html) 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Termenul de garanfie pentru bunuri - conform 
Specificatiei tehnice (Anexa nr.22) 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarajia privind livrarea la adresele institutiilor 
din anexa din contul agentului economic 
cisti gator 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificate / declara^ii de conformitate prezentat prezentat prezentat prezentat 
Garanjia de buna execute 5% - scrisoare 
bancara 
DECLARATIA privind confirmarea identita^ii 
beneficiarilor efectivi §i neincadrarea acestora in 
situajia condamnarii pentru participarea la 
activitaji ale unei organizatii sau grupari 
criminale, pentru coruptie, frauda §i/sau spalare 
de bani 

(Infarmafia privind denumirea documentelorprezentate se va indica in conformitate cu cerinfele din documentafia de 
atribuire fi se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul cdnd documentul a fast prezentat, dar nu 
corespunde cerinfelor de calificare)) 

7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Pretul 
ofertei 
(firS 

TVA)* 

Cantitate 
si unitate 

de mSsura 

Corespunderea 
cu cerintele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificatiile 

tehnice 

Lotul nr. 1 Monobloc 
conform necesitafilor 

LT "L. Blag a" 

SRL „BTS Pro" 208 000,00 
1 lot 

+ T Lotul nr. 1 Monobloc 
conform necesitafilor 

LT "L. Blag a" 
SRL „Progresor-

Grup" 
237 800,00 

1 lot 

Lotul nr. 2 Sistem 
interactiv conform 

necesitafilor 
LT "G.Co$buc" 

SRL „Progresor-
Grup" 

130 840,00 

1 lot 

+ 
Lotul nr. 2 Sistem 
interactiv conform 

necesitafilor 
LT "G.Co$buc" 

SRL „Cenial Invest" 143 175,00 1 lot + + 
Lotul nr. 2 Sistem 
interactiv conform 

necesitafilor 
LT "G.Co$buc" 

SRL „BTS Pro" 143 200,00 

1 lot 

Lotul nr. 3 Laptop 
conform necesitafilor 

LT "G.Cofbuc" 

SRL „BTS Pro" 77 990,00 

1 lot 

+ + 

Lotul nr. 3 Laptop 
conform necesitafilor 

LT "G.Cofbuc" 

SRL „Progresor-
Grup" 

78 000,00 1 lot 
Lotul nr. 3 Laptop 
conform necesitafilor 

LT "G.Cofbuc" 
SRL „Triomac" 103 400,00 

1 lot 

Lotul nr. 4 Set de Camere 
Video 

conform necesitafilor 
LT "G.Cosbuc" 

SRL „Progresor-
Grup" 

29 542,00 1 lot + + 

Lotul nr. 5 Sistem 
interactiv de prezentare 

(compus din tabla 
interactiva, 

videoproiector si brat de 
sustinere videoproiector) 

SRL „Progresor-
Grup" 

24 048,00 
1 lot 

+ + 
Lotul nr. 5 Sistem 

interactiv de prezentare 
(compus din tabla 

interactiva, 
videoproiector si brat de 
sustinere videoproiector) 

SRL „Genial Invest" 30 800,00 

1 lot 
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Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Pretul 
ofertei 
(fara 

TVA)* 

Cantitate 
si unitate 

de mSsurS 

Corespunderea 
cu cerintele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificatiile 

tehnice 

conform necesitafilor 
Gimnaziul .I.Cuza 
Lotul nr. 6 Imprimanta 

Multifunctional laser SRL „BTS Pro" 11 375,00 
1 lot 

- -

monocrom 
conform necesitafilor 

Gimnaziu A.I.Cuza 
SRL „Triomac" 14 050,00 

1 lot 
- -

Lotul nr. 7 Imprimanta 
conform necesitafilor 

DITS 

SRL „BTS Pro" 5 931,25 1 lot 
+ + Lotul nr. 7 Imprimanta 

conform necesitafilor 
DITS SRL „Progresor-Grup" 6 449,00 

* in cazul utilizarii licitafiei electronice se va indica preful ofertei finale 
(Informaliaprivind "Corespunderea cu cerinfele de calificare" fi "Corespunderea cu specificatiile tehnice", se va 
consemnaprin: „ + " in cazul corespunderii prin „-" in cazul necorespunderii) 

Comentarii: Pentru Lotul nr.2 Sistem interactive conform necesitafilor LT "G.Co?buc oferta SRL 
Progresor-Grup este respinsa din motivul necorespunderii parametrilor tehnici propu?i vizavi de cei solicita{i: 
se solicita - Luminozitate 3700 ANSI Lumens, se propune 3600 ANSI Lumens; se solicita Contrast 25.000:1, se 
propune Contrast 20.000:1; se solicita Lampa 15000/10000/12000/6000 Itours (Eco+/ECO/Dynamic/Bright 
Mode), se propune Dynamic Eco: 10000 hrs; se solicita Nivel Tipic de zgomot 27 dB, in descrierea tehnica a 
agentului economic cerinta respectiva lipseste. 

Specificatia tehnica (Anexa nr.22) pentru Lotul nr.2 Sistem interactiv propusa de catre ofertantul SRL 
Progresor-Grup nu corespunde celei solicitate de autoritatea contractanta. Oferta SRL Progresor-Grup pentru 
lotul nr.2 este neconforma ?i se respinge in conformitate cu prevederile art.69 alin.(6) lit.b) din Legea 
131/2015. 

Lotul nr.2 Sistem interactiv se reatribuie urmatorului ca pret operator economic SRL Genial Invest, 
fiind respectate toate cerintele tehnice, de calificare §i de selectie. 

Pentru Lotul nr.6 Imprimanta Multifunctional^ laser monocrom, conform necesitatilor Gimnaziului 
"A.I.Cuza" eel mai mic pret '"a prezentat SRL BTS Pro. Specificatia tehnica (Anexa nr.22) agentului economic 
nu corespunde celei solicitate de autoritatea contractanta, §i anume, se solicita Dimensiuni: A4-A3, se propune 
numai Dimensiuni: A4-, se solicita Rezolufia scanare 19200*19200, se propune Rezolufia scanare 9600*9600. 

Urmatorul ca pret pentru lotul nr.6 este operatorul economic SRL Triomac. Specificatia tehnica 
(Anexa nr.22) SRL Triomac la fel nu corespunde celei solicitate de autoritatea contractanta, §i anume, se 
solicita Dimensiuni: A4-A3, se propune numai Dimensiuni: A4. 

Ofertele SRL BTS Pro $i SRL Triomac pentru Lotul nr.6 Imprimanta Multifunctionala laser 
monocrom sint neconforme se resping in conformitate cu prevederile art.69 alin.(6) lit.b) din Legea 
131/2015. 

8. Pentru elucidarea unor neclaritafi sau confirmarea unor date privind corespunderea 
ofertei cu cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justiflcarea pretului anormal 
de scazut) s-a solicitat: 

Data 
solicitarii 

Operatorul 
economic Informafia solicitata 

Rezmatul raspunsului 
operatorului economic 

27.07.2022 SRL„BTS 
Pro" 

Prezentarea urmatoarelor documente de 
calificare: 
- specificatia de pret (Anexa nr.23) pentru loturile 
1,3,7, cu aplicarea semnaturii electronice, actualizata 
in urma rundelor licitatiei electronice, in conformitate 
cu preturile de pe platforma electronica. 

OE a prezentat in 
termen informafia 

solicitata. 

05.08.2022 
SRL 

„Genial 
Invest" 

Prezentarea urmatoarelor documente de 
calificare: 
- specificatia de pret (Anexa nr.23) pentru lotul 2, cu 
aplicarea semnaturii electronice, actualizata in urma 
rundelor licitatiei electronice, in conformitate cu 
preturile de pe platforma electronica. 

OE a prezentat in 
termen informafia 

solicitata. 
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9. Ofertanfii respin§i/descalificati: 

Denumirea operatorului 
economic 

Motivul respingerii/descalificarii 

SRL „Progresor-Grup" 

Pentru lotul 2 oferta este respinsa, din cauza necorespunderilor 
teltnice, inferioare celor solicitate de autoritatea contractanta. Oferta este 
neconforma §i se respinge in conformitate cu prevederile art.69 alin.(6) 
lit.b) din Legea 131/2015. 

SRL „BTS Pro" 

Pentru lotul 6 oferta este respinsa, din cauza necorespunderilor 
tehnice, inferioare celor solicitate de autoritatea contractanta. Oferta este 
neconforma §i se respinge in conformitate cu prevederile art.69 alin.(6) 
lit.b) din Legea 131/2015. 

SRL „Triomac" 

Pentru lotul 6 oferta este respinsa, din cauza necorespunderilor 
tehnice, inferioare celor solicitate de autoritatea contractanta. Oferta este 
neconforma §i se respinge in conformitate cu prevederile art.69 alin.(6) 
lit.b) din Legea 131/2015. 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot 0 
Pentru mai multe loturi cumulate • 
Pentru toate loturi le • 

Alte limitari privind numarul de loturi care pot ft atribuite aceluia§i ofertant: [Indicafi] 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: -

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Pre^ul eel mai scazut 0 
Costul col mai scazut • 
Cel mai bun raport calitate-pret • 
Cel mai bun raport calitate-cost • 

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi NU SE APLICA: 
(Se va completa pentru loturile care au fast atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-
pre( sail cel mai bun raport calitate-cost) 

Factorii de evaluare Valoarea din oferta Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire inctorul 1 Ponderea 

Denumire i ictorul n Ponderea 
Denumirea operatorului economic n Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
Denumire factorul n Ponderea 

13. Reevaluarea ofertelor NU SE APLICA: 
(Se va completa in cazul in care ofertele au fast reevaluate repetat) 
Motivul cevaluarii ofertelor -

Mod ill r i l e operate -
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14. in urma examinari, evaluarii compararii ofertelor depuse in cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis: 

Atribuirea contractului de achizifie publica/acordului-cadru: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate 
si unitate 

de masura 

Prejul 
unitar 

(fara TVA) 

Preful 
total 

(fara TVA) 

Pretul total 
(inclusiv 

TVA) 

Lotul nr. 1 Monobloc 
conform necesitafilor 

LT "L. Blag a" 
SRL „BTS Pro" 1 lot 10 400,00 208 000,00 249 600,00 

Lotul nr. 2 Sistem interactiv 
conform necesitafilor 

LT "G.Cosbuc" 

SRL „Genial 
Invest" 

1 lot 28 635,00 143 175,00 171 810,00 

Lotul nr. 3 Laptop 
conform necesitafilor 

LT "G.Cosbuc" 
SRL „BTS Pro" 1 lot 7 799,0 77 990,00 93 588,00 

Lotul nr. 4 Set de Camere Video 
conform necesitafilor 

LT "G.Cosbuc" 

SRL 
„Progresor-

Grup" 
1 lot 29 542,00 29 542,00 35 450,40 

Lotul nr. 5 Sistem interactiv de 
prezentare (compus din tabla 
interactiva, videoproiector si 

brat de sustinere 
videoproiector) 

conform necesitafilor 
Gimnaziul .I.Cuza 

SRL 
,Progresor-

Grup" 
1 lot 24 048,00 24 048,00 28 857,60 

Lotul nr. 6 Imprimanta 
Multifunctionala laser monocrom 

conform necesitafilor 
Gimnaziu A.J. Cuza 

- 1 lot - - -

Lotul nr. 7 Imprimanta 
conform necesitafilor 

DITS 
SRL „BTS Pro" 1 lot 5 931,25 5 931,25 7 117,50 

Comentari i : 

Pentru Lotul nr.6 Imprimanta Multifunctionala laser monocrom, conform necesitatilor Gimnaziului 
A.I.Cuza - se va petrece o alta procedura de achizitie. 

Anularea procedurii de achizitie publica: 
Argumentare: -

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

SRL „BTS Pro" 09.08.2022 
SIA RSAP 
e-mail bg(S),bts.md / office®bts.md 

SRL „Progresor-Grup" 
09.08.2022 

SIA RSAP 
e-mail anastasovici(S),email.com 
proeresorgrup®gmail.com 

SRL „Genial Invest" 09.08.2022 
SIA RSAP 
e-mail 2eniaIinvest.md®email.com 

SRL „Triomac" 09.08.2022 
SIA RSAP 
e-mail tenders(®scop.md 

(Informarea operatorilor economici implicati in procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii 
se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizifiile publice) 

16. Termenul de a^teptare pentru incheierea contractului: 
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In cazul in care valoarea estimata a contractului este 
mai mica decat pragurile prevazute la art. 2 alin. (3) 
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizifiile 
publice 

0 6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice §i/sau fax • 

In cazul in care valoarea estimata a contractului este 
mai mica decat pragurile prevazute la art. 2 alin. (3) 
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizifiile 
publice 

• 11 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice §i/sau fax • 

In cazul in care valoarea estimata a contractului este 
egala sau mai mare decat pragurile prevazute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizifiile publice 

• 11 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice §i/sau fax • 

In cazul in care valoarea estimata a contractului este 
egala sau mai mare decat pragurile prevazute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizifiile publice 

• 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice §i/sau fax • 

I I .... 1->I J:.. •> 1/1K (Selectafi termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 3 iulie 201 5 prrnnd 
achizifiile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueaza in conformitate cu prevederile TITLULUIIV Capitolul 
I (Calcularea Termenului) al Codului Civil at Republicii Moldova). 

17. C o n t r a c t u l de a c h i z i f i e / a c o r d u l - c a d r u inche ia t : 

Denumirea 
operatorului 

economic 

A 

Intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

strain 

Numarul 
si data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 
contractului/ 

acordului-
cadru 

Denumirea 
operatorului 

economic 

A 

Intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

strain 

Numarul 
si data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod 
CPV 

fara T V A 
inclusiv 

T V A 

SRL „BTS 
Pro" 

Cu capital 
autohton 

164 16.08.2022 30000000-9 291 921,25 350 305,50 31.12.2022 

SRL 
„Progresor-

Grup" 

Cu capital 
autohton 

165 16.08.2022 30000000-9 53 590,00 64 308,00 31.12.2022 

SRL „Genial 
Invest" 

Cu capital 
autohton 

166 16.08.2022 30000000-9 143 175,00 171 810,00 31.12.2022 

18. I n f o r m a f i a p r i v i n d achiz i f i i p u b l i c e d u r a b i l e (achiz i f i i v e r z i ) ( r u b r i c a data se 
c o m p l e t e a z a d o a r i n c a z u l i n c a r e la p r o c e d u r a de achiz i t i e p u b l i c a a u fos t ap l icate criteri i 
de durabi l i ta te s -a i n c h e i a t c o n t r a c t / c o n t r a c t e p e n t r u lot / lo tur i p e n t r u care au fos t 
apl icate criteri i de durab i l i ta te ) : 

Au fost aplicate criterii pentru achizifii publice durabile (achizifii 
verzi)? 

NU 

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

-

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate 
criterii de durabilitate: 
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate: 

Preful eel mai scSzut • 
Costul eel mai sc5zut • 
Cel mai bun raport calitate-pref o 
Cel mai bun raport calitate-cost • 

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

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizifii confirma corectitudinea desfa$urarii 
procedurii de achizitie, fapt pentru care poarta raspundere conform prevederilor legale in vigoare. 

Pre§edinte le g r u p u l u i de lucru p e n t r u achiz i f i i : 

N ico la i G R I G O R I S I N 
(Nume, Prenume) 
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.   1din   02.08.2022  .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria comunei Prepelita 
Localitate s. Prepelita, rl Singerei 
IDNO 1007601002304 
Adresa s. Prepelita, Singerei 
Număr de telefon 060983909, 067706903 
Număr de fax 026252325 
E-mail oficial  smintina_1965@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Plesca Mihail, 060983909, Smintina Elena-
067706903 

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 Reparatia unor portiuni de drum din comuna 
Prepelita, rl Singerei 

Cod CPV  
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:   

21059346 

 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1656677629440 
 
Data publicării:01.07.2022 

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

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656677629440
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□Surse externe; □Alte surse: [Indicați] 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 742833.00 lei 

 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  06.07.2022, 08.07.2022 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare precizarea contului bancar pentru garantia bancara. 
Expunerea succintă a răspunsului  s-a precizat 
Data transmiterii 12.07.2022 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data ______20__, ora___:___), au depus oferta _0__ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1.    
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de 

către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Operator 
economic 1 

Operator 
economic 2 

Operator 
economic 3 

Operator 
economic n 

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

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

   

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

Document 1     
Document n     

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea Denumirea Prețul Cantitate Corespunderea Corespunderea 
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lotului operatorului 
economic 

ofertei  
(fără TVA)* 

și unitate 
de măsură 

cu cerințele de 
calificare 

cu specificațiile 
tehnice 

Lot 1 Operator economic 1     
Operator economic n     

Lot n Operator economic 1     
Operator economic n     

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
      
 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. 1 lit. a a Legii nr.131 din 03.07.2015 „Privind achizitiile publice”             
_Procedura de achizitie Nr:  21059346 ocds-b3wdp1-MD-1656677629440  a 
fost anulata din cauza , ca nu a fost prezentata nici o oferta in cadrul  
procedurii. 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

  [se specifică SIA RSAP, e-mail, 
fax, poștă, etc] 

(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). 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656677629440
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17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea 
contractului Termen de valabilitate 

al 
contractului/acordului-

cadru fără 
TVA 

inclusiv 
TVA 

        

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

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

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 











model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice

Nr. 3 din 18.08.2022

Date cu privire la autoritatea contractant5:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificiri privind tlocumenta{ia de atribuire:

(Sevacompfuraincazulincareaufostsolicitateclarificdri)

Donrrmireq sntorititii contractante Girnn?ziul Rggll-
s.Roehi. r-nul Dubasart

IDNO ^n"4,nnnnQo{?
Str.N istrearra" I 8Ad

N.''.Er rlo falpfn 0248-92231

Num[r de fax
B-mail oficial

-i,,'^-hit7)omqil

www.s.i mnazi u I rogh i.edttc.md

Sceglov Svetlana, Q67 469058
Adresa de internet
P""."a"a de contact (nume, prenume, telefon' e'

mail)

finut nrocedurii de atribuire aplicate
(-orareq nfertelor de nreturt

Nr: ocds-b3wdp I -MD- I 6576238793 l4

Lucrdri

l ,-"^"; ,{.

fi."d*".t.*hti1@
Tiprf "fi..t"t"i 

contractului de achizi{ie/

acoruulul-uaul u

Obiectul achizi{iei 45312100-8 " . .

valoarea estimatd a u.@oooo de

lei petttru lucrdri.

: o01n1 | n(l A

f'nd CPV

E-p"".t* motivului/temeiului privind alegerea

procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
----^ ^^s-,..: .l^^At Iinitntin rlocrhicr-t)

Procedura de atribuire (se va indica dm caclrut

p or t al ul ui guv ern a m en t a I u'ww' n t t e n d e r' gov' ntd )

Platforma de achizilii publice utili'atn

l\r: Occl5-uJwuPl-rvt:r 

-

]L'rnk-ul: WYulUkldetgry'Ud 
I

Data publicdrii: 26.01 '2022 
|

achizitii.md; l

Da

L",k",l dt* plr""l dtichizilii publice publicat:

Data:

Link-ul:
nAcord-cadru nsistem dinamic de

electronicd nCatalog electronic

Procedura a fost,inclusi in planul de achizi{ii
publice a autorith{ii contractante

T"h"t"t s.t t".tiumente specifice de atribuire
/)"'^X nnz\

Sursa de finan{are Buget de stat;

3 I l65l .25Valout"u estimati (lei, fdrd TVA)

26.07 .2022, 28.07 .2022
Data solicitirii clarifi cirilor
Denumirea oPeratorului economic

*"dif""til"t i" Caietul de sarcini si anuntulSol
der

icitarea
articipt re in privinta lecenteiE-pr*t"".uccinti a solicitirii de clarificare



A"-l 
"x,,diflrcat 

anuntul irr privinta lecentei iar in privinta

listei lucrarilor am solicitat sa se prezinte conform caiet

de sarcini

Expunerea succintl a rlsPunsului

26.07,2022. 28.01 .2022
Data transmiterii

M"dii-.ti a criteriilor de selectie (elirninat criter'
Rezumatul modifi cirilor

M.,d'1"*i i" anuntul de participare SIA RSAPpunti"ul" in BAP/alte mijloacelor de informare

NLr a fbst prelLrngitTermen-limiti tle depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (duqd caz)

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

(Je va comprcta m cazul in care au./itst oper(tle moclilicdri)

5. PAni la termenul-limiti (data 08.08.22-, ora 09:00), au depus oferta -6 ofertan{i:

Informafii privind ofertele depuse;i documentele de calificare 9i aferente DUAB prezentate de

(lnforma{ia privintl denumirea documentelor prezentale se va inclica in conformitate cu cerinlele din

documentatia de atribuire ;i se va consemna prin; prezentat, neprezentst, nu corespunde (in cazul

cCtnd documentul a.fost prezental, tJar nu core'spuntlec'erinlelor tle cali/icare))

7. Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicita'te:

Asocia{ii/
administratorii

Denumirea oPeratorului economic

r 003600003797SRL Exterior SR[,
Clirnenco Vr0r 160003641 IBitahon Co
Alexuta M1004600015180SRL "BilitrgPrim"

r 009600030757Market SRL
I 003600034627
r 007600050906"Cotnbat-Service"

citre operatorii economici :

Denumirea ratorului economic

Denumire document Operator economic
a

Documentele ce constituie oferta
(Se va consnna Pll!.yezental, nePre

Propunerea tehnica

Garanlia pentru ofertd

Documente de calificare
Se va consntna prin: prezenlat,neprezen

Corespunderea
cu specifica(iile

tehnice

Corespunderea
cu cerin(ele de

calificare

Cantitate qi

unitate de

misurd

Pre{ul ofertei
(l1rd TVA)*

Denumirea
operatorului

economic
r 40048. I sBitalron ComPanY SRL
149571.68SRL Exterior
t99326.54SRL "Bilingprim'l

lucrariMarket SRL



242795.57ARSCOM
243544.25"Combat-Serv ice"

* in cazul utilizdrii licitaYiei electronice se tta inrJica prelul ofertei finale

(rnformalia privind ,,corespunclerea cu c:eriinlele rle'cati/icaire" ;i "cbrespunderea cu specificaliile

tehnice,, , se v' consemna prin: ,,+" in cazul crtrespttntlerii;i prin "-" in cazul necorespunderii)

g. pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

cerin{ele stabilite in clocumenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre(ului anormal de scizut) s-

a solicitat:
R"r."t"t t{tpunsului operatorului 

I

e c o n o mj t---*--------l
-'-_-=_.--.-;"rpr"l. ; irrdicat ttumdrul mediul

al saiariatilor, cifra de afaceri, facturi,

calculi salariale,contracte similare,

fapt care denotd Posibilitatea
executdrii lucrarilor cu cheltuieli qi

berrelicii, care ttici intr-un mod nu

vor afecta cerin[e tehnice, calitatea ;i
termenii de executare a lucririlor'

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitati

j ustifi carea Prefrr lLri

anornral de scbzut
08.08.22 Bitahorr CornParrY SRL

Ofertan{ii respin;i/descalifi ca(i:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Vtotinui t". pingerii/descalifi cI rii
nenumitea oPeratorului economic

"f.n. ", 
**tpunde cerinlei expuse'cel mai mic

"f.tt. ", 
*respunOe cer! &' e-IPglg'cg! mglm1gSRL Exterior

SRL "BilingPrim"
ExpresMarket SRI- oferta nu core cerintei exPuse.cel !I9f-t1!

oferta nu c nde cerinlei o<Puse,cel mai mic

oferla nu corespunde cer i expuse,cel mai mic Pret

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n

Pentru toate loturile I
Alte limitari privind numlrur de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: Ilndicayi]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:
.s

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut *

Costul cel mai sc[zut n

Cel mai bun raPort calitate-Pre1 n

Cel mai bun raPort calitate-cost n

(in cazur in care in cadrur procedurii de atrihuire sunt'upricate mai nturre criterii de aftibuire, se vor

indica toate crileriile de atiibuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12. Inffrmafia privind factorii de evaluare aplicafi:

(se va completa pentru ktturile care au .fosr atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate'

prel sau cel mai bun raport calitate-cost)

Punctajul calculatValoarea din ofertiFactorii de evaluare



Denumirea operatorului economic I

Denumire factorul I

Denumire factorul n
Denumirea operatorului economic n

Denumire factorul*l

Denumire factorul n

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va contpleta in cazul in care o.fertele au.fost reevaluate repelat)

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile oPerate

14. in urma examinlri, evaluirii gi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art. alin. lit.

Argumentare:

(lnfbrmarea operatoriktr economici implicali in proceclura tle atribuire despre deciziile grupului de

lucru pentru achiziyii se realizeazir in confrtrmita,te ctt prevederile art. 3t al Legii nr' l3l din 3 iulie

2015 privind achiziyiile publice)

15. Termenul de a;teptare pentru incheierea contraptului:

hi

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
mdsuri

Pre{ul unitar
(fIrI TVA)

Pre{ul total
(fnrn TVA)

Preful total
(inclusiv'l.)

r 40048. I 5 I 40048. I 5 r68057.78
Bitahon
Comparry SRL

I ucrari

lnr mtc desnre deciziile srupului de lucru ntru acnlzllll:

Denumirea oPeratorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

oq oR ?0?2 P os t a e I ectron ic/S IA RSA P
SRL Exterior SRL

Posta electronic/ SIA RSAP
Bitahon Cotnpatty 09.08.2022

SRL "Bilingprirn" 09.08.2022 Posta electronica /SIA RSAP

ExpresMarkeLsRL 09.08.2022 Posta electronica /SIA RSAP

ARSCOM 09.08.2022 Posta electronicr /SIA RSAP

"Combat-Service" 09.08.2022 Postu electronica /SIA RSAP

fi ."^rl it t* valoarea estimatd a contractului este

mai micd decAt pragurile prevdzute la ar1' 2 alin' (3)

al Legii nr. l3 I din 3 iulie 20l5 privind achiziliile
publice

- 6 ril" i^ cazul transmiterii comunic[rii prin

miiloace electronice gi/sau fax !-
tr I I zile in cazul netransmiterii comunicdrll prln

nriilnnce electronice si/sau fax n

il-effi, "^* 
valoarea estimatb a contractului este

egal6 sau mai mare decAt pragurile prevdzute la art' 2

alin. (3) al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind

achiziliile publice

[-J I I ztle tn cazu

miiloace electron
I transmllerll Q()IIlulllual ll Pl

,ce gi/sau fax n

n l6 ril" i" iazul netrarrsmiterii comunicbrii prin

nriiloace electronice ;i/qau fux !



(serectari termenur de aEteptare respectat. carcurarea termeneror prevdzute de Legea nr' I3I din 3

iulie 2015 privincl achiziliile publice, in.clusiv o termenelor de a;tept(.tre, se-e.fectueazdin conformilate

cu prevecrerite TITLur.ut iv Capitorul I (curcurar.ecr 'ferme'nuiuD ar cotJului Civil al Republicii

Moldova).

16. Contractul de achizilie/acordul-cadru incheiat:

Informa{ia privind achizi{ii publice durahire (achizilii verzi) (rubrica durd se contpreteazd doar in

cazul in care la prorui,u''o de achizilie puhlic'd )ufosr uplicate 
"'',111',!1,.!.i.'::::,',',i:,i:,i.s-a 

incheiat

'#;i,:';;:;;,;:,;,;;;;;;; ri,iri",,'i'p'i"'"u" oi To" apticate criterii tte durabititatelz

prin prezenra dare cre seamri, grupur de rucru decrar(t cd termenur cre a;repture penrru incheiereu

contracturui/contracteror intricnte a fost nipur*, (excepfinct cazurile prevdzute cle art' 32 slin' (3) al Legii

nr. 13I etin 3 iurie 20r5 privinct nchiziliire puhrice ); precltm;i cd in cuz,ur depunerii contestatiilor qi/suu

recepliondrii rnpoartelo, cle monitorizare, aceastefl ou.fosl eruminote ;i solulionute'

prin prezenta dare de seantd, grupul de lucru pentru achiziyii confirmd corectituclineu clesfdsurdrii procedurii

de acltizilie, Jtpt penfru care poartd rdspuncleie conform preveclerilor legale tn vigoare'

ConducS*trrul grupului de lucru

dr6e H

Cod CPV

Valoarea contractului
Termen de
valabilitate

al
contractului/

acordului-
cadru

Denumirea
operatorului

economic

intreprinde
rea:

Cu capital
autohton/
Cu caPital

mixt/asocier
el

Cu capital
strdin

Numdrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

ffiri
TV
A

inclusiv TVA

45312100
-8

l 40048. l 5 168057.78 3t.12,2022Bitahon
Compan
y SRL

t4 r8.08.22

(DA/NU)_nu,---Au fost aPlicate criterii Pentru
verzi)?

achizi(ii publice durabile (achizilii

ftndicali suma cu TVA)
Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):

CodulCPVa|lotului/loturi|orpentrucareaufostap|icatecriterii
de durabilitate:

Prelul cel mai scdzul 3

Coslul cel mai scazut rl

(-'el mui bun roporl calilate-prel n

Cel mai bun rapttrl calitate-cttsl n

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au

aplicate criterii de durabilitate:

3 t[ F.,ibr 6.aXJl f " P

#Hffi
(Nume, Prenunte)

pentru achizi{ii:





























de atribuir
de incheiet
de anulare

Nr.

Date

О dtn 1{_ !ý,, 2о22

рriчirе la entitatea contractantй:

lbat
fr,orA

м,
а

"%iji\
il nzНrt

? l]cl./ !it"l"
:::Ё It
.r t{ /;

, ýёi.Y

wY

Dепumirеа e,nt tЙlii сопtrасtапtе SRL "Chisinйu-gaz"
LocaIitate ]V!цц_Сhiqiпбu, Republiса Моldova
IDNo l 00з6000660з7
Adresa Republica Moldova, muп. Chisinau, st AIbi оаrа.}8
Nuпrir de te]lefi п +з7з 22 578 0l0
Numir de fa,K +з7з 22 578 0l0
E-rnail oficial anticamera@chi s in aug az. md
Adresa de iпtеr tet wу]уДýЦаugаz, md
реrsоапа de со
tеlе/спt, e-mclil)

ftact (пum€, pfelll, пе, Lisa lon, +37З22578 7о2, ion lisa@iБ ilnau8 rz.md

Тiрu| entitifii с

рriпсiраI de act
I)асd esle caztll,
сопrrасtапld esle
achizilie sart сd clct

implica о altd JЬппd

lntractante gi obier

vitate
пtеtt|iuпеа c,:ei eпril

с cltllorilale сепlrаld
iziyio itttplicd clri ar yl
tle ach i zi |i е сопt tt п d_)

tul

ltea

de
,Iea

- Дсtiчitйtilе licentiate din ýectorul
al gazelor паtuгаlе - Х;

- Дсtiчitйtilе licentiate din sectorul
_ Activitй{ile licen{iate din ýесtогul

de аlimепtаrе сu арй 9i de canaliz
_ Activitifile sectoriale pril

transporttlrilor п

- Activitilile sectoriale iп dоmеп
аеrороrturilоr п

- Activitй{ile sectoriale iп dom
poqtale l

- Activitйlile sectoriale legate de ext
gaze naturale, prospectarea qi extr
sau al{i combustibili solizi п

Autoritate centrali de achizitie/ altё f
comuni - Х п

ternr

эlectrc

ServI(
пrе :_]

ind

ul р(

eniul

rас{iа
,ac{ia

)rmа

Date cu privire la рrосеdurа de atril LIlre:

Tipul рrосеduri
aplicate:

de аtгiьuirе Lir talie dcschisi

рrосеdurа d
repetati (dupi,i сс

э

z)
achizitie Nr

l

DARE DE SEAIVIД

sectoriale



Tipul obiectului сопtrасtului
d9 jýliДgg/ aco{d ulu i-cad ru

Achizitie de bunuii

A.lrиti"-"*" йiй;l".Б9!:gs!ul lclhizi[iei
Cod СРV 34l l0000_1

L,c,Иr,e d*.r.hЬЁЕхрuпеrеа
motivuIui/temeiului privind
alegerea procedurii cte
atribuire (iп c,ctztt! as_llic:cit.ii
allrlr 1л,слсесhri clecal !ici|atict
флrlrцлi)_*
Рrосеdurа de atribuire (ielrt:
ittdi са diп cacllu l pcl1.\altt l tt i
gtll,et,tlalпerll,xl

.ццц4дgф:gцJц!)

Il{r: ocds-b3wdp l -I\D- а500 I t

l 6500 I 85 I 5 1 37?tab:contгact-r
Data publi са_riil пЙГБ оЙЙ
elllcltatle.md

XDa п Nu
Llnk-ul сбtге planul de achizitii
ht[ps://www. Chi rinuuo, z m,1 / rn,

Platforrna drэ achizilii publice
utiIizati
рrосеdurа а fost inclusi in
рlапul de achizilii sectoriale а
аu toritйlii со пtrасtапtе
Апuп{ de intenfie рuТПЙt in
ВАР (йрd caz)

Data. 24.12 2021,_*
Link-ul: 

-httns //terrdёf сrл\/ пlд/rп/
Tehnici qi iпslrumепiБ
specifice de atribuire
Jфцg:!!а_

пфсоrd-саdru пSistem dinamic
пQаtаlоg еIесtгопiс

Stlrsa de fiпап{аrе nBuget de stat; пВugеt СNДТ
XnAlte slJrse. Sursе nronrii

Vаlоаrеа esllimati (tei, .fdrci
11,А)

l1 б83 333,00

clari|icýri privind documenta(ia de atribrrire:
(Se vct сtlпlрlеlсl iп cctzul iп cctt,e crtt.fo,sl ,ycllic,il,:tle с,lul,i../'iс:iч,i)

цl!L!ццц,ццд ri tiГЙl oi-
_Dеп чm i rеа np..a tпiuБiЙЙпЙБ

19,04
мтт
Вuпа
univel
econc
la асе

t хрuпсrеll ýuccinta а rаsрчпsчlui
Data transmitcrii

Esle l
20^04

Ш. 
" 

.]"" -.".t. L"dГ. rЗ,;u'nt so lБЙБ7 р оrПl d БпП+Тr
niversal/monovolum 4 usi si -2- SUV сч i usi), ОреrаrtЁrul

economlc poate depune oferta doar pentru о siпgurё рrэzitrсlla acest lot?
;лr_-::,--_ *

notice
iсфg,е:_l5 04.2О22

б22ттт55-

!99е:з!gе dэLч,s репtr_u Lot irlРgуу,
2022 l 14 47

#iъйТ"*rТ "*ln vederea аsцчЁпi .rй гй-]
сопсчrеп!ё, tгапsраrеп!ё si echitate, sо[iсitёm dlv,izarea l

lui 3 ТП dочё lоtчri Sep,arate. Obligativitatea depunerir 
Ioferte|or репtru 2 produse <liferite Iп cidrul Lrnui siп,зчr lot

limitеаzё accesul si dreptul ореrаtоrilоr economici de а

2022l 15.01
lNDI]tt

participa la асеаstё licitatie - fapt сtэ contravine legis|aliei iп

D о с u m е п t at i а d ё аИ Ь u i re r а s р u п d е:Б t о с m Ы 1i g о ri l о r 7Б,йБ
ate iп Legea 74/2020 cu privire la achizitii iectoriclle"

sectoгiale publicat

Data sol icitйrii сlагiliсirilоr 20 04
Щдgдtцt1,цlцЩll гч l u i есоп о m i с МТtlN

ýmat
de соr
Iotului

оаr

Ехрчпегеа suссiпtй а solicit:irii de сiаritiББ

Ехрu псгса succintii а rrispu nsului
епчпt

Data cransrtriterii 21.04 2022l07.23

]



Data solicitйrii ctarlticrrritoi 21 042a2rl 1

м,гI:iNDJ:lIt

ffirЕМЕцЕ Adico[ll 2ГFТйБТБ
aplicablle achizi{iilor sectoriale (1) Епtitё!ilе contr;actante iitrаtеаzё ре operatorii economici iп rnod gq;al, tёrё
discriminare ýi ас!iопеаzё iпtr-чп mod transtrarent si
proporttonal. (2) conceptul achizitiei sectoriale nu se face cu
iпtеп|iа de ехсlчdеrе а aoesteia din domeniul de aplicare а
prezentei legi sau de rеstrбпgеrе аrtifiсiаlё а conc:urcrnlei, Se
сопsidеrё сё se rеstrбпgе artificia сопсчrепtа Тп cazul iп саrе
conceptu| achiziliei este fйсчt cu intenlia de а favoriza sau
dezava ntaja пеj ustificat а п umiti ореrаtоrt economici,
Doc ч m е пt at i а d е at ri Ь u i re ra s р u r,, d еlit ос m Ы}ffit aV t eg ale
епчпtаtе iп Legea 74/202() сч рriчirе la achizitiisecfo,.lа/e,
21,04 2022 / 1зз4 

-

Ехрчпеrеа sчссiпtй tl ГrrspullsulrЛ

Data tranýmiterjii

Ntodificйri operate in сtосumепtа{iа de аtriiьuirе:
(,5с r,a coп\lleta itt ссtпl iп c,tlre att.fo,sl cltr-let.ctle moclit''tl,cit.j)

Rczumatu| rnodi[icir
Publicate iп BAIYal
'Геrmеп-limiti dtэ dерuпеrе sl acichiCere i

Рiпi la termenu|-Iimitй (data 23 i2022, оrа 09:00), аu foýt depuse electronlc рriп MTIINDE,R
i:- StA RSAP - 4 oferte репtru 3 totu

lnfornratii;rriruirrd ofertele deJruse qi docrrnrentele cle саlifiсаrе prezentatcl de citre oper:rtoriii
economici:

-l

]

]

]

l

lll,.

d/o
0peгlrttlr. ecrltlolttic II)N() .a.soci.r]

adlnin|
t'il
ýtrrrtorli

Yill(,ill,e:l tlf'сгtеi (lci l .. .. l

lirr,:i'Г\'.\) | l',nlxll lАdrсsr

l
(;rееп Aut0tгltdillg
SRL l014б0O(J224Iз ,r.n.,,] [ttrslarl I .+95 0()().00 \{l)l оr, lаIоl,епi. slг, ]\le\ar

сгistгеа зб

пг.
tllo

()рсrлtоr t солопriс lDNO л\srэсiл[i7

n(l lni niýtrilt()rii
Virlоагеа оfегtеi (lei
f?irrt'ГV;\) Ilnr;r i l ;\dгeslt

l Drrac-,,\uto SIiL l 006600006098 Gigогi$r
Ildtrar<l 5 750 0(X).0(J \lDL

L()'i'_]:

пr.
d/tl

()рс,гlrtrrг есопопftl IDNo ,\sllcirrlli/
itd ltti ttistrrttclrii

\''aloirгt';t ofi,rtei (lt'i
liri'I'\rА) lilп rr.il ..\<lrcsit

l Da:rc-Autosport
ýRl, l 00460002184 l llin culr

\"ladinl 1 225 0()0.00 I\,IDL пluп. Clriцirriu. stг. Petricani l'7

2 (]asa :\uto,!'(J SII,L l 0 l 66000з3655
(illrюгgl-riеi,

veaccslitv

2l7l00,()0 EIJRO
(slttt

4 4()5 979.з7 MDLla
cttt,sul Г]NМ la zitra

cleschidcni)

ог. Ialtlr,cnj. str. A]eraItdnr
Сristrеа _]l!

l

LOT

', ;i i,,, l,:., ] r,,l, l,:i1

пruп, Chi,siniirr. Мr. iiJeа ЙПl

-\;iJ:i]l i i iýl i i],j1! ]..,i,iý

ltl l lз,lc,,r. llr i.]

:iil_t:r fФ l а glt . r:l ;:l



l,ot l Lot 2

Nr.
d/o

critelfile de
calific*re gi dc

sclcc{ie (I)esct,iclr.ea
сritсгiчlчi/r:егiл{еi)

Mod de dеmrrпstr.аге а il
сritегiчl ui/cc,l,intei :

llrt 3

cpIilririi Nivolul nrilriln/
()bligntil,itrltea

Gгееп
autotI.n(ling

SRl,

Daac-;\utt
sRL

Daac-
,\tltospOгt

iSRl,

(]asa ;\t
чG Sli

ll ОГеrtа

Сеrеrе de participrrre conti
rг. I la апuпFll de particip,
5i slanlpilat de сilrе ореrаl
econotrric, сопfirпlаl prin s

eleclronici;

tn _ ,Меха
е, selnnat
rr]
,хlituгi

ObligatoriLl ргеzепtirt рrеzепtаt I\-e2:ei]tat рrеzепtаt

Oferta - .{neKa tu.. 2 la апu
participare, senTra1 ýi slan1
орег.rtоrul ecoпonric. сопti
sепuriluri electronicё:

ful de
lat de с2ltrе

паt рriп
Obligaloritr Рrеzепtfi рrеzепtаt

Рrеzепtаt -

ll1,1 SLrnt

toate
poziliile

Prezentit1,

pentnt evalttarea ofertelor е
dilЫite valulB, valoarea асе
rесаlсчlеаzД itr чаlutй natior
|а cttrsttl oficial al l]dncii Nr
lv{oldovei la zirra dеsсhidегi

рпIпаlе ln
ога so
пб N.tDl.
iопаlе а
оIЫtеlоr.

Obligatoгirr lei lei lei

.l]1-IR() - r:u

clIicia] Ia

:]з.0_5 20;l2
tlc schl dеrеi
|20.2117 |

Spccilicrrtii de рге|: соIrlЬгu
docuпle|ltalia de аtгihuiге (с
sаrсiпi);

etulrri de ( )bi i gatori rt рrеzеtltаt Р'геzепlаt })геzеtllаt I]'reZel!tltl

Specifi catii telrnic,el orlnfilrr:
doctrrTerlla|ia de atrilluire (с
sагсiпi):

eltrlui de 0bligatoriu ргеzепtаt рrеzепtа t Рrеzепиt РгеZеlltа1

2
Gмarr}ia репtru
оlЬlа:

Gагап|iе perrlru оfегti 2o,1r dl
оtЪrtl.i: GаrапIiе Ьапсаri еm
insliltlЁa fiпапсiаril uudе se
оlЪrtапtul in valoare de 2.0о/
оfеltеi f}rб TVA.

virloarea
i de сДtrе

lserve9le
Jin sttma

Obligatoritr prezcntat Ргеzепtа1 РrеZепtа1 рrеzепtаt

3

Dеmопstrмеа
eligibiIitДtii de сХlrе
оtЪrlаrtУсапdidаl:

Declara!ie privind eli gibilitrT
sellxratЁ pi qtarnpilali de сйtl
opet,atorul есопопiL-, оопfш-f
selnnitur5 еlесlrоliсё (сопfс
modelulrri Anexa пг. 3 la anr
patlicipano):

а,

rti рriп
,t)

[ul de

Obligatoriu prezeIltirt Prezentrr1 Prl"zelilat 

| 

Г,еzепrrt

Dесlаrа[iе privilld o0nfi ппаrI
identitё[i i bencfi сiаrilог efecl
tteinoadrtrrea ircostora in sitrrr
condanurilrii pcntnr pirrticipa
activitnli ale unei organizalii
grr.rpiri critlrinale. pentl.tl соfi
fi,trtrdi ;i,lsau sрilаге de bani.
ýi gtampilali de сitrЁ ореrаtо
econolt,tic, cotrfirmatД рriп se
еlесtгопiсil (сопfоrпt lnodelu
lг. 4 la anrrn[rrl de раrtiсiраrе

]l ýl

а

эа la
ttt

l1ie,

эlппаtij
rl

пбturi
i ,,\lrexir

0bIigatoгiu l)rezental R,ezentat Рrеzеl1] lat г'r эZ е 1,1|.a l

"+

Dепrопstrаrел
capaciйtii de
ехеrсitаге а

activilatii
ргоtЪsiопаlе:

)ovada iruеgistr.йгii регsоапе
h confornritatc cu prevederilr
]ertific,al sau Decizie de inre1
пtгергirrdеrii sau Ехlгдs din r
le stat а| реrsоапеIt>rjLtгitliсе
:otrlirnlale pril] sеlппДturа ele

itrridice.
legale:
strаге .t

;istrrrl
copii
trопiсi;

ОЬligаlогiu РrеZепtа1 Рrt,zепtаt Рrеzеп t Рг(l2епtlrt

4

l



cerTit'icat de atribttire а со
- c<rpie. contirrnal рriп apl
seппlёtttl,ii еlесtгопiсе а pi
valabil la dаи deschiclerii:

tulrri Ьапсаr
iarea

licipantului, Obligatoriu prezetltat I)rezetttaI Pte g'ntat l)r.,Zclrtil1

Iлfоrmаliе gепеrаli: sеmп
stanrpiiat de сйtге ореrаtоr
confinrtal ргiп senurtrturi <

(corfbrnt arrexei trr. 5 la А
раrliсiраrе)

ýl

ecoI10lnic|.

lctronic:i
tпtul de

Obligпtoriu РгеZеlilа1 prczelial Рrе: )ntat РrеzеIIаt

Rechizite: semnat ýi stamp
орегаtогul есопоmiс. сопli
sепшitllri еlесtrопiсД (соп
!r. б la Anul]lul de particpt

11 de сйtге

nal ргiп
ц,tп апс.хеi

r)

ОЫlgаtогir"r pгczelltal РrеzепIаt Рrеz пtаt РrgZgпlаt

5

Dеrrrопstrагеа
capaciliIii
еоопоmiое
fiпапсiаrе:

Cettificatul ргiчiпd lipsa sa
геstапlе[оr la brrgetul putrli,
natiorral,elibeгa1 de сiltrе St
b'iscal de ýtat, valabil la dal
desclriderii _ copie. сопtiпr:
aplicarea sernnittrrii е[есlrс
(EtЪctrrtrre sisteInaticd а pla
impoziteloг, 1ахеlоr ýi con1l
asigurfui sociale ýi lipsa dat
data реiгесегii procedurii dr
(Фta deschiderii o1'ertelor)
dati se чегifiсi de сiltге atttr

сOпtгаýtапtll ре site+ll Fisc.

existenla

vlcl tll

1 ргiп
i,,_,.

i

)u[iilоr de

ri iIог la
achizitie
irllbrnlaIia
,itatea

'd);

OЫigatorirr prezentat I)rezerrttt Ргеz, rtat l)геzепtirt

BilaпPrl corrlabil/ullinrrr[ га1
fiпапсiаr atrul 2{)20 sau 202
inrogistr:rl la BirorrI Naliorla
Statistic5 - c<lpie, conf'trnla1
aplicarea sепlпitttгii electrrlt

)r1

de
,riп

сеl

Obligatorirr PrezentiT I'rеzепtа1 Prezc ltaI }'rеzепtаt

E,xpcrгierr[a sirnilari in ultirn
(сопfогm aneýei пr, 7 la All
participare). ореrаtоrul ecor
derlonstra expedenla in dor
activitate

1геi апi.
lfirl de
ll,Ilc ча

:nitrl de
Obligaloriu РrеZ-спtirl prezentat Рrеzс ila1 рrсzепtiц

Dесlаrаliе privind lista print
liи,аri/рlеstiri еlЪсtчаtе in rr

de activiиte, (сопfоtm anex
furuпtчl de participare), cart
ехрегiепlа siпrilаг,1. sешшаtj

$alnpilar,i ýi confirmatil cu u

semnatul,ii e[ecronice;

palelor
.irrrii 3 апi
пr. 8 la

ltBstД

ii
,licirrea

ОЫigаtогiч Prezettla1 Рrеzеtllа], Рrеzе ta1 prezelltat

OtЪtlапtul (ореl,аtог ессlпопr
пrеlпlrrii rrsocierii iпrргеuп,{)
detnottstгezg cii а lir.r.a1 bunu
ttltirrrii 3 arri:
- un сопtгасt се atl aиll са ot
е.чесu!iа ulror liи,Iri similare
Гас obiectul aolriziliei c:orrtrar

uгmёаzД а ti аtгiЬuit, се[ prrti
75 о,о din valoarea viitorului ,

sau чаlоагеR cunrulata а tuttll
сOпtt,асlеlог executate in uhil
aolivitate si 1ie egald sarr nrai
decit чаlоаrеа viitorulrri сопi
cifr,i de аfасеri lllodie antlali
ultimii trei ani - пu mai rrtici
чаlоаrеа eýinrrrtivi ;t olriectu
achizitiei рt,орuýё - r,a dеmоl
с<rпfоrпr dаtеlоr dilt rароаrtеl
fiпапсiаtэ prezentale - ре fie(
in pirrte;

| ýau
"ebuie s;i

in

ect
:u cele се
Lrlui се
cgal сu
)lltrac1

г

ul art de
11аге

.cl Sau

эеriоаdir
eci,t

ri

trа

ге l,О'I

Obligatorirr сОг!'SрtlПdе сс,геsрtпtdс, согеStr tltcl., c:crrespttttdr]

::;

--l

l



Dеmопstrаrеа
capacitr!ii tehnice бi
isatl ргоfЪsiопаld:

Соrеsрt lпdегса brrllLu.i lоr t
сеriпfеIоr din caietul de sa

Геrtаtе
cini Obligarorlrr согl.sрulrdе сlогеsрrtпdе

гltl
ccrrespundc
(пu Sllnt
t()ale
pozi Iiil е

c()rýrspLl 11dc

Grаfiс de liчгаrе а bunrrrilc
liЬегi - senrrrat iti gtanrpilat
confirn]ta рriп ýenx]itul.i е

: - fbпlri
ýi

ectronicil
0bligatoгiu corespunde corespunde согеsрrtпdе соrеsрurr clt:

Ргсzепlа]

l)г,Jzеll1а1

Doclunenl саге atesИ rela[i
оfеltшп ultri сu prodtlcatoru
copie соrfiппаti ргiп senln
еlесtrопiсД;

Ьuпчrilоr -

ltчrД Obligatorilr prezentirt Рrеzеп1.1t prezelrtirl

8
Asigurarea
standardelor calittrlii:

Celtificate de calilate,' con]
ргirlсiраlеlог gruрuгi de ЫrI

Dгmitаtе а

[ri:
Obligrrloгiu Pгczetltat I lrr.aa,,,rt Ргеz,спtаt

Declaralie, ге,Геritоr регiоаd
gагап[iе а tluпrtrilог - tr-пrrе
<le lur-ri;

*i,,,n', .,,n | ,ro,,*u,n.iu prezentat ['rеzепlаt ргеzепtаt I'rezentat

Prczelrlal

I}ezenlа1

о Солdilii dc plltTti:

Асiriигt,а r,a Ji elbctuat5: А,
lJttrruгilc: чоr 1i achizi|ionate
fiпап[аrс: - Lэаsiпg fiпапсiirr
iпtгергiпdеrilе de distгibu[ie
lraturale Beneliciari Iinali.

,ans 0о,о: -

itr lraza cle
- ctl
л gаzеlог

Оhligфlоriu prczelltal ргеzеlltаt Ргеzс.пtаt

l0

Gаrап}iа de burri
execu[ie 50,;, din
чаlоаrеа
contractului:

Se preziný iп tbгrrrii: Gагап[i
enrisi de сitrе institutia iirral
ýе deýefveýte оfеrtдпtч[ irr va
5,09'о dirl sunla contraclului
cu tеrшеп de valabililate пu
decit valabiliиtea coiltraclu]
trапstЪr la conful autorititii
contгactallte соrfirmаt ргilt
de plattr, ýtan)pilati бi semnat
сопfirmаtе рriп арliсалеа serT
electrotrice а parliciparrlulrri
prezinti odat.{ cu ýеlтltmгеа
сопtгасtului). Gaтarttia de br
c\ectllie а contractului se coll
scoprrl asigrrrДrii arrtoгiИlii с
de iпdерliпirеа cantitativД, са
iIl periclacla convenitii at сопtrr
se rе[iпе in caz de inciilcirгe а

рrеr,еdегi
Sc raInbtt-scazli iIt tсгlпсп dc .

din лlоtпtпttti irlcheieгii depIil

рrеt,еdгi l сlr сtlпlгасtuа le.

ie Ьапсага
tciari uпdе
ltrare de
Егаi'I'VА.
паi tnic
ti sau prill

ispozilie
й.

tni,tLu,ii

li
stituie itl
|пtrа cta1]1e

litarivii ;i
lcltllui. ýi
il ceS1 ()r

}0 de zile
lle а

Obligatoriu Рrеz,еrrИ1 Ргеzепlаt Prezenla1

]l Oferla nhr l .rt. оБl ; g;;;Т;;;,ýйIi 
"й; *.trl .ý,

stabilill
Bi elalrorezc оfеrlа irп nrodtrl

tl2 (){bпa.docunterltele legale de liсiиliе r,o. li intoolnite i lilnba r<эпliпii: 1

1]

Репtпr еfi cientiz*"o 
"^o|rina.ir.e"L,опtrаLlапtа recotttattЙ фlЪrtапlilог sn posede 5i sД <lep[rni ilt sistemttl e|ectTottic

SL\-RsAP..(I\,IT.llder),tPate docuInФltele soliciиrc iri dосчmепlсlе de аtriЬчirе.lа
Iпопtепtu l dерtrпеrii oferiei :

t

I

l4
Г)осtrtпепtеlе оfеПеi Бр$Бlri,l-Тi
oblig.ltoriu si tie colnpleiate цi sеmпаtе de сitrе оfегtапl. inclusiv рriп serTur[ttrгi
electrorricfr

+ + +,

l5

'I'oatc, dосuпtепlеБ r,о, tifiompl"tal
original, spatiile goale lii|d conrpletate cu irllbrnnlia soliciиtй.
Соmрlеtаrеа dеlЪсtчоаsi а tЬппчlаrеlоr poate аlrаgе rеярiпgеrеа оГеrtеi са I|iindt,tесогеsпчt)zдlоаtе- ' '---о- - -"r" -

I t

clclc,tttlte:пlctlia cle alrthuire лýl лrе усl colt,\ellltlcl Pl.ill; preieпtat, перrеZ,епtаt, пч сOrеSрuпr!е (itt ca:i1,1l
ccittcl СlОuПllеПlul a.fb,st prezelllal, dаr llu corespllticle cet,ittlelt,lrte cctli./igat,e))

Informa{ia privind соrеýрuпdеrеа ofertelor cu cerintele ýolicitate:

6

,7

+ + + l

l



-l

* iп cctzttl tt|iliziп,ii licitcrtriei electrotlice se l,a itцlica 1ll.elttl сфrlеi.fiпаlсl
(lпfа,mа|iа pril,ittd "(|Сlrе,у77ц77сlеrеа ctt cerirt_|ele ,le'califtcat,e " ;i "('ore.s1,1tttulerea ctt ,slleci.ficct,(iilelеhПiСе' , ,\е ||а СОП,УеПtlа Рt'iП; ,, r " iп ctlzttl ,rrrrs?r,,uriorii .yi pritt ,,-" iticctzttl песоrе5р,ttпсl.r|t)
репtru еluсidаrеа.ltпог neclaritйli satl сtlпfirпrаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа оftэrtеi c:utсеriпlеlе ýtabilite in dосuпlепtа{iа de atribuire (inctusiv justificarea рrеlului апоrmаl de.rlcizul,])s-a solicitat: -;

Ofertan{ii respinqi/descalifi ca{i:

оfеrtа operatorului есопоmiс - "[)aac;-Autosport" SRL репtru L,OT пr. з - а fost CepistatпесогеSрuпdеrеа сu documenta}ia de atribuire si caietul de sаrсiпi - пu Sunt оfепаtе toate pl);itiile
solicitate -- Se рrорuпе rеsрiпgеrеа оfеrtеi depuse de орегаtогul econornic ]Dаас-,\utоsрогt SRL

N{odalitatea de ечаluаrtэ а оfеrtеIоr:

репtru fiесаrе lot п
pentru mai multe loturi cr-rmulatc: п
pentru toate loturile Х,.
AltelimitЁri privindnum[гul deloturi carepotfratribuiteaceluiaqi оfегtапt: Itпоliсауil

Justificaгea deciziei de а пu atribui contractul ре loturi: ргосurаrе centгaliziltё репtru mai пlulte
iпtгерriпdегi din sесtогul distгibutiei de gaze паturаlе;

сritеriul de
ponderilelor:

atribuire aplicat: сеа mai avantajoase din рuпсt de vedere есопоmiс, рrеr:um 5ii
rqr criteriilor de cali

itt<licct lttale crilct'iile cle c,rt.l,ibttit,e: cplicctle 1,i cleпtttltit.ea lilttt,ilot. фёrеttt<l1
In{brnra{ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i:

.s:tltt cel mаi Ыtп rароrl co,\i|ale-ctl,sl)

Rеечаluаrеа оfеrtеlоr:

cel плui с

LoT l

пr.
d/o

Ореrаtоr есопоmiс IDNo Vаlоаrеа ofertei (lei firi
тчА) Enrail Соrеsрuпtlrlrе

а ()f,e rf ei:

l
Grееп Autof rading
SRL l0l460002241j l 495 000,()0 MDL ;al*s@{t,qti.md Cortlslputldc

пr.
d/o

LOT 2:

Орегаtоr есопоmiс IDNO Vаlоаrеа оtЪЁеi (lei fйrfl
тчА) Email Сtlrелрuпdегl:

а ofc,ltei: 
ll Daac-Autrl SRL l ()()б()()0()06()9tt 5 7_5()()0(),()()MD.I ,],-:;

Corespttndc

пr.
d/o

LOT J:

-_,-__l
Corespunr.tr..re 

l

rr оfl.rtеi: 
i

Ореrаtоr econrlmic IDNO Vа|оаrеа ofЪrtei (lei fйri
тчА) Email

l

)

Daac-Autosport SRL l004б()0()2484 l 4 225 0()(),()0 MDL ;:Ц::l,]
Соrс:цl.tttdс 

l

Casa Auto-VG SRL l 0l бti000З3655 4
2L7 l00,00 ljUlЦsatl

4()5 979,37 Mi)L la cursul
[}NM la ziua desclrideгii)

ýо]р tз"i]зl_qiц&i"g q"с:

,neLnЁl.!:n_qi

lq|*sý|il*ý.ltlg



(Se чсt cotltple|ct iп cctzttl iп с:аrе ol'ertele att./ixt reeyalttttla relsrclctl)

Щ,Ц:Ц.еечаl u i ri k,fе.ЙБi
П{cldificirile ореrRtе

____l

in u"' еХаmiПЙri, ev'alrririi qi СОmрагirii ofertelor depuse iп саdrul рrосеdurii de аtriьuirе s_:rdecis:

АtriЬuiгеа contractului rle achizi{ie sесtоriа|i/асоrdutui-саdru achizi{ia сопfоrm LOT пr. 1 ''Mijlrrace dc:tгапsроrt speciale - ScS (sectia condrrcte sllhtрr-яllа\r' qtr)l _ па.-лл_iлi лл_а-___ ''лiale - SCS (sectia conducte suЬtеrапе)П' SRL - comnani"i npntr.ll ,,сr.рд- оrrlлrёrпJ
LoT l .Miiloace de t.un.niffi---Ёl' 

vrrl

--Т-
r, -_ - "I.-!l..r9 ччч tJLlPr4 LUlluullt )чUrегапеl,Ъ

l Grееп Аtlfпfгяlliпtr ýPI
Nr.
dlo

Dепumirеа Ьчпцrilо.r
solicitate

U-te dc
пlйsчri

с-
te

Рrе{ unitate (MDL
fаrй ТVА)

Cost tota! (MDL fйril
тчА)

Modcl

l ДLrtоrпоЬil specializat "SCS" lrttc 2 747 50().()() l -l9_5 000.00 Fогсl - Bus
Vаlоаrеа totalii (firri ТVА): I J95 000,()0

* АtriЬuiгеа contractului de achizi{ie sесtоriаlб/асоrdulЦi-саdrч achizilia ctlnform LOT пr. 2 '' Mijloacede tгanspoI,t speciple - 904" SRL - companiei репtru "D4о;-;;;;зil;-

L:

LoT 2
_ 
Mi.iltlace de trarlsport specialc - 9()-l

DAAc ýl?I
Nr.
d/o

Dспumirеа Ьчпчrilоr
sol icitate

U_te de
m:isчrй

с-
te

Рrе1 unitdte (M,DL йri ТVА)
cost total
(MDL tйrП

тчА)
Mrldcl

l ALttonrobil specializat "904" bltc IL) 57_ý (х)0.00
-s 75() 0()(},()0

Fоrd

Vаlоаrеа totala 1Иrа Г, лд^ 5 750 000,00

L-

,еr

* АtriЬuirеа contractului de achizi{ie sесtоriаlД/асоrdulu[-саdru achizilia сопfоrm LOT пr. З ''MiIloacede trапsроrt репtrр ехрlозЦщ}Ща Ачtо-VG'' SRL:

р r:()p U ý

iуa l

,-]

Casa АчпьVG SRL

Апulаrеа рrосеdurii cle achizilie sectoriali:
Telneiul anulёrii: -
Аrgumепtаrе:

lпfоrmаrеа ореrаtоrilоr econonlici despre deciziile g prrlui de luсru репtru achizi{ii:

l\4 odalitatea de translllitere

е-tltcti l : .l;1l{,.\ .l -/,,,rl/;.:зlri

e-llta i l :,br;llllt t, 1r ц,г l' ill, nj

е-иlаi l: \i.i/r,.\ i j i'rl.;il, llill

Dепчmirеа Ьчпчrilоr
sol icitatc

U_te de
mitsuri cost trltal

(EUR ffirП
тчА)

Crlst total (MDL la
сurs BNM deschidere

20,2947)
Mijloc de triшlsl)()гt pelltгtl
ехрiоаtаrе ( l ) l4 9()0.00 Е l9 j 700,0()

Llt ]Ii 3 9зl 083]39

Mijloc dc trаllsроrt l)eutп,l
схрlоаtаrс (2) l l 7()0,00 Ij{ 23 4(l0,il) EIпt 474 895;98

Vаlоаrеа |,otalii (firli ТVД): 2l7 l00,00 EURo

Dепu mirеа qреrаtоrulu i
есопqmiс

ýý..д4g!g!зqlцg" SRL (LOT l) Nr 1298 din
"DздЛl!о'ýЦL (LOT 2) Nr 1299 din З
"Casa Ачtо-VG" SRL (LOT 3) Nr 1301 din З .05,2022

"Daac-Autosport" SRL (LOT 3) Nr 1300 din З
е-пtаi l : у,з lc21{ )111 t41.1i.{11 ir

Nr.
d/o

с_
tt,

pret unitatt,
1ВUП mrП

тчА)
IVI,Idel

рl1()рчý

l bttc
l .,l 1,1t d а

2 Ьuс
2

t



Incazul ach|ziliiio,ffi
de aplicare 

ф Legii пr. 74l202O privind
achiziliile in sectoarele eneгgeticii, apei,
trапsрогturilрr ýi sc:rviciiIor po5tale

пtrерri п dcre
а:

Cu caJlital
а utrlhton/
Cu cap,ital

mixt/astlciere/
Cu capitaI

strйiп

Cod СРV
Lei f'iril ТVА inclusir. Т\/А

"Grсеri aLrtotradirrg''
SI{L (L(),l- 1)

''] )aac-Arrto'' SRL,
(t.o1 2)

Cnpital ar,rloht<xt пr, 155 dirr
1_].Ш1.2022 34l 1 0000_1

З4l l000tЭ- l

l 495 000,0()
(LeiMDL)

l 79jl ()0ф,(х)

(i.ei MI}.)
пr, Iбl ditr
lj.Oб.2022

j 75(} ш)0,0(}
(Lei MDL)

6 90t) t)t)(l),tх)

(LeiMI)L)
Сцрitаl atrtohtolt tlг. l56 din

lз 06.2022 з4l l0000-1 2l7 l0(),0t)([iurо) 2l7 l()(].()()

( i:.rrго )

Аu fost aplicate criteriii репtru achizilii duгаЬilе (achi i{ii verzi)?

vаlоаrеа de achizilie сu ТvА din сопtгасt/ contrac:te
lotului/loturilor репtгч саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD)* :

Codul СРV al lotului/loturilor;lentru саrе аu fost apli
de durabilitate*;

Сгitеriul de atribuire репtru lotul/loturile pentru саrе
aplicate сritеrii de duгarbilitate* :

([tlfilrпtareil (ц)еrаlо].t lclr есrпtlпliсi irпplicct|i itt р
/ l t c,l,u pe п l t.t t ctchizi Yi tse rc:ctl i zeazii itt c'clrt|ilt.tlt i lttie
а. h i z i { i i l е fu t,y,e с |tlcl t,e l е е п е r ge l i L|i i, cll)e i, l l.al l.v)( ) l. l|,

теrmепul de aEteptare репtru incheierea contra tului:

,ocedttra de att.iЫtit.e cle.spre tleciziile
ctt slt,el,eelerile url. 61 ul Legii ttr. 71
ri lсlr .si .scrri c,i i klr prl1,1clle).

11,nttsltt ltti cltl
2t|)20 s,п,,;l,itlсl

((аlсulаrеq lеrmепеl,()l. pre|tliltle cle l,egect
ttреi, lrctп,s1,1orhtrilor ;iseп,iciilor цl;iаlе,
соtt/rп"пtilаlе сч pre|,eda.ile I'ITL(/i(/t 1l,'
Rep t t Ь l i с i i Moldol,a).

lt. /-l

пx-llziledffi
comunic5rii privind rezultatul ufl li.erii
рrосеdurii de atribuire

2020 privittcl achiziti i la iп sec:ttlctt.ele ettergt:lic,,i t',
it-, tl lеr,mепе/rц. cle a,yle1l|arc:, l;е efe<,lttettzii itt

iпcltt,
('api l l (('cllutltlrea 7'e:rmeпthi) ctl (oittltti (|il,i! cll'

I

сопtrасtul de achizi{ielacordul-cadru incheiat:

Dепчmirеа
tlрсrаtоrul ui

ecclnomic

vаlоагеа contractului

izilii verzi) (ruЬriса dati se
arr fost aplicate criterii de

саrе аu fost aplic:ate criterii

l

теrппсл tit. l

valabiliitatc, ,al i

сопtrасtuIu i./a 
l

сtlrtl u l ui_.

cadru

''Casir ALrto-V(i
S]iL (Lо,г з)

lпfоrmа{iа privind achizitii sectoriale durabile (ас
in cazul iп саrе la prclcedura de achizitrie sectoria
incheiat contract/contracte репtru lot/loturi perltrt

cornplete;tzi do,ar
durabilit;nte qi s-it
de durabrilitate):

(DA,N(D

(iпclicct! i .wmа czt'l'VД )

*l пjЬr mа tict se va |pdi сфй,й l iп parta,

рriп prezenta dфе de sеаmd, grupul de lucru ,ii сd lеrmепul de a;tepture репtru iп<:lleierectulпtrасtu Iui/coпtrqctelrlr iпсliсаtе а fost respectctt (ехсер,
74/202() priviпd achiz,i1iilel ilt sectrlarele eпergeticii, ap<li, t,

cl cazurile prevd7,ute de arl.. 65 оliп, (3) al l.ед7ii
sporturilrlr yi serviciilor po;tale), рrесuл|1 $i cci i|п

l

costul cel mai sclzut п

Рrе{ul cel mai sclzut п l
CeI mai Ьuп гароr-t с,аlitаtе-llге1 r,_l

cel mai Ьuп calitate-cost п



cazul dерuпеrii
sоlu|iопаtе.

Рriп рrеzепtа
de achizi|ie,.fapt

l. PreEedintele

2. Secretarulgru

3. МеmЬгulgru

4 МеmЬrul gru

5. Membrulgru

6. Membrul g

7. МеmЬrul

;i/sau receplioпdrii

de sепmd, grupul cle lucru репtru
<:are poortd rdspu

i-РiцuGh -
i* Irilip V. ._

i - tGsoi V. *

ui -. П4allev D. -
i- Calaqnic N. *

'or de mопitоriz,аrе, ucestea uч /tlst ехumiпаtt:

d с or е ctit u rli п е а des fci ; t:l r d ri i
tegale i'п vigoare.

l

l0















DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizi[ii sectoriale Z
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire tr

din &.o0. &c&r-
1. Date cu privire la entitatea contractantd:

Denumirea entiti{ii contractante IM "Regia transport elecffic"
Localitate Chisindu
IDNO 1 003600048486
Adresa str. M. Dosoftei 146
Numir de telefon 022204129.022204 t45
Numir de fax 022752 663
E-mail oficial rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet Mtender - SIA RSAP
Persoana de contact Popescu Valentin, tel. 022 204 129

Lutenco Dorina, tel. 022 204 109
Tipul entiti{ii contractante qi obiectul
principal de activitate

Activitelile sectoriale privind domeniul transporfurilor p

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de prefuri P[-icitatie deschisd
nAltele:

Procedura de achizitie renetati 6uod caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi(iel
acordului-cadru

Bunuri Z Servicii I Lucr[ri n

Obiectul achizi(iei
Materiale de constructie

Cod CPV 44 I 00000- I
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
pr oc e dur i de c dt I ic itat ia de s chis d)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p ortalului guv ernament al www. mt ender. gov. md )

Nr: ocds-b3wdp I -MD- I 6469 15995965
Link-ul : e-licitatie.md/contract-notice I 33333
Data pub licd rii: 1 0 I 03 12022 1 4 :58

Platforma de achizifii publice utilizatE r achizitii.md; E e-licitatie.md; r yptender.md
Anun! de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data:

Link-ul:
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru rSistem dinamic de achizilie
P[-icitatie electronicd rCatalos electronic

Sursa de finanfare rBuget de stat;
lSurse externe;
TlAlte surse: Surse oroprii

Valoarea estimati 1eL frrd TVA) I 650 000.00

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:
e va completa in cazul tn care au fost solicitate clar

Data solicitirii clarificlrilor 17.03.2022 ora 14:51
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitirii de
clarificare

La procurarea materialelor se vor respecta legislatia in
vigoare? Si anume HG 913 din 2510712076, Legea 277,
LEGE Nr.277 din 29-11-2018 privind substantele chimice
siNr. 914 din 16-12-2020

Expunerea succinti a rispunsului Pentru procurarea produselor se va respecta cu strictefe
legislafia in vigoare, inclusiv HG 913 din 2510712016 cu
orivire la reslement[rile tehnice a cerintelor minime oentru



comercializarea produselor pentru consftuclii, Legea l.,lr.
277 din 29-11-2018 privind substan{ele chimice si HG Nr.
914 din 16-12-2020 privind limita compuqilor organici
volatili.

Data transmiterii 21.03.2022 ora I l:35

Data solicitirii clarifi cirilor 18.03.2022 ora 76:49
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitirii de
clarificare

La grund betoncontact dvs limitafi oferetele doar l.d doi
producdtori prin faptul cd cerefi exclusiv ambalaj de 13,5
kg qi sd fie de culoare roz, sunt producdtori care il prepard
in culoarea verde.

Expunerea succinti a rispunsului Ambalajul se va accepta de la l0 pin6 6 t5kg, c"lo.ite
produsului pot fr roz, verde sau galben, dar sd corespundd
cerinlelor de utilizare gi compoziliei specificate in Caietul
de sarcini (pentru lucrdri de interior gi exterior; grunt cu
nisip de cua4, cu aderenld sporitd). produsul sd fii insolit
de certificat de conformitateldeclarafie de conformitate, figa
tehnic6, fi$d de securitate Qi COV 30gl1.

Data transmiterii 2l.03.2022 ora II:36

Data solicitirii clarifi cirilor 21.03.2022 ora 10:31
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare

Vopseaua pentru pereli ce clasa de acoperire qi Oe ,erirterrta
la frecare trebuie sa aibd ?

Expunerea succintl a rispunsului Clasa II de acoperire qi rezistenld ta AecarerrmeOa,
conform ENl3300(rezistenla la frecare se va accepta ;i
dupd ISOll998). Produsul sd fie inso{it de certificat de
conformitate/declaralie de conformitate, figd tehnicd, figd
de securitate 9i COV 30gl1.

Data transmiterii 21.03.2022 ora 11:37

Data solicitirii clarificirilor 13.03.2022 ora 12:14
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare

Divizati pe loturi pentru a nu limita participarea mai multor
operatori economici, in conditiile de criza prin care trece
tara nici un intermediar nu va putea satisface necestitatile
dvs.

Expunerea succinti a rispunsului Obiectul achizilieia fost divizat pe loturi conform
categori ilor bunuri lor.

Data transmiterii 14.03.2022 ora09:12
17.03.2022 ora 14:51

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

5. PAnr la termenul-limiti (data 14.04.2022,ora 15:00), au depus oferta :

va a in cazul in care au rate
Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/altemij loacelor de in formare
(dupd caz)

[IndicaSi sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

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

[Indicayi numdrul de zileJ

Denumirea operatorului economic

"B icomplex-Construct" SRL Ana Cecan
l0l 1600002683 ildea Artiom

"Vermilion"SRL



"Beax Com" SRL 101 1600018158 Axentii Valeriu
"Vermilion" SRL I 003608004343

"Compania Termosistem " SRL 10036001 17881 Ursu Valeriu

"Vermilion"SRL I 003608004343

101 1600018158 Axentii Valeriu
"Vermilion"SRL r 003608004343 Bolsari Andrei

LOT 5
"Beax Com" SRL l0l 16000181s8 Axentii Valeriu
"Vermilion"SRL

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

LOT I

Denumire document
Denumirea operatorului economic

"Bicomplex-
Construct"SRL

"Vermilion"SRL

Documentele ce constituie oferta

Ofertele nu aufost descdrcate

Garanfia pentru ofertd

Documente de calificare
Se va consmna prin:

Certificat de

Ofertele nu aufost descdrcate

Formularul ofertei
Certifi cat de conformitate
DECLARAIIE privind confinnarea
identitdlii beneficiarilor efectivi si
neincadrarea acestora in situatia condamndrii
Garanfia de bund execufie a contractului2%
din valoarea contractului adiudecat

LOT 2

Denumire document
Denumirea operatorului economic

o'Beax Com" SRL "Compania
Termosistem"
SRL

Documentele ce constituie oferta

Ofertele nu aufost descdrcate
Garanfia pentru ofertd

Ofertele nu aufost descdrcateCertifi cat de conformitate
DECLARATIE privind confirmarea



identitdlii beneficiarilor efectivi si
neincadrarea acestora in situalia tondamndrii
Garanlia de bund execulie acont atul*2%
din valoarea contractului adiudecat

LOT 3

Denumire document
Denumirea operatorului econorni.

"Vermilion"SRL
Documentele ce constituie oferta

va consmna prin: neprezentat, nu core

Oferta afost descdrcatd dar nu examinatd deoarece
depdgeEte cu 30% valoarea estimatd a achiziliei

Garanlia pentru oferti

Documente de calificare
: prezentat, neprezentat, nu core

Certificat de garantie

Oferta afost descdrcatd dar nu examinatd deoarece
depdse;te cu 30% valoarea estimatd a achizitriei

Certifi cat de conformitate

PECIARAIIE privind 
"onfi.-ar"a 

id*tita.tii
beneficiarilor efectivi qi neincadrarea acestora
in situatia condamndrii
Garanlia de bunl execulie aconiactul*No
din valoarea contractului adi

LOT 4

Denumire document
Denumirea operatorului economic

"Beax Com" SRL "Vermilion" SRL
Documentele ce constituie oferta

Oferta nu afost descdrcatd
nerea financiard

Garanlia pentm oferti nu s-a solicitat

Oferta nu afost descdrcatd

Certifi cat de conform itate

PECIARAJIE privind 
"onfitma."a 

id.rrtitalii
beneficiarilor efectivi qi neincadrarea acestora
in situalia condamn6rii
Garanlia de bund execufie a contractului 2oh
din valoarea contractului adiudecat

LOT 5

Denumire document
Denumirea operatorului economic

"Beax Com" SRL "Vermilion" SRL
Documentele ce constituie oferta

va consmna prin: prezentat,
Propunerea tehnicd

Ofertele nu aufost descdrcate deoarece depdgesc cu 30%
Propunerea financiari



Garanlia pentru ofertd
6uod caz)

vuloorea estimatd a achiziliei

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

Certificat de garantie

Ofertele nu aufost descdrcate deoarece depdsesc cu 30%
valoarea estimatd a achiziliei

Certifi cat de conformitate
DECLARAJIE privind confirmarea identitalii
benefi ciarilor efectivi gi neincadrarea acestora
in situatia condamndrii
Garanlia de bund execufie a contractului2o/o
din valoarea contractului adiudecat

(Informafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitale cu cerinsele din
documenta|ia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul cand
documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

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

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oferteifinale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile tehnice", se
va consemna prin: ,, 1- " in cazul corespunderii ;i prin ,, - " tn cazul necorespunderii)

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

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(ftrd TVA)*

Cantit
ate gi

unitate
de

mlsur
n

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea cu
specificafiile tehnice

Lot I

"Bicomplex-
Construct"SRL

963 566,67 + T

"Vermilion"SRL I 307 500.00
Ofertele nu afost descdrcateManticora l 496 518,75

Lot2

'oBeax Com" SRL r l9 250.00 T +

"Compania
Termosistem" SRL

l3 I 750,00
Ofertele nu afost descdrcate

"Vermilion" SRL t32 740.00
Lot 3 "Vermilion"SRL 487 500.00

Lot 4
o'Beax Com" SRL 3s 333.33 T +

"Vermilion"SRL 50 000.00 Oferta nu a fost descdracatd

Lot 5
'oBeax Com" SRL 210 277.50

Ofertele nu afost descdrcate
"Vermilion"SRL 250 000.00

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa(ia solicitati Rezmatul rispunsului
operatorului economic

t8.04.2022 "Bicomplex-
Construct"SRL

Indicarea perioadei exacte pentru care
oferi garanlia bunurilor propuse in cadrul
licitatiei

Informa{ia solicitatd a
fost prezentatd

t8.04.2022 "Beax Com" SRL Prezentarea certificatelor de conformitate
cu semndtura electronicd pentru bunurile
DroDuse in cadrul licitatiei resoective

Informaf ia solicitatd a
fost prezentati

9. Ofertan{ii respingi/descalificafi:

Denumirea oneratorului economic Motivul resninserii/descalifi ci rii
Lot2 "Vermilion" SRL Ofertd economic neavantaioasd



"Compania Termosistem" SRL Ofertd economic neavantai oasd
Lot 3 "Vermilion" SRL Oferld ce depdgesc cu 30Yo valoarea estimatd a achizitiei
Lot4 "Vermilion"SRL Ofertd economic neavantai oasd

Lot 5
"Beax Com" SRL Q&4e ce depdgesc cu 30%o valoarea estimatd a achizitie
"Vermilion"SRL Ofertd ce depdgesc cu 30%o valoarea estimati a achizitie

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot E
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile rr

Alte limitari privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicayiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prefulcelmai scdzut I Costul celmaiscdzut I
cel mai bun raport calitate-pret I cel mai bun raport calitate-cost n
(In cazul tn care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire. se vor indica
toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12. Informatia privind factorii de evaluare aptica{i:
(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 Lot I Valoarea din oferti Punctajul calculat
"B icomplex-Construct" SRL Total

Factorul I Cel mai mic pret 80
Factorul 2 Cea mai bund calitate 20 100

Factorii de evaluare Lot I Valoarea din ofertii Punctaiul calculat
"Vermilion"SRL Total

Factorul I Cel mai mic pref 58,95
Factorul 2 Ceamai bun6 calitate 20 78,95

Factorii de evaluare Lot I Valoarea din oferti Punctaiul calculat
,rManticora" SRL Total

Factorul I Celmai mic pre{ 51,50
Factorul 2 Cea mai bund calitate 20 71,50

Factorii de evaluare Lot 2 Valoarea din oferti Punctajul calculat
'oBeax Com" SRL Total

Factorul 1 Celmai mic prel 80
Factorul 2 Ceamai bun6 calitate 20 100

Factorii de evaluare Lot 2 Valoarea din ofertl Punctaiul calculat
"Compania Termosistem" SRL Total

Factorul I Cel mai mic pre! 72,40
Factorul 2 Ceamai bund calitate 20 92,40

Factorii de evaluare Lot 2 Valoarea din ofertl Punctaiul calculat
"Vermilion" SRL Total

Factorul I Cel mai mic pret 71,86
Factorul 2 Ceamai bund calitate 20 91,86

Factorii de evaluare Lot 4 Valoarea din ofert5 Punctaiul calculat
"Beax Com" SRL Total

Factorul I Cel mai mic pre! 80
Factorul 2 Cea mai bund calitate 20 100

Factorii de evaluare Lot 4 Valoarea din ofertii Punctajul calculat
"Vermilion"SRL Total



Factorul I Cel mai mic pret 56,53

Factorul2 Cea mai bund calitate 20 76,53

13. Reevaluarea ofertelor:

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

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

Atribuirea contractului de achizilie sectorial6./acordului-cadru:

o Anulare Lot 3 qi Lot 5 deoarece au fost depuse numai oferte ce depflgesc cu 307o valoarea estimatl a
achizifiei

o Atribuirea contractului de achizifie publici/acordului-cadru:

(Informarea operatorilor economici implicayi tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru
pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 64 al Legii nr. 74/2020 privind achiziliile tn
sectoarele energeticii, apei, transporturilor ;i serviciilor po;tale )
16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

In cazul achiziliilor sectoriale care intri in sfera de I O I 1 zile de la data transmiterii comunicdrii privind
aplicare a Legii nr.7412020 privind achiziliile in I rezultatul aplicdrii procedurii de atribuire -
sectoarele energeticii, apei, transporturilor gi

serviciilor

(Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 74/2020 privind achiziliile tn sectoarele energeticii, apei,
transporturilor ;i serviciilor po;tale, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Motivul reevaluirii ofertelor Decizia ANSC Nr. 03D-29 1 -22 din 09.06.2022
Modificirile operate Anularea Lot I deoarece existd abateri de la prevederile legale care

afecteazd, rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilS
incheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se

infelege faptul cd pe parcursul analizei, evaludrii qi/sau finalizbrii
procedurii de atribuire se constati erori sau omisiuni, entitatea
contractantd afldndu-se in imposibilitatea de a adopta mdsuri corective
fard, ca acestea sd conducd la incdlcarea principiilor prevdzute la art.7
din Legea nr.13112015.
In acest context, se va dispune inilierea unei noi proceduri pentru lotul
dat, cu revizuirea ulterioard a documenta{iei de atribuire Si valorii
estimative stabilite initial.

Denumirea
Iotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
mlsuri

Preful unitar
(frrn TVA)

Pre{ul total
(mrn TVA)

Preful total
(inclusiv TVA)

Lot 2 (ciment) "Beax Com"
SRL

50t 119 250,00 143 100,00

Lot 4 (fortan)
ooBeax Comt'

SRL
50 m2 35 333,33 42 399,99

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

Denumirea oDeratorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
"B icomplex-Construct" SRL 22.04.2022 E-mail

"Vermilion"SRL 22.04.2022 E-mail
Manticora 22.04.2022 E-mail

"Beax Com" SRL 22.04.2022 E-mail
"Compania Termosistem" SRL 22.04.2022 E-mail



Denumirea
operatorului

economic

Cu capital:
autohton,

mixt,
asociere,
striin

Numirul
qi data

contractului

Valoarea contractului Termen de
valabilitate

al
contractul

ui

flri TVA

154 593,33 185 4gg,gg 3t.122022

IB' 
-Informa{ia privind achizilii sectoriale durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar incazul in care la procedura de achizi;ie sectoriald au fost aplicate criterii de durabilitati ;i s-a tncheiat

contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate iriterii de durabilitate):

Prin prczenta dare de seamii, grupul de lucru declard cd termenul de s$teptare pentru tnclteiereaconttactului/contractelor indicate a fost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de urt. 65- alin. (31 at tegii 74/2020privindachiailiile in sectoarele energeticii, apei, transporturilo, ;i serviiilor pogtale), precum ;i cd in cazul depuneriicontestaliilor ;i/sau recepliondrii rapoartelor de monitoriT,are, aceastea au foit examiiate Ei soilulionate. prin irezentadsre de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfdsurdrii proceiurii de achizilie, fopt pentru
care poartii rdspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii

Dorin CIORNII

Au fost aplicate criterii pentru achizilii our@ (DA/NU)Nu
Valoarea de achizifie cu TVA din contracU contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD)*: (indicayi suma cu TVA)

Codul CPV al lotuluillotu"ilo" pent"u@
de durabilitate*:

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

Preful cel mai scdzut I
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre1 [
Cel mai bun raport calitate-cost n

* Informalia se va indica pentru fiecar" @.

##s
"ryffiq



















DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii sectoriale E
de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire tr

din Cq. C€ &o&f,

1. Date cu privire la entitatea contractantd:

Denumirea entitfl(ii contractante I.M ,,Regia transport electric"

Localitate Chisindu
IDNO 1003600048486

Adresa str. M. Dosoftei 146

Numlr de telefon 022 204 129.022 204 145

Numir de fax 022 752 663

E-mail oficial rtechishinau@email.com

Adresa de internet Mtender - SIA RSAP

Persoana de contact Popescu Valentin, tel. 022 204 129
Lutenco Dorina. tel. 022 204 109

Tipul entiti{ii contractante gi obiectul
nrincinal de activitate

Activitdlile sectoriale privind domeniul transporturilor I

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tinul nrocedurii de atribuire anlicate nCererea ofertelor de preturi F[-icitatie deschisd lAltele:
Procedura de achizi{ie repetath (dupd

caz)

Nr:

Tipul obiectului contractului de

achizitie/ acordului-cad ru
Bunuri ! Servicii n Lucrdri I

Obiectul achiziliei Piese ;i agregate pentru intrelinerea compresorului de aer pentru

troleibuzele AKSM
Cod CPV 34300000-0

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn

cazul aplicdrii altor proceduri decdt
licitatia deschisd)

Procedura de atribuire (se va indica din
c adrul p or t al ul ui guv e rn am e nt al
www.mtender.-gov.md)

Nr: ocds-b3wdp l -MD- 1 648545235521

Link-ul : e- I icitatie.md/contract-notice I 3 405 4

Data publicdrli: 29.03.2022 ora 12:30

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

Anun{ de inten{ie publicat inBAP (dupd

caz)

Data:

Link-ul:
Tehnici Ei instrumente specifice de

atribuire
(duod caz)

a4sord-ca6ru rSistem dinamic de achizilie Pl,icitalie
electronicd lCatalog electronic

Sursa de finan{are nBuget de stat;
rSurse externe;
PlAlte surse: Surse proprii

Valoarea estimati (lei, fdrd TVA) I 461 100"00

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:
cozul in care ou fost solicitate c

Data solicitirii clarificirilor 01.04.2022 ora: 1l:06

Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de

clarificare
B csggu c BoeHHbIM rIoJIoN(eHHeM, rIpHBe3TL ToBap [o
BarxeMy 3arlpocy lta Eelopyccus ceitqac HeBo3Mo)KHo, 3To

nepBoe, nropoe-6roAxer 3€ulo)KeHnufi noA Bartru Hyx(AbI He

cooTBeTcrByer ceroAluIIuHHM UeHaM, Tperbe-B 3anpoczx no

Surrrpau ecrr oruu6rua (KaK H B rpo[rroM roAy)'ecrrc



BHecrr4 H3MeHeHHr, gror reHAep c 6oruuofi Bepo.rrrHocrbro
3aKoHqI{Tct HuqeM. Bonpoc 3arJlror{aerct B cJre.q[orqeM :

Mo)r(eM Jrr,r Mbr yr{acrBoBarb B TeHAepe c euponeficruulr
artalorauu?

Expunerea succinti a rdspunsului Produsele se vor accepta qi de provenient[ european[ dar si
corespundd parametrilor tehnici ;i cerinfelor de utilizare.
-Specificafi greqeala la care vd referili in privinfa filtrelor.
-Valoarea estimativd a achizitiei rdmdne neschimbatS.

Data transmiterii 01.04.2022 ora: I l:06

Data solicitirii clarifi cdrilor 04.04.2022 ora: 16: I 1

Denumirea oneratorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare

V Pelressl ecrb Borrpocrr no o$opna.neHuro 3Kcnopra B

Morgony Ars KoMrpeccopoB AKB, noorouy neo6xo4ul,ro
ru,r6o pas6rarb Jror, nu6o y!.wturb H3 Jrora rro3nunr,l Koropbre
HeBo3Mox(Ho rrpuBe3Tr,r us Eeropycc Hra. B uHrosrre 6loxl,r
V60D|E-24V Mbr Mo)KeM rrpaBe3ru Harrprlryro c 3aBoAa B

llrwruu.
Expunerea succintl a rispunsului Anunfarea achiziliilor pe loturi, inclusiv modalitatea de

formare a acestora sau achizilionare pe pozilii separate este

de competenfa exclusivd a autoritdtii contractante. Se vor
accepta gi produse analogice, de provenientd europeand dar sd

corespundd parametrilor tehnici si cerintelor de utilizare.
Data transmiterii 06.04.2022 ora: 09:09

Data solicitirii clarificirilor 05.04.2022 ora: 09:31
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare

Ha ceroAusurHprfi AeHb y npor43BoAr.rrela rporuefi6ycor Her
BonpocoB no oQopuleHr{ro 3Kcnopra s MorAoBy AJr{
KoMnpeccopos AKB-0.3-l-321 H oHrd roroBbr rrpoH3Becru
orrpy3Ky 6eg orpaHu.{enr,rs.

Expunerea succintd a rdspunsului Anuntarea achiziliilor pe loturi, inclusiv modalitatea de
formare a acestora sau achizilionare pe pozilii separate este

de competenta exclusivd a autoritdtii contractante.
Data transmiterii 06.04.2022 ora: 09:10

4. Modificlri operate in documentafia de atribuire:
va in cazul in care au modi

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/altemij loacelor de informare
(dupd coz)

[Indicafi sursa utilizatd Si data publicdriiJ

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

[Indicayi numdrul de zileJ

5. PAni la termenul-limiti (data 03.05.2022, ora 13:00), a depus oferte 4 ofertan(i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. ..Lisacom" SRL 1 005600034838 Duddu Lilian
) Truck&Construct" SRL 1 0 1 8600048080 Doeotari Ecaterina
3. Transport Svstems" SRL r 02 r 600023605 Stankevich Viktar
4. ..Asro-Hidraulic" SRL 1 003600007485 Dumitru Coslet

6. Informa(ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare prezentate de cltre operatorii
economici:



LOT 1

Denumire document
Denumirea operatorului economic

,,Ligacom" SRL ,,Truck&Constr
uct" SRL

,,Transport
Svstems" SRL

,,Agro-Hidraulic"
SRL

(Se
Documentele ce constituie oferta

va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu coresptmde)

Proounerea tehnicd prezentat prezentat prezentat
Oferta nu afost

descdrcatd
Proounerea financiard prezentat prezentat Drezentat

DUAE prezentat prezentot Drezentat

Garantia pentru oferti
(dupd caz)

prezentat prezentat ptezentat

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

Declarafie privind
beneficiarii efectivi

pfezentat prezentat prezentat

Oferta nu afost
descdrcatd

Formularul ofertei prczentat prezentat prezentat

Certificat de calitate la livrare prezentat la livrare
Declaratie de sarantie prezentat prezentat prezentat

Garantia de bund executie
t%

la atribuirea
contractului

la atribuirea
contractului

la atrihuirea
contractului

LOT 2

(Informasia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinyele din

documentalia de atribuire ;i se va consemna prin; prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul cdnd

documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

.Aero-Hidraulic" SRL Transoort Svstems" SRL

(Se
Documentele ce constituie oferta

va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Proounerea tehnicd prezentat
Oferta nu afost descdrcatdProDunerea financiard prezentat

DUAE prezentat

Garanlia pentru ofertd
(dupd caz)

prezentat

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

Declarafie privind
beneficiarii efectivi

prezentat

aferta nu afost descdrcatd
Formularul ofertei prezentat

Certificat de calitate Ia livrare
Declaratie de garantie prezentat

Garantia de bund executie
t%

la atrib uirea co ntractul ui

Denumirea
Iotului

. Denumirea
operatorului economic

Pre{ul
ofertei

(fera TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
misuri

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lot I
,rligacomtt SRL

819 500,00 2520 buc +

,,Truck&Construct"
SRL 820 000,00 2520 btc T +



,rTransport Systemst'
SRL 860 000.00 2520buc + +

,,Agro-Hidraulic"
SRL I 086 420,00 Oferta nu afost descdrcatd

Lot2

,,Agro-Hidraulic"
SRL 599 580,00 27 buc + +

,,Transport Systemst'
SRL 789 000,00 27 buc Oferta nu afost descdrcatd

x in cazul utilizdrii licitayiei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificayiile tehnice", se
va consemna prin: ,, + " tn cazul corespunderii ;i prin ,,-" in cazul necorespunderii)

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

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot E
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numirul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

ll. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scdzut I Costul cel mai scdzut I
Cel mai bun raport calitate-pre1 [ Cel mai bun raport calitate-cost n
(In cazul tn care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica
toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:
(Se va completa penilu loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pretr sau cel
mai bun raport calitate-cost)

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informatia solicitati Rezmatul rispunsului
operatorului economic

06.05.2022 ,,Truck&Construct" SRL Indicarea perioadei exacte privind
garantia bunurilor propuse.

Operatorul economic a
rdspuns oficial.

03.06.2022 ,,Truck&Construct" SRL Prezentarea mostrelor pentru Lot I Mostre prezentate la data
de 08.06.2022

,,Transport Systems" SRL Mostre prezentate la data
d,e21.06.2022

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica(i:

Lot I

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificirii
,,Ligacom" SRL Oferta nu corespunde cerinfelor tehnice expuse in

documentafia de atribuire
,,Truck&Construct" SRL Urmare a prezentdrli mostrelor, 2 pozilii din 5 nu

corespund cerintelor tehnice expuse in documentalia de
atribuire, fapt consemnat prin procesul -verbal din
13.06.2022

,,Agro-Hidraulic" SRL OfeftA econom c neavantajoasd
Lot2 ,,Transport Systems" SRL Ofertd econom c neavantaioasi



Factorii de evaluare Valoarea din ofertd Punctajul calculat

Lot I ..Lisacom" SRI Total
Celmaimic pre! 80
Cea mai bund calitate 20 100

Lot 1,,Truck&Construct" SRL Total
Cel mai mic prel 79,9s
Cea mai bund calitate 20 99.95

C"u rui

=t, , , Lot l"Agro-Hidraulic" SRL

:L

, 76,23

20

Total

96,23

Total
\_trr [lal IIllC DreI 60,34
\-sa rnat ouna calltate 20 80,34

Lot Z ..Asro-Hidraulic" SRI Total
Let mar mtc prel 80
Lea mal Duna calltate 20 100

Lot 2 ,,Transport Systems" SRL Total
\-trr mat mrc prel 60,79
Cea mai bund calitate 20 80,79

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelo r
Modificirile operate

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

Atribuirea contractului de achizilie sectoriala,/acordului-cadru:

15' fnformarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi(ii:

(Informarea operatorilor economici implicasi tn procedura de
pentru achizilii se realizeazd in coffirmitate cu prevederile art.
sectoarele energeticii, apei, transporturilor ;i serviciilor po;tale )
16. Termenul de a;teptare pentru incheierea contractului:

atribuire despre deciziile grupului de lucru
64 al Legii nr. 74/2020 privind achizitiile tn

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate gi

unitate de
misurl

Preful unitar
(frrn TVA)

Preful total
(frrI TVA)

Preful total
(inclusiv TVA)

Lot 1 ,,Transport
Systems" SRL

2 520 buc 860 000.00 l 032 000,00

Lot2 ,,Agro-
Hidraulic" SRL 27 buc 599 580,00 719 496,00

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
,,Transport Systems" SRL 29.06.2022 E-mail
,,Agro-Hidraulic" SRL 29.06.2022 E-mail

n caztil achiziliilor sectoriale care intr6 in sfera de
aplicare a Legii nr. 7 412020 privind achiziliile in
sectoarele energeticii, apei, transporturilor qi
serviciilor postale

O 1 1 zile de la data transmiterii co-unicd.ii privind
rezultatul aplicdrii procedurii de atribuire -



(calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 74/2020 privind achiziliile tn sectoarele energeticii, apei,

transporturilor ;i senf"'ii,ti, po;tole, ninni, a termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitate cu

prevederire TITLULUI ii caprtoitut I (carc-urarea Termenului) ar codurui civil ar Republicii Moldova)'

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

Conducfltorul grupului de lucru pentru achizi{ii

Dorin CIORNiI

prin prezenta dure de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a$teptare pentru tncheierea

contracturui/contracteror indicute a Tost ,"spectat (erceptfrnd cszurile previizute d1 art 65 alin' (3) sl Lesii 74/2020

privindachiziliite in sectoarere ener[eticii, apei, transportariror qi serviciilor poEtate), precum;i cd tn cazul depunerii

contestariiror;i/sau recepriondrii rapoarteror.de monitorizme, aceastea aufost examinate si solu(ionate' Prin prezenta

dure de sedmd, gruput de lucru pentru achizilii c:onlirmd corictitudinea deifdsurdrii procedurii de achizilie' fapt pentru

care poartd rdsiun'dere conform prevederilor legale tn vigoare'

Valoarea contractului
Termen de

valabilitate
al

contractul
ui

Denumirea
operatorului

economic

Cu capital:
autohtont

mixtt
asociere,
striin

Numirul
qi data

contractului

Cod CPV
f5r[ TVA

inclusiv
TVA

860 000,00
| 032

000,00
18.07.2022,,Transport

Svstems" SRL
Autohton '77 18.07.2022 34300000-0

599 580,00 7t9 496,00 09.08.2022,,Agro-
Hidraulic" SRL

Autohton 95 09.08.2022 34300000-0

(indicati suma cu TVA)
V"t""""" d. *ttizitie cu TVA din contract/ contracte a

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD)e :
entru care au fost aplicate criterii

de durabilitate*:

Preful cel mai scdzut n

Costul cel mai scizut n
Cel mai bun raPort calitate-Pre1 [
Cel mai bun raPort calitate-cost n

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost

aplicate criterii de durabilitate*:

ecare contract de achizilie tn parte'
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții sectoriale   □ 
 

Nr.141DS din   05.08.2022                   .    
1. Date cu privire la entitatea contractantă: 

Denumirea entității contractante ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA 
Localitate mun. Chișinău  
IDNO 1003600015231 
Adresa str. A. Doga 4 
Număr de telefon 022 431 740 
E-mail oficial  furnizor@premierenergy.md 
Adresa de internet https://premierenergydistribution.md/ 
Persoana de contact (nume, prenume, 
telefon, e-mail) 

Celac Nadejda 

Tipul entității contractante și obiectul 
principal de activitate 
(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea 
contractantă este o autoritate centrală de 
achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună) 

- Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și 
al gazelor naturale □ 

 

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 

□  Servicii  

Obiectul achiziției TRANSPORTAREA PILONILOR SI 
TRANSFORMATOARELOR 

Cod CPV 60000000-8 
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:  
Link-ul: 
Data publicării: 

Platforma de achiziții publice 
utilizată 

- 

Anunț de intenție publicat în 
BAP (după caz) 

Data:13.05.2022 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_37_0.pdf 

Tehnici și instrumente specifice 
de atribuire  
(după caz) 

□ Licitație electronică    

Sursa de finanțare □Alte surse: [Buget propriu] 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2.400.000 

http://www.mtender.gov.md/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

 

5. Până la termenul-limită (data 20.05.2022, ora12:00), au depus oferta 1 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 

IDNO Date de contact Asociații/ 
administratorii 

1. BISERVICE&CO SRL 1011600043503 022 383 221 I Cirstea 
2. PROTERMACI SERVICE 

SRL 1003600097738 022 407 680 I Costru 

 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

BISERVICE&CO SRL PROTERMACI SERVICE 
SRL 

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

Propunerea tehnică Prezentat Prezentat 
Propunerea financiară Prezentat Prezentat 
Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

- - 

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

Certificatul privind lipsa sau existenţa 
restanţelor faţă de Bugetul public 
naţional 

Prezentat Prezentat 

 Certificatul ce atestă achitarea 
contribuţiilor de asigurări sociale 

Prezentat Prezentat 

Copia licenţelor, autorizaţiilor care 
permit desfăşurarea activităţii sale 

Prezentat Prezentat 
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Copia Certificatului de înregistrare a 
întreprinderii si Extrasul din Registrul 
de stat al persoanelor juridice confirmat 
prin semnătura şi ştampila Ofertantului 

Prezentat Prezentat 

Declaraţia privind eligibilitatea 
completata (conform  Anexei Nr.7  al 
Invitaţiei) 

Prezentat Prezentat 

Informația Generală (conform  Anexei 
Nr.8  al Invitaţiei) 

Prezentat Prezentat 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei 
MDL 
(fără 

TVA)* 

Cantitate și unitate de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lot 1 Operator 
economic 1 

541,67 Serviciu de transportare 
pe o distanta pana la 35 
km, 1 ora 

+ + 

2,58 Serviciu de transportare 
pe o distanta mai mare 
de 35 km, t/km 

+ + 

Operator 
economic 2 

- - - - 
- - - - 

Lot 2 Operator 
economic 1 

- - - - 

 Operator 
economic 2 

4 koeficient + + 

 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    
 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
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10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

 
13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

 

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

Atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Koeficient Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Servicii de 
transport a 

transformatoarelor 

PROTERMACI 
SERVICE SRL serviciu 4 346000 415200 

 
Anularea procedurii de achiziție sectorială:  
Temeiul anulării: ___________________________________________________________________            
Argumentare:  _____________________________________________________________________ 
 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
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BISERVICE&CO SRL 11.07.2022 e-mail 
PROTERMACI SERVICE 
SRL 11.07.2022 e-mail 

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 64 al Legii nr. 74/2020 privind 
achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale ) 

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

În cazul achizițiilor sectoriale care intră în sfera 
de aplicare a Legii nr. 74/2020 privind 
achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 

 11 zile de la data transmiterii comunicării 
privind rezultatul aplicării procedurii de 
atribuire 

(Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, 
apei, transporturilor și serviciilor poștale, 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/ac
ordului-cadru fără TVA inclusiv 

TVA 

PROTERMACI 
SERVICE SRL 

Cu capital 
autohton 

2s52522 
din05.08.2022 

60000000
-8 346000 415200 12 luni 

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

cazul în care la procedura de achiziție sectorială 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 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 □               

*Informația se va indica pentru fiecare contract de achiziție în parte. 
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Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 65 alin. (3) al Legii 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale), 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. 

Aliona Dron,  
Manager Achizitii, Calitate Si Logistica  
Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.  ___________________________                 
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții sectoriale     
 Licitație deschisă – «Furnizarea  utilajului de reglare a debitului și presiunii de gaze naturale» 

Nr. MTG-L-20/22 
 

(Achizitii.md ID  21058686 / MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1655728819689) 
 

09.08.2022.    
1. Date cu privire la entitatea contractantă: 
 

Denumirea entității contractante “MOLDOVATRANSGAZ” SRL 
Localitate mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155 
IDNO 1003607010109 
Adresa R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad 
Număr de telefon + (373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 405  
Număr de fax fax. +373 22 300 406   
E-mail oficial  www.moldovatransgaz.md 
Adresa de internet office@moldovatransgaz.md  

tender@moldovatransgaz.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Vizirscaia Natalia  

tel: + (373) 22 300 495; 22 300 468; 
tender@moldovatransgaz.md 

Tipul entității contractante și obiectul principal de 
activitate (Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica 
o altă formă de achiziție comună) 

Activitățile licențiate din sectorul 
termoenergetic și al gazelor naturale  
 

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
 

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

Bunuri □   

Obiectul achiziției Furnizarea  utilajului de reglare a debitului și 
presiunii de gaze naturale 

Cod CPV 42130000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

- 

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

Nr: 21058686 
Link-ul: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1655728819689 
Data publicării: 21.06.2022 13:18 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md 
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 20.06.2022 

Link-ul:  OCDS-B3WDP1-MD-1655728819689-
PN-1655728819689 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare □ Alte surse: Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 400 000,00 

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655728819689
mailto:office@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655728819689
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655728819689
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1655728819689
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1655728819689
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   

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

 
4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

 
5. Până la termenul-limită (data 27.07.2022, ora 14:00), au depus oferta 1 ofertant: 
 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 
IDNO Date de contact Asociații/ 

administratorii 

1. “Omnicom” SRL 1006600007475 info@omnicom.md Zabolotnii A. 
 
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare prezentate de către 

operatorii economici: 
 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

“Omnicom” SRL - - - 
Documentele ce constituie oferta 

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

prezentat  
Transfer la contul 

“MOLDOVATRANSGAZ” 
SRL 

   

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

Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 
34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a conflictului 
de interese 

prezentat 
   

Dovada înregistrării persoanei juridice prezentat    
Informație generală: prezentat    
Declarație privind lista principalelor livrări efectuate în 
ultimii 3 ani de activitate prezentat    

Demonstrarea capacității economice financiare: prezentat    
Atestarea conformității bunurilor, identificată clar prin 
referire la specificații sau standarde relevante prezentat    

Specificația tehnică prezentat    
Asigurarea standardelor calității: 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)) 
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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 
Furnizarea  
utilajului de reglare 
a debitului și 
presiunii de gaze 
naturale 

“Omnicom” 
SRL 

1 372 800,00 

 
 

1 buc + + 

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

 
8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 

cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) 
s-a solicitat: Nu se aplică 

 
Data 

solicitării 
Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 

operatorului economic 
- - - - 

 
9. Ofertanții respinși/descalificați:  Nu se aplică 
 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
- - 

  
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

 
11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
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13. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică 

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

Motivul reevaluării ofertelor - 
Modificările operate - 

 
14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 

atribuire s-a decis: 
Atribuirea contractului de achiziție sectorială: 
 

Denumirea lotului  
Denumirea 
operatorului 
economic 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

Furnizarea  utilajului de 
reglare a debitului și 
presiunii de gaze naturale 

“Omnicom” 
SRL 1 buc 1 372 800,00 

lei 
1 372 800,00 

lei 
1 647 360,00 

lei 

 
Anularea procedurii de achiziție sectorială: Nu se aplică 
Temeiul anulării: ___________________________________________________________________            
Argumentare:  _____________________________________________________________________ 
 

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

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

“Omnicom” SRL 29.07.2022 info@omnicom.md 

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru 
achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 64 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele 
energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale ) 

  
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 
 

În cazul achizițiilor 
sectoriale care intră în 
sfera de aplicare a Legii 
nr. 74/2020 privind 
achizițiile în sectoarele 
energeticii, apei, 
transporturilor și 
serviciilor poștale 

 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării 
procedurii de atribuire. (art.65 (1)). 
Conf. art.65 (3): 
(3) Respectarea termenului prevăzut la alin.(1) este facultativă în următoarele 
cazuri: b) atunci când contractul de achiziţii/acordul-cadru respectiv urmează 
să fie încheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la 
procedura de atribuire şi nu există alți operatori economici implicați în 
respectiva procedură de atribuire; 

(Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu 
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 
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17. Contractul de achiziție 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 

“Omnicom” 
SRL 

 

Cu capital 
autohton 

 

№ MTG-L-
20/22 

din 
09.08.2022 

 

 

 42130000-9       

 

 

1 372 800,00 
lei 

 

 

1 647 360,00  

lei 

Contractul întra în 
vigoare din momentul 
semnării și este 
valabil pînă la 
executarea integrală a 
obligațiunilor de către 
Părțile contractante 

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

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

 
Au fost aplicate criterii pentru achiziții 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 □               

*Informația se va indica pentru fiecare contract de achiziție în parte. 

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. 65 alin. (3) al Legii 74/2020 privind achizițiile în sectoarele 
energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării 
rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate.  

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

 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții sectoriale: 

 

BOGHEAN V.                             

  (Nume, Prenume)                                                                                                (Semnătura)                                                                                                                                                                    
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DARE DE SEAMĂ 

                de atribuire a contractului de achiziții sectoriale  ocds-b3wdp1-MD-1644935771380 
 
Licitație deschisă – «Furnizarea Boxelor pentru instalarea cromatografului de gaz» Nr. MTG-L-02/22 

09.08.2022.    
1. Date cu privire la entitatea contractantă: 

Denumirea entității contractante “MOLDOVATRANSGAZ” SRL 
Localitate mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155 
IDNO 1003607010109 
Adresa R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad 
Număr de telefon + (373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 405  
Număr de fax fax. +373 22 300 406   
E-mail oficial  www.moldovatransgaz.md 
Adresa de internet office@moldovatransgaz.md/ 

tender@moldovatransgaz.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Litcan Elena: + (373)22 300 495; 22 300 496  

tender@moldovatransgaz.md 
Tipul entității contractante și obiectul principal de 
activitate (Dacă este cazul, mențiunea că entitatea 
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că 
achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție 
comună) 

- Activitățile licențiate din sectorul 
termoenergetic și al gazelor naturale  

 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Bunuri □   

Obiectul achiziției Furnizarea Boxelor pentru instalarea 
cromatografului de gaz 

Cod CPV 44212320-8 
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-1644935771380 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-
1644935771380 
Data publicării: 15.02.2022 16:47 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md; 
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:28.12.2021 

Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-
1644935771380 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz) □Acord-cadru  □Sistem dinamic de 
achiziție □Licitație electronică   □Catalog 
electronic 

Sursa de finanțare □ Alte surse: Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 5 916 700,00 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644935771380
mailto:office@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644935771380
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644935771380
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644935771380
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644935771380
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   

Data solicitării clarificărilor  - 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare - 
Expunerea succintă a răspunsului  - 
Data transmiterii - 
4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

- 
 

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

prelungit de la 21.02.2022 până la 09.03.2022 

5. Până la termenul-limită (data 09.03.2022 14:00), au depus oferta 1 ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 

IDNO Date de contact Asociații/ 
administratorii 

1. «Bio-Market» SRL 1005600004260 bio-market@hotmail.соm Hîncu Vladimir 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

«Bio-Market» SRL - 
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

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

Documente de calificare Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 
Declarație privind eligibilitatea: prezentat  
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu 
prevederile legale: 

prezentat  

Demonstrarea capacității economice financiare: prezentat  
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. 

prezentat  

Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în 
ultimii 3 ani de activitate, care atestă experiența similară, semnată și 
ștampilată și confirmată cu aplicarea semnăturii electronice 
(conform model - se anexează). 

prezentat  

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 
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Denumirea lotului 
Denumirea 
operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu 

specificațiile 
tehnice 

LOT  1 
Box pentru 
instalarea 
gazcromatografului 
  

«Bio-
Market» 

SRL 

177950,00 USD  
(3 265 934,15 lei) 3 buc + + 

LOT  2 
Box pentru 
instalarea 
gazcromatografului  
 

 
«Bio-

Market» 
SRL 

 
118633.32 USD   

(2 177 289,19 lei) 

 
 

2 buc 

 
 

+ 

 
 

+ 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

28.03.2022 «Bio-Market» 
SRL 

Solicitarea de clarificări cu privire 
la doc.de depunere (confirmarea 
furnizării încălzitoarelor electrice)  

Recomandarea  unor 
încălzitoare mai performante, 
decât cele solicitate. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
- - 
10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: Nu se aplică 
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun 
raport calitate-cost)  
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Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 
Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

 
13. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică 

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

Motivul reevaluării ofertelor - 
Modificările operate - 

 
14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire 

s-a decis: 

Atribuirea contractului de achiziție sectorială: 
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Box pentru 
instalarea 
gazcromatografului 
LOT  1 

«Bio-Market» 
SRL 3 buc 

59 316,66 
USD 

177 950,00 
USD 

(3 265 934,15 
lei) 

213 540.00 
USD 

(3 919 120,97 
lei) 

Box pentru 
instalarea 
gazcromatografului 
LOT  2 

«Bio-Market» 
SRL 2 buc 

59 316,66 
USD 

118633.32 
USD   

(2 177 289,19 
lei) 

142360.00 
USD 

(2 612 744,75 
lei) 

 
Anularea procedurii de achiziție sectorială: Nu se aplică 
Temeiul anulării: ___________________________________________________________________            
Argumentare:  _____________________________________________________________________ 
 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

«Bio-Market» SRL 01.04.2022 bio-market@hotmail.соm 

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 64 al Legii nr. 74/2020 privind 
achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale ) 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

În cazul achizițiilor sectoriale care intră în sfera de aplicare 
a Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele 
energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 

 11 zile de la data transmiterii 
comunicării privind rezultatul 
aplicării procedurii de atribuire 

(Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu 
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 
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17. Contractul de achiziție încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprind
erea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asoci

ere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului 
Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 
contractului fără TVA inclusiv 

TVA 

«Bio-
Market» 

SRL 

 
 

Cu 
capital 

autohton 

 
LOT  2  

№ MTG-L-02-1/22 

din 09.08.2022 
44212320-8 

 

 
 

118633.32 
USD 

 
 

142360.00 
USD 

Contractul întra 
în vigoare din 

momentul 
semnării și este 
valabil pînă la 

executarea 
integrală a 

obligațiunilor 
de către Părțile 

contractante 

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

*Informația se va indica pentru fiecare contract de achiziție în parte. 

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. 65 alin. (3) al Legii 74/2020 privind achizițiile în sectoarele 
energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării 
rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate.  

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de 
achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții sectoriale: 

BOGHEAN V. 
   (Nume, Prenume)                                                                                      
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții sectoriale  MD-1655295133947 
Licitație deschisă – « Livrarea regulatoarelor de presiune cu kiturile de mentenanță și utilajului de 

filtrare/separare gaze naturale» Nr. MTG-L-17/22 
 

1. Date cu privire la entitatea contractantă: 
Denumirea entității contractante “MOLDOVATRANSGAZ” SRL 
Localitate mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155 
IDNO 1003607010109 
Adresa R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad 
Număr de telefon + (373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 405  
Număr de fax fax. +373 22 300 406   
E-mail oficial  www.moldovatransgaz.md 
Adresa de internet office@moldovatransgaz.md  

tender@moldovatransgaz.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Litcan Elena, tel: (373) 22 300 495; 22 300 496; 
22 300 405 
tender@moldovatransgaz.md 

Tipul entității contractante și obiectul principal de 
activitate (Dacă este cazul, mențiunea că 
entitatea contractantă este o autoritate centrală 
de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună) 

Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic 
și al gazelor naturale  
 

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

Bunuri □   

Obiectul achiziției Livrarea regulatoarelor de presiune cu kiturile de 
mentenanță și utilajului de filtrare/separare gaze 
naturale 

Cod CPV 39341000-4 
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) 

MD-1655295133947 
Link-ul:    
ocds-b3wdp1-MD-1655295133947 
 
Data publicării: 16.06.22  

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md; 
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:15.06.2022 

Link-ul:    
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-
1655295133947  

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare □Alte surse: Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 4 315 563,00 

 
3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655295133947
mailto:office@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655295133947
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655295133947
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1655295133947
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1655295133947
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(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   

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

 
 
4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

 
5. Până la termenul-limită (data 22.07.2022, 14:00), au depus oferta 2 ofertanti: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 

IDNO Date de contact Asociații/ 
administratorii 

1. «Bio-Market» SRL 1005600004260 bio-
market@hotmail.соm 

Hîncu Vladimir 

2. «Omnicom» SRL 1006600007475 info@omnicom.md  Zabolotnii A. 
 
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare prezentate de către operatorii 
economici: 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

«Bio-Market» 
SRL 

«Omnicom» SRL - 

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

Propunerea tehnică prezentat nu corespunde  
Propunerea financiară prezentat prezentat  
Garanția pentru ofertă (după caz) prezentat  nu corespunde 

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

Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 
34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a conflictului de 
interese 

prezentat prezentat  

Dovada înregistrării persoanei juridice prezentat prezentat  
Informație generală: prezentat prezentat  
Declarație privind lista principalelor livrări efectuate în ultimii 
3 ani de activitate 

prezentat neprezentat  

Demonstrarea capacității economice financiare: prezentat prezentat  
Atestarea conformității bunurilor, identificată clar prin referire 
la specificații sau standarde relevante 

prezentat neprezentat  

mailto:bio-market@hotmail.соm
mailto:bio-market@hotmail.соm
mailto:info@omnicom.md
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Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 
de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Livrarea 
regulatoarelor 
de presiune cu 
kiturile de 
mentenanță și 
utilajului de 
filtrare/separare 
gaze naturale 

«Bio-
Market» SRL 

4 294 071,45  
lei 

(218 380,0 
euro) 

buc              
(5 poziții) 

+ + 

«Omnicom» 
SRL 

4 068 190,0 lei 
buc              

(5 poziții) 

- - 

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

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

solicitării 
Operatorul economic Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 

operatorului economic 
    

 
Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

«Omnicom» SRL Nu corespunde documentației de atribuire 

  
9. 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: __________________________________                 

 
10. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
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12. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică 

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

Motivul reevaluării ofertelor - 
Modificările operate - 

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

Atribuirea contractului de achiziție sectorială: 
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură   

Prețul 
unitar  
(fără 

TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Livrarea 
regulatoarelor de 
presiune cu kiturile 
de mentenanță și 
utilajului de 
filtrare/separare 
gaze naturale 

«Bio-Market» 
SRL 

buc               
(5 poziții)                

 

- 4 294 071,45 lei 
(218 380,0 euro) 

5 152 885,74 lei 
(262 056,0 euro) 

 
Anularea procedurii de achiziție sectorială: Nu se aplică 
Temeiul anulării: ___________________________________________________________________            
Argumentare:  _____________________________________________________________________ 
 

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

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

«Omnicom » SRL 
 

26.07.2022 info@omnicom.md 

«Bio-Market» SRL 27.07.2022 bio-market@hotmail.соm 

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 64 al Legii nr. 74/2020 privind 
achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale) 

15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 
În cazul achizițiilor 
sectoriale care intră în 
sfera de aplicare a 
Legii nr. 74/2020 
privind achizițiile în 
sectoarele energeticii, 
apei, transporturilor și 
serviciilor poștale 

 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării 
procedurii de atribuire. (art.65 (1)). 
Conf. art.65 (3): 

(3) Respectarea termenului prevăzut la alin.(1) este facultativă în 
următoarele cazuri: b) atunci când contractul de achiziţii/acordul-cadru 
respectiv urmează să fie încheiat cu un operator economic care a fost 
singurul ofertant la procedura de atribuire şi nu există alți operatori 
economici implicați în respectiva procedură de atribuire; 

(Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, 
apei, transporturilor și serviciilor poștale, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în 
conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al 
Republicii Moldova). 
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16. Contractul de achiziție încheiat: 

Denumirea 
operatorului  
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 

autohtPPon/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului 
Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 
contractului fără TVA inclusiv 

TVA 

«Bio-    
Market» 

SRL 

 
 
 

Cu capital 
autohton 

 
№ MTG-L-

17/22 
din 

09.08.2022 
39341000-4 

 
 

218 380,0 
euro 

 
 

262 056,0 
euro 

Contractul întra în 
vigoare din 
momentul 
semnării și este 
valabil pînă la 
executarea 
integrală a 
obligațiunilor de 
către Părțile 
contractante 

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

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

*Informația se va indica pentru fiecare contract de achiziție în parte. 

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. 65 alin. (3) al Legii 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale), precum și că în 
cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și 
soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării 
procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții sectoriale: 
 
                 BOGHEAN V.     

                   (Nume, Prenume)                                                                                                                    (Semnătura)                                                                                                                                                   
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții sectoriale  
Licitație deschisă – «Furnizarea traductoarelor de presiune, presiune diferențială și 

temperatură» № MTG-L-23/22 
(MTender ID mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655297030249) 

08.08.2022  
1. Date cu privire la entitatea contractantă: 

Denumirea entității contractante “MOLDOVATRANSGAZ” SRL 
Localitate mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155 
IDNO 1003607010109 
Adresa R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad 
Număr de telefon + (373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 405  
Număr de fax fax. +373 22 300 406   
E-mail oficial  www.moldovatransgaz.md 
Adresa de internet office@moldovatransgaz.md  

tender@moldovatransgaz.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Vizirscaia Natalia  

tel: + (373) 22 300 495; 22 300 468; 
tender@moldovatransgaz.md 

Tipul entității contractante și obiectul principal de 
activitate (Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă 
este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori 
ar putea implica o altă formă de achiziție comună) 

Activitățile licentiate din sectorul 
termoenergetic și al gazelor naturale  
 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Bunuri  

Obiectul achiziției Furnizarea traductoarelor de presiune, presiune 
diferențială și temperatură 

Cod CPV 38424000-3 
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. Lot 1 : 3360ff62-5880-4623-a8bd-6d431f93f3d7 
Nr. Lot 2 : a6186ac4-8948-49f1-8717-c8ccaf627f1c 
Link-ul: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1655297030249 
Data publicării: 16.06.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md;  
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 15.06.2022 

Link-ul: OCDS-B3WDP1-MD-1655297030249-PN-
1655297030249 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare □ Buget de stat;  
□ Surse externe;  
□ Alte surse: Surse proprii 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 12 034 900,00 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655297030249
mailto:office@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655297030249
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655297030249
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1655297030249
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1655297030249
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu se aplică 
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   

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

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

Rezumatul modificărilor - 
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz) [Indicați sursa utilizată și data 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 22.07.2022, ora14:00), au depus oferta 3 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 

IDNO Date de contact Asociații/ 
administratorii 

1. ”Omnicom” SRL 1006600007475 info@omnicom.md / 
un@omnicom.md 
+373(6869)5040 

Zabolotnii A. 

2 “Maxrich” SRL 1013600005563 maxrich08@mail.ru / 069142709 Pricop Irina 

3 SC „Tehnoechipamente Grup” 
SRL 1012600018487 

comercial-
tehnoechipamente@gmail.com Iovu N. 

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 

”Omnicom” SRL “Maxrich” SRL „Tehnoechipamente 
Grup” SRL 

Operator 
economic 

n 
Documentele ce constituie oferta 

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

Propunerea 
financiară prezentat prezentat prezentat  

Garanția pentru 
ofertă (după caz) 

Garanție bancară 2% 
Termen:  

21.07.2022 – 21.08.2022 

Garanție bancară 2% 
Termen:  

22.07.2022 – 20.10.2022 
Neprezentat  

 

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

Declarația privind 
neîncadrarea în 
situațiile prevăzute 
de art. 34 din Legea 
nr. 74/2020 cu 
privire la evitare a 
conflictului de 
interese 

 
 

prezentat 

 
 

prezentat 

 
 

nu corespunde 

 

Dovada 
înregistrării 
persoanei juridice 

prezentat prezentat prezentat  
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Informație 
generală: 

prezentat prezentat prezentat  

Declarație privind 
lista principalelor 
livrări efectuate în 
ultimii 3 ani de 
activitate 

 
nu corespunde 

 
prezentat 

 
prezentat 

 

Demonstrarea 
capacității 
economice 
financiare: 

prezentat prezentat Neprezentat 
 

Atestarea 
conformității 
bunurilor, 
identificată clar 
prin referire la 
specificații sau 
standarde relevante 

prezentat prezentat Neprezentat 

 

Specificația tehnică prezentat prezentat Neprezentat  
Asigurarea 
standardelor 
calității: 

prezentat prezentat Neprezentat 
 

Cerințe față de operatorii economici: 
Să fie înregistrată  în  
«Lista producătorilor 
»  în conformitate cu 
prevederile 
comunicatului 
HG212/2018 
(operatorii economici, 
interesați să îndice în 
ofertă numărul de 
înregistrare din „Lista 
producătorilor” 
echipamente electrice 
și electronice (EEE) 

Neprezentat prezentat Neprezentat 
(nu este înregistrat) 

 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 
economic 

 
Prețul ofertei 
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu 

specificațiile 
tehnice 

Lot 1 ”Omnicom” SRL 7 797 225,0 lei 60 buc - - 

“Maxrich” SRL 7 650 990,03 lei 
(389 300,0 euro) 60 buc + + 

„Tehnoechipamente 
Grup” SRL 7 290 800,0 lei 60 buc - - 

Lot 2 ”Omnicom” SRL 3 638 705,0 lei 28 buc - - 

“Maxrich” SRL 3 570 462.01 lei 
(181 580,0 euro) 28 buc + + 

„Tehnoechipamente 
Grup” SRL 3 402 373,33 28 buc - - 

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind ”Corespunderea cu cerințele 
de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în 
cazul necorespunderii) 
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8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 
cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a 
solicitat:  

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

- - - - 
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
”Omnicom” SRL Nu corespunde documentației de atribuire 
„Tehnoechipamente Grup” SRL Nu corespunde documentației de atribuire 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

 
13. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică 

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

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

Atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Furnizarea 
traductoarelor 
de presiune, 
presiune 
diferențială și 
temperatură 

“Maxrich” 
SRL 

 
 

88 buc. 

 
 

- 

 
 

570 680,0 euro 

 
 

684 816,0 euro 

 
Anularea procedurii de achiziție sectorială:  
Temeiul anulării: ___________________________________________________________________            
Argumentare:  _____________________________________________________________________ 
 

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
”Omnicom” SRL 26.07.2022 info@omnicom.md 
“Maxrich” SRL 27.07.2022 maxrich08@mail.ru 
„Tehnoechipamente Grup” SRL 26.07.2022 comercial-tehnoechipamente@gmail.com 

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se 
realizează în conformitate cu prevederile art. 64 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale ) 

 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

În cazul achizițiilor sectoriale care intră în sfera de aplicare a 
Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, 
apei, transporturilor și serviciilor poștale 

 11 zile de la data transmiterii 
comunicării privind rezultatul 
aplicării procedurii de atribuire 

(Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul 
I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 

 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen de valabilitate 

al 
contractului/acordului-

cadru fără TVA inclusiv 
TVA 

“Maxrich” 
SRL 

Cu capital 
autohton 

№ MTG-L-
23/22 din 

08/08/2022 
38424000-3 

 
570 680,0 

euro 

 
684 816,0 

euro 

valabil până la executarea 
integrală a obligațiilor de 

către „Părți 
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18. Informația privind achiziții sectoriale durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează 
doar în cazul în care la procedura de achiziție sectorială 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 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 □               

*Informația se va indica pentru fiecare contract de achiziție în parte. 

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. 65 alin. (3) al Legii 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale), precum și că în 
cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și 
soluționate.  

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

 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții sectoriale: 

BOGHEAN V.                                                __________________________ 
         (Nume, Prenume)                                                                                                (Semnătura)                                                                                                                                                                    
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții sectoriale     
 Licitație deschisă – «Furnizarea Calculatoarelor de debit a gazelor naturale» Nr. MTG-L-03/22 

 
(Achizitii.md ID  21058408 / MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1655294906111) 

 

05.08.2022.    
1. Date cu privire la entitatea contractantă: 
 

Denumirea entității contractante “MOLDOVATRANSGAZ” SRL 
Localitate mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155 
IDNO 1003607010109 
Adresa R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad 
Număr de telefon + (373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 405  
Număr de fax fax. +373 22 300 406   
E-mail oficial  www.moldovatransgaz.md 
Adresa de internet office@moldovatransgaz.md  

tender@moldovatransgaz.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Vizirscaia Natalia tel:  

+ (373) 22 300 495; 22 300 468; 
tender@moldovatransgaz.md 

Tipul entității contractante și obiectul principal de 
activitate (Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o 
autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica 
o altă formă de achiziție comună) 

Activitățile licențiate din sectorul 
termoenergetic și al gazelor naturale  
 

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
 

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

Bunuri □   

Obiectul achiziției Furnizarea Calculatoarelor de debit a gazelor 
naturale 

Cod CPV 38420000-5 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

- 

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

Nr: 21058408 
Link-ul: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1655294906111 
Data publicării: 16.06.2022 15:58 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md 
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 15.06.2022 

Link-ul:  OCDS-B3WDP1-MD-1655294906111-
PN-1655294906111 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare □ Alte surse: Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 3 145 800,00 

 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655294906111
mailto:office@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655294906111
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655294906111
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   

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

 
4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

- 
 

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

- 

 
5. Până la termenul-limită (data 22.07.2022, ora 14:00), au depus oferta 1 ofertant: 
 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 

IDNO Date de contact Asociații/ 
administratorii 

1. “ALFAMETR” SRL 1011611000942 alfametr43@gmail.com Ivan Petcov 
 
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare prezentate de către 

operatorii economici: 
 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

“ALFAMETR” SRL - - - 
Documentele ce constituie oferta 

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

prezentat  
Transfer la contul 

“MOLDOVATRANSGAZ” SRL 

  

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

Declarația privind neîncadrarea în situațiile 
prevăzute de art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu 
privire la evitare a conflictului de interese 

prezentat    

Dovada înregistrării persoanei juridice prezentat    
Informație generală: prezentat    
Declarație privind lista principalelor livrări 
efectuate în ultimii 3 ani de activitate 

prezentat    

Demonstrarea capacității economice financiare: prezentat    
Atestarea conformității bunurilor, identificată clar 
prin referire la specificații sau standarde relevante 

    

Specificația tehnică prezentat    
Declarație privind termen de garanție prezentat    

Cerințe față de operatorii economici: 
Să fie înregistrată  în  «Lista producătorilor »  
în conformitate cu prevederile comunicatului 
HG212/2018 (operatorii economici, 
interesați să indice în ofertă numărul de 

 
prezentat 
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înregistrare din „Lista producătorilor” 
echipamente electrice și electronice (EEE). 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 
operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  

(lei fără 
TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lot 1: 
Calculator de debit 
al gazelor naturale 

“ALFAMETR” 
SRL 

 
2 181 600,00 

 
18 buc + + 

Lot 2: 
Calculator de debit 
al gazelor naturale 

“ALFAMETR” 
SRL 

 
848 400,00 

 
7 buc + + 

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

 
8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 

cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) 
s-a solicitat: Nu se aplică 

 
Data 

solicitării 
Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 

operatorului economic 
- - - - 

 
9. Ofertanții respinși/descalificați:  Nu se aplică 
 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
- - 

  
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

 
11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate 
criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 
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12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: Nu se aplică 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

 
13. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică 

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

Motivul reevaluării ofertelor - 
Modificările operate - 

 
14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 

atribuire s-a decis: 
Atribuirea contractului de achiziție sectorială: 
 

Denumirea lotului  
Denumirea 
operatorului 
economic 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

Calculator de debit al 
gazelor naturale 

“ALFAMETR” 
SRL 25 buc 121 200,0 lei 3 030 000,0 

lei 
3 636 000,0 

lei 
 
Anularea procedurii de achiziție sectorială: Nu se aplică 
Temeiul anulării: ___________________________________________________________________            
Argumentare:  _____________________________________________________________________ 
 

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

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

“ALFAMETR” SRL 26.07.2022 alfametr43@gmail.com 

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se 
realizează în conformitate cu prevederile art. 64 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale ) 

  
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 
 

În cazul achizițiilor sectoriale 
care intră în sfera de aplicare a 
Legii nr. 74/2020 privind 
achizițiile în sectoarele 
energeticii, apei, transporturilor 
și serviciilor poștale 

 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării 
procedurii de atribuire. (art.65 (1)). 
Conf. art.65 (3): 
(3) Respectarea termenului prevăzut la alin.(1) este facultativă în următoarele 
cazuri: b) atunci când contractul de achiziţii/acordul-cadru respectiv urmează 
să fie încheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la 
procedura de atribuire şi nu există alți operatori economici implicați în 
respectiva procedură de atribuire; 

(Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și 
serviciilor poștale, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul 
I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 
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17. Contractul de achiziție 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 

“ALFAMETR” 
SRL 

 

 

Cu capital 
autohton 

 

№ MTG-L-
03/22 

din 
05.08.2022 

 

 

 38420000-5       

 

 

3 030 000,0 lei 

 

 

3 636 000,0 
lei 

Contractul întra în 
vigoare din 
momentul semnării 
și este valabil pînă 
la executarea 
integrală a 
obligațiunilor de 
către Părțile 
contractante 

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

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

 
Au fost aplicate criterii pentru achiziții 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 □               

*Informația se va indica pentru fiecare contract de achiziție în parte. 

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. 65 alin. (3) al Legii 74/2020 privind achizițiile în sectoarele 
energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării 
rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate.  

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

 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții sectoriale: 

 

BOGHEAN V.                           
  (Nume, Prenume)                                                                                                 
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