
DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizilii publice tr

Nr. 21060462 din |6.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantё:

2. Date сu privire la рrосеdurа de atribuire:

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire: Сопfоrm informafiei din SIA RSAP

(Se va completa iп cazul |п care aufost solicitate clarificd,ri)

Denumirea autorititii contractante Primбria com. Bбcioi
Localitate Com. Blcioi
IDNo 1007601010220

Adresa Com. Blcioi, str. Independen[ei 125

Numйr de telefon 022з8з525
Numir de fax 022з8з525
E-mail oficial nrimaria@.bacioi.md
Adresa de internet
Persoana de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп, е, Jonu Maria

Tipul рrосеdчrii de аtriЬцirе aplicate Cererea Ofertelor de Рrеturi
Рrосеdчrа de achizitie rереtаtй (dupd caz) Nr:
Tipul ' obiebtului contractului de achizi{ie/
асоrdulчi-саdrч

Luсriri

Obiectul achizi{iei Lucrf,ri de rераrа{iе а pavilioanelor la Institu{ia
de Educa{ie Timpurie пr. 17б din соm. Bicioi,
muп. Chiqinёu

Cod СРV 45200000-9

Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind аlеgеrеа
procedurii de аtriЬчirе (iп cazul aplicdrii altor
Ъr о с е duri de с dt licit atia des chis d)

Рrосеdчrа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
р о r t al ul u i яuу е r п аmе пt al и,yt y,, m l. е п cl е r, g,o у.tц d)

Nr: MD-1658494635271'
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/2 |060462l
Data publ ic бrii:22,07,2022

Platforma de achizitii publice utilizatй achizitii.md
Anun! de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) Data:

Link-ul:
Tehnici qi instrumente specifice de аtriЬчirе
duрd caz)
Sursa de finanlare Buget local
Vаlоаrеа estimati Qei, fdrd ТVД) 1 811 з74,00

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr
Denumirea operatorului economic
Ехрuпеrеа succinti а solicitйrii de сlаrifiсаrе

Ехпuпеrеа succinti а rйsDчпsului
Data transmiterii

1



4. Modificйri operate in documenta{ia de atribuire: Сопfоrm informa{iei din SIA RSAP

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

5. Рf,пй la termenul_Iimiti (data 09.08.2022о оrа 10.00), ач depus oferta 2 (doi) ofertan{i:

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

Nr. Denumirea operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. ".LuxGaz" SRL 100460001 1768 plesca Alexei
1 ,,Mavitex-Cons" SRL 1 007600057905 Chiperi Maria

Denumire document
Denumirea ореrаtоrчlui economic

,rLUXgaZ"
SRL

,,Mavitex-
ConS"
SRL

Documentele се constituie oferta
(Se у а сопsmпа рriп : pr ez eпtat, перr ez ецlgllr,пу sруg;рuпс!з)

Рrорuпеrеа tehnicб пeprezentat Iprezeпtat
Рrорuпегеа fiпапсiаrй перrеzепtаt prezeпtat

DUAE перrеzепtаt prezeпtat

Gararr{ia pentru оfеrtё
Иuрd caz)

перrеzепtаt prezeпtat

I)ocumente de calificare
Se уа сопsmпа рriп; рrеzепtаt, перrеzепtаt,пu corespuпde

Declaralia privind
valabilitatea ofertei

перrеzепtаt prezeпtat

Grаfiс de ехесutаrе а
lucririlor

перrеzепtаt prezeпtat

Declara{ie privind ехреriеп{а
similar1

перrеzепtаt prezeпtat

Declarafie privind lista
principalelor lucrйri executate
?n ultimul an de activitate

перrеzепtаt prezeпtat

Declaratie privind dotirile
specifice, utilajul qi

echipamentul песеsаr pentru
indeplinirea corespunzitoare
а contractului

перrеzепtаt prezeпtat

Demonstrarea accesului la
personalul de specialitate
necesar pentru indeplinirea
соrеsрuпzбtоаrе gi in tеrmеп
а lucrёrilor, dupl cum
urmeazй:

а) Efectivele medii
anuale ale
personalului angajat
iп ultimii3 ani

перrеzепtаt prezentat

2



minim i5 реrsоапе;

Ь) Dirigin[i de gantier
pentru lucriri de
construc|ii civile,
industriale gi

agrozootehnice;
instalatii Ei rе!еlе
electrice

Aviz pentru participare la
licitaliile publice de lucrйri
din domeniul construc{iilor,
instalaliilor, drumurilor

перrеzепtаt preZeпtat

Certificat de inregistrare а
intreprinderii. Extras din
registrul de stat al

реrsоапеlоr juridice, emis de
cltre Саmеrа Inregistrlrii de

Stat/ IP ,,Agen{ia Servicii
Publice"

перrеzепtаt prezeпtat

certificat de atribuire а
contului bancar, eliberat de

banca de|inбtoare de cont
dup1 data punerii iп aplicare
а codurilor IBAN

перrеzепtаt prezeпtat

Raport fi nanciar 20 19 -202| перrеzепtаt рrеzепtаt

Manualul cal italii (copie
integral5)

перrеzепtаt prezeпtat

Certificat privind examinarea
cunoqtin{elor iп domeniul
securiti{ii qi slnlti{ii in
muпсб

перrеzепtаt prezeпtat

scrisori de гесоmапdаrе

репtrч contractele prezentate
pentru demonstrarea
experien{ei similare (minim 3

scrisori)

перrеzепtаt prezeпtat

cifra de айсеri medie апчаlб
iп ultimii 3 ani, in domeniul
construcliilor, minim 2 mil lei

перrеzепtаt рrеzепtаt

certificat Ьапсаr de
disponibilitate а banilor
lichizi/resurse creditare

репtru dеmаrаrеа luсrёrilrо in
cuantumul de 600000
confirmat de о Ьапсб
соmепrсiаl6, eliberat cu о zi
inainte de ziua licitaliei
(contract de imprumut)

перrеzепtаt prezeпtat



Lichiditate generalб а. 2021.

egalё satt mai mare de 1З0%

перrеZепtаt prezeпtat

Efectuarea sistematic[ а pla{ii

impozitelor, taxelor gi

contribu|iilor de asigur6ri
sociale

перrеzепtаt prezeпtat

Certificat ISO 900l
перrеzепtаt prezeпtat

Certificat ISO l4001
перrеzепtаt prezeпtat

7. Iпfоrmа{iа privind соrеsрuпdеrеа ofertelor сu cerin{ele solicitate:

Dепumirеа lotului
Dепчmirеа
operatorului

economic

Рrеlul ofertei
(йrеТVА)*

Cantitate Ei
unitate de
misчrй

Соrеsрuпdеrеа
сч сеriп{еlе de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lчсrбri de
rераrаtiе а
pavilioanelor la
Institu{ia de
Educa{ie
Timpurie пr. 176
din соm. Вйсiоi,
mчп. Chiqinйu

,,Luxgaz" SRL 1 555 640,09 l buc Nu corespunde Nu corespunde

,,Mavitex-Cons"
SRL

1 616 82з,30 1 buc corespunde согеsрuпdе

8. Репtru elucidarea чпоr песlаritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind corespunderea

ofertei сч cerintele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea рrе{ului
anormal de scйzut) s-a solicitat: Nu eýte cazul

9. Ofertan{ii respingi/descalifica{i:

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor: Репtru toate loturile

11. Criteriul de atribuire aplicat: Cel mai mic рrе{

|2. Iпfоrmа{iа privind factorii de ечаlчаrе aplica{i: Nч se aplicб

13. Rеечаlчаrеа ofertelor: Nu este cazul

14. iп urmа examinf,rin evaluйrii qi соmраrйrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de

atribuire s-a decis:

Denumirea operatorului economic Моtiччl respin gerii/descalifi cйrii

,,LuxGaz" SRL Urmare а deschiderii ofertelor qi evaluйrii s-a constatat с1 oferta cu

cel mai mic рrе}, prezentatй de citre ,,LuxGaz" SRL, este

neconfonn1, intrucAt contravine prevederilor art.65 alin. (4) din
Legea privind achiziliile publice пr. 131/2015, 9i anume conform

cirora prezentarea ofertei presupune depunerea iпtr-uп set comun а

propunerii tehnice, а рrорчпеrii financiare, а DUAE qi, dupi caz, а

garan{iei pentru ofert6. Оr, toate aceste acte lipsesc in cadrul

оrосеdчrii de achizitie respectivй, nefiind depuse de cltrg о:Геrцц|



Dепчmirеа lotului Dепumirеа
ореrаtоrului

economic

Cant. qi

rrnit. de
mйsurй

Рrе{чl
unitar

(ff,rй ТYА)

Pre{ul total
(fйrП ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv
TvA)

Luсriri de rерага{iе а
pavilioanelor la
Institu{ia de Educa{ie
Timpurie пr. 17б din
соm. Вйсiоi, muп.
Chiqinйu

,rMavitex-Cons"
SRL

1 Ьuс 1 бlб 823,30 1 616 823,30 1 940 187,9б

Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:

Anularoa procedurii de achizilie publicб: Nu este cazul

15. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de luсru репtru achИi{ii:

(Iпformarea operatorilor есопоrпiсi irпрliсаУi iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de

luiru репtru ichizi|ii se realizeazd iп сопfоrrпitаtе сu prevederile art. 3] al Legii пr. 131 diп 3 iulie
20l5 priviпd achiziyiile publice)

16. Теrmепчl de agteptare pentru incheierea contractului: б zile

|7. ContractuldeachИi{ie/acordul-cadruincheiat:

Dепчmirеа operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Luxgazoo SRL 09,08.2022 е -mail : luх gaz s r l (d,gmail, с о m

Mavitex-Cons" SRL 09,08.2022 е-mаil : mayitex, сопs@яmаil. соm

Б cazu' in саrе valoarea estimatё а contractului
este mai miсй decAt pragurile prevйzute |а art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

п б zile in саzul transmiterii соmuпiсйrii
prin miiloace electronice qi/sau fax п
п 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice qi/sau fах п

in caiul in care valoarea estimatб а contractului
este еgаlй sau mai mаrе decбt pragurile
prevбzute la art. 2 аliп. (3) а1 Legii nr. 131 din 3

iulie 2015 privind achiziliile publice

П 1l zile in cazul transmiterii comunicйrii prin
miiloace electronice gi/sau fax п
п 16 zile in cazul netransmiterii comunicбrii
prin miiloace electronice qi/sau fax п

Dепumirеа
ореrаtоrчlчi

economic

,Iпtrерriпdеr
еа:

Сu capital
autohton/
Сu capital

mixt/asocier
el

I Cu capital
l strйiп

Nчmйrчl
qi data

contractului/
асоrdчlчi-саdrч

Cod
срY

vаlоаrеа сопtrасtчlui

Теrmеп de
valabilitate

al
contractului/
асоrdчIчi-

саdrч
Е

orMavitex-Cons"
SRL

Capital
autohton

I22 16.08.20
22

452000
00-9

1б16823,30 1940187,9б 31
2

12.202

ffiri ТYА



18. Informa(ia privind achizi{ii publice durabile (achizifii verzi) (rчЬriса datй se completeazй
doar in cazul iп саrе la рrосеdчrа de achizi{ie рчЬliсй ач fost aplicate criterii de durabilitate Ei s-a
incheiat contract/contracte репtrч lоtЛоtчri репtrч саrе ач fost aplicate criterii de durabilitate):

Аu fost aplicate criterii pentru achizilii publicc durabile (achizifii
verzi)?

NU

Vаlоаrеа de achizi{ie сч ТVА din contract/ contracte а
lotului/loturilor pentru саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

(iпdiса|i sumа сu TVA)

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

Criteriul de аtriЬuirе репtrч lotul/loturile репtrч саrе ач fost
aplicate criterii de durabilitate:

Рrе!чl cel mai scёzut п
costul cel mai scбzut п
Cel mai bun rароrt саlitаtе-рrеl п
Cel mai Ьuп rароrt calitate-cost п

Рriп prezeпta dare de seamd, grupal de luсru declard сd tеrmепul de a$teptare репlrа tпcheierea
coпtractului/coпtraclelor iпdiсаlе afosl respectat (ехсерtапd cozurile prevdzute de art, 32 аliп. (3) al Legii пr. 131 diп 3
iulie 2015 priviпd achizi|iile рuЬliсе ), рrесum Ei сd tп cazul dерuпеrii coпtesta|iilor qi/saa recep|ioпdrii rupoartelor de
monitotizarc, aceastea au |ost ехаmiпаtе qi sоlu|iопаtе.

Рriп prexento dgre de seamd, grupul de luсrч репtrч achizi|ii сопftrmd corcctitudiпea desfdsur,drii procerlurii cle

achizitrie,fapt репtru care poartd 4dsрuпсlеrе сопfоrm prevederilor legale tп vigoare.

Conducйtorul g

Фffi
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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. 5D din 16.08.2022 .    
 Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Școala primară-grădiniță „A.Donici” 
Localitate Mun. Cahul  
IDNO 1012620009706 
Adresa Mun. Cahul, str. A.Șciusev, 20 
Număr de telefon 029947238 
Număr de fax  
E-mail oficial  scoalaprimaradonici@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

G. Parvana, 079436993 

 Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri  
 

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

Bunuri  

Obiectul achiziției Produse alimentare 
Cod CPV 15800000-6 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

 

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

Nr:   
  
ocds-b3wdp1-MD-1658996228878 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21060760/ 
Data publicării: 28.07.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md;  

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare □Alte surse: [Buget local] 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 508000,0 
 

 Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor   
Denumirea operatorului economic  

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658996228878
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Expunerea succintă a solicitării de clarificare  
Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

 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) 

 

 Până la termenul-limită (data 05.08.2022, ora 10:00), au depus oferta 6 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL „Slavena Lux” 1002600003240 A.Smirnov 
2. SRL „Alim  Total” 1014600000912 S.Bahcivanji 
3. SRL „Baguette” 1014600037741 E.Bolșacova 
4. SRL „Vîrticuș Grup” 1008600046719 E. Saga 
5. SRL „Dușa & Co” 1007603005859 O. Dușa 
6. SRL „Nivali Prod” 1006600010112 S. Grădinaru 

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
SRL 

„Slavena 
Lux” 

SRL 
„Alim  
Total” 

SRL 
„Baguette” 

SRL 
„Vîrticuș 

Grup” 

SRL 
„Dușa & 

Co” 

SRL 
„Nivali 
Prod” 

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

Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Propunerea 
financiară 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Garanția pentru 
ofertă 
(după caz) 

      

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

Certificat de 
înregistrare (decizia 
de înregistrai)/extras 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

1. Certificat de efectuare 
sistematică a plăţii 
impozitelor, 
contribuţiilor 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de atribuire 
contului bancar 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de 
conformitate sau alt 
certificat ce confirmă 
calitatea produsului 
oferit  

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Autorizaţie sanitar-
venerinară pe 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 



3 
 

transport / Paşaport 
sanitar al 
transportului 
Autorizaţie sanitară 
de funcţionare 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Demonstrarea 
capacităților și 
experienței pentru cel 
puțin trei ani de 
activitate. 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Contract cu abatorul 
la produse din carne 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

 Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lotul I 

Produse de 
origine 
animală, 
carne şi 
produse din 
carne, 
(refrigerate) 

SRL „Vîrticuș Grup” 231090,00  + + 

SRL „Nivali Prod” 231099,50  + + 

SRL „Slavena Lux” 231416,67  + + 
SRL „Baguette” 276175,00  + + 

Lotul II 
Peşte 
preparat şi 
conserve de 
peşte 

SRL „Slavena Lux” 19967,00  + + 
SRL „Baguette” 19968,00  + + 

Lotul III 
Produse 
cerealiere 

SRL „Alim Total” 34036,70  + + 
SRL „Slavena Lux” 34755,53  + + 
SRL „Baguette” 38826,80  + + 

Lotul IV 
Conserve 

SRL „Alim Total” 14972,40  + + 
SRL „Slavena Lux” 15161,00  + + 
SRL „Baguette” 20190,50  + + 

Lotul V 
Diverse 
produse 
alimentare 

SRL „Slavena Lux” 9826,25  + + 
SRL „Baguette” 10886,40  + + 

Lotul VI 
Legume 
proaspete 

SRL „Alim Total” 30664,00  + + 
SRL „Dușa & Co” 45600,00  + + 
SRL „Baguette” 48422,75  + + 

Lotul VII 
Citrice 

SRL „Alim Total” 55150,00  + + 
SRL „Baguette” 62780,00  + + 
SRL „Dușa & Co” 68041,10  + + 

*  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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 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 

    
 Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

  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: __________________________________                 

 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) 

 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   

 Reevaluarea ofertelor: 

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 
Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

 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  Operatorul 
economic 
desemnat 
câștigător 

Cantitatea   Prețul 
unitar, 

fără TVA 

Prețul 
unitar, 
cu TVA 

Prețul 
total,  

fără TVA 

Prețul 
total, 

 cu TVA 
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 SRL „Vîrticuș 
Grup” 

     

Lotul I 
Produse de 
origine animală, 
carne şi produse 
din carne, 
(refrigerate) 

      

Carne vită fără 
slănină, proaspătă, 
fără os   

 
250 kg 117,96 141,55 29490,00 35387,50 

Carne porc 
fărăslănină, 
proaspătă, fără os,  

 
1400 kg 89,00 106,80 124600,00 149520,00 

Fileu de găină Fără os  1100 kg 70,00 84,00 77000,00 92400,00 
                   TOTAL CONTRACT    231090,00 277307,50 
 SRL „Slavena 

Lux” 
     

Lotul I 
Peşte preparat şi 
conserve de peşte 

      

Peşte congelat fără 
cap, tip Hec 

 400 kg 49,91 59,90 19967,00 23960,00 

Total     19967,00 23960,00 
       

Lotul V 
Diverse produse 
alimentare 

 
     

Ulei vegetal de 
floarea soarelui 
Nerafinat 

 
220 litri 36,00 43,20 7920,00 9504,00 

Chiper negru măcinat  1 kg 158,33 190,00 158,33 190,00 
Chiper negru boabe  0,5 kg 270,83 325,0 135,42 162,50 
Oţet De masă, 5-6 %  10 litri 8,75 10,50 87,50 105,00 
Sare iodată  
În pachete de 1 kg 

 100 kg 6,67 8,00 666,67 800,00 
Sare neiodată   
În pachete de 1 kg 

 20 kg 6,67 8,00 133,33 160,00 
Fructe uscate  10 kg 32,50 39,00 325,00 390,00 
Ouă /gaina, de masă  160 buc. 2,50 3,0 400,0 480,0 

Total     9826,25 11791,50 
                   TOTAL CONTRACT    29793,25 35751,50 
 SRL „Alim 

Total” 
     

Lotul II 
Produse cerealiere 

      

Crupe de porumb 
Ambalaj de 1 kg  200 kg 10,00 12,00 2000,00 2400,00 
Crupă de hrişcă 
Ambalaj de 1 kg  160 kg 37,50 45,00 6000,00 7200,00 
Crupe arnăut  

Ambalaj de 1 kg  160 kg 15,83 19,00 2532,80 3040,00 
Crupe de orz 
 Ambalaj de 1 kg  80 kg 7,67 9,20 613,60 736,00 
Orez Ambalaj de 1 kg  
Șlefuit, cu bob rotund  240 kg 22,50 27,00 5400,00 6480,00 
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întreg 
Paste făinoase 
Calit. Super. În 
asortiment din 
sorturi tari (la 
fierbere să nu se 
fărîme) 
În pachete de 1 kg 

 80 kg 24,17 29,00 1933,60 2320,00 

Mazăre uscată 
Ambalaj de 1 kg  
Șlefuită, întreagă 

 240 kg 10,30 11,12 2472,00 2668,80 

Fasole uscată 
Ambalaj de 1 kg  240 kg 24,07 26,0 5776,80 6240,00 
Făină de grîu 
Calit.super.  20 kg 8,92 10,70 178,40 214,00 
Zahăr   350 kg 20,37 22,00 7129,50 7700,00 

Total     34036,70 38998,80 
Lotul III 

Conserve 
      

Mazăre verde 
 Borcane de sticlă nu mai 
puțin de 0,5 kg 

 
40 kg 18,33 22,00 733,20 880,00 

Castraveți murați  150 kg 12,00 14,40 1800,00 2160,00 
Pastă de tomat (25 %) 
Borcane de sticlă nu mai 
puțin de 0,5 kg 

 
80 kg 35,17 42,20 2813,60 3376,00 

Suc de fructe  
limpezit, în asortim,  în 
tetrapac.  la 2 litri (fără 
conservanţi,) 

 
720 litri 11,79 14,15 8488,80 10188,0 

Suc de roșii  
în tetrapac.  la 1 litri (fără 
conservanţi,) 

 
96 kg 11,84 14,21 1136,80 1364,16 

Total     14972,40 17968,16 
Lotul VII 

Legume proaspete 
      

Cartofi Întregi, curați, 
neatacați de vătămători, 
cu diametru nu mai mic 
de 8 cm, albi, 

 
2000 kg 7,55 8,15 15100,00 16300,00 

Morcov Întregi, curați, 
neatacați de vătămători, 
neramificați 

 
350 kg 7,82 8,45 2737,00 2957,50 

Ceapă Întregi, curați, 
neatacați de vătămători, 

 500 kg 8,43 9,10 4215,00 4550,0 
Sfeclă roșie Întreagă, 
curată, neatacată de 
vătămători, cilindrică, cu 
diam.nu mai mic de 10 
cm 

 

400 kg 7,64 8,25 3056,00 3300,00 

Varză proaspătă 
Întreagă, curată, neatacată 
de vătămători, necrăpată 

 
500 kg 9,26 10,00 4630,00 5000,00 

Usturoi Întreg, curat, 
fără semne de alterare, 
produs autohton 

 
25 kg 37,04 40,00 926,00 1000,0 

Total     30664,00 33107,50 
Lotul VII 

Citrice 
      

Lămîie   30 kg 32,50 39,00 975,00 1170,00 
Banane   1300 kg 24,75 29,70 32175,00 38610,00 
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Mandarine    1000 kg 22,00 26,40 22000,00 26400,00 
Total     55150,00 66180,00 

                   TOTAL CONTRACT    134823,10 156254,46 
 
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  

SRL „Slavena Lux” 10.08.2022 SIA RSAP, e-mail 
SRL „Alim  Total” 10.08.2022 SIA RSAP, e-mail 
SRL „Baguette” 10.08.2022 SIA RSAP, e-mail 
SRL „Vîrticuș Grup” 10.08.2022 SIA RSAP, e-mail 
SRL „Dușa & Co” 10.08.2022 SIA RSAP, e-mail 
SRL „Nivali Prod” 10.08.2022 SIA RSAP, e-mail 
(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru 
pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 
privind achizițiile publice) 

 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). 

 Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprindere
a: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Co
d 
C
P
V 

Valoarea contractului 
Termen de 

valabilitate al 
contractului/acord

ului-cadru fără TVA inclusiv 
TVA 

SRL „Vîrticuș 
Grup” 

 nr.45 16.08.2022 

15
80

00
00

-6
 

231090,00 277307,50 31.12.2022 

SRL „Slavena 
Lux” 

 nr.46 16.08.2022 29793,25 35751,50 31.12.2022 

SRL „Alim  
Total” 

 nr.47 16.08.2022 134823,10 156254,46 31.12.2022 

 Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 

contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 
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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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din L6.08.n

Denumirea autoritltii contraetante

NumIr de telefon
NumIr de fax
E-rnail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume,

DARE DE SEANIA
de atribuire a (ontractului de achizilii publice g
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a p{ocedurii de atribuire tr

ifvile la autoritatea contractantd:
IMSP Spitalul Clinic Munici I ,,Slhnta Treime" I

MD-2068 mun. Chisindu. str. Alecu Russo, I I
10036001 52592
mun. Chiqin6u, str. Alecu Russo, 1l
02244n85,022438237
022441185

Spital.sf.treime.md
Nina Lipciu

'e va completa tn cazul tn care au fost shlicitate clarificdri

. Date cu privire la procedura de at buire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate nCererea ofertelor de preturi Licitalie deschisd

nAltele: [IndicayiJ
Procedura de achizitie repetati (dupd :a:z) Nr:
Tipul obiectului contractului de ar
acordului-cadru

hitzi{,iel Bunuri M Servicii o Lucrdri n

Obiectul achizifiei Produse alimentare - Came de viti pentru perioada septembrie-
decembriea.2022

Cod CPV 1 51 00000-9
Expunerea motivului/temeiului
alegerea procedurii de atribuire (i
aplicdrii altor ,oroceduri deciit
deschisd)

lrivind
,. cazul
icltalitt

Procedura de atribuire (se va indica difi
portalului guvernA

www.mtender.ggU1d

cadrul
mental

Nr:
ocd s- b3 wdp I -M_D"--.1*6J 25 94 7 7 9 I 6 7

MD- 1 6595 9 47 7 9 I 67 ?tab=contract-notice
Daffi

Platforma de achizitii nublice utilizati @ achizitii.md: a e-licitatie.md: n l,ptender.md

Procedura a fost inclusl in planul de
achizi{ii publice a autorit5{ii contract{nte

MDa oNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
htto : //soital. sf.treime. md/

Anun( de inten{ie publicat inBAP (du,od caz) Data:22.04.22
Li.,l<-ul-

Tehnici qi instrumente specifice de atl
(dupd caz)

ibrlire nAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie
ElLicitatie electronicd rCatalos electronic

Sursa de finantare nBuget de stat; MBuget CNAM; rBuget CNAS;
nSurse externe; MAIte surse: Surse proprii

Valoarea estimati (ei, fdrd TVA 287 500,00

2. Clarificflri privind documenta{ia de atribuire:

Data solicitlrii clarificlrilor

Date cu

Localitate
IDNO
Adresa

achiziti i. sf.treime(@smail.com



Denumirea operatorului economic
Expunerea suLccintl a solicitirii de
clarificare
Expunerea succintl a rlspunsului
Data transmiterii

3. Modificfiri operate in documentafia de atribuire:
va eto tn cazul tn care au /bst rate modiJicdri)

Rezumatul modifi cirilor Nu sunt
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)

findicali sursa utilizatii ;i data publicdriil

Termen-limitl de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (dupd caz)

pndicali numdrul de zilel

4. Pflni la termenul-limitd (data 17.O5.22 ora 0:30). au depus ol'erta 3 ol'ertan
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/

administratorii
I CC Nivali-Prod SRL 10066000101 12 Conform datelor SIA RSAP

Mtender

5. Informa{ii privind ofertele depuse gi clocumentele de calificare gi aferente DUAE prezentate de

citre oDeratorii economrcl: P

(Informalia privind denumirea documentllor prezentate se va indica in conformitate cu cerinsele din
documentalia de atribuire Si se va conserltna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calfficare))

"/i,f,'al

Denumirea operatorului economic

Dbcumcntele ce constituie oferta

D,ocume nte de calificare

Extras din Registru de Stat a

Certificat de conformitate sau alt
certificate ce confirmf, provenienla Ei

calitatea produselor oferite
Extras din Registru de Stat a

Autoriza{ie sanitar - veterinarl de

funclionare pentru produsele de

Extras din Registru de Stat a

Certificat de confomritate sau alt
certificate ce confirmd provenienla gi

6. Informatia privind corespunderea olilrtelor cu solicitate:
Denumirea lotului Denumirea

operatorului
economic

Pre{ul
ofertei

( Iara
:IVA)*

Cantitate
qi unitate

de
misurl

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica(iile

tehnice

Carne de vifel CC Nivali-Prod
SRl, 350 000,00

2500 kg
corespunde corespunde

* In cazul utilizdrii licit te electronice se va indica pretul ofertei finaleprel



(Informalia privind "Corespunderea cu c[rinSele de calfficare" Si "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se vo consemno prin; ,, + " tn cozu'l corespunderii Ei prin ,, -" in cazul necorespunderii)

7. Pentru elucidarea unor neclarititi gau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de sclzut) s-

a solicitat: Nu s-a solicitat

8. Ofertantii res ficati:
Denumirea operatorului economir wtql,I u l Ig!p,!g9fi,/d9qg4!qq4lii

9. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot M
Pentru mai multe loturi cumulate !
Pentru toate loturile n
Alte limit[ri privind numlrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: findicaliJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contraptul pe loturi:

10. Criteriul de atribuire aplicat:
Preful cel mai scdzut EI
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pref r
Cel mai bun raport calitate-cost n
(ln cazul in care in cadrul procedurii de at,nibuire sunt aplicate mai multe criterii ele atribuire, se vor
indica toale uiteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente.)

11. Informafia privind factorii de eval(rare aplica{i:
(Se va completa pentru loturile care aufo$ atribuite tn baza criteriilor; cel mai bun raport calitate-pretr

eta tn cazul tn care bst reevaluate

13. urma examinlri, evalulrii Ei comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:
Atribuirea contractului de achizilie publica/rrcordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie public6: Nl2i

Lotul nr.1 Carne de vi(el se anuleazl in temeiul legii l3ll20l5 privind achizi{iile publice art.7 alin.
Lit.d

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii:

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informatia solicitatl Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

sau cel mai bun raporl calilale-c'ost.

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

Denumire factorul 1 lPonderea

12. Reevaluarea ofertelor:

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile operate

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate
qi unitate

de
mIsurI

Preful
unitar
(fIrn
TVA)

Preful total
(fIrI TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Carne de vitel CC Nivali-Prod
SRZ

2500
I40,00

350 000,00
420 000,00

va au



Denumirea operatorului
economic

D:lta transmiterii Modalitatea de transmitere

CC Nivali-Prod SRL 15.08.22 e-mail

. I ermen tare
in cazul in care valoarea estimatd a contractului este mai micl decdt
pragurile prevAzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. I3l din 3 iulie 2015

privind achiziliile publice

D 6 zile in cazul transmiterii comunic[rii prin mijloace electronice
qi/sau fax o

l1 zile in cazul netransmiterii comuniclrii prin mijloace electronice
qi/sau fax o

in oazul in care valoarea estimati a contractului este egala sau mai
mare decdt pragurile prevazute la art.2 alin. (3) al Legii nr. l3 I din 3

iulie 2015 privind achiziliile publice

tr I I zile in cazul transmiterii comunicdrii prin mijloace electronice
qi/sau fax o

tr l6 zile in cazul netransmiterii comunictrrii prin mijloace electronice
gi/sau fax o

(lnformarea op,eratorilor economici implicttli tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de

lucru pentru achizilii se realizeuzd in confo'r'mitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. l3l din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

14. T ul de incheierea ractul

(Selectali termenul de asteptare respectot. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie

2015 privind achiziSiile publice, inclusiv a termenelor de o$teptare, se efectueazdtn conformitate cu

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

16. Informa{ia privind achizi(ii publice durabile (achizi(ii verzi) (rubrica datl se completeazi doar in

cazul in care la procedura de achizi{ie publici au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a

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

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a;tepldre penttu tnclreierea conlroclului/contraclelor indicale o fosl rcspeclat

(excip1nd cazurile prevdzute 1e art 32 alin. (3) al Legii nr. 13 1 din 3 iutie 201 5 privind achiziliile publice ), precum Si cll in cazul depunerii contestaliilor

Si/sau recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate Si solulionate.

Prin prezenta tlare de seamd, grupul de lucru pentu achizilii conJirmd corectitudinea destd;urdrii procetlurii de achizilie' fapl pentru core poartd

rdspindere cotnlorm ptel,edeillor legale iu/ vigoare.rdspundere conJorm pra'eseruor teEu.e 
-:/

Conducltorul grupului de lucru.r"",I,achizi{ii: 
M" 

r/
F*\ *-..-- h.^ --\ - [i n-

'ura)

ln15. Contract de ul-cadruL incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

i[ntreprind
erea:

Clu capital
autohton/
Clu capital
mixt/asocie

rel
Cu capital

strlin

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-r:adru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

cadru

ffr[ TVr\ inclusiv
TVA

CC Nivali-
Prod SRL 391 lSoa,zz 15110000-2

350 000,00

420 000,00 31.12.22

Au fost aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizi{iii vcrzi)? (DA/NU) nu_

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pcntru care au fost

aplicate criterii de durabiliitate (lei NtD): firat*t^r*, *fV,Sl

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

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pontru carc au lbsl. aplicate criterii de

durahilitate:
Pre{ul cel mai sclzut n

Costul cel mai scAzut tr

Cel mai bun raport calitate-pret tr

Cel mai bun raport calitate-cost o

(Nume, Prenume)

L.$.

4
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      DARE DE SEAMĂ                                      
                       de atribuire a contractului de achiziții publice � 

Nr.1 din 16 august 2022   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei 
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău 
IDNO 79592 
Adresa Bulevardul Grigore Vieru 1 
Număr de telefon 022 822 237, 022 822 406 
Număr de fax 022 228697 
E-mail oficial  achizitii.contracte@bnm.md 
Adresa de internet www.bnm.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Elena Samoila-Lungu, 
email: elena.samoila-lungu@bnm.md, 022 822 237 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate □ Cererea ofertelor de prețuri   � Licitație deschisă  □ Altele: 

[Indicați] 
Procedura de achiziție repetată (după 
caz) 

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1646403933352 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Bunuri □   Servicii �  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Servicii de asigurare voluntară de sănătate a personalului-
REPETAT 

Cod CPV 66512210-7 
Expunerea motivului/temeiului 
privind alegerea procedurii de 
atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

 
- 

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

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1653387683032 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21057024/lot/11575867/ 
Data publicării: 24.05.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată � achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 
Procedura a fost inclusă în planul de 
achiziții publice a autorității 
contractante 

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://www.bnm.md/ro/content/planul-achizitiilor-publice-al-
bancii-nationale-moldovei-pentru-anul-2018 

Anunț de intenție publicat în BAP 
(după caz) 

Data: BAP nr.5 din 21.01.2022, pag.143-144 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_5_0.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire (după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 955 800,00 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   
Data solicitării clarificărilor  27.05.2022 
Denumirea operatorului economic                                      - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Vă rugăm respectuos să ne comunicați de ce modul de 
calculare a punctajului factorilor de evaluare: rata 
solvabilității și coeficientul de lichiditate, favorizează din 
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start anumiți ofertanți. Ar fi oare o rată a solvabilității peste 
250% rațională sau un coeficient de lichiditate mai mare de 
10 rațional? Poate fi analizată metoda de punctare pe 
intervale? Spre ex. pentru o rată a solvabilității între 100% 
și 130% se acordă 5 puncte, pentru o rată între 130% și 
170% 10 puncte, iar pentru o rată mai mare de 170% se 
acordă 15 puncte (punctaj maxim). O solvabilitate sau 
lichiditate anormal de mare, denaturează concurența pe 
acești factori. 

Expunerea succintă a răspunsului  În caietul de sarcini este clar descrisă modalitatea de 
Evaluare a criteriilor de performanţă prin atribuirea unui 
număr anumit de puncte. 2. Procentul pentru factorul de 
evaluare „Mărimea coeficientului de lichiditate” se acordă 
astfel: a) pentru cel mai mare coeficient de lichiditate 
pentru asigurător se acordă procentul maxim alocat 
factorului de evaluare; b) pentru alt coeficient de lichiditate 
decât cel prevăzut la pct. a) se acordă procent astfel: 
Cl(n)=(Cl(n)/coeficientul de lichiditate pentru asigurător 
maxim (în cadrul procedurii)*procentul maxim alocat). 
3.Procentul pentru factorul de evaluare „Mărimea ratei 
solvabilității” se acordă astfel: a) pentru cea mai mare rată 
a solvabilității se acordă procentul maxim alocat factorului 
; b) pentru altă rată a solvabilității decât cea prevăzută la 
pct. a) se acordă procentul astfel: RS(n)=(Rs(n)/rata 
solvabilității maximă (în cadrul procedurii)* procentul 
maxim alocat). 

Data transmiterii 30.05.2022 
 

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

- 

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

n/a 

 
5. Până la termenul-limită (data 14 iunie 2022, ora 11:00), au depus oferta 3 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. CA DONARIS VIENNA 
INSURANCE GROUP SA 

1002600020908 VIENNA INSURANCE 
GROUP AG Wiener 

Versicherung Gruppe, 
COVANJ Natalia,  

GORDEEVA Irina,  
GHERASIM Dinu, 

PLĂMĂDEALĂ Andrei 
2. CA MOLDASIG SA 1002600053315 Î.S. Calea Ferată din Moldova, 

Î.S. Poșta Moldovei, Banca de 
Economii S.A., 
COADĂ Victor 

3. ÎM GRAWE CARAT ASIGURĂRI 
SA 

1004601000125 Grazer Wechselseitige 
Versicherung 

Aktiengesellschaft,  
MALCOCI Veronica, 

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

 
 

Denumire document 

Denumirea operatorului economic 
CA DONARIS VIENNA 

INSURANCE GROUP SA 
CA MOLDASIG SA 

Documentele ce constituie oferta 
Propunerea tehnică prezentat prezentat 
Propunerea financiară prezentat prezentat 
DUAE prezentat prezentat 
Garanția pentru ofertă prezentat prezentat 

Documente de calificare 
Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat prezentat 
Dovada înregistrării persoanei juridice, 
în conformitate cu prevederile legale din 
ţara în care ofertantul este stabilit 

prezentat prezentat 

Licenţa de activitate în cazul în care 
activitatea lui se licenţiază în domeniul 
dat/ sau Autorizaţie de funcţionare. 

prezentat prezentat 

Certificat de atribuire a contului bancar 
în MDL 

prezentat prezentat 

Certificat cu privire la situația 
contribuabilului 

prezentat prezentat 

Certificat care confirmă neaplicarea 
sancţiunilor penale (cazier juridic) faţă 
de ofertant 

prezentat prezentat 

Demonstrarea experienței operatorului 
economic în domeniul de activitate 
aferent obiectului contractului ce 
urmează a fi atribuit (Anexei nr.12) 
În scopul verificării și confirmării 
informațiilor declarate, ofertantul 
trebuie să fie dispus să prezintă cel puțin 
1 contract încheiat similar ca obiect de 
achiziție, inclusiv factura de plată și 
actul de predare-primire, precum și cel 
puțin 3 scrisori de recomandare. 
Valoarea contractului încheiat similar 
ca obiect de achiziție trebuie să fie cel 
putin a 75% din valoarea serviciilor 
solicitate în caietul de sarcini.  

prezentat prezentat 

Respectarea tuturor indicatorilor 
prudențiali stabiliți de CNPF la data 
depunerii ofertei 

prezentat prezentat 

Lista instituțiilor medicale incluse in 
polița de asigurare prezentat prezentat 

Program de asigurare prezentat prezentat 

Act confirmativ 
(Numărul sancţiunilor aplicate de 
Comisia Naţională a Pieței Financiare 
pentru anii 2019-2021) 

prezentat prezentat 

Ultimul raport financiar prezentat prezentat 
*Este de menționat că, oferta depusă de către ofertantul ÎM CA GRAWE CARAT ASIGURĂRI SA, în 
conformitate cu art.71, alin (1), lit.d), liniuța a 6-a din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, depășește 
suma ofertei cu 30% valoarea estimată a obiectului de achiziție. Respectiv, ofertantul nu trece la etapa de 
evaluare.  
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(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din 
documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când 
documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare) 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei, MDL 

(fără TVA) 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lot: Servicii de 
asigurare voluntară de 
sănătate a 
personalului 

CA DONARIS 
VIENNA 

INSURANCE 
GROUP SA 

955 800,00 
162 

persoane 
+ + 

Lot: Servicii de 
asigurare voluntară de 
sănătate a 
personalului 

CA MOLDASIG 
SA 826 200,00 

162 
persoane + + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

15.06.2022 
/ 

24.06.2022 

CA MOLDASIG 
SA 

1. Conform „Declarației privind 
valabilitatea ofertei” (Anexa nr.8) S-
a constatat că valabilitatea ofertei este 
până la 12 septembrie 2022 inclusiv. 
Clarificare privind perioada de 
valabilitatea a ofertei indicată în 
declarația de mai sus. 
2. Prezentarea ultimelor contracte 
pentru demonstrarea privind 
principalele prestări de servicii în 
ultimii 3 ani. În caz că este o 
informație confidențială, să se 
prezinte o declarație pe propria 
răspundere precum că, sumele pentru 
serviciile prestate sunt în valoare de 
cel puțin a 75% din valoarea 
serviciilor solicitate în caietul de 
sarcini. 
3. Numărul adresărilor pentru 
consultaţii în ambulator şi numărul 
internărilor în staţionar nu sunt 
limitate. 
4. Programul de asigurare acoperă 
costul medicamentelor pe perioada 
tratamentului staţionar, staţionarului 
de zi, şi pe parcursul a 10 zile după 
externare în volum prescris. 
5. Solicitarea medicului curant la 
domiciliu, dacă starea asiguratului nu 

1. Ofertantul a confirmat valabilitatea 
ofertei de 90 de zile calendaristice 
respectiv până la data de 12 
septembrie 2022 inclusiv. 
2. Ofertantul a prezentat informația 
solicitată și anume a expediat 
declarația pe propria răspundere. 
3. Sunt nelimitate, dar să nu 
depășească limita sumei de asigurare 
stabilite pentru fiecare serviciu.                                                                                                                    
Program complex, cu deservire în 
cadrul Instituțiilor medicale de stat și 
private, inclusiv Medpark 
(ambulatoriu – 100%).  
Instituțiile de stat- staționarul 100%  
Servicii de Ambulatoriu – 20 000,00 
MDL.  
➢ Compensarea cheltuielilor pentru 
medicamentele procurate în regim 
ambulatoriu, prescrise de medicul 
specialist / sau stomatologie 
planificata – 1 000,00 MDL.  
➢ Control Profilactic – 2 000,00 
MDL  
➢ Servicii de Staționar – 17 000,00 
MDL  
10 ședințe de masaj therapeutic. 
4. Limita pentru medicamente în 
regim staționar este acoperită de suma 
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Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

permite vizitarea acestuia în instituția 
medicală. 

pentru serviciile în „regim staționar”. 
Pentru tratamentul ambulatoriu și        
staționar de zi (inclusiv după 
externare) se aplică suma limită 
pentru serviciul „compensarea 
medicamentelor”. 
5. Nu se acoperă. 

24.06.2022 CA DONARIS 
VIENNA 

INSURANCE 
GROUP SA 

1. Adresarea persoanei asigurate 
direct la medicii specialişti de 
calificare înaltă fără a vizita medicul 
de familie. 
2.   Internarea persoanei asigurate fără 
rând și foi de așteptare în instituțiile 
medicale indicate în contractul de 
asigurare. 

1. În cazuri de urgență medicală, se va 
solicita serviciul de urgență sau se va 
adresa la institutiile medicale care au 
unitate de urgență în cadrul acesteia. 
În cazul agravării stării de sănătate 
care nu necesită chemarea urgenței, se 
va apela insitituția medicală selectată 
si se va programa la medicul terapeut 
pentru a se stabili etapele 
tratamentului. Excepție sunt 
accidentele soldate cu traumatisme – 
în acest caz se va apela direct la 
traumatologul din cadrul instituției 
selectate. 
2. Internările se fac fără rânduri, în 
limita capacităților și posibilităților de 
internare ale instituției medicale 
selectate de Asigurat, sau în cazul în 
care instituția nu poate efectua 
internarea, Asiguratorul poate oferi 
alternativă Asiguratului o altă 
instituție – de a fi internat sau nu va 
decide Asiguratul. 

 
9. Ofertanții respinși/descalificați:  

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
Nu sunt Nu sunt 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
Pentru fiecare lot □ 
Pentru mai multe loturi cumulate □             
Pentru toate loturile �      
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:___________________     

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Preţul cel mai scăzut □                      
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ �                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 
(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 
CA MOLDASIG SA 81,31 

Evaluarea financiară 40  
826 200,00 

          40,00 
Evaluare criteriilor de 
performanţă 

60           41,31 

CA DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP SA          85,10 
Evaluarea financiară 40  

955 800,00 
         34,58 

Evaluare criteriilor de 
performanţă 

60          50,52 

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

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

Atribuirea contractului de achiziție publică: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Prețul unitar  
(fără TVA), 

MDL 

Prețul total  
(fără TVA), 

MDL 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA), MDL 
Lot: Servicii de asigurare voluntară de sănătate a personalului 
Servicii de asigurare 
voluntară de sănătate a 
personalului, 
programul de 
asigurare Silver 

CA DONARIS 
VIENNA 

INSURANCE 
GROUP SA 

162 
persoane 

5 900,00 955 800,00 955 800,00 

TOTAL, lei 955 800,00 955 800,00 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: n/a 

Argumentare: n/a 
 

15. Informarea operatorilor economici despre decizia  grupului de lucru pentru achiziții: 
Denumirea operatorului 

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

CA DONARIS VIENNA 
INSURANCE GROUP SA 

15.07.2022 email și SIA RSAP 

CA MOLDASIG SA 15.07.2022 email și SIA RSAP 
ÎM GRAWE CARAT 

ASIGURĂRI SA 15.07.2022 email și SIA RSAP 

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

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

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

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

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

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

� 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 
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(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 
privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile 
TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 
 

17. Contract de achiziţie încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinder
-ea: 

Numărul 
și data 

contractului 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 

valabilitate al 
contractului 

fără TVA inclusiv TVA  
CA DONARIS 

VIENNA 
INSURANCE 
GROUP SA 

Cu capital 
autohton 

24/168/2022-
LD din 

16.08.2022 

66512210
-7 

955 800,00 955 800,00 
15.08.2023 

inclusiv 

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

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

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

(NU) 
 

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

 (indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
Vladimir MUNTEANU 
(semnat electronic)   



DARE DE SEAMA 

de atribuire a contractului de achizitii publice 0 
de incheiere a acordului-cadru • 
de anulare a procedurii de atribuire • 

Nr. DS-26/2022 din 16.08.2022 

1. Date cu privire la aul oritatea contractanta: 

Denumirea autoritatii contractante DGASSPF a Primariei mun. Balti 

Localitate mun. Bal^i 

IDNO DGASSPF -1008601000031 

Adresa mun.Balti, piafa Independenfei, 1 

Numar de telefon 0231-63405 (DGASSPF);0231-54622, 0231-54623 

Numar de fax 0231-63405 

E-mail oficial serviciulachizitiipublice^gmail.com E-mail oficial 
sectia(o),mail.ru 

Adresa de internet www.balti.md 

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

Liliana Ceremu? , tel. 023154622 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate • Cererea ofertelor de prejuri 

•Licitatie deschisa IZlAltele: [NFPJ 
Procedura de achizifie repetata (dupa caz) Nr: nu e cazul 
Tipul obiectului contractului de achizifie/ 
acordului-cadru 

Bunuri • Servicii 0 Lucrari • 

Obiectul achizitiei Servicii hoteliere pentru refugiafi pe perioada 
lunii iulie 2022, conform necesitatilor DGASSPF 

a Primariei mun. Balti 
Cod CPV 55100000-1 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (in cazul 
aplicarii altor proceduri decat licitafia deschisa) 

In temeiul prevederilor Hotaririi Parlamentului 
nr.41/2022 privind declararea starii de urgenfa, pet. 19 
din Dispozifia nr.l din 24.02.2022 a Comisiei pentru 
Situafii Excepfionale a RM §i pet. 9 al Regulamentului 
cu privire la organizarea funcfionarea Ministerului 
Muncii Protecfiei Sociale, aprobat prin HG 149/2021, 
a fost emis Ordinul Ministerului Muncii Protecfiei 
Sociale al RM nr.21 din 26.02.2022 prin care au fost 
aprobate Regulamentul de organizare funcponare a 
Centrului de plasament temporar pentru refugiafi §i 
normele de personal cheltuieli pentru Centrul de 
plasament temporar a refugia\ilor. 

Prin Ordinul nr.43 din 03.03.2022 emis de Agenfia 
Nafionala Asistenfa Sociala a fost aprobata crearea 
Centrului de plasament temporar pentru refugiafi in 
mun.Balfi, str.M.Sadoveanu, nr.l (Intreprinderea 
Municipals "Hotelul "Balti") cu capacitatea de 80 de 
locuri. 

Prin Ordinul nr.87 din 07.03.2022 emis de Agenfia 
Nationala Asistenfa Sociala a fost majorata capacitatea 
Centrului de plasament temporar pentru refugiafi in 
mun.Balfi, str.M.Sadoveanu, nr.l (Intreprinderea 
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Municipals "Hotelul "Balfi") de la 80 de locuri la 130 
locuri. 

In baza celor expuse §i in scopul respectarii cadrului 
legislativ din domeniul achizijiilor publice, a fost 
selectata procedura de negociere fara public are, in 
conformitate cu prevederile art.56 alin.(l) lit.b) din 
Legea 131/2015 §i pet. 128 alin.2) din HG 599/2020. 

Motivul initierii cu intirziere a procedurii pentru 
luna iulie 2022 - lipsa confirmarii finan^arii din partea 
Agen^iei Na^ionale Asisten^a Sociala. 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
pnrtalului guvernamental www.mtender.sov.md) 

N r : -Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
pnrtalului guvernamental www.mtender.sov.md) Link-ul: -

Data publicarii: -
Platforma de achizitii publice utilizata • achizitii.md; • e-licitatie.md; • yptender.md 
Procedura a fost inclusa in planul de achizitii 
publice a autoritafii contractante 

0 D a n N u Procedura a fost inclusa in planul de achizitii 
publice a autoritafii contractante Link-ul catre planul de achizifii publice publicat: 

http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/planul-

Procedura a fost inclusa in planul de achizitii 
publice a autoritafii contractante 

anual 
Anunt de intense publicat in BAP (dupa cazj Data: -Anunt de intense publicat in BAP (dupa cazj 

Link-ul: -
Tehnici §i instrumente specifice de atribuire 
(dupa caz) 

•Acord-cadru aSistem dinamic de achizifie 
•Licitafie electronica oCatalog electronic 

Sursa de finanfare •Buget de stat; aBuget CNAM; nBuget CNAS; 
•Surse externe; 0 Alte surse: Bugetul local 

Valoarea estimata (lei, fara TVA) 861 125,13 lei fara TVA 

3. Clarificari privind documentatia de atribuire: 
(Se va completa in cazul in care au fost solicitate clarificari) 

Data solicitarii clarificarilor -

Denumirea operatorului economic -

Expunerea succinta a solicitarii de clarificare -

Expunerea succinta a raspunsului -

Data transmiterii -

4. Modificari operate in documentafia de atribuire: 
(Se va completa in cazul in care au fost operate modificari) 

Rezumatul modificarilor Nu au fost operate modificari 
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare 
(dupa caz) 

-[Indica{i sursa utilizata data publicarii] 

Termen-limita de depunere §i deschidere a 
ofertelor prelungit (dupa caz) 

-[Indicafi numarul de zilej 

5. Pam la termenul-limita (data 16/01 5/2022, ora 14:00), a depus oferta 1 ofertant: 
Nr. Denumirea operatorului 

economic 
IDNO 

Asocia{ii/ 
administratorii 

1 IM „H°telul "Balfi" 1002602004012 PANCIUC SVETLANA 
[administrator] 
Consiliul municipal Balti (100.0%) 

6. Informatii privind oferte e depuse §i documentele de calificare $i aferente DUAE 
prezentate de catre operatorii economici: 
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Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Denumire document IM „Hotelul "Balti" 
Documentele ce constituie oferta 
(Se va consemna prin: prezentat, 

neprezentat, nu corespunde) 

Oferta (F3.1) prezentat 

Specificatia tehnica (Anexa nr.22) prezentat 

Specificatia de pret (Anexa nr.23) prezentat 

DUAE prezentat 
Documente de calificare 

Se va consmna prin: prezentat, 
neprezentat, nu corespunde 

Cerere de participare (Anexa nr.7) prezentat 

DECLARAJIE 
privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8) 

prezentat 

Dovada inregistrarii persoanei juridice. in conformitate cu 
nrevederile leeale din tara in care ofertantul este stabilit 

prezentat 

Autorizajia de functionare prezentat 

DECLARAJIA privind confirmarea ldentitafn 
beneficiarilor efectivi ?i neincadrarea acestora in situatia 
condamnarii pentru participarea la activita^i ale unei 
organizatii sau grupari criminale, pentru coruptie, frauda 
§i/sau spalare de bani 

prezentat 

(Informafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinfele din 
documentafia de atribuire §i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul 
cand documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerinfelor de calificare)) 

7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului economic 

Pre^ul ofertei 
( f M T V A ) * 

Cantitate §i 
unitate de 

m3sur& 

Corespunderea 
cu cerinfele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificafiile 

tehnice 

Servicii hoteliere 
pentru refugiati pe 
perioada lunii iulie 
2022, conform 
necesita(ilor 
DGASSPF a 
Primariei mun. Balti 

IM „Hotelul 
"Balti" 

861 125,13 1 servic iu + + 

* In cazul utilizarii licitafiei electronice se va indica pre(ul ofertei finale 
(Informafia privind "Corespunderea cu cerintele de calificare " ?i "Corespunderea cu specificafiile 
tehnice ", se va consemna prin: „ + " in cazul corespunderii ^i prin „ -" in cazul necorespunderii) 

8. Pentru elucidarea unor neclaritaji sau confirmarea unor date privind corespunderea 
ofertei cu cerintele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prejului 
anormal de scazut) s-a solicitat: 

Data solicitarii Opera torul 
economic 

Informatia solicitate Rezmatul raspunsului 
operatorului economic 

- - - -

9. Ofertanjii respinsi/descalificafi: 
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Denumirea operatorului 
economic 

Motivul respingerii/descalificarii 

- -

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot 0 
Pentru mai multe loturi cumulate • 
Pentru toate loturile • 

Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi 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 eel 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 aplicati NU SE APLICA: 

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

Factorii de evaluare Valoarea din oferta Punctajul calculat 

Denumirea o jeratorului economic Total 

- - _ -

- - - -

13. Reevaluarea ofertelor NU SE APLICA: 

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

Motivul reevaluarii ofertelor -

Modificarile operate -

14. In urma examinari, evaluarii compararii ofertelor depuse in cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis: 
Atribuirea contractului de achizi|ie publica/acordului-cadru: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate 
si unitate 

de 
masura 

Pretul unitar 
(fara TV A) 

Pretul total 
(fara TV A) 

Pretul total 
(inclusiv 

TV A) 

Servicii hoteliere pentru refugiati 
pe perioada lunii iulie 2022, 
conform necesitatilor DGASSPF 
a Primariei mun. Bdlti 

IM „Hotelul 
"Balti" 

1 serviciu 861 125,13 861 125,13 912 792,64 
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Comentariu. Lotul este atribuit conform criteriului "cel mai micpref". 

Operatorul economic a prezentat toate documetele solicitate in Anunful de participare, pe care 
este aplicata semnatura §i §tampila. Pretul ofertei este rezonabil, in corespundere cu cerintele inaintate. 

Preful maxim al cazarii - 257,56 lei cu TVA pentru 1 persoana (1 zi - 24 ore). 
In centru se cazeaza persoane refiugiate in baza cererii depuse, pentru o perioada care nu poate fi 

mai mare de 3 luni de zile. Trierea persoanelor este efectuata de celula de criza din incinta IM "Hotelul 

"Balfi". . . . „ , 
Centrul de plasament temporar pentru refugiafi va prezenta zilnic rapoarte privind numarul 

persoanelor cazate. 
Termenii §i condifiile de prestare/executare solicitati: pe parcursul lunii iulie anul 2022, la 

adresa IM "Hotel "Balti". 
Termenul de valabilitate a contractului: pina la 31.08.2022. 

Anularea procedurii de achizitie publica: 
In temeiul art. 71 alin. lit _-_. 
Argumentare: 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

iM „Hotelul "Balfi" 16.08.2022 e-mail: hotelbalti(®mail.ru 

(Informarea operatorilor economici implicafi 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: 

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 

• 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 • 

(Selectafi termenul de aqteptare respectat. Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizifiile publice, inclusiv a termenelor de a§teptare, se efectueaza in conformitate cu prevederile TITLULUIIV Capitolul 
I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 

Respectarea termenelor prevazute la alin. (1) art. 32 privind incheierea contractului de achizifie 
publica este facultativa in urmatorul caz: alin (3) lit.b) atunci cind contractul de achizifii publice 
urmeaza sa fie incheiat cu un operator economic care a fast singurul ofertantla procedura de 
atribuire nu exista al(i operatori economici implica(i in respectiva procedura de atribuire. 
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17. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat: 

Denumirea 
operatorului 

economic 

intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

strain 

NumSrul 
si data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 
Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate 

al 
contractulu 
i/acordului-

cadru 
Denumirea 

operatorului 
economic 

intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

strain 

NumSrul 
si data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

fara TVA 
inclusiv 

TVA 

IM 
„Hotelul 
"Balti" 

Cu capital 
autohton 

50 16.08.2022 55100000-1 861 125,13 912 792,64 
31.08.2022 

18 I n f o r m a l privind achizitii publice durabile (achizitii verzi) (rubnca data se 
completeaza doar in cazul in care la procedura de achizifie public* au fost aplicate cr.teru de 
durabilitate si s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate 

criterii de durabilitate): 

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

NU 

Valoarea de achizitie 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: 

Pretul eel mai scazut • 
Costul eel mai scazut • 
Cel mai bun raport calitate-pret • 
Cel mai bun raport calitate-cost • 

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru declara 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 achizitule publice ), precum si ca in cazul 
depunerii contestatiilor si/sau receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate 
fi solutionate. 

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizitii confirma corectitudinea 

desfa$urarii procedurii de achizifie, fapt pentru care poarta raspundere conform prevederilor legale 

in vigoare. 

Pre§edintele grupului de lucru pentru achizitii: 

Nicolai GRIGOR1SIN 
(Nume, Prenume) 

6 



DARE DE SEAMA 

de atribuire a contractului de achizi^ii publice 0 
de incheiere a acordului-cadru • 
de anulare a procedurii de atribuire • 

Nr. DS-27/2022 din 16.08.2022 

1. Date cu privire la aut oritatea contractanta: 
Denumirea autoritatii contractante DGASSPF a Primariei mun. Balji 
Localitate mun. Balti 
IDNO DGASSPF -1008601000031 
Adresa mun.Balti, pia{a Independenfei, 1 
Numar de telefon 0231-63405 (DGASSPF);0231-54622, 0231-54623 

Numar de fax 0231-63405 

E-mail oficial serviciulachizitiipublice(o),£rnail.com E-mail oficial 
sectiafS) niail.ru 

Adresa de internet www.balti.md 

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

Liliana Ceremu§ , tel. 023154622 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate • Cererea ofertelor de prejuri 

•Licita|ie deschisa IZlAltele: [NFPJ 
Procedura de achizifie repetata (dupa caz) Nr: nu e cazul 
Tipul obiectului contractului de achizi^ie/ 
acordului-cadru 

Bunuri • Servicii 0 Lucrari • 

Obiectul achizifiei Servicii hoteliere pentru refugiatipe perioada 
lunii august 2022, conform necesitatilor 

DGASSPF a Primariei mun. Balti 
Cod CPV 55100000-1 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (in cazul 
aplicarii alt or proceduri decat licitafia deschisa) 

In temeiul prevederilor Hotaririi Parlanientului 
nr. 41/2022 privind declararea starii de itrgenfa, 
pet. 19 din Dispozifia nr.l din 24.02.2022 a 
Comisiei pentru Situafii Excepfionale a RM §i pet.9 
al Regulamentului cu privire la organizarea §i 
funcfionarea Ministerului Muncii Protecfiei 
Sociale, aprobat prin HG 149/2021, a fost emis 
Ordinul Ministerului Muncii Protecfiei Sociale al 
RM nr. 21 din 26.02.2022 prin care au fost aprobate 
Regulamentul de organizare $i funcfionare a 
Centrului de plasament temporar pentru refugiafi 
§i normele de personal $i cheltuieli pentru Centrul 
de plasament temporar a refugiafilor. 

Prin Ordinul nr.43 din 03.03.2022 emis de 
Agenfia Nafionala Asistenfa Sociala a fost aprobata 
ere area Centrului de plasament temporar pentru 
refugiafi in mun.Balfi, str.M.Sadoveanu, nr.l 
(intreprinderea Municipals "Hotelul "Balfi") cu 
capacitatea de 80 de locuri. 

Prin Ordinul nr.87 din 07.03.2022 emis de 
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Agenfia Nafionala Asistenfa Sociala a fost majorata 
capacitatea Centrului de plasament temporar 
pentru refugiafi in mun.Balfi, str.M.Sadoveanu, 
nr. 1 (Intreprinderea Municipala "Hotelul "Bdlfi") 
de la 80 de locuri la 130 locuri. 

In baza celor expuse in scopul respectarii 
cadrului legislativ din domeniul achizifiilor publice, 
a fost selectata procedura de negociers fara 
publicare, in conformitate cu prevederile art. 5 6 
alin.(l) lit.b) din Legea 131/2015 §i pet. 128 alin.2) 
din HG 599/2020. 

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

N r : -Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.sov.md) Link-ul: -

Data publicarii: -
Platforma de achizitii publice utilizata • achizitii.md; • e-licitatie.md; • yptender.md 
Procedura a fost inclusa in planul de achizifii 
publice a autoritatii contractante 

0 D a o N u Procedura a fost inclusa in planul de achizifii 
publice a autoritatii contractante Link-ul catre planul de achizitii publice publicat: 

http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/planul-
anual 

Anunf de intenfie publicat in BAP (dupa caz) Data: -Anunf de intenfie publicat in BAP (dupa caz) 
Link-ul: -

Tehnici §i instrumente specifice de atribuire 
(dupa caz) 

•Acord-cadru nSistem dinamic de achizifie 
•Licitatie electronica DCatalog electronic 

Sursa de finanfare •Buget de stat; nBuget CNAM; DBuget CNAS; 
•Surse externe; 0 Alte surse: Bugetul local 

Valoarea estimata (lei, fara TVA) 979 209,40 lei fara TVA 

3. Clarificari privind documentatia de atribuire: 
(Se va completa in cazul in care au fost solicit ate clarificari) 

Data solicitarii clarificarilor -

Denumirea operatorului economic -

Expunerea succinta a solicitarii de clarificare -

Expunerea succinta a raspunsului -

Data transmiterii -

4. Modificari operate in documentatia de atribuire: 
(Se va completa in cazul in care au fost operate modificari) 

Rezumatul modificarilor Nu au fost operate modificari 
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare 
(dupa caz) 

-[Indicafi sursa utilizata data publicarii] 

Termen-limita de depunere deschidere a 
ofertelor prelungit (dupa caz) 

-[Indicafi numarul de zile] 

5. Pana la termenul-limita (data 16/08/2022, ora 14:00), a depus oferta 1 ofertant: 
Nr. Denumirea operatorului 

economic 

IDNO 
Asocia{ii/ 

administratorii 

1 IM „HoteIul"Balti" 1002602004012 PANCIUC SVETLANA 
[administrator] 
Consiliul municipal Balti (100.0%) 
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6. Informafii privind ofertele depuse $i documentele de calificare $i aferente DUAE 
prezentate de catre operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Denumire document IM „Hotelul "Balfi" 
Documentele ce constituie oferta 
(Se va consemna prin: prezentat, 

neprezentat, nu corespunde) 
Oferta (F3 .1 ) prezentat 

Specificatia tehnica (Anexa nr.22) prezentat 

Specificatia de pref (Anexa nr.23) prezentat 

D U A E prezentat 
Documente de calificare 

Se va consmna prin: prezentat, 
neprezentat, nu corespunde 

Cerere de participare (Anexa nr. 7) prezentat 

DECLARAJIE 
privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8) 

prezentat 

Dovada inregistrarii persoanei juridice, in conformitate cu 
prevederile legale din |ara in care ofertantul este stabilit 

prezentat 

Autorizajia de funcfionare prezentat 

DECLARAJIA privind confirmarea identitafii 
beneficiarilor efectivi §i neincadrarea acestora in situatia 
condamnarii pentru participarea la activitaji ale unei 
organiza^ii sau grupari criminale, pentru corupjie, frauda 
§i/sau spalare de bani 

prezentat 

(Informafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinfele din 
documentafia de atribuire $i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul 
cand documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerinfelor de calificare)) 

7. Informafia privind corespunderea ofert elor cu cerinfele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Pre(ul ofertei 
( f traTVA)* 

Cantitate §i 
unitate de 

m3surii 

Corespunderea 
cu cerinfele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificafiile 

tehnice 

Servicii hoteliere pentru 
refugiati pe perioada 
lunii august 2022, 
conform necesitatilor 
DGASSPF a Primariei 
mun. Balti 

IM „HoteIul 
"Balfi" 

979 209,40 1 serviciu + + 

* In cazul utilizarii licitafiei electronice se va indica preful ofertei finale 
(Informafia privind "Corespunderea cu cerinfele de calificare " "Corespunderea cu specificafiile 
tehnice ", se va consemna prin: „ + " in cazul corespunderii ^i prin „ -" in cazul necorespunderii) 

8. Pentru elucidarea unor neclaritati sau confirmarea unor date privind corespunderea 
ofertei cu cerinfele stabilite tn documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului 
anormal de scazut) s-a solicitat: 

Data 
solicitarii 

Operatorul 
economic 

Informafia solicitata Rezmatul raspunsului 
operatorului economic 

- - - -

3 



9. Ofertantii respin$i/descalificati: 

Denumirea operatorului 
economic 

Motivul respingerii/descalificarii 

- -

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot 0 
Pentru mai multe loturi cumulate • 
Pentru toate loturile • 

Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi 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 eel mai scazut • 
Cel mai bun raport calitate-prej • 
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 fi denumirea loturilor aferente) 

12. Informa^ia privind factorii de evaluare aplicafi NU SE APLICA: 

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

Factorii de evaluare Valoarea din oferta Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic Total 

- - - -

- - - -

13. Reevaluarea ofertelor NU SE APLICA: 

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

Motivul reevaluarii ofertelor -

Modificarile operate -

14. In urma examinari, evaluarii §i compararii ofertelor depuse in cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis: 
Atribuirea contractului de achizijie publica/acordului-cadru: 

Denumirea lotului Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate 
si unitate 

de 
masura 

Pretul unitar 
(fara TVA) 

Pretul total 
(fara TVA) 

Pretul total 
(inclusiv 
TVA) 

Servicii lioteliere pentru refugiati 
pe perioada lunii august 2022, 
conform necesitatilor DGASSPF 
a Primariei mun. Balti 

iM „Hotelul 
"Balti" 

1 
serviciu 

979 209,40 979 209,40 1 037 966,80 
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Comentariu: Lotul este atribuit conform criteriului "eel mai micpref. 
Operatorul economic a prezentat toate documetele solicitate in Anunful de partieipare, pe care 

este aplicata semnatura §i §tampila. Pretul ofertei este rezonabil, in corespundere cu cerintele inaintate. 
Pretul maxim al cazarii - 257,56 lei cu TVA pentru 1 persoana (1 zi - 24 ore). 
In centru se cazeaza persoane refugiate in baza cererii depuse, pentru o perioada care nu poate fi 

mai mare de 3 luni de zile. Trierea persoanelor este efectuata de celula de criza din incinta IM "Hotelul 
"Balfi". 

Centrul de plasament temporar pentru refugiati va prezenta zilnic rapoarte privind numarul 
persoanelor cazate. Termenii §i condifiile de prestare/executare solicitaji: pe pareursul lunii august anul 2022, la 
adresa IM "Hotel "Balti". 

Termenul de valabilitate a contractului: pina la 30.09.2022. 

Anularea procedurii de achizitie publica: 
in temeiul art. 71 alin. lit _-_. 
Argumentare: -

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

IM „Hotelul"Balti" 16.08.2022 e-mail: hotelbalti@mail.ru 

(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: 

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 

• 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 egaia 
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 egaia 
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 • 
(Selectafi termenul de a$teptare respectat. Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizifiile publice, inclusiv a termenelor de a$teptare, se efectueaza in conformitate cu prevederile TITLULUIIV Capitolul 
I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 

Respectarea termenelor prevazute la alin. (1) art.32 privind incheierea contractului de achizitie 
publica este facultativd in urmatorul caz: alin (3) lit.b) atunci cind contractul de achizifii publice 
urmeaza sa fie incheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertantla procedura de 
atribuire §i nu exista al(i operatori economici implicati in respectiva procedura de atribuire; 

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat: 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

strain 

Num3rul 
si data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 
Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 
conlractului/ 

acordului-
cadru 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

strain 

Num3rul 
si data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

f2r3 TVA 
inclusiv 

TVA 
I M „Hotelul 

"Balti" 
Cu capital 
autohton 

51 16.08.2022 55100000-1 979 209,40 1 037 966,80 30.09.2022 
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18. Informafia privind achizijii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica data se 
completeaza doar in cazul in care la procedura de achizifie publica au fost aplicate criterii de 
durabilitate s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate 
criterii de durabilitate): 

Au fost aplicate criterii pentru achizi{ii 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): 

-

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: 

Prejul eel mai scazut • 
Costul eel mai scazut • 
Cel mai bun raport calitate-pref • 
Cel mai bun raport calitate-cost • 

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru declara 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 acltizitiile publice ), precum $i ca in cazul 
depunerii contestatiilor si/sau receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate 
fi solutionate. 

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru acliizitii confirma corectitudinea 
desfa§urarii procedurii de achizifie, fapt pentru care poarta raspundere conform prevederilor legale 
in vigoare. 

Pre§edintele grupului de lucru pentru achizifii: 

Nicolai GRIGORISIN 
(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   X                  
 

Nr.    14    ___din    16.08.2022       .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Trușeni 
Localitate Comuna Trușeni, municipiul Chișinău 
IDNO 1007601007398 
Adresa Str.27 august,30 
Număr de telefon 022-59-02-36/ 022-59-81-11 
Număr de fax  
E-mail contabilitateatruseni@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

022-59-81-11 

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertei de preț 
Tipul obiectului contractului de 
achiziție/acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul de achiziție  
Cod CPV 45247130-0 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor 1nitary1e decât licitația 
deschisă sau cererea ofertelor de prețuri) 

Lucrări de reparație a foișoarelor la 
Instituția de Educație Timpurie nr.2 din  
com. Truseni 

Nr. procedurii de atribuire (1nitary1e link-
ul procedurii de atribuire) 

 Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1654687217019 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1654687217019?tab=contract-
notice 

Data și ora deschiderii ofertelor Data: 23.06.2022 Ora:13.00 
Anunț de intenție publicat în BAP 
 

Nu x    
 

Da □    
Data: 
Link-ul: 

Anunț de participare publicat în BAP/ 
Invitația de participare transmisă 

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1654687217019 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1654687217019?tab=contract-
notice 
Data publicării transmiterii: 08.06.2022 

Tehnici și instrumente 1nitary1 de 
atribuire  

Nu□  1nitar-cadru□ 1nitar 1nitary de 
achiziție□ licitație electronică□ 
catalog electronic□ 

Sursa de finanțare Buget de stat x 
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Buget CNAM □ 
Buget CNAS □ 
Surse externe □ 
Alte surse: [indicați] 

Valoarea unitara (lei, fără TVA) 366 941,55 lei 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data _22.06.2022__, ora_15:11___), au depus oferta _1__ ofertanți: 

Denumirea operatorilor 
economici 

IDNO Asociații/administratorii 

 SRL Quantis Eco 1021600022826 Madan Tudor 
   
   
   
   
   

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
S.R.L. Quantis Eco     

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

DUAE prezentat    
Oferta-deviz prezentat    
informații 
generale despre 
ofertant 

prezentat    

Cerere de 
participare  
Anexa nr.7) la 
documentația 
Standart la 

prezentat   
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ordinal 
ministerului 
Finantelor 
nr.115 din 
15.09.2021 

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

certificate de 
conformitate a 
principalelor 
materiale și 
prezentarea 
mostrelor 

neprezentat    

ultimul raport 
financiar 

prezentat    

certificat 
privind lipsa 
datoriilor 

prezentat    

certificat ISO 
9001 

prezentat    

declarație 
privind 
experiența 
similară, lista 
lucrărilorexecut
ate și finisate în 
ultimii 3 ani, 
conform anexei 
nr.12 și 13, 
însoțit de 
certificări de 
bună execuție 
pentru cele mai 
importante 
lucrări. 
Valoarea, 
perioada și locul 
execuției 
lucrărilor și 
precizarea dacă 
au fost 
efectuarea în 
conformitate cu 
normele 
profesionale din 
domeniu și dacă 
au fost duse la 
bun sfîrșit, 
adrese și nr. de 
telefon 

incompleta    

disponibilitate 
de bani lichizi 

prezentat cu 
situația la data 
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300 000 lei MD 
(certificatul 
băncii la care se 
deserveste) 

de 04.04.2022 

termen de 
garanței pentru 
lucrări minim 2-
3 ani 

prezentat    

Garanția pentru 
ofertă de 2% 

Prezentat/    

Garanția de 
bună execuție a 
contractului în 
valoare de 5% 
din valoarea 
ofertei fără 
TVA 

prezentat    

Grafic de 
executare a 
lucrărilor  
(Anexa nr.10 la 
documentația 
Standart la 
ordinal 
Ministerului 
Finanțelor 
nr.115 din 
15.09.2021 

prezentat    

formularul 
informative 
despre ofertant 

prezentat    

declarațiile 
privind 
obligațiile 
contractuale față 
de alți 
beneficiari 

prezentat    

declarație 
privind lista 
principalelor 
lucrări executate 
în ultimul an de 
activitate. 

prezentat    

Declarație 
privind 
personalul de 
specialitate 
și/sau a 
experților 
propus/propuși 
pentru 

Prezentat, 
neprezentarea 

certificatelor de 
atestare tehnico 
profesională a 
specialistilor 
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implimentarea 
contractului, 
inclusive 
diriginte de 
santier cu 
testările în 
domeniul 
lucrărilor 
executate. 
Anexa 15 
Declarațiile 
privind dotările 
specific, utilajul 
și echipamentul 
necesar pentru 
îndeplinirea 
lucrărilor 

prezentat    

Lista 
subcontractanțil
or și 
partea/părțile 
din contract 
care sunt 
îndeplinite de 
către acestea. 
Anexa 16 

prezentat    

Informație 
privind 
asocierea anexa 
14 

prezentat    

Avizul 
Inspectiei de 
stat în 
Construcții 

neprezentat    

     
Declarația 
privind 
confirmarea 
identității 
beneficiarilor 
efectivi și 
neîncadrarea 
acestora în 
situația 
condamnării la 
participarea la 
activități ale 
unei organizații 
sau grupări 
criminale, 
pentru corupție, 
fraudă și sau 

prezentat    
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spălare de 
bani*Conform 
ordinului MF 
nr.45 din 
24.11.2020 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lucrări de 
reparație a 
foișoarelor la 
Instituția de 
Educație 
Timpurie 
nr.2 din  
com. Truseni 

     
SRL ”Quantis Eco” 337 934,08 1 lot - - 

      

* 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 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: __________________________________                 
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11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

(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) 
      
      
 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. (1)__ lit , c.__.             

Argumentare:   

Grupul de lucru pentru achiziții publice în urma evaluării ofertei depuse de către SRL Quantis Eco a 
constatat următoarele: 

1. S.R.L. ”Quantis Eco” nu a prezentat Avizul Inspecției de Stat în construcții solicitatt în Anuțul 
de participare. 

2. Ofertantul S.R.L. ”Quantis Eco” nu a prezentat experiența similară pentru lucrările executate și 
finisate în ultimii 3 ani de zile, ofertantul nu întruneste aceasta cerință solicitată în 



8 
 

documentația de atribuire, deoarece este înregistrat în Registrul de stat al persoanelor juridice la 
data de 19.05.2021, ceea ce denotă faptul că exercită activitate economică de pînă la 1 an de 
zile. Mai mult ca atît din lista lucrărilor executate în perioada de 1 an de zile se constată că a 
executat lucrări de ” infrastructură de comunicații”/servicii informaționale, fiind subantreprenor 
SRL ” Eurostil Construct” și avînd terț susținător SRL ”Rapid Link”.  

3. Certificatul băncii la care se deserveste ofertantul SRL Quantis Eco privind disponibilitatea de 
bani lichizi pentru implimentarea proiectului dat este eliberat de  către B.C. ”Victoriabank” la 
data de 04.04.2022, ce conține soldul final tocmai  în luna aprilie 2022, fiind o informație ce nu 
reflecta situația financiară reală în perioada de evaluare a ofertei prezentate (iunie-august 
2022). 

4. Ofertantul SRL ”Quantis Eco” nu a prezentat certificate de atestare tehnico-profesională a 
specialistilor contractați pentru implimentarea proiectului de execuție, inclusiv a dirijintelui de 
șantier cu testările în domeniul lucrărilor, cerință solicitată în documentația de atribuire. 

În acest context grupul de lucru în temeiul art.71, alin, 1, lit c) a legii nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice a decis anularea procedurii de achiziție publică, deoarece ”niciunul dintre 
ofertanți nu a întrunit condițiile de calificare prevazute în documentația de atribuire”. 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

S.R.L. Quantis Eco 15.08.2022 e-mail 
   
   
   
   

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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 Numărul Cod CPV Valoarea contractului Termen de 
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operatorului  
economic 

și data 
contractului/ 

acordului-cadru 
fără TVA inclusiv TVA 

valabilitate al 
contractului/acor

dului-cadru 
       

       

       

 

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

 

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. 













DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice

Nr. 12 din 16.08.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractanttr:

Denumirea autorittrtii contractante Pretura sectorului Buiucani

Localitate Mun. Chisindu

IDNO r 00760 I 009509

Adresa Str. Mihai Yiteazul,2

NumIr de telefon 022 295070.0222950'79

Numir de fax 022295069

E-mail oficial buiucani@pmc.md

Adresa de internet www.buiucani.md

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Zglav oc Dan iela, 068240 I 07,
dan iela.zglavoc(Emai l.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tinul procedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisa

Procedura de achizi{ie repe}4td-(4u.pi ud Nr:

Tipul obiectului contractului de achiziliel acordului-
cadru

Lucrdri

Obiectul achizi{iei "Conceptul de amenajare a parcului "LalzYor", completarea

Ei modificarea proiectului 3473, sectorul Buiucani, mun.

Chisintru"

Cod CPV 45200000-9

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea

procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
proce dur i de c dt I icit at i a des c his d)

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p or t alulu i guv er nqment al www. m t e nder. g ov. m d)

Nr,W
Link-ul: M-Tender

Data publicdrii; 08 iulie 2022

Platforma de achizi{ii publice utilizattr achizitii.md

Procedura a fost inclustr in planul de achizi{ii publice

a autorittr{ii contractante

rDa nNu
Link-ul c6tre planul de achizilii publice publicat:

www.preturabuiucani.md

Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:nr. -5 din I3.01.2022

Link-ul: BAP

Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
duod caz)

rAcord-cadru nsistem dinamic de achizilie olicitalie
electronicd aCatalog electronlc

Sursa de finan{are Buget de stat

Valoarea estimattr (lei, /drd TVA) 6428,00

3. Clarificlri privind documenta(ia de atribuire:

Data solicittrrii clarifi ctrrilor 8 iu\2022, 18:47

Denum irea operatorului elenqrnlq
Expunerea succinti a solicitlrii de clarificare Cerem sd publicati Forma I desfasurata mai jos va invadarea

un extras din decizia ANSC, decizie recenta. F I cerem sa fie

publicate cel tirziu luni pina la 13, in caz contrar vom fi
nevoili sa contestam in acest context, Agentia invedereaz6

prevederile din Documentafia standard pentru realizarea

achiziliilor publice de lucrlri, aprobat6 prin Ordinul

Ministrului Finanlelor nr. 69 din 07.05.2021, la caz,

documenta{ia de atribuire, Anexa nr.23 ,,Caiet de sarcini",

care stabileqte expres prin Notf, ca ,,Autoritatea contractantd

trebuie sI ataSeze la caietul de sarcini, Fo

1



nr. I - Lista cu cantit6file de lucrlri, descifrat (publicarea
descifrat[ a consumului de resurse aferent fieclrei norme de

deviz)", ceea ce autoritatea contractantl nu a efectuat,

prevederea respectivl necesita a fi respectat[ intru asigurarea
principiului transparenlei prevdzut la art. 7, respectiv qi art.

37 supra citat din Legea nr. 13112015 qi anume pentru a oferi
o descriere exactd qi completl a specifica(iilor tehnice care in
consecin{6 pune ofertanlii in condi{ii egale la elaborarea
ofeftelor, iar la evaluarea acestora duce la asigurarea
principiului tratamentului egal fafi de ofertanti; Aici va
oferirr un extras din decizia ANSC Nr. 03D-352-22 Data'.
29,06.2022 si cerem repetat publicarea F 5 sau a Fl
DESFASURAT si asta pentru a exclude contesta{iile
ulterioare pe faptul ofilerilor neconforme

Expunerea succintX a rtrspunsului Anexa la caietul de sarcini este plasata

Data transmiterii I I iu\2022, 10:31

Data solicitlrii clarificlrilor 1l it|2022,09:17
Denum irea operatorului econom ic

Expunerea succinttr a solicitdrii de clarificare Buna ziua, de ce garantia pentru oferta ffebuie de efectuat
doar la contul autoritatii?

Expunerea succintl a rlspunsului Conform legislatiei in vigoare

Data transmiterii I I iul 2022,09:50

Data solicittrrii clarificirilor I I iul 2022. 09:55
Denumirea operatorului econom ic
Expunerea succinttr a solicittrrii de clarificare Nu a-ti raspuns la intrebare. Conform legislatiei in vigoare

mai este si posibilitatea prezentarii unei garantii bancare,

modificati va rog anuntul.

ExDunerea succinttr a rdsDunsului Rdmine cerinta prevazuta in anuntul de participare

Data transmiterii ll iu\2022.10:33

Data solicitlrii clarifictrrilor 1l iul2022.ll:01
Denum irea oneratorului econom ic
Expunerea succinttr a solicittrrii de clarificare Atunci repetam intrebarea de ce garantia pentru oferta trebuie

de efectuat doar la contul autoritatii? Daca raspunsul nu va fi
concret si clar conform legislatiei in viigoare, ne rezervam

dreptul sa contestam documentatia de atribuire precum si alte
puncte la care inca nu am ajuns sa cerem clarificari

Expunerea succintl a rlspunsului Hotarirea Guvemului nr. 638, sectia 2 pct.126 ii ofera

autoritatii contractante dreptul de a constata forma garantiei
pentru oferla. IN ANUNTUL DE PARTICIPARE
ATJTORITATEA CONTRACTANTA S-A CONFORMAT
ACES'| EI NORME. In art. 68 din Legea 131/15 gasiti aceeasi

stipulare.

Data transmiterii 12 iu\2022, 10:05

Data solicitlrii clarificlrilor ll iu\2022,12:00
Denum irea operatorului econom ic

Expunerea succinti a solicitirii de clarificare Conform HG638120, secfiunea 4, 126. Garan(ia pentru ofert6
se exprimI in lei moldovenegti sau in valutd strdin6 qi este

constituitA dupd cum se men{ioneazd in documenta{ia de

atribuire, prin una dintre urm6toarele forme: l) scrisoare de

garanlie bancarS; 2) transfer pe contul autoritf,{ii contractante;

3) cauliune; 4) acreditivul ,,stand-by"; 5) alte forme care nu

contravin legii, Deci urmeazd sd oferili posibjlitate

2



operatorului economic de a alege sub ce form[ prezintd
giranlia penffu ofertS. Solicitlm modificare anunfului de

DarticiDare.

Expunerea succintl a rlsPunsului H"t"rl*, Gr**ului nr.638, sectia 2 pct.l26 ii ofera

autoritatii contractante dreptul de a constata forma garantiei

pentru oferta. IN ANUNTUL DE PARTICIPARE

AUTORTTATEA CONTRACTANTA S-A CONFORMAT
ACESTEI NORME. ln art. 68 din Legea 131/15 gasiti aceeasi

stipulare. Modificarea anuntului de participare nu va fi
operata..

Data transmiterii 12 iu\2022, 1007

Data solicitirii clarifictrrilor ll iu\2022,12:05

Denumirea operatorului eqenernle

Expunerea suecinttr a solicitlrii de clarificare p.t" t5 trb p"t. 14, cum urmeazd a fi confirmatd experien{a

personalului de specialitate propus pentru implementarea

contractului?

Expunerea succintl a risPunsului Corrrttati 
".t 

ZZ dn Legea nr, 13 I / 15, unde gasiti raspuns la

intrebare exPres.

Data transmiterii 12 iu\2022,10:11

Data solicittrrii clarifi cirilor I I iul 2022, l2:08

Denum irea operatorului egqnern-le

Expunerea succinttr a solicittrrii de clarificare p"t. f S *U pct.23 disponibilitatea de bani lichizi' Anexa 9 la

lare faceli referin{6 de fapt este modelul scrisorii garanliei

bancare pentru ofert6. Solicitdm si fie clarificat aceastA

situatie.
C"r*lt"ti *t2l di" Legea nr.13l/15, unde-i explicit

raspunsuI la intrebare
Expunerea succintd a rtrsPunsului

12 iu\2022,10:13Data transmiterii

flofo cnlioifirii elcrifi etrrilor 11 iu\2022, 12:17

Denumirea oPeratorului economic

-Expunerea 
succinttr a solicittrrii de clarificare Pct. 15 sub pct. '26 Dealarapa prlvrno corllu'IllilrEa rus,Lrrotrr

beneficiarilor efectivi. Vom menliona cI declaralia dat6 se

prezintd de cdtre ofertantul desemnat c6qtig6tor, la momentul

semndrii contractului propriu zis. in anungul de participare

urmeazda fi men{ionat c5 declaralia dat6 se prezintd de cf,tre

operatorul economic desemnat ca ciEtigdtor, motivul este cd

l; completarea acestei declaralii se indicd IDNP-ul

beneflciarului efectiv, ceea ce este calificat ca date cu caracter

oersonal. Solicitdm moditcare anuntului de p

D*1"*1t", ,p-b"ta p-n Ordinul Ministrului Finan{elor
nr l1( din )A noiemhrie2020Expunerea succinti a rtrsPunsului

12 iu\2022, 10',11

tt nrl )022. 12'.36
Data sollcttarll clar

@e a ofertei. pct.l, citat: organizarea,

calificarea qi experien{a personalului desemnat pentru

.*".utut"u contraciului, in cazul in care calitatea personalului

desemnatareunimpactsemnilrcativasupraniveluluicalitativ
de executare a contractului; ce se sub-inlelege prin factorul

dat? cum se demonstreazd acest aspect la etapa evalulrii

of.n.lor. La fel qi pct.2, citat: calitatea, inclusiv avantajele

iehnice, caracteristiiile estetice gi func{ionale; avantajele Ei

caracteristicile estetice a le cuP

Denum lrea 0pera luI'urul suurrurrr rL

Erpunetea succinttr a solicittrrii de clarificare
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Expunerea succintl a rlspunsului CONSULTATI art.26 din t.egea nr,l3ll15 sau angajati un
jurist sa va talmaceasca legea data, Avem plasate peste 20 de

proceduri cu criterii de atribuire analogice. Contestatiile
facute la criteriile susmentionate vor avea un singur efect -
taraganarea cu rea vointa a desfasurarii procedurii de

achizitie. VA DORESC SUCCES
Data transmiterii 12 iu\2022, 1025

Data solicittrrii clarifi ctrrilor 12 iu\2022,10:22
Denum irea operatorului economic
Expunerea succinti a solicittrrii de clarificare Nu este corect sa ne limitati la o singura forma de garantie

pentru ofefta, alegerea trebuie sa fie facuta de catre OE din
toate formele posibile, nu de catre Dvs. DE CE solicitati
garantia pentru oferta doar prin transfer la contul Dvs?
Raspundeti la intrebare ya rog.

Expunerea succintd a rtrspunsului La intrebarea data v-a fost dat raspuns de repetate ori.
CONSULTATI LEGEA CORECT, DAR NU O
INTERPRETATI DUPA BUNUL VOSTRU PLAC.

Data transmiterii 12 iu\2022. 10:22

Data solicitdrii clarificlrilor l4 iu\2022.09:00
Denumirea operatorului econom ic
Expunerea succinttr a solicittrrii de clarificare Buna ziua, va rugam sa publicati rechizitele bancare in

vederea perfectarii garantiei prin transfer la contul autoritatii
contractante, multumim anticipat.

Expunerea succintl a rlspunsului Banca: Trezoreria de stat IBAN :

MDI ITRPCDV5 18410A0161 IAA, BIG TREZMD2X
Rechizitele bancare sunt plasate qi in punctul nr. 15,

subpunctul 4, din Anunful de participare. Dac[ intervin
intreblri privind rechizitele bancare pute[i contacta
contabilul gef la nr. tel. 022295079.

Data transmiterii 14 iul2022.09:53

4. Modifictrri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care au fost operate modificdri)

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

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

5. P0ntr la termenul-limiti (data 28.07.2022,10:00 ), au depus oferta I ofertant:

Nr. Denumirea operatorului econom ic IDNO Asocia{iil
administratorii

I SRL "Vastavit" I 004600066894 Stdvil6 Vitalie

6. Informa(ii privind ofertele depuse Ei documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate de ctrtre
operatorii economici:

Denumire document

Denumirea operatorului economic

SRL "Vastavit"

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

Propunerea tehnicd prezentat

Propunerea financiard prezentat
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Garantia Pentru oferti

Documente de calificare

Se va consmna prin:

Graficul de execu{ie

Declaralie de neincadrare in situa{iile ce determin[

excluderea de la procedura de afiibuire, ce vin in

licarea art. I 8 din Lesea nr. 13 1 4141Q3 i229-ll
Declarafie privind conduit6 eticl gi neimplicarea in

ici frauduloase si de

lnformatii generale

Oectutali. privind obligaliile contractuale fa16 de alli

prezentat

prezentat

Demonstrarea experien{ei operatorului economic in

domeniul de activitate aferent obiectului contractului

ceurmeazdafiatribuit
Declaralie privind lista principalelor lucrdri executate

in ultimul an de activitate
Oect'o.atl. privind dotirile specifice, utilajul 9i

echipamentul necesar pentru indeplinirea
a contractului

Declaralie privind personalul de specialitate propus

implementarea contractului

Certifi cSrile de atestare lennico-proteslona
Oerrortttutea accesului la personal / un organism

tehnic de specialitate, care sd garanteze asigurarea

unui controlul al calitatii
Certificate emise de organisme independente cu

privire la sistemele sau standardele de management al

calitilii $i managemgnt de mediu

Manualul Catitatii
t-irto *U.ontractanlilor qi partea/pdrfiIe din contract

care sunt indePlinitete cat19

Avizul Agentiei Supraveghere Tehnicd

Perioada de garaqlis a lullg11lel

Oitp*iUititrte de bani lichizi sau linii de credit,

n""Lrut pentru indeplinirea contractului de achizitie

Cif**.di.a@
Cazier iudiciar
Declaratte, aprobatd prin Ordinul Ministrului

Finantelor nr.145 din 24 noiembrie 2020

(lnformayia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din documentalia de

atribuire Si se va consemna prin: prezentsl, nrpirrrotot, nu corespunde (in cazul cdnd documentul afost prezentqt' dar nu

corespundecerinlelor de calificar e))

T.Informa{iaprivindcorespundereaofertelorcucerin(elesolicitate:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Pre{ul
ofertei

(tird TVA)*

-6?85 rXJ4
lei

Cantitate
pi unitate

de
mIsurI

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

rTl + +
Lucr[ri "ConcePtul de

amenajare a Parcului "La

lzvor", comPletarea si

modifi carea Proiectulu i

3473, sectorul Buiucani,
mun. Chisina

SRL "Vastavit"

* in cazul utilizdrii licitayiei electronice se va indica prelul oferteifinale

DUAE
nrezentat

prezentat

Cererea de participare
prezentat

prezentat

prezentat

prezent4 .=___=---
prezentat

prezentat

prezentat

orezentat
prezentat

ptezentat

Dtezclrlat
prezentat

Dtezclltat

prezentat

Drezental
Drezentat
prezentat



( t nfor mal ia pr iv ind " C or es punderea cu

consemna prin: ,,r" in cazul corespuno

8. Pentru elucidarea unor necla

stabilite in documenta{ia de :

nlele de calificare" si "Corespunderea cu specificaliile tehnice" , se va

Si prin ,,-" in cazul necorespunderii)

{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerin{ele

ruire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-a solicitat:

Data
solicit6rii

Operatorul economir Informa{ia solicitatl Lezmatul rdspunsului operatorului

economic

nla

9. Ofertantii respinqi/descalificafi:

Denum irea operatorulu i econor IC Motivu I respingeri i/descalifi clrii

nla

10. Modalitatea de evaluare a ofe

Pentru fiecare lot n
Pentru maimulte loturi cumulate n

Pentru toate loturile o
Alte limitEriprivind numf,rul de loturi ct

Justificarea deciziei de a nu atribui contr

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut n

Costul cel mai scIzut o

Cel mai bun raport calitate-Pref n

Cel mai bun raport calitate-cost o

pot fi atribuite aceluiagi ofertant: findicalil

(in caz,l in care in cadrul procetlurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile

de atribuire aplicate Si denuntirea lotttrilor a/brente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va completa pentru loturile care aufost atribuire in baza criteriilor; cel mai bun raport calitate-pre1 sau cel mqi bun

raport calitale-cost)

Factorii de evalua 'e
Valoarea din ofr

(fIrI TVA)
rtA Punctajul calculat

SR "Vastavit" Total 1007o

Denumire factorul I
Organizar ea, califi carea 9i experienla

personalului desemnat pentru executarea

contractului, in cazul in care calitatea

personalului desemnat are un impact

semnificativ asupra nivelului calitativ de

executare a contractului; '-

Ponderea

10%

6785 I 3 5.84

Denumire factorul 2

Calitatea, inclusiv avantajele tehnice,

caracteristici le estetice li furylgryE-

Ponderea
llYo

6785 I 35.84

Denumire factorul 3

Pre{ul ofertei

Ponderea

30%

6785 1 3 5.84

13. Reevaluarea ofertelor:

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



14. in urma examintrri, evalutrrii qi compartrrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie public[/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizitie public6:

in temeiul art. 7l alin. 
- 

lit 
-.

Argumentare:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de

mlsur[

Pre{ul unitar
(fIrI TVA)

Pre{ul total
(fIrd TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

"Conceptul de

amenajare a
parcului "La
Izvor",
completarea si

modificarea
proiectului 3473,

sectorul
Buiucani, mun,
Chisinau"

SRL "Vastavit" 6785I35,84 67851 35,84 8142163,01

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

um irea operatorului ecqnqrn-le

(ldormarea operatorilor economici implicayi in procedura de atribuir^e despre cleciziile grupului de lucru pentru achizilii se

realizeazd in conformitate cu preveder'ile arlr. 3 I al Legii nr. I 3 I din 3 iulie 20 I 5 pr ivind achiziliile publice)

yelecrali termenul cle asteptarc re.\pectut. ('alc'ularett termenelor prevd:ttte cle Legea nr' l3l din 3 iulie 2015 privind

achiziliile publice, inclus;iv'a termenelor de a;teptare, se efbcrreoza in confbrmirate iu prevederite TITLI'ILt'll IV Capitolul

i (iolldorro Termenttlui) qlCocluluiCivil at RepubIic:ii Moldovu1'

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

7

Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

I O ,if* in cazul transmiterii comunictrrii prin
loace electronice gi/sau fax o"rrrl i, t"* valoarea estimatd a contractului este mai

mic6 decdt pragurile prevdzute la art.2 alin' (3) al Legii

nr. 1 3 I din 3 iulie 201 5 privind achiziliile publice n I t ,il"J, 
"azul 

netransmiterii comunic6rii prin

iiloace electronice Ei/sau fax n

n I I zite 1, r"^l t.ansmiterii comunicirii prin mijloace

electronice qi/sau fax Iffi estimata a contractuluieste

egal6 sau mai mare decdt pragurile previzute la.art'2

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

achiziliile publice
J 16 ,r,le 1" c-rl netransmiterii comunicdrii prin

mijloace electronice $i/sau fax n

Termen de valabilitate
al
contractu lui/acord ulu i-
cadru

Numtrrul
gi data
contractului/ acordului-
cadru



18. Informa(ia privind achizi(ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica dati se completeazd doar in cazul in

care la procedura de achizi{ie publicl au fost aplicate criterii de durabilitate Ei s-a incheiat

contract/cgntracte pentru loVloturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

prin prezenla dare de seamd, grupul de lucru declurd cd termenul de a;leptare pentru tncheierea conltactului/contractelor

indicute afost respectat (exceptd.nd cazurile prevdzute de art. 32 atin. (3) al Legii nr. t3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile

publice ), precum Ei ca in cazul depunetii conresfiliilor Si/sau recepliondrii rapoailelor de monitorizare, aceastea au fost

examinate qi solu(ionate.

prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conftrmd corectiludinea desfdsurdrii procedurii de achizilie'

fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare,

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi(ii:

Vasile Moroi

Au fost aplicate criterii pentru achizi!ii
verzi)?

rublice durabile (achizi(ii (DA/NU)

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contr:
pentru care au fost aplicate criterii de d (indicali suma cu TVA)

Codul CPV al lotului/loturilor pentru ct

du rabilitate:
re au fost aplicate criterii de

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au lbst aplicate

criterii de du rabilitate:

Prelul cel mai scSzut n
Costul cel mai sc6zut I
Cel rrai bun raport calitate-preJ o
Cel mai bun raport calitate-cost o
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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.02__din   17 august 2022       .    
 
1.Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenția Națională a Arhivelor 
Localitate mun.Chișinău 
IDNO 1006601004138 
Adresa mun.Chișinău, str.Gh.Asachi nr.67/B 
Număr de telefon 022-28-16-40 
Număr de fax 022-72-97-93 
E-mail oficial  secretariat@arhiva.gov.md 
Adresa de internet www.arhiva.gov.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Natalia Paladi, tel 022-28-16-40 
natalia.paladi@arhiva.gov.md 

 
2.Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări X 

Obiectul achiziției Lucrări de reparație a fațadei, construcția tamburului și 
copertinelor în cadrul proiectului de execuție 
„Reconstrucția acoperișului și fațadelor clădirii cu nr. 
cad.0100214.122.01 pe terenul cu nr.cad. 0100214.122 
situat în mun.Chișinău, sec.Centru, str.Gh.Asachi nr.67 
bloc B”, etapa 2 

Cod CPV 45261910-6 
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-1653293750281 
Link-ul:achiziții.md/ro/public/tender/21056930 
Data publicării:24.05.2022 

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

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

XDa  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
secretariat@arhiva.gov.md 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:18.05.2022 
Link-ul:bap.@tender.gov.md 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 4.612.430,00 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire 

http://www.mtender.gov.md/
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(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   

Data solicitării clarificărilor  03.08.2022 
Denumirea operatorului economic „Caves Grup” SRL 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare 1.Coincidența poziției nr.3 ,,CL55A’’ din Caietul de 

Sarcini și Formularul nr.5,,Catalog de prețuri’’ cu 
poziția nr.3,,CL55A’’ nu ați indicat elementele de fixare 
sub placaj de fațade de ventilare 
2.Norma ,,CL53A’’: Panourile Etalbon 4 mm și Panouri 
compoziție de aluminiu este una și aceeaș și dacă în 
costul lor intră și carcasa metalică pentru fațade 
ventilare? 

Expunerea succintă a răspunsului  1. Norma,,CL55A’’ presupune inclusiv ,,elementele de 
fixare sub placaj de fațade de ventilare 
2. Norma ,,CL53A’’ Panouri   compoziție de aluminiu 
 4 mm   Etalbon presupune inclusiv costul pentru 
carcasa metalică pentru fațade ventilare. 
 

Data transmiterii 03.08.2022 

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 16.06.2022__, ora_10_:_00__), au fost depuse 5 (cinci) oferte de 
către: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL „Caves Grup” 1014600004998 Triboi Victor 
2. SRL „Livart Prim” 1012600038364 Carabadjac Artur 
3. SRL „Lux Gaz” 1004600011768 Pleșca Alexei/ 

Pleșca Gheorghe 50%/ 
Pleșca Alexei 50% 

4. SRL „Eurostil Construct” 1010600001209 Pașcan Alexei 
5. SRL „Magda” 1002600011546 Munteanu Nicolae 

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic  
SRL „Caves 

Grup” 
    

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

 

Propunerea tehnică  
prezentat 

    

Propunerea 
financiară 

prezentat     

DUAE Prezentat     
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Garanția pentru 
ofertă 
(după caz) 

 
prezentat 

    

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

 

Cerere de participare prezentat     
Oferta prezentat     
Declarație privind 
valabilitatea ofertei 

 
prezentat 

    

Devizele de cheltuieli 
(formele:3,5,7) 

prezentat     

Garanție pentru ofertă 
(1% din valoarea 
ofertei) 

prezentat     

DUAE prezentat     
Certificat de 
înregistrare a 
operatorului 
economic/Extras din 
Registrul de Stat 

prezentat     

Avizul  Inspecției de 
Stat în Construcții 

prezentat     

Raport financiar pe 
anul trecut de 
activitate 2021 

prezentat     

Certificat valabil 
privind lipsa sau 
existența restanțelor 
față de bugetul public 
național 

prezentat     

Grafic de executare a 
lucrărilor 

prezentat     

Declarație privind 
experiența similar pe 
ultimii trei ani de 
activitate (2019-2021) 

prezentat     

Declarație privind lista 
principalelor lucrări 
similar efectuate în 
ultimul an de 
activitate 

prezentat     

Declarație privind 
dotările specifice, 
utilajului și 
echipamentului 
necesar pentru lucrări 

prezentat     

Declarație privind 
personalul de 
specialitate propus 
pentru implimentarea 
contractului 

prezentat     

Lista 
subcontractanților și 
părțile din contract 
care sunt îndeplinite 

Nu sunt 
implicați 

    

Diriginte de șantier, prezentat     
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atestat conform 
legislației în vigoare 
Certificat de la 
Centrul de instruire în 
domeniul securității și 
sănătății în muncă 

prezentat     

Certificate de 
conformitate a 
materialelor , conform 
cerințelor de sarcini, 
legislației în vigoare și 
Cerificat privind 
calitatea lucrărilor în 
vederea protecției 
mediului:Certificat 
ISO 9001 și ISO 
14001 

prezentat     

Extras din contul 
bancar curent despre 
disponibilitatea 
banilor lichizi, sau 
certificate de linie de 
credit din ultimele trei 
zile după publicarea 
procedurii 

prezentat     

Conformitatea 
deținerii 
laboratoarelor proprii 
autorizate și acreditate 
în modul stabilit, sau a 
contractelor cu aceste 
laboratoare 

actualizat     

Certificate de 
conformitate și calitate 
la principalele 
material utilizate 

la necesitate     

Termenul de garanție 
a lucrărilor 5 ani de la 
data semnării 
ultimului proces 
verbal de predare-
primire a lucrărilor 

prezentat     

Manualul 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 corespunde cerințelor de calificare) 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lucrări de reparație 
a fațadei, construcția 
tamburului și 
copertinelor în 
cadrul proiectului de 
execuție 

SRL „Caves 
Grup” 

3548390,64 1 buc + + 

     



5 
 

„Reconstrucția 
acoperișului și 
fațadelor clădirii  nr. 
cad.0100214.122.01 
pe terenul cu nr.cad. 
0100214.122 situat 
în mun.Chișinău, 
sec.Centru, 
str.Gh.Asachi nr.67 
bloc B”, etapa 2 

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 

20.06.2022 SRL „Caves Grup” 1.Mărimea salariului 
indicat 
2.Procentul cheltuielilor 
de regie 
3.Confirmarea costului a 
unor materiale de bază 
propuse în devizul de 
cheltuieli și utilizate la 
lucrările respective 

1.La stabilirea salariului mediu al 
muncitorilor sa ținut cont de 
prevederile Amendamentului CP 
L.01.02:2012/A2:2022 pct.B.3.1cu 
respectarea metodologiei de elaborare 
a documentației de deviz, conform 
cerințelor CP L.01.01 și prevederilor 
din B.2 al prezentei instrucțiuni, dar 
nu mai mic decât salariul mediu, fixat 
și publicat trimestrial de BNS. Pentru 
trimestrul IV 2021 această valoare 
este de 51,92 lei/ora 
2.Cota cheltuielilor de regie în 
mărime de 6% a fost determinată în 
baza CPL 01.03.2021 și este 
suficientă pentru acoperirea 
cheltuielilor necesare 
3.Prețurile sunt reale, datorită 
experienței de colaborare din anul 
2014 cu cei mai mari furnizori de pe 
piața materialelor („Supraten”, 
„Nanu-Market”, „Bicomplex” SRL, 
„Max-stro”)  

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
1.  SRL Livart Prim preț majorat comparativ cu ofertantul câștigător 
2.  SRL Lux Gaz preț majorat comparativ cu ofertantul câștigător 
3.  SRL Eurostil Construct preț majorat comparativ cu ofertantul câștigător 
4.  SRL Magda preț majorat comparativ cu ofertantul câștigător 

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]          
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Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _Sunt lucrări complex dependente, descrise 
într-un proiect de executare cu acelaș CPV.                  

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

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

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lucrări de reparație 
a fațadei, 
construcția 
tamburului și 
copertinelor în 
cadrul în cadrul 
proiectului de 
execuție 
„Reconstrucția 
acoperișului și 
fațadelor clădirii nr. 
cad.0100214.122.01 
pe terenul cu nr.cad. 
0100214.122 situat 
în mun.Chișinău, 
sec.Centru, 
str.Gh.Asachi nr.67 
bloc B”, etapa 2 

SRL „Caves 
Grup” 

  1 buc 3548390,64 3548390,64 4258068,77 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

1.  SRL „Livart Prim” 09 august 2022 e-mail 
2.  SRL „Lux Gaz” 09 august 2022 e-mail 
3.  SRL „Eurostil Construct” 09 august 2022 e-mail 
4.  SRL „Magda” 09 august 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) 

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

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

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

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

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

14.Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractului
/acordului-

cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

SRL „Caves 
Grup” 

Cu capital 
autohton/ 

 

 

41 16.08.2022 45261
910-6 

3548390,64 4258068,77 31.12.2022 

15.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 
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nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau 
recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate.  

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 





















DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 1/PR din 16.08.2022

1. Date cu privire Ia autoritatea contractantă:

2. Date cu privire Ia procedura de atribuire:

Denumirea autorității contractante Centrul Național de Transfuzie a Sângelui
Localitate Mun. Chișinău
IDNO 1006601004242
Adresa Str. Academiei, 11
Număr de telefon +373 22 109080
Număr de fax +373 22 109085
E-mail oficial singe@ms.md
Adresa de internet www.cnts.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail) Buciumas Sergiu, iurist@,cnts.md, 069712387

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

Bunuri

Obiectul achiziției Consumabile, reagenți și teste în scopul implementării 
Proiectului „Răspuns umanitar la refugiații din Ucraina 
în Moldova”

Cod CPV 33100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă)

Nu este cazul

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

Nr: ocds-b3wdp1 -MD-1656066025719
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp 1-
MD-1656066025719?tab=contract-notice
Data publicării: 24.06.2022

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md

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

Da
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://cnts.md/despre-noi/achizitii-publice-organizate- 
in-cadrul-cnts

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
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 6501531,60 lei

(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

1

mailto:singe@ms.md
http://www.cnts.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp
https://cnts.md/despre-noi/achizitii-publice-organizate-in-cadrul-cnts


Data transmiteriiData transmiterii

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

5. Până la termenul-Iimită (data 26.07.2022, ora 10:00), au depus oferta 14 ofertanți:

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării]

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

[Indicați numărul de zile]

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

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii

1. GBG-MLD SRL 1003600117582 Tudor Ceaicovschi

2 IM Becor SRL 1003600060828 BEZERIURIE;
SUNSTRINGLIMITED

3 Pharmony SRL 1015600025123 Alexandru Șarco

4 ECHIPAMED-PLUS SRL 1003600077677 Iurchevici Valeriu,
Iurchevici Maia

5 SC"Imunotehnomed"SRL 1002600012565 Sergiu RAȚĂ

6 AELO GRUP SRL 1011600009752 Cobzari-Țurcan Rodica
Cojocari Elisaveta

7 Zeticon SRL 1015600021745 Talpis Andrei/
George Catinean Vlad

8 LifeMed Group SRL 1016600014720 Ionașcu Andrei
Iliev Ana

9 Ecochimie SRL 1002600052156 Iurcu Nicolae
Iurcu Tatiana

10 Celeritas SRL 1003600000578 Larisa Plugaru

11 IM Natusana SRL 1006600025657 Tutunaru Diana
Tutunaru Nicolae 
SC ”In Corpore” SRL

12 Medglobalfarm SRL 1016600000765 Granaci Boris

13 ICS "Farmina" SRL 1002600010549 CORZUN ROMAN 
INVESTPHARMA LTD

14 MEDICLIM AM SRL 1003600131744 Ciupe Mircea
Ciupe Anda

Denumirea
Denumire document operatorului 

economic

2
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Documentele ce constituie o: erta
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Propunerea tehnică prezen 
lat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezent
at.

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezent 
at

preze 
ntat

preze 
ntat

Propunerea financiară prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezent 
at

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezent 
at

preze
ntat

preze 
ntat

DUAE prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezent 
at

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezent 
at

preze
ntat

preze 
ntat

Garanția pentru ofertă prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezent 
at

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen
tat

prezen 
tat

prezent 
at

preze 
ntat

preze 
ntat

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

Cerere de participare (Anexa 
nr.7)

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezent 
at

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezent 
at

preze 
ntat

preze 
ntat

Declarație privind valabilitatea 
ofertei (60 zile) (Anexa nr. 8)

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezent 
at

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

Prezen 
tat

prezen 
tat

prezent 
at

preze 
ntat

preze 
ntat

Certificat de atribuire a 
contului bancar

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezent 
at

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

neprez 
entat

prezen 
tat

prezent 
at

preze 
ntat

preze 
ntat

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

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezent 
at

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

neprez 
entat

prezen 
tat

prezent 
at

preze 
ntat

preze 
ntat

Lista fondatorilor operatorilor 
economici (nume, prenume, 
codul personal)

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezent 
at

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

neprez 
entat

neprez 
entat

prezent 
at

preze 
ntat

preze 
ntat

Certificat privind lipsa sau 
existența restanțelor față de 
bugetul public național

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezent 
at

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

neprez 
entat

prezen 
tat

prezent 
at

preze 
ntat

preze 
ntat

Situația financiară, raport 
financiar

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezent 
at

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

neprez 
entat

neprez 
entat

prezent 
at

preze 
ntat

nepre 
zentat

Criterii de calificare CE/SM prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

prezent 
at

prezen 
tat

prezen 
tat

prezen 
tat

neprez 
entat

prezen 
tat

prezent 
at

preze 
ntat

preze 
ntat

(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 economie

Prețul ofertei
(fără TVA)*

Cantitate și 
unitate de 

măsură

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice
Lot 1 -Teste pentru tehnologia de 
examinare de laborator a 
donatorilor de sânge/componente 
sanguine și 
sângelui/componentelor sanguine 
donat la prima etapă de triere, 
inclusiv

GBG-MLD SRL 768000,00 48000 test + +
IM Becor SRL 980160,00 48000 test + +

Lot 2 -Teste pentru tehnologia de 
examinare de laborator a 
donatorilor de sânge/componente 
sanguine și 
sângelui/componentelor sanguine 
donat la a doua etapă de triere

IM Becor SRL 1560000,00 2400 test + +

Lot 3 -Set consumabile pentru 
realizarea plasmaferezei

Pharmony SRL 284809,00 2000 set + +

Lot 4 -Sistem închis de containere 
de plastic pentru recoltarea și 
procesarea sângelui uman donat, 
tip „sus-jos” 450/400/400 ml cu 
separarea stratului leuco- 
trombocitar și componente 
sanguine și soluție aditivă pentru 
eritrocite

ECHIPAMED- 
PLUS SRL

733800,00 12000 buc + +

SC'Imunotehno 
med"SRL

948360,00 12000 buc + +
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Lot 5 -Soluție aditivă pentru 
trombocite

AELO GRUP 
SRL

120000,00 500 fi + +

Zeticon SRL 155000,00 500 11 + +
Lot 6 -Set consumabile pentru 
colectarea trombocitelor în doza 
dubla de trombocite si una doza 
de plasma

AELO GRUP 
SRL

2354500,00 850 set +

Zeticon SRL 2545750,00 850 set + +
Lot 7 -Scarificatoare LifeMed Group 

SRL
1800,00 12000 buc + +

Ecochimie SRL 1812,00 12000 
buc

+ +

Lot 8 -Tampon steril LifeMed Group 
SRL

13080,00 12000 
buc

+ +

Celeritas SRL 15240,00 12000 buc - +
IM Natusana SRL 17400,00 12000 buc - +

Lot 9 -Tampon îmbibat cu soluție 
dezinfectantă cu conținut de iod

LifeMed Group 
SRL

16320,00 24000 buc + +

IM Natusana SRL 16800,00 24000 buc - +
Lot 10 -Tampon mare îmbibat cu 
alcool

Ecochimie SRL 7248,00 48000 buc + +

LifeMed Group
SRL

8160,00 48000 buc + +

Lot 11 -Lamele medicale Zeticon SRL 85000,00 2000 sud + +
AELO GRUP 
SRL

104000,00 2000 sud + +

Lot 12 -Mănuși SC'Imunotehno 
med"SRL

32256,00 48000 buc + +

Medglobalfarm 
SRL

36000,00 48000 buc + +

Ecochimie SRL 60000,00 48000 buc + +
ICS "Farmina" 
SRL

86400,00 48000 buc + +

Lot 13 -Eprubetă, tip II, LifeMed Group 
SRL

18480,00 12000 buc + +

Lot 14 -Eprubetă, tip III, 8/9/10 
ml

LifeMed Group 
SRL

23400,00 12000 buc + +

Lot 15 -Eprubetă, tip VII, LifeMed Group 
SRL

930,00 4000 buc + +

Lot 16 -Reagenți pentru 
examinarea produselor sanguine 
la prezența germenilor microbieni 
anaerobi și aerobi

MEDICLIM AM 
SRL

242000,00 2000 fl + +

Lot 17 -Bandaj (Fase) de tifon, 
7m x 14cm, nesterila, densitatea 
min. 32 g/m2

ICS "Farmina" 
SRL

10000,00 2000 buc + -t-

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

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

Data 
solicitării

Operatorul 
economic

Informația solicitată Rezmatul răspunsului 
operatorului economic

29.07.2022 AELO GRUP 
SRL

Prezentarea documentelor ce ar confirma 
corespunderea criteriilor de eligibilitate

03.08.2022
A prezentat informația
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9. Ofertanții respinși/descalifîcați:

solicitate în licitație, inclusive prezentarea 
cataloagelor, manualului de utilizare, 
instrucțiuni de utilizare, imagini ale produsului, 
ale ambalajului primar și secundar pentru 
produsul „ Soluție aditivă pentru trombocite,,.

solicitată, 54 file

03.08.2022 MEDICLIM 
AM SRL

Prezentarea ultimului raport financiar 03.08.2022 A prezentat 
Raportul financiar 2021 -7 file

Lot 1 -Teste pentru tehnologia de examinare de laborator a donatorilor de sânge/componente sanguine și 
sângelui/componentelor sanguine donat la prima etapă de triere, inclusive

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
IM Bccor SRL Oferirea prețului mai mare în raport cu oferta câștigătorului

Lot 4 -Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea și procesarea sângelui uman donat, tip „sus - 
jos” 450/400/400 ml cu separarea stratului leuco-trombocitar și componente sanguine și soluție aditivă pentru 
eritrocite

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
SC"Imunotehnomed"SRL Oferirea prețului mai mare în raport cu oferta câștigătorului

Lot 5 -Soluție aditivă pentru trombocite
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

Zeticon SRL Oferirea prețului mai mare în raport cu oferta câștigătorului

Lot 6 -Set consumabile pentru colectarea trombocitelor în doza dubla de trombocite si una doza de plasma
Denumirea operatorului 

economic
Mlotivul respingerii/descalificării

AELO GRUP SRL Oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, în baza 
art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015: 
în anunțul de participare/caietul de sarcini autoritatea contractantă a solicitat: 
Sistemul de colectare a trombocitelor să fie asigurată: 
cu soluție fiziologică (NaCl 0,9%- în volum de 500ml, sterilă, apirogenă, pentru 
infuzie i/v), recipient din plastic;
cu prezența tubulaturii de conexiune la soluția fiziologică.

Tubulaturile de conexiune la soluția FF și soluția anticoagulantă fiind asigurate 
cu clame.

Operatorul economic AELO GRUP SRL prin oferta propusă Nu corespunde 
cerințelor tehnice solicitate și anume lipsa portului de conexiune pentru soluția 
NaCl

Lot 7 -Scarificatoare
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

Ecochimie SRL Oferirea prețului mai mare în raport cu oferta câștigătorului

Lot 8 -Tampon steril
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

Celeritas SRL Oferirea prețului mai mare în raport cu oferta câștigătorului
IM Natusana SRL Oferirea prețului mai mare în raport cu oferta câștigătorului

Lot 9 -Tampon îmbibat cu soluție dezinfectantă cu conținut de iod
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

IM Natusana SRL Oferirea prețului mai mare în raport cu oferta câștigătorului

Lot 10 -Tampon mare îmbibat cu alcool
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

LifeMed Group SRL Oferirea prețului mai mare în raport cu oferta câștigătorului

Lot 11 -Lamele medicale
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

AELO GRUP SRL Oferirea prețului mai mare în raport cu oferta câștigătorului
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Lot 12 -Mănuși
Denumirea operatorului economic Motivul rcspingcrii/descalificării

Mcdglobalfarm SRL Oferirea prețului mai mare în raport cu oferta câștigătorului
Ecochimie SRL Oferirea prețului mai mare în raport cu oferta câștigătorului. 

A fost depusă oferta în sumă de 60000,00 lei care depășește cu 
30% valoarea estimată de către autoritatea contractantă pentru 
lotul respectiv.

ICS "Farmina" SRL Oferirea prețului mai mare în raport cu oferta câștigătorului. 
A fost depusă oferta în sumă de 86400,00 lei care depășește cu 
30% valoarea estimată de către autoritatea contractantă pentru 
lotul respectiv.

Lot 17 -Bandaj (Fasc) de tifon, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 32 g/m2
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

ICS "Farmina" SRL A fost depusă o singură ofertă de către operatorul economic 
ICS "Farmina" SRL în sumă de 10000,00 lei care depășește cu 
30% valoarea estimată de către autoritatea contractantă pentru 
lotul respectiv.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport 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 Nu se aplică
Denumire factorul n Ponderea

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului Denumirea 
operatorului 

economic

Cantitate și 
unitate de 

măsură

Prețul 
unitar 
(fără 
TVA)

Prețul 
total 
(fără 
TVA)

Prețul 
total 

(cota "0" 
TVA)

Lot 1 -Teste pentru tehnologia de 
examinare de laborator a donatorilor 
de sânge/componente sanguine și 
sângelui/componentelor sanguine 
donat la prima etapă de triere, inclusiv

GBG-MLD
SRL

48000 test 16,00 768000,00 768000,00
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Lot 2 -Teste pentru tehnologia de 
examinare de laborator a donatorilor 
de sânge/componente sanguine și 
sângelui/componentelor sanguine 
donat la a doua etapă de triere

IM Becor SRL 2400 test 650,00 1560000,00 1560000,00

Lot 3 -Set consumabile pentru 
realizarea plasmaferezei

Pharmony SRL 2000 set 142,4045 284809,00 284809,00

Lot 4 -Sistem închis de containere de 
plastic pentru recoltarea și procesarea 
sângelui uman donat, tip „sus - jos” 
450/400/400 ml cu separarea stratului 
leuco-trombocitar și componente 
sanguine și soluție aditivă pentru 
eritrocite

ECHIPAMED- 
PLUS SRL

12000 buc 61,15 733800,00 733800,00

Lot 5 -Soluție aditivă pentru 
trombocite

AELO GRUP 
SRL

500 fl 240,00 120000,00 120000,00

Lot 6 -Set consumabile pentru 
colectarea trombocitelor în doza dubla 
de trombocite si una doza de plasma

Zeticon SRL 850 set 2995,00 2545750,00 2545750,00

Lot 7 -Scarificatoare LifeMed 
Group SRL

12000 buc 0,15 1800,00 1800,00

Lot 8 -Tampon steril LifeMed
Group SRL

12000 buc 1,09 13080,00 13080,00

Lot 9 -Tampon îmbibat cu soluție 
dezinfectantă cu conținut de iod

LifeMed 
Group SRL

24000 buc 0,68 16320,00 16320,00

Lot 10 -Tampon mare îmbibat cu 
alcool

Ecochimie SRL 48000 buc 0,1510 7248,00 7248,00

Lot 11 -Lamele medicale Zeticon SRL 2000 sud 42,50 85000,00 85000,00
Lot 12 -Mănuși SC'Tmunotehn 

omed"SRL
48000 buc 0,6720 32256,00 32256,00

Lot 13 -Eprubetă, tip II, LifeMed
Group SRL

12000 buc 1,54 18480,00 18480,00

Lot 14 -Eprubetă, tip III, 8/9/10 ml LifeMed
Group SRL

12000 buc 1,95 23400,00 23400,00

Lot 15 -Eprubetă, tip VII, LifeMed 
Group SRL

4000 buc 0,2325 930,00 930,00

Lot 16 -Reagenți pentru examinarea 
produselor sanguine la prezența 
germenilor microbieni anaerobi și 
aerobi

MEDICLIM 
AM SRL

2000 fl 121,00 242000,00 242000,00

Anularea procedurii de achiziție publică: 

în temeiul art. 71 alin. 1 lit d) ,,au fost depuse numai oferte care: - depășesc cu 30% valoarea estimată 
a achiziției, calculată conform prezentei legi” se anulează procedura de achiziție pentru Lotul nr. 17- 
Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 32 g/m2.

Argumentare: pentru Lotul nr. 17- Bandaj (Fase) de tifon, 7m x 14cm, nesterila, densitatea min. 
32 g/m2, a fost depusă o singură ofertă de către operatorul economic ICS "Farmina" SRL în sumă de 
10000,00 lei care depășește cu 30% valoarea estimată de către autoritatea contractantă pentru lotul 
respectiv.

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

Nr. Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de 
transmitere

1. GBG-ML1) SRL 04.08.2022 e-mail
2 IM Becor SRL 04.08.2022 e-mail
3 Pharmony SRL 04.08.2022 e-mail
4 ECHIPAMED-PLUS SRL 04.08.2022 e-mail
5 SC"Imunotehnomed"SRL 04.08.2022 e-mail
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6 AELO GRUP SRL 04.08.2022 e-mail
7 Zeticon SRL 04.08.2022 e-mail
8 LifeMed Group SRL 04.08.2022 e-mail
9 Ecochimie SRL 04.08.2022 e-mail
10 Celeritas SRL 04.08.2022 e-mail
11 IM Natusana SRL 04.08.2022 e-mail
12 Medglobalfarm SRL 04.08.2022 e-mail
13 ICS "Farmina" SRL 04.08.2022 e-mail
14 MEDICLIM AM SRL 04.08.2022 e-mail

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

V 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

întreprinderea:
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin

Numărul
și data

contractului/ acordului- 
cadru

Cod
CPV

Valoarea у / 
contractului Termen de 

valabilitate 
ai 

contractulu 
iIII fără TVA

GBG-MLD SRL Cu capital 
autohton

1/PR
16.08.2022 331000

00-1 768000,00 31.12.2022

IM Becor SRL Cu capital mixt 2/PR 16.08.2022 331000
00-1 1560000,00 31.12.2022

Pharmony SRL Cu capital 
autohton

3/PR
16.08.2022 331000

00-1 284809,00 31.12.2022

ECHIPAMED- 
PLUS SRL

Cu capital 
autohton

4/PR
16.08.2022 331000

00-1 733800,00 31.12.2022

AELO GRUP 
SRL

Cu capital 
autohton

5/PR
16.08.2022 331000

00-1 120000,00 31.12.2022

Zeticon SRL Cu capital 
autohton

6/PR
16.08.2022 331000

00-1 2630750,00 31.12.2022

LifeMed Group
SRL

Cu capital 
autohton

7/PR
16.08.2022 331000

00-1 74010,00 31.12.2022
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Ecochimie SRL Cu capital 
autohton

8/PR 16.08.2022 331000
00-1 7248,00 31.12.2022

SC'Imunotehno 
med"SRL

Cu capital 
autohton

9/PR 16.08.2022 331000
00-1 32256,00 31.12.2022

MEDICLIM AM 
SRL

Cu capital 
străin

10/PR 16.08.2022 331000
00-1 242000,00 31.12.2022

Notă: Deoarece Proiectul „Răspuns umanitar la refugiații din Ucraina în Moldova” numărul de 
înregistrare 8721150617906, este inclus înLISTA proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub 
incidența tratatelor internaționale, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, 
taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează 
poluarea mediului, precum și aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile și 
serviciile destinate acestora, conform anexei nr.l a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova Nr. 246 din 
08.04.2010 „Cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de 
asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica 
Moldova este parte” astfel, cota TVA se exclude.

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:

Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

_____________Doina BANARI___________
(Nume, Prenume)

9
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DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 1/CF din 17.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Centrul Național de Transfuzie a Sângelui
Localitate Mun. Chisinău
IDNO 1006601004242
Adresa Str. Academiei, 11
Număr de telefon +373 22 109080
Număr de fax +373 22 109085
E-mail oficial sînge@ms.md
Adresa de internet www.cnts.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail) Buciumas Sergiu, iurist(3>cnts.md, 069712387

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

Bunuri

Obiectul achiziției Camere frigorifice și containere (lăzi) frigorifice, pentru 
extinderea capacităților de stocare a produselor sanguine 
și asigurarea condițiilor necesare pentru transportarea 
acestora, în cadrul realizării Proiectului „Răspuns 
umanitar la refugiații din Ucraina în Moldova”

Cod CPV 33100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă)

Nu este cazul

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

Nr: ocds-ЬЗwdp 1 -MD-1657117696249
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-
MD-1657117696249?tab=contract-notice
Data publicării: 06.07.2022

Platforma de achiziții publice utilizată achiziții.md

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

Da
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://cnts.md/dcspre-noi/achizitii-publicc-organizate- 
in-cadru l-cnts

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz)

Licitație electronică

Sursa de finanțare Buget de stat
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1734520,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

1
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http://www.cnts.md
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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)

[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 27.07.2022, ora 11:00), au depus oferta 1 ofertanți:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii

1. SRL Dina - Codug 1002600032981 Cociug Mihail

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL Dina - Cociug
Documentele ce constituie oferta

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

prezentat

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

Cererea de participare prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat
Certificat de atribuire a contului bancar prezentat
Dovada înregistrării persoanei juridice în 
conformitate cu prevederile legale din țara în care 
OE este stabilit

prezentat

Certificat privind lipsa sau existenta restantelor față 
de bugetul public național

prezentat

Documente ce atestă calitatea bunurilor prezentat
Documente confirmatoare (prospecte) și documente 
tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, 
lista accesoriilor echipamentului oferit

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:
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Denumirea lotului
Denumirea 

operatorului 
economic

Prețul ofertei
(tară TVA)*

Cantitate și 
unitate de 

măsură

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice
Lot 1
Cameră frigorifică cu 
temperatura joasă - 
minus - 30 0 C pentru 
păstrarea plasmei 
sanguine congelate

SRL Dina - 
Cociug

1287100,00 1 Buc + +

Lot 2
Cameră frigorifică cu 
temperatura plus 4 0 C, 
pentru păstrarea 
produselor sanguine

SRL Dina -
Cociug

200820,00 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:

Data 
solicitării

Operatorul 
economic

Informația solicitată Rezmatul răspunsului 
operatorului economic

29.07.2022 SRL Dina -
Cociug

1. Confirmarea privind prezentarea la livrare a 
documentelor tehnice pentru camera frigorifică;
2. Confirmarea privind punerea în funcțiune, testarea 
parametrilor tehnici și instruirea personalului medical și 
tehnic-ingineresc de către operatorul economic 
câștigîtor în termen de 5 zile din data finalizării 
instalării;

3. Confirmarea privind oferirea gratuită a Procedurilor 
standard de operare în activitatea camerei și instruirea 
în baza acestora corespunzătoare a personalului 
implicat în operarea camerei, asigurat de operatorul 
economic câștigător, pe parcursul a 5 zile lucrătoare din 
momentul punerii în funcțiune a camerei;

4. Confirmarea privind asigurarea gratuită a 
funcționalității, mentenanței, reparației camerei pe toată 
perioada de garanție;

5. Confirmarea a unei perioade de garanție nu mai 
mică de 36 luni din data instalării și punerii în 
funcțiune;

6. Declarația privind reacționarea la comunicarea 
telefonică a reprezentantului Centrului Național de 
Transfuzie a Sângelui în o perioada de până la 8 ore sau 
mai puțin la locul beneficiarului, în cazul apariției 
neconformităților în activitatea camerei și/sau 
defecțiunilor tehnice la camera livrată, pe toată 
perioada de garanție (36 luni din data instalării și 
punerii în funcțiune);
7. Acord privind asigurarea gratuită a funcționalității, 
mentenanței, reparației camerei pe toată perioada de 
garanție a camerei livrată în corespundere cu 
prevederile contractului de achiziție.

1. Confirmarea privind prezentarea la 
livrare a documentelor tehnice pentru 
camera frigorifică;
2. Confirmarea privind punerea în 
funcțiune, testarea parametrilor tehnici 
și instruirea personalului medical și 
tehnic-ingineresc de către operatorul 
economic câștigîtor în termen de 5 zile 
din data finalizării instalării;

3. Confirmarea privind oferirea 
gratuită a Procedurilor standard de 
operare în activitatea camerei și 
instruirea în baza acestora 
corespunzătoare a personalului implicat 
în operarea camerei, asigurat de 
operatorul economic câștigător, pe 
parcursul a 5 zile lucrătoare din 
momentul punerii în funcțiune a 
camerei;

4. Confirmarea privind asigurarea 
gratuită a funcționalității, mentenanței, 
reparației camerei pe toată perioada de 
garanție;

5. Confirmarea a unei perioade de 
garanție nu mai mică de 36 luni din 
data instalării și punerii în funcțiune; 
Vă informăm că compania Dina- 
Cociug SRL va putea declara punctul 
Nr.6 din documentația de atribuire, 
după ce va fi semnat contractul de 
Deservire tehnică

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
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10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport 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

(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)

Lot 1
Cameră frigorifică cu temperatura 
joasă - minus - 30 ° C pentru 
păstrarea plasmei sanguine congelate

SRL Dina - Cociug 1 buc 1287100,00 1287100,00

Lot 2
Cameră frigorifică cu temperatura 
plus 4 0 C, pentru păstrarea 
produselor sanguine

SRL Dina - Cociug 1 buc 200820,00 200820,00

Anularea procedurii de achiziție publică:

în temeiul art. 71 alin. 1 lit a. („nu a fost depusă nici o ofertă”) se anulează procedura de achiziție 
pentru Lotul nr. 3 - Container (ladă) frigorifică.

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL Dina - Cociug 10.08.2022 e-mail

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

H 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

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

larăTVA

SRL Dina -
Cociug

Cu capital 
autohton

1/CF 17.08.2022 331000
000-1

1487920,00 31.12.2022

Notă: Deoarece Proiectul „Răspuns umanitar la refugiații din Ucraina în Moldova” numărul de 
înregistrare 8721150617906, este inclus înLISTA proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub 
incidența tratatelor internaționale, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, 
taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează 
poluarea mediului, precum și aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile și 
serviciile destinate acestora, conform anexei nr.l a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova Nr. 246 din 
08.04.2010 „Cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de 
asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica 
Moldova este parte” astfel, cota TVA se exclude.

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:

Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport
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' .. ; -■ ■ ■ - ? .
calitate-preț □

Cel mai bun raport 
calitate-cost □

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

_____________Doina BANARI___________
(Nume, Prenume)
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DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitii publice □

Nr. 9 din 06.08.2022

Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante Scoala Profesionala nr.5
Localitate mun. Chisinau
IDNO 1007600008295
Ad res a Sec. Botanica, str. Burebista.66
Numar de telefon 022550076. 022523729. 022523467
Numar de fax 022550076
E-mail oficial sp5.chisinau@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact (типе, prenume. telefon. 
e-mail)

Juc Mariana. Pascaru Tatiana

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de preturi
Procedura de achizitie repetata (dupa caz) Nr:-
Tipul obiectului contractului de achizitie/ 
acordului-cadru

Bunuri □

ObiectuI achizitiei P ro d u s e  a lim e n ta re  p e n tru  1 ju m a ta te  al a n u lu i 
d e  s tu d ii 2 0 2 2 -2 0 2 3

Cod CPV 0 3 2 0 0 0 0 0 -3

Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (in cazul 
aplicarii allor procedw i decal licilalia 
deschisct)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamenlal 
www.mlender.gov. md)

Nr: 21060058
I in k -n l: o c d s -b 3 w d p 1 -M D -1 6 5 7 8 6 9 1 1 2 3 7 4

Data publicarii: 15.07.2022
Platforma de achizitii publice utilizata '□ achizitii.md;

Procedura a fost inclusa in planul de 
achizitii publice a autoritatii contractante

□ Nu
Link-ul catre planul de achizitii publice publicat:

Anunt de intentie publicat in BAP (dupa caz) Data: -
Link-ul:-

Tehnici si instrumente specitlce de atribuire
(dupa caz)

□Licitatie electronics

Sursa de finantare □Buget de slat:
Valoarea estimata (lei. far a TVA) 120 781

Clarificari privind documentatia de atribuire:

mailto:sp5.chisinau@gmail.com
http://www.mlender.gov


Data solicitarii clarificarilor -

Denumirea operatorului economic -

Expunerea succinta a solicitarii de 
clarificare
Expunerea succinta a raspunsului -

Data transmitcrii -_

Modificari operate in documentatia de atribuire:

Rezu m a tu 1 modifica rilo r -

Publicate in BAP/alte mijloacelor de 
informare (dupa caz)

-

Termen-limita de depunere si deschidere a 
ofertelor prelungit (dupa caz)

-

Pana la termenul-limita (data 26.07.2022 , ora 14:00). au depus oferta 2 ofertanti:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/
administratorii

1. Delmix Prim SRI. 1010600031257 Dilan Galina
2. Baguette SRI. 1014600037741 Curdova Svetlana

Informatii privind ofertele depuse si documentele de calificare si aferente DUAE prezentate de 
catre operatorii economici:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Delmix Prim 
SRL

Baguette SRE - "

Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna prin: prezental, neprezentat, mi corespunde)

Propunerea tehnica prezentat prezentat
Propunerea linanciara prezentat prezentat
DUAE prezentat prezentat
Garantia pentru oferta 
(dupa caz)

- -

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

Informapi generale 
despre ofertant

prezentat prezentat

Certificat/deeizie/extras 
de inregistrare a 
intreprinderii

prezentat prezentat

Certificat de atribuire a 
contului bancar

prezentat prezentat

Certificat privind lipsa 
sau existenta datoriilor 
fata de Bugetul Public 
National eliberat de 
Serviciul Fiscal de Stat 
al Republicii Moldova 
sau din tara de 
reziden(a a ofertantului

prezentat prezentat
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Autorizatie sanitar- 
veterinara de 
functionare

prezentat prezentat

Autorizatie sanitar 
veterinara pe imitate de 
transport

prezentat prezentat

Certificat. de 
conformitate/

prezentat prezentat

Cerificat de 
inofensivitate /aviz 
sanitar

prezentat prezentat

Declaratia pe proprtia 
raspundere privind 
neimplicarea in 
practici frauduloase §i 
de compere

prezentat prezentat

(Informalia privind denumirea documentelor prezentale se va indica in conformitate cu cerintele din 
document afia de atribuire si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul 
cdnd documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerintelor de calificare))

Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pretul
ofertei

(fara TVA)*

Cantitate 
si unitate 

de masura

Corespunderea 
cu cerintele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificatiile 

tehnice
LoM Delmix Prim SRL 52 525,56 lot + +

Baguette SRL 66 910.40 lot + +
Lot 2 Delmix Prim SRL 31 236.67 lot + +

Baguette SRL 32 029.10 lot -f +
Lot 3 Delmix Prim SRL 8 700.00 lot + +

Bguette SRL 1 1 112.00 lot + +
Lot 4 Delmix Prim SRL 17 865,75 lot + +

Baguette SRL 19 426.65 lot + +

* In cazul ulilizarii Hcitatiei eleclronice se va indica pretul ofertei finale
(Informatia privind "( orespunderea cu cerintele de calificare " si "Corespunderea cu speciftcaliile 
tehnice " . se va consemna prin: ,, + ” in cazul corespunderii si prin - " in cazul necorespunderii)

Pentru elueidarea unor neclaritati sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerintele stabilite in documentatia de atribuire (inelusiv justificarea pretului anormal de scazut) s- 
a solicitat:

Data
solicitarii

Operatorul economic Informatia solicitata Rezmatul raspunsului 
operatorului economic

- - - -

Ofertantii respinsi/descalificati:

Denumirea operatorului economic Motivui respingerii/descalificarii
- -

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

j



Pentru fiecare lot □

Criteriul de atribuire aplicat:

Pre(ul cel mai scazut □

Informafia privind factorii de evaluare aplicati:

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

Denumire factorul 1 Ponderea - -

Denumire factorul n Ponderea - -

Reevaluarea ofertelor:

(Se va complela in cazul in care oferlele aufosl reevaluate repelat)

Motivul reevaluarii ofertelor -

Modifiearile operate -

In urma examinari, evaluarii si compararii ofertelor depuse in cad ml procedurii de atribuire s-a
dec is:

Atribuirea contractului de achizitie publicti/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate si 
unitate de 

masura

PretuI unitar
(fara TVA)

PretuI total
(fara TVA)

PretuItotal 
(inclusiv 
TVA)

P ro d u s e SRL Delmix Lot 1 80 494,55 89 845,55
a lim e n ta re Prim Lot 2
p e n tru  1 Lot 3
ju m a ta te  al Lot 4
a n u lu i de

s tu d ii 2 0 2 2 -
2 0 2 3

Nota: Procedura de achizitii publice a produselor alimenlare pentru ljum atate a anului de studiu 
2022-2023a fast initiata in 15.07.2022, la intentia grupului de lucru, care la plcmificarea produselor 
alimenlare s-a bazat pe proiectul planului de admitere inainlat de MEC (anul I- 332). Admitere 
propriu zisa. s-a inmatriculal cu mull mai putin elevi, Astfel suntem nevoid so micsoram candtadle 
de produse ulimentare solicitate in ( OP sus mentionate.

Anularea procedurii de achizitie publica:

In temeiul art. 71 alin. __ lit

Argumentare: ____________________________________________________________________

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii:

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRI. Delmix Prim 28.07.2022 /  e-mail, j
SRL Baguette 28.07.2022 [ e-mail, /
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(Informarea operatorilor economici implicali in procedure/ de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru penlru achizitii se realizeaza in conformitale cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizitiile publics)

Termenul de asteptare pentru tncheierea contractului:

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 achizitiile publice

□  6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice si/sau fax □
□  11 zile in cazul netransmiterii comunicarii 
prin mijloace electronice si/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 achizitiile publice

□  11 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice si/sau fax □
□  16 zile in cazul netransmiterii comunicarii 
prin mijloace electronice $i/sau fax □

(Seleclati termenul de asteptare respeclat. Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizitiile publice. inclusiv a termenelor de asteptare. se efectueaza in conformitale cu 
prevederile TITLULU1IVCapitolul 1 (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

Contractul de achizifie/acordul-cadru Tncheiat:

Denumirea
operatorului

economic

A .........................................................................

Intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/

Numarul 
si data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractuluifata TVA inclusiv

TVA

SRI.
1)1 1 M I X  

P R I M

Cu capital 
autohton

55
05.08 .2022

0 3 2 0 0 0 0
0-3 80 494.55 89 845.55 31.12.2022

Informatia privind achizitii publice durabile (achizitii verzi) (rubrica data se completeaza doar in 
cazul in care la procedura de achizitie publica au fost aplicate criterii de durabilitate si s-a 
incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

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

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

► .

(indicati 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:

Preful cel mai scazut □

Costul cel mai scazut □

Cel mai bun raport 
calitate-prej □

Cel mai bun raport 
calitate-cost □
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Prin prezenta dure de seama, grupul de lucrii declare) ca termemd de asteptare pentru incheierea 
contractului/contractelor indicate a fast respectat (exceptdnd cazurile prevazute de art, 32 alia. (3) at Legii nr. 
131 din 3 inlie 2015 privind acliizitiile publice ), precunt si ca in caznl depnnerii contestatiilor si/sau 
receptionarii rapoartelor de monitor hare, aceastea an fast exanimate si solntionate.

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizifii confirma corectitudinea desfafurarii procedurii 
de acltizifie, fapt pentru care poartd raspundere conform prevederilor legale in vigoure.

Conducatorul grupului de lucru pentru achizitii

_Jue Mariana_______________________
(Nume, Prenume)
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr 5 din  17 august 2022  .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IPLT ”Dimitrie Cantemir” 
Localitate Chisinau 
IDNO 1016620007593 
Adresa Chisinau, bd.Dacia  28/3 
Număr de telefon 022 77 25 14 
Număr de fax  
E-mail oficial  dcantemir.chisinau@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

N.Braga, 079541336 

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 Lucrari de reparație curenta a fasadei si scarile la intrare 
Cod CPV 45400000-1 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

 

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

Nr: 21061312 
Link-ul:ocds-b3wdp1-MD-1660041624542 
Data publicării:09.08.2022 

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

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 120000 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor   

http://www.mtender.gov.md/
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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__, ora___:___), au depus oferta ___ 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 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
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) 
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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 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 



4 
 

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. __ lit __.             

Argumentare:  S-a depistat  o eroare în suma contractului. 
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). 

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): 
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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  
 
Aproțcaia Tamara                                                     ______________________ 

 L. Ș 
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                                                   Darea de seama 

de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr.1/17 din  17.08 .2022.    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria or. Vatra  
Localitate Or. Vatra, mun. Chișinău 
IDNO 1007601009554 
Adresa Mun.Chișinău, or. Vatra, str. Șt. Vodă 5 
Număr de telefon 022-615806/ 022596004 
Număr de fax 022-615951 
E-mail oficial  achizitii.vatra@gmail.com 
Adresa de internet www.primariavatra.md  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Brumă Tatiana 
022-615806 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr :  ocds-b3wdp1-MD-1657530157156 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Reparația  capitală a străzii  Grădinilor  , or. Vatra 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: ocds-b3wdp1-MD-1657530157156 
Link-ul: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-

MD-1657530157156 
Data publicării: 11.07.2022 

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

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

□ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
Plan de achiziții anul 2022 – Primăria Orașului Vatra 
(primariavatra.md) 
 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 3 285 503.22 MDL 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

mailto:achizitii.vatra@gmail.com
http://www.primariavatra.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657530157156
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056058/lot/11572521/
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657530157156
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1657530157156
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1657530157156
http://www.primariavatra.md/2022/01/01/plan-de-achizitii-anul-2022/
http://www.primariavatra.md/2022/01/01/plan-de-achizitii-anul-2022/
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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 01.08.2022, ora 08.00 , au depus oferta 5 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
Administratorii 

1. Edilitate S.A. 1003600045544 Haret Iurie 
2. MARNICMIH 1003600021577 Nicolae Rozenbac 
3. S.A. LUSMECON 1002600050842 Potop Veqaceslav 
4. SA Drumuri Straseni 1003600111971 Igor Gonța 
5. Vicoliv Grup SRL 1011600018975 Țurcan Liviu 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

”Edilitate 
”SA 

MARNICMIH S.A. 
LUSMECON 

SA Drumuri 
Straseni 

Vicoliv Grup 
SRL 

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

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

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat prezentat 

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

DUAE prezentat prezentat Prezentat Prezentat „prezentat 

Ofertă   Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat prezentat 

Scrisoare de garanție Bancară Prezentat Prezentat Prezentat prezentat  prezentat 

Graficul de executare a lucrărilor Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat prezentat 

 Declarația de neîncadrare în 
situațiile ce determină excluderea 
de la procedura de atribuire , ce vin 
în aplicare art.18 din Legea 
nr.131/2015 

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat prezentat 



3 
 

Cerere de participare la procedura 
de achiziții 

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat prezentat 

 Declarația privind valabilitatea 
ofertei 

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat prezentat 

Declarația privind obligațiile 
contractuale  față de alți beneficiari 

Prezentat neprezentat Prezentat Prezentat prezentat 

Declarația privind experiența 
similară 

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat prezentat 

Declarația privind lista 
principalelor  lucrări executate în 
ultimul de an de activitate 

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat prezentat 

Declarația privind dotările 
specifice , utilajul și echipamentele  
necesare pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului 

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat prezentat 

Declarația privind  personalul de 
specialitate si/sau experți 
propus/propuși pentru 
implementarea contractul 

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat prezentat 

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

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat prezentat 

Informația privind asocierea Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat prezentat 

Avizul  Agenție de supraveghere 
tehnică   

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat prezentat 

Dovada înregistrării persoane 
juridice  

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat prezentat 

Certificat de efectuarea sistematică 
a plăților , impozitelor, 
contribuțiilor 

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat prezentat 

Ultimul raport financiar pe anul 
2021 

Prezentat Prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certifica de atestare tehnico-
profisională 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Manualul calității prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Deviz forma 3,5,7  prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Perioada de garanție a lucrărilor prezentat neprezentat prezentat prezentat prezentat 

Cazierul juridiciar persoanelor 
juridice 

prezentat neprezentat prezentat prezentat prezentat 
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Condiții speciale neprezentat neprezenta prezentat neprezenta neprezenta 

(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 corespund cerințelor de calificare)) 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lucrări de reparație 
capitală a străzii 
Grădinilor   or. Vatra, 
repetat 

Edilitate S.A. 2 968 103,67  
 

buc + + 
MARNICMIH 3 157 504,63 

 
Buc + + 

 S.A. 
LUSMECON 

3 351 227,72 
 

buc + + 

 SA Drumuri 
Straseni 

3 399 115,64  buc + + 

 Vicoliv Grup 
SRL 

3 410 722,88 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 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
MARNICMIH s-a desemnat oferta cu preț cel mai mic 
S.A. LUSMECON s-a desemnat oferta cu preț cel mai mic 
SA Drumuri Straseni s-a desemnat oferta cu preț cel mai mic 
Vicoliv Grup SRL s-a desemnat oferta cu preț cel mai 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 □               
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(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 
 

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

    

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

Reparația  capitală a 
străzii  Grădinilor or. 
Vatra, repetat  

SA 
”Edilitate” 

1 buc 2 968 103,67  
 

3 561 724,4 3 561 724,4 
 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 
 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SA ”Edilitate” 
 

04.08.2022                                                                                           
edilitate@mail.ru 

SRL ”MARNICMIH” 04.08.2022 maricmih@gmail.com 
SA” Lusmecon” 
 

04.08.2022 step@lusmecon.md 

SA Drumuri Straseni 04.08.2022  gonta.igor1988@mail.ru 
 

Vicoliv Grup SRL 04.08.2022 vicoliv.grup@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) 

 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21056058/lot/11572521/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056058/lot/11572521/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056058/lot/11572521/
mailto:edilitate@mail.ru
mailto:maricmih@gmail.com
mailto:step@lusmecon.md
mailto:gonta.igor1988@mail.ru
mailto:vicoliv.grup@mail.ru
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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 

Întrepr
inderea

: 
Cu 

capital 
autohto

n/ 
Cu 

capital 
mixt/as
ociere/ 

Cu 
capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termen 
de 

valabilit
ate al 

contract
ului/acor

dului-
cadru 

fără TVA inclusiv TVA 

SA”EDILITATE” 
auto
hto
n 

17 17.08. 
2022 

4520000
0-9 

2 968 103,67  
 

3 561 724,4 
 31.12.2023 

 

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 
de durabilitate:  
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Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate: 

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

 

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii 
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 
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DAREA DE SEAMA  
de atribuire a contractului de achiziții publice   v □ 
de încheiere a acordului-cadru                             □ 
de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

 
Nr.  1      Din      03.08.2022           .    

 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

 
Denumirea autorității contractante Liceul Teorwtic Ioan Voda  

Localitate or. Cahul 
IDNO 1012620009784 
Adresa or. Cahul str Stefan cel Mare 118 
Număr de telefon 0299 34289, 067411450 
Număr de fax  
E-mail ioanvoda@mail.ru 
Adresa de internet - 
Persoana de contact Șevcenco Oxana 

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □v 

Obiectul de achiziție Lucrări de amenajare a mini-stadionului de 
minifodbal 

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

 

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

 Nr. 20044881 
 

Data și ora deschiderii ofertelor Data:01.08.2022 Ora: 16-00 
Anunț de intenție publicat în BAP 
 

Nu □    
 

Nu □    
 

Anunț de participare publicat în BAP/ 
Invitația de participare transmisă 

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1657260833517 
 
Link-ul 
https://achizitii.md/ro/public/tender/20044881/ 
Data publicării/08.07.2022 
transmiterii: 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  

Nu□  acord-cadru□ sistem dinamic de achiziție□ 
licitație electronică□ catalog electronic□ 

Sursa de finanțare v Buget de stat □ 
Buget CNAM □ 
Buget CNAS □ 
Surse externe □ 
Alte surse: [indicați] 

  
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1561467261747
https://achizitii.md/ro/public/tender/20044881/
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3. Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire: 

 
Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare 

SRL TREND-CONSTRUCT 
Cod fiscal 1014603002065 

26-07-2022 

Tehnogaz montaj SRL  
Cod fiscal 1003611009052 

29-07-2022 

  
  
  
  
 

4. Clarificări privind documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)  
 
Data solicitării clarificărilor   

Denumirea operatorului economic  

  

  

  

Contestarea documentației de atribuire Nu □v    Da □    
 

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

Indicați sursa utilizată și data publicării: 
 

Transmise operatorilor economici 
înregistrați  

Data:   

Termen-limită de depunere și deschidere 
a ofertelor prelungit 

Nu □  
Da □    Cu ________ zile 

 
6. Până la termenul-limită (data _01-08-2022_ ora_00__:_00_), au fost depuse __2__ oferte: 

 
Denumirea operatorilor 

economici 
IDNO Asociații/administratorii 

SRL TREND-CONSTRUCT 
 

Cod fiscal 
1014603002065 

 

Tehnogaz montaj SRL  
 

Cod fiscal 
1003611009052 

 

   
   
   
   

 
Deschiderea ofertelor a avut loc la data de ______01.08.2022__________ ora ___15_:_00_. 
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Oferte întârziate (după caz): 
 

Denumirea operatorilor 
economici 

Data, ora prezentării Notificări privind 
restituirea ofertelor 

   
 

7. Documentele ce constituie oferta: 
 

Denumirea 
operatorilor 
economici 

Propunerea 
tehnică  

Propunerea                             
financiară 

DUAE Garanția 
pentru ofertă 

(după caz) 
SRL TREND-
CONSTRUCT 

+ + + + 

Tehnogaz montaj SRL  
 

+ + + + 

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

8. Modalitatea de evaluare: 
 

v Pentru fiecare lot        
□                            

Pentru mai multe loturi cumulate    □ Pentru toate loturile  □                               
 

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

 

Justificarea deciziei de a nu atribui 
contractul pe loturi 

 

 
9. Criteriul de atribuire aplicat: 

 
Criteriul aplicat *Denumirea și numărul lotului (această rubrica se va completa în 

cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai 
multe criterii de atribuire) 

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

 

 
10. Informația privind ofertele examinate: 

 

Nr. 
lot 

Denumirea 
lotului 

U
ni

ta
te

a 
de

 m
ăs

ur
ă 

C
an

tit
at

ea
 

Operatori economici  

SRL 
TREND-

CONSTRU
CT 

Tehnogaz 
montaj SRL 

  

  

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă 

TV
A

 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 
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Lucrări de 
amenajare a 
mini-stadionului 
de minifodbal 

buc 1 

45
70

00
 

+ 

45
74

99
,8

9 

+        

 

 

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

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

 

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

Denumirea operatorului economic  

Denumirea lotului  (se va indica punctajul 
total per lot) 

Factorul 1   

Factorul n   

Denumirea lotului (se va indica punctajul 
total per lot) 

Factorul 1   
Factorul n    

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

Denumirea operatorului economic Runda 1 Runda n  
Lotul 1 Prețul fără TVA/noile 

valori 
Prețul fără TVA 

/noile valori 
Operatorul economic 1   
Operatorul economic n   

Lotul n Prețul fără TVA /noile 
valori 

Prețul fără TVA 
/noile valori 

Operatorul economic 1   
Operatorul economic n   

 
11. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire 

 
Denumirea lotului Clasament

ul 
Denumirea operatorului 

economic 
Prețul ofertei fără 

TVA/Punctajul acumulat 
Lotul 1 1   

2   
n   

Lotul n 1   
2   
n   
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12. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea 
ofertei și/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) 
cerințelor stabilite în documentația de atribuire s-a solicitat:  
 

Operatorul 
economic 

Documentul și/sau 
informația solicitată   

Data transmiterii Răspunsul operatorului 
economic 

    

 
13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în 

documentația de atribuire: 
 

Data solicitării documentelor confirmative: ______________________ 
Data prezentării documentelor confirmative: ____________________ 

 
Denumirea 

operatorului 
economic 

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

Lotul 1 

D
en

um
ir

e 
do

cu
m

en
t 

D
U

A
E

 

O
FE

R
T

A
 

G
ra

fic
 d

e 
ex

ec
ut

ar
e 

a 
lu

cr
ar

ilo
r 

C
E

rt
ifi

ca
t d

e 
în

re
gi

st
ra

re
  a

 
în

tr
ep

ri
nd

er
ii 

Fo
rm

ul
ar

 in
fo

rm
at

iv
e 

de
sp

re
 

of
er

ta
nt

 

D
ec

la
ra

tie
 p

ri
vi

nd
 e

xp
ex

pe
ri

en
ta

 
si

m
ila

ra
 

D
ec

la
ra

tie
 p

ri
vi

nd
 d

ot
ar

ile
 sp

ec
ifi

ce
 

A
vi

zu
l I

ns
pe

cț
ei

 d
e 

St
at

  

U
lti

m
ul

 R
ap

or
t F

in
an

ci
ar

 

C
er

tif
ic

at
 d

e 
co

nf
or

m
ita

te
 și

 c
al

ita
te

 

C
E

rt
ifi

ca
t d

e 
ef

ec
tu

ar
e 

si
st

em
at

ic
a 

ap
la

til
or

 

C
er

tif
ic

at
 d

e 
ga

ra
nt

ie
  

D
ec

la
ra

tii
 p

ri
vi

nd
 p

er
so

na
lu

l d
e 

sp
ec

ia
lit

at
e 

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

 
14. Ofertanții respinși/descalificați: 

 
Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descalificării 

SRL TREND-CONSTRUCT Cel mai bun preț 
SRLTehnojazmontaj Preț mare 
  
  
  
  

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

15. În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire , în baza 
deciziei grupului de lucru nr. 1_ din data de 01-08-2022_, s-a decis atribuirea contractului 
de achiziție publică/acordului-cadru: 



6 
 

 
Denumirea lotului  Operatorul 

economic 
desemnat 
câștigător 

Cantitatea   Prețul 
unitar fără 

TVA, lei 

Prețul total 
fără TVA, lei 

Prețul total cu 
TVA, lei 

Lucrări de 
amenajare a mini-
stadionului de 
minifodbal 

SRL TREND-
CONSTRUCT 

1 buc 457000 457000 548400 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL TREND-CONSTRUCT 03-08-2022 Liceul Teoretic Ioan Voda 
<ioanvoda@mail.ru>, Trend-
Construct Trend-Construct 
<trendconstruct2018@gmail.com> 

SRLTehnojazmontaj 03-08-2022 Liceul Teoretic Ioan Voda 
<ioanvoda@mail.ru>, 
tehnogazmontaj_3 
<tehnogazmontaj_3@mail.ru> 

   
   

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: 
 

2. 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 

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

4.  11 zile  în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax 

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

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

7. v 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. 
 
8.Contractele de achiziţie încheiate: 
 

Nr. 
d/o 

Denumirea 
operatorului  

economic,  
(IDNO) 

Num
ărul 
cont
ract
ului 

Data 
contractului 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termenul 
de 

valabilitate 
a 

contractulu
i 

fără TVA cu TVA 

1 
SRL TREND-
CONSTRUCT 

12 15-08-2022 45200000-9 457000-00 548400-00 31.12.2022 
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8. Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

_________Șevcenco Oxana__________________           ____________________ 
(Nume, Prenume)                  (Semnătura) 

 



DARE DE SEAMA

/ de atribuire a contractului de achizifii publice

de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 1 din 17.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantS:

Denumirea autoritltii contractante Liceul Republican cu Profil Sportiv

Localitate mun. Chisindu

IDNO r013620002195

Adresa mun. Chisindu, str. Hristo-Botev 2

Numir de telefon 022- 7 6-7 8-59 ; 022-7 7 -7 7 -03 ;

Numir de fax 022- 77-77-01

E-mail oficial I i ceulrepubl i cansporti v @mangt
Adresa de internet www.lims.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,

e-mail)

Tonu Gheorghe; 0783 17 7 11

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tinul nrocedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisd

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

Bunuri. Produse alimentare

Obiectul achizitiei Produse alimentare pentru semestrul II2022
Cod CPV l s800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental
www.mtender.qov.md)

Nr:21059259
Link-ul: ocds-b3wdo 1 -MD- 1 6565897 19836
Data oublic drii: 30.06.2022

Platforma de achizifii publice utilizati / a.chizitii.md; r e-licitatie.md; n yptender.md

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

r' Da nNu

Link-ul cdtre planul de achrzilii publice publicat:

Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:27.05.2022
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru rSistem dinamic de achrzilre
Licitatie electronicS rCatalos electronic

Sursa de finanfare r' Buget de stat; I Buget CNAM; I Buget CNAS;
r Surse externel r Alte surse: [Indica(iJ

Valoarea estimatl leL fdrd TVA) 2s18900"00



3. Clarific[ri privind documentafia de atribuire:

(se va completa in cazul in care au fost solicitate clarificdri)

4. ModificIri operate in documenta{ia de atribuire:

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

Data solicitirii clarificirilor
Denumirea operatorului economic

Expunerea succinti a solicitirii de

clarificare
Exnunerea succinti a risPunsului
Data transmiterii

Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (dupd caz)

pndica\i sursa utilizatd Si data publicdriiJ

Termen-limiti de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (duPd caz)
flndicayi numdrul de zileJ

5. pini la termenul-limiti (data 22.07.2022, ora 1500), au depus oferta 19 ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

1 Adrika SRL 0 r 4600026086 Covas Adrian

2 Dorianis&Co SRL 003601 001929 Busa Stepan

a SA Franzeluta 002600004030 Colta Nina

4 SRL Alim Total 0 46000009 1 2 Falinciuc Cristina

5 SRL Prodaertrade 0 4600029375 Ceaod Victor

6 SRL Baeuette 0 4600031741 Curdova Svetlana

1 SRL Meltan 0 8600003955 Melnic Tatiana

8 SC IDEEA-PRIM SRL 004600059850 Gore Anatolie

9 I. Gemenii Sirbu 004600032088 Sirbu Gheorghe

0 SC Villa Prodotti S.R.L 0r6600007719 Aerici Alexei

1 CC Nivali-Prod SRL 0066000101 12 MorariVictor

z SRL Produse de Familie 0106000101 1 1 Finciuc Miroslav

J SRL Floreni 00260 1 002055 Stirbul Alexei
/1 SRL Avt Lux Com 0 I 4600040053 Muset Dumitru

5 SRL Viocris Impex 006600032 1 07 Ciobanu Aureliu

6 SA Fabrica de unt Floregti 003607011922 Griqoras Andrei

7 SA Aueur Perla 0026000417 14 Blaea Adriana

8 SRL Credoprim 009600026963 Costru Radu

9 SRL EcoBio-Grup 0 r 0609003033 Fertetchii Andrei



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

de citre oPeratorii economici:

(Informa{ia privind denumirea documentelor prezentate se vo indica tn conformitate cu cerinlele din

documentatia de atribuire Si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul

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

Denumirea operatorului economic

Denumire document t.t
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dl o!t oOll.l
ll'l
Ql a

+ + + + + + + + T + +
Formularul standart al

Documentului Unic de

Achizitii European (DU4D

+ -t- + + T + +

+ + + + + + + + + + + + +
Cererea de ParticiPare + + + + + T

Declara{ie Privind
valabilitatea ofertei

+ + -r -r + -r -r 'l- + + T + + + + + + -t- +

Garan{ia pentru ofertA + + -r -r + + -r -l- + + + + + + + + + + +

Specificalii tehnice + -r + + -r + + + T + + + + + -t- + + + +

Specificalii de prel + + + + + T '1- T + T -r ? + + + + + + +

Autorizatie sanitar -
veterinara de functionare

+ -r 't- + + + f 'r + + + + + + + + T + +

Autorizatie sanitar -
veterinara pe unitate de

transDort

+ ? + + -r + + + + + + + + + + -r + T +

Certifi cat de conformitate
sau alt certificat ce

confirma calitatea si

orovenienta bunurilor

+ + T + + + T T + + + + + + + + + + +

Certificat de detinere a

abatorului sau contract cu

abator (pentru carne de vita
si oorc

+ + + + +

Certificat de detinere a

laboratorului atestat Pentru
efectuarea controlului
permanent asuPra calitatii
sau contract cu asemenea

laborator la procurarea

oroduselor de panifi care

+ + + + -1- + T +

Certificat de calitate si de
provenienta a materiei
prime pentru produsele de
oanificatie

+ + + + -r + + +

Confirmare de detinere a
stocului de faina/griu,
necesar indeplinirii
contractului de achizitie pe

o perioada de cel putin l0
zrle

+ + + + -r + + +

Not6: Solicitare mostre T +



7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea operatorului

economic

Preful
ofertei
(frrI

TVA)+

Cantitate
qi unitate

de misuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificatiile

tehnice

Lotul I
Piine de sriu Adr ka SRL 10,7 5 12000 ke + +

Piine de secara Adr ka SRL 12,05 750 ks + T

Piine din faina
intesrala

Adrika SRL 12,05 750 kg + +

Piine din faina de sriu Adrika SRL 12"05 750 ke + +

Lo ul2
Ch fla cu brinzi Dorianis & CO SRL 3500 buc + +

Ch fla cu scortisoard Dorianis & CO SRL 2.98 5000 buc + +

Ch fla cu masiun Dorianis & CO SRL 2,98 5000 buc + +

Lotul3
Paste fainoase Alim Total SRL 14.17 750 ke + +

Lotul4
Taietei Meltan SRL 29,03 200 ke + +

Lotul5
Faina de sriu Alim Total SRL '7 )) 250 ks, + T

Lotul6
Biscuiti de porumb Meltan SRL 29,08 300 ke + +

Biscuiti de ovas Meltan SRL 31,6',7 300 ke -l- +

Biscuiti cu cereale Meltan SRL 40.00 300 ks T +

Lotul7
Covrieei cu vanilie SC Ideea Prim SRL 21.00 300 ke T +

Lotul S

Carne de vitb Villa Prodotti SRL 143.25 I 000 ke + +

Lotul9
Carne de norcina Villa Prodotti SRL 82,25 I 800 ke + +

Lotul 10

Fileu de saind Floreni SRL 68.s0 3000 ke T +

Lotul 11

Pulpe de pui AVT LUX COM SRL 45 50 2000 ks + +

Lotul 12

Peste congelat Viocris-lmpex 39.20 I 900 ks + +

Lotul 13

Ficat de oasdre Villa Prodotti SRL 41 )O 1200 ke + +

Lotul 14

Cascaval
SA Fabrica de Unt din
Floresti

I 18,25
800 kg

+ +

Lotul 15

Unt
SA Fabrica de Unt din
Floresti

149,26
1500 kg

+ +

Lotul l6

Lapte pasteurizat
SA Fabrica de Unt din
Floresti

1,84
5500 I

+ +

Lotul 17

Smdntdnd
SA Fabrica de Unt din
Floresti

31,04
300 kg

+ +

Lotul 18



Br6nzd de vaci
SA Fabrica de Unt din
Floresti

62,18
300 kg

+ +

Lotul 19

Iaurt cu fructe
SA Fabrica de Unt din
Floresti

7,39
10000 buc

T 1-

Lotul20

Chefir
SA Fabrica de Unt din
Floresti

18,33
1500 I

+ +

Lotul21

Lapte covSgit
SA Fabrica de Unt din
Floresti

20,16
1500 l

+ T

Lotul22
OuI Alim Total SRL )7\ 14000 buc T +

Lotul23
Crupe de gris Alim Total SRL t2.39 300 ke + -r

Lotul24
Crupe de mei Alim Total SRL t6.39 300 ke + +

Lotul 25

Crupe de porumb
(malai)

Alim Total SRL 10,08
500 kg

T -t

Lotul26
Crupe de griu
sfarimate

Alim Total SRL 6,83
500 kg

T T

Lotul2T
Fulei de ovas mdruntit Basuette SRL 20.33 400 ke + f

Lotul28
Orez bob rotund slefuit
intres

Alim Total SRL z))J)
500 kg

T +

Lotul29
Cruoe de hrisca Alim Total SRL 37.50 450 ke + T

Lotul30
Crupa de arnaut Alim Total SRL 15.83 400 ke + +

Lotul3l
Orz din boabe Alim Total SRL 6,83 t25 ke + T

Lotul 32

Mazare slefuita Alim Total SRL 9,26 500 ke T +

Lorul 33
Fasole albe Alim Total SRL 22,56 500 ke + +

Lotul34
Linte Meltan SRL 33,33 100 ke + +

Lotul 35
Zahar - tos Baeuette SRL 20.57 2300 ke + +

Lotul36
Ulei de masline Meltan SRL 85,00 100 l T +

Lotul3T
Uleide floarea soarelui Basuette SRL ?5 ?5 700 I -t- +

Lotul38
Suc din tnere Alim Total SRL r 1.00 2100 | T +

Lotul39
Suc din struguri cu

mere

Meltan SRL I 1,16
3000 I

T +

Lotul40
Suc din tomate Basuette SRL 9.34 2700 | + T

Lotul4l
Mazare verde Basuefte SRL 15.54 250 ks T +

5



Lotul42
Pasta de rosii Baeuefte SRL 31.4',7 500 ks T -l-

Lotul4S
Masiun din mere Alim Total SRL 28.25 200 ks + T

Lotul44
Gem de oaise Baeuette SRL 60.53 200 ke T T

Lotul45
Gem de prune Basuette SRL 52.23 200 ke + T

Lotul46
Conserve din carne de

DOrC

Augur Perla SRL 84,39
50 kg

-f T

Lotul47
Ceai negru Meltan SRL 120.83 40 ke + T

Lotul 48

Cacao Basuette SRL 122.50 50 ks T +

Lotul49
Sare de bucatarie Basuette SRL 8.37 450 ks + T

Lotul 50
Frunze de dafin Prodasrotrade SRL 15s.83 4ks T +

Piper negru Prodasrotrade SRL 210.83 4 ks. T +

Lotul5l
Prune uscate Meltan SRL 65.00 300 ke -r +

Mere uscate Meltan SRL 31.61 300 ke + +

Lotul 52

Brinzica dulce AVT LUX COM SRL 10.00 I I 000 buc + T

Lotul 53
Bomboane Prodasrotrade SRL 68.19 100ke + T

Lotul54
Seminte de mac Prodasrotrade SRL 94.11 10 ks + +

Seminte de floarea
soarelui

Prodasrotrade SRL 45,00 l0 kg
+ +

Lotul55
Porumb conservat Basuette SRL 29.25 l00ks + T

Lotul56
Cartofi A im Tota SRL 7.59 10000 ke T +

Yarza Droaspata A m Tota SRL 8.49 2500 ke + +

Ceaoa A m Tota SRL 1.59 3100 ke -r +

Morcov A m Tota SRL ?(o 2600 ks. T +

Sfecla rosie A m Total SRL 8,68 I 000 ks + +

Lotul5T
Usturoi Prodasrotrade SRL 58.33 60 ks T +

Lotul 58
Verdeata
(marar-natruniel)

Achizilia nu a avut loc

Lotul59
LdmAi Meltan SRL 400 ks + T

Lotul60
Mere proaspete Alim Total SRL 6.92 5000 ke + +

Lotul6l
Mandarine-
Clemantine

Alim Total SRL 22,83
500 kg

f T

Lotul62
Banane Alim Total SRL 23.61 500 ks + +
Lotul 63
Castraveti conservati Baeuette SRL 30.58 150 buc + -r

6



Rosii conservate Basuette SRL 31.61 I 50 buc + T

Lotul 64

Conopida Basuette SRL 29.68 100 ks + +

Lotul65
Brocoli Alim ]'otal SRL 41\./ l00ks + T

Lotul 66
Radacina de telina Alim Total SRL )o'/4 300 ks + T

Lotul6T
Piersici Meltan SRL 15.73 1000 kq + T

Lotul68
Rosii Prodasrotrade SRL 13,89 I 600 ks T +

Lotul69
Castraveti Alim Total SRL 20,81 800 ke + T

Lotul 70
Ardei Prodasrotrade SRL 13.89 1200 ke + +

Lotul Tl
Vdndtd Meltan SRL ll.l l 800 ks + +

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indicq prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespundereq cu specificaliile

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

8. Pentru elucidarea unor neclarit[(i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei

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

scizut) s-a solicitat:

Data
solicitirii

Operatorul
economic

Informafia solicitatl Rezumatul
raspunsulul
operatorului

economic
03.08.2022 SRL Baguete Certificat de conformitate, ce confirmf, calitatea $i provlnlenta

produsului pcntru lotul nr. 46 ,,conserve din came de porc";

Certificat de conformitute sau ult certiftcat, ce confirmd calitatea $i

provinienla produsului pentru lotul nr. 50 ,,condimente" - pozitiile

,,frunze de dafin Ei piper negru",
Certificdt de inofensivitote sou oll ceftificat, ce confirnltr calitatea qi

provinienla produsului pentru lotul nr. 54 ,,semin{e" poziliile

,,seminte de mac qi seminle de floarea soarelui";

Certilicat de inofensivililte sau olt certificst, ce confirnrl calitatea Ei

provinienla produsului pentru lotul nr. 57 ,,usturoi";
Certificat de inofensivitate sou alt ceilificot, ce confirmd calitatea Ei

provinicnla produsului pentru lotul nr. 64 ,,conopida"; (nu

corespunde numf,rul raportului de incerctrri cu numf,rul rezultatelor

de incerclri)
Certilicat de inofensivitote sau olt ceilificat, ce confirma calitatea 9i

provinienfa produsului pentru lotul nr. 68 ,,roqii";
Cerlilicat de inofensivitate sau olt ceftilicot, ce confirml calitatea;i

nrovinienta Drodusului oentru lotul nr.70 .,ardei".

46 - nu aprezentat
50 - a prezentat
54 - a prezentat
57 - aprezentat
64 - aprezentat
70 - aprezentat

Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot

03.08.2022 SRL Meltan Certificat de conformitate sou alt certificat, ce confirnrd calitatea 9i

provinien{a produsului pentru lotul nr. 4 ,,tlie{ei";
Mostrd * pentru lotul nr. 6 ,,biscuili de poruntb, biscuiti de ovds,

biscuiti dc cereale";
Certificot de conformitate sau oll ceftificot' ce confirmd calitatea $i

provinienia produsului pentru lotul nr, 5l ,,prune uscate, mere

uscate";
Certificat de inofensivitate sau alt certificat. ce confirml calitatea gi

provinien{a produsului pentru lotul nr. 67 ,,piersici";
Ceilificot de inofensivitate sflu alt ceftificat, ce confirmd calitatea $i

orovinienta orodusului oentru lotul nr. 7l ..vdndtd"l

4 - a pr ezentat+ garantie

6 - a prezental+garanfie

5 | - a pr ezentat+garanti e
67 - a prezenlat+garantie
7 | - a pr ezentat+garanti e

Lot
Lot
Lot
Lot
Lot

03.08.2022 SRL Alim Total Certificat de conformitote pentru puste fa,inoase calitate suDeriodrd.

sr. B pentru lotul nr. 3 ,,paste lainoase calitate superioarl, gr. B";
M ost rd pentru lotul nr. 3,,paste ldi noase cal itate superioarl, gr. C" ;

Ceftificat de conformitate sou alt certificot, oe confirmd calitatea Ei

provinien(a produsului pentru lotui nr. 43 ,,magiun din mere",

Lot.3-nuaprezentat
Lot. 3 mostrd- aprezenlal
Lot.43 - aprezental
Lot.62-aprezenlat
Lot.64 - aprezentat
Lot.65-aDrezentat



Ceftificat de inofensivitate sau olt certificat, ce confirmd calitatea 9i
provinienla produsului pentru lotul nr. 62 ,,banane";

Ceftificat de inofensivitate sou alt certificat, ce confirmd calitatea $i
provinienla produsului pentru lotul nr. 64,,conopida";

Certificat de inofensivitate sau olt certificttt. ce confirmtr calitatea qi

provinienla produsului pentru lotul nr. 65 ,,brocoli";
Certilicat de inofensivitate sau alt certificat, ce confirmf, calitatea fi

provinien{a produsului pentru lotul nr. 66 ,,rddloinl de Jelind";
Certificat de ino{ensivitate sau alt certilicat, ce confirmd calitatea gi

orovinienta orodusului Dentru lotul nr. 69 ..castraveti proaspeti".

Lot.66-aprezentat
Lot.69-aprezentat
A prezentat garanlie

03.08.2022 SRL
Prodagrotrade

Certificat de conformitote sou olt certificot, ce confirmd calitatea gi

provinienfa produsului pentru lotul nr. 4,,taielei";
Certificat de conformitate sou oll certificot, ce confirmd calitatea gi

provinien{a produsului pentru lotul nr. 50,,condimente" - poziliile

,,frunze de dafin qi piper negru";
Certificat de inofensivitote sau olt certificat, ce confirmd calitatea Ei

provinienla produsului pentru lotul nr. 54,,semin{e" poziJiile

,,seminle de mac qi seminte de floarea soarelui";
Certificat de inofensivitate sau alt certificat, ce confirmd calitatea qi

provinienfa produsului pentru lotul nr. 57 ,,usturoi";
Certificat de inofensivitste sau alt cerlifical, ce confirmf, calitatea 9i

provinienla produsului pentru lotul nr. 67 ,,piersici";
Certificot de inofensivitate sau alt certilicat, ce confirml calitatea Ei

provinienla produsului pentru lotul nr. 68 ,,roqii";
Certilicat de inofensivitate sau olt certificat. ce confirmtr calitatea $i

provinienfa produsului pentru lotul nr.70 ,,ardei".

Lot.4-aprezentat
Lot.50- aprezenlal
Lot. 54 - aprezentat
LoL 57 - aprezentat+garanfie
LoI. 67 - a pr ezentat+garan(ie
Lot. 68 - aprezentat
Lot. 70 - aprezentat

03.08.2022 SRL Adrica Certificotul ce confirmd orezenta aciclului folic si fier pentru lotul
nr. I ,,Pdine" - pozilia ,,paine din fiind de grau fortificata cu

acid folic si fier".

Lot. | -aprezentat

9. Ofertan{ii respin$i/descalificafi:

Denumirea operatorului
economic

Motivul respingerii/descalifi clrii

SA Franzelula Preturi maiorate
I.l. Gemenii Sirbr-r Liosa documentatiei de atribuire. (abator, laborator)
CC Nivali-Prod SRL Preturi ma orate
SRL Produse de Familie Preturi ma orate
SRL Credoprim Preturi ma orate
SRL EcoBio-Grup Preturi ma orate
SRL Floreni, Lot.1 I Nu coresound specificatiile tehnice
SRL Augur Perla, Lot. 44 Liosa documentatiei de atribuire(cert. de confom tate)
SRL Baguette, Lot.46 Lipsa documentatiei de atribu re(cert. de confom tate)
SA Fabrica de Unt din Floregti, LoL 52 Liosa documentatiei de atribu re(nu cresDund sp. tehnice)

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

r' Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numArul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: flndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

r' Pretul cel mai scizut

Costul cel mai scdzut tr
Cel mai bun raport calitate-pre! n
Cel mai bun raport calitate-cost D



(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 aplica{i:

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

va comoleta in cazul in care oferlele au fost reevaluale reDelat
Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile onerate

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denum re factorul I Ponderea

Denum re factorul n Ponderea
13. Reevaluarea ofertelor:

tnDulrea contractulul acntzfite acoroulul-c ru
Denumirea

lotului
Denumirea

operatorului economic
Cantitate pi

unitate de
mlsuri

Pre{ul
unitar

(flrn TVA)

Preful total
(rIrn TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Lotul I
P ne de griu Adrika SRL 12000 ke 10,75 r29000.00 139320.00
P ne de secara Adrika SRL 750 kg 12,05 9037.50 9757.50
Piine din faina
intesrala

Adrika SRL 750 kg 12,05 9037,50 9757,50

Piine din faina de
griu

Adrika SRL 750 kg 12,05 9037,50 9757,50

Lotul2
Chifla cu brinzd Dorianis & CO SRL 3500 buc 3,24 I 1340.00 t2247.20
Chifla cu
scortisoard

Dorianis & CO SRL 5000 buc 2,98 14900,00 16092,00

Chifla cu magiun Dorianis & CO SRL 5000 buc 2,98 14900.00 16092.00
Lotul3
Paste fainoase Alim Total SRL 750 ke 14.17 10627.50 12750.00
Lotul4
Taietei Meltan SRL 200 ke 29,03 s806.67 6968.00
Lotul5
Faina de sriu Alim Total SRL 250 ke 't )) 180s.00 2t67.50
Lotul6
Biscuiti de
porumb

Meltan SRL
300 kg

29,08 8722,50 t0467,00

B scuiti de ovas Meltan SRL 300 ke 31,67 9500.0 I1400,00
B scul cu cereale Meltan SRI- 300 ke 40,00 12000,00 14400.00
Lotul7
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Covrigei cu
vanilie

SC Ideea Prim SRL
300 kg

21,00 6300,00 6804,00

Lotul8
Carne de vitd Villa Prodotti SRL 1000 ke 143,25 143250"00 171900.00

Lotul9
Carne de oorcina Villa Prodotti SRL I 800 ks 87,25 148050.00 t77660.00
Lotul 10

Fileu de eaind Floreni SRL 3000 kg 68,50 205s00.00 246600.00

Lotul ll
Pulpe de pui AVT LUX COM SRL 2000 ks 45,50 91000.00 109200.00

Lotul 12

Peste congelat Viocris-lmpex 1900 ke 39,20 74480,00 89376.00

Lotul 13

Ficat de pasire Villa Prodotti SRL 1200 ks 41,20 49440.00 59328,00

Lotul 14

Cascaval
SA Fabrica de Unt din
Floresti

800 kg
118,25 94600,00 I13520,00

Lotul 15

Unt
SA Fabrica de
Floresti

Unt din
I 500 kg

149,26 223890,00 241800,00

Lotul 16

Lapte pasteurizat
SA Fabrica de Unt din
Floresti

ss00 I
I 1,84 65120,00 70345,00

Lotul 17

SmAnt6nd
SA Fabrica de Unt din
Floresti

300 kg
37.04 11112,00 12000,00

Lotul 18

Brdnzd de vaci
SA Fabrica de Unt din
Floresti

300 kg
62,78 18834,00 20340,00

Lotul 19

lauft cu fructe
SA Fabrica de Unt din
Floresti

I 0000 buc
7,39 73900,00 79800,00

Lotul 20

Chefir
SA Fabrica de Unt din
Floresti

1500 l
18,33 27495,00 29700,00

Lotul2l

Lapte covdgit
SA Fabrica de Unt din
Floresti

1s00 l
20,76 31140,00 33630,00

Lotul22
Oud Alim Total SRL 14000 buc ? 15 32900.00 39480.00
Lotul23
Crupe de eris Alim Total SRL 300 ke 12,39 3717.00 446t.00
Lotul24
Cruoe de mei Alim Total SRL 300 ks \6,39 4917.00 s901.00
Lotul25
Crupe de porumb
(malai)

Alim Total SRL
500 kg

10,08 5040,00 6050,00

Lotul26
Crupe de griu
sfarimate

Alim Total SRL
500 kg

6,83 3415,0 4100,00

Lotul2T
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Fulgi de ovas
miruntit

Baguete SRL
400 kg

20,33 8132,00 9760,00

Lotul2S
Orez bob rotund
slefuit intres

Alim Total SRL
500 kg

11665,00 14000,00

Lotul29
Cruoe de hrisca Alim Total SRL 450 ke 37,50 r 6875.00 20250.00

Lotul 30

Cruoa de arnaut Alim Total SRL 400 ks 15,83 6332,00 7600.00

Lotul3l
Orz din boabe Alim Totat SRL 125 ke 6,83 8s3.75 1025.00

Lotul32
Mazare slefuita Alim Total SRL s00 ks 9,26 4630.00 s000.00

Lorul 33

Fasole albe Alim Total SRL 500 ke 22,56 11280.00 1218s.00

Lotul34
Linte Meltan SRL 100 ke JJ'JJ 3332.50 3999.00

Lotul35
Zahar -tos Baguete SRL 2300 ks 20,57 473t1.00 s 1 106.00

Lotul36
Ulei de masline Meltan SRL 100 | 85,00 8s00.00 10200.00

Lotul37
Ulei de floarea
soarelui

Baguete SRL
700 l

?5 ?5 24745,00 29694"00

Lotul38
Suc din mere Alim Total SRL 2700 | I 1,00 29700.00 35640.00
Lotul39
Suc din struguri
cu mere

Meltan SRL
3000 r

I 1,r6 33475,00 40170,00

Lotul 40

Suc din tomate Baeuete SRL 2700 | 9,34 25218,00 30267.00

Lotul4l
Mazare verde Basuete SRL 250 ke 15,54 3885.00 4662.50

Lotul42
Pasta de rosii Baeuete SRL 500 ke 31,41 15735,00 18880.00

Lotul 43

Masiun din mere Alim Total SRL 200 ke 28,25 5650.00 6780.00
Lotul44
Gem de caise Basuete SRL 200 ks 60,53 12106"00 t4528.00
Lotul45
Gem de prune Basuete SRL 200 ke 52,23 10446,00 t2536.00
Lotul46
Conserve din
carne de oorc

Augur Perla SRL
50 kg

84,39 4219,58 5063,50

Lotul4T
Ceai negru Meltan SRL 40 ke 120,83 4833.33 s800.00
Lotul 48

Cacao Basuete SRL 50 ke 122,50 6125.00 7350.00
Lotul 49

Sare de bucatarie Basuete SRL 450 ke 8,37 3766.50 4518,00
Lotul50
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Frunze de dafin Prodasrotrade SRL 4 ks. 155,83 623"33 748.00
Pioer nesru Prodaqrotrade SRL 4 ks. 210,83 843.33 1012.00

Lotul5l
Prune uscate Meltan SRL 300 ke 65,00 19500.00 23400.00

Mere uscate Meltan SRL 300 ks 31,67 9500,00 r 1400.00

Lotul52
Brinzica dulce AVT LUX COM SRL I 1000 buc 10,00 110000.00 1 18800.00

Lotul 53

Bomboane Prodasrotrade SRL 100 ke 68,79 6879.17 8255,00
Lotul 54

Seminte de mac Prodasrotrade SRL l0 kg 94,17 94r.67 1130.00

Seminte de floarea
soarelui

Prodasrotrade SRL l0 kg
45,00 450,00 540,00

Lotul55
Porumb conservat Baeuete SRL 100 ke 29,25 2925.00 3510.00
Lotul56
Cartofi A im Total SRL 10000 ke 7,59 7s900.00 82000.00

Varza Droaspata A im Tota SRL 2500 ke 8,49 21225.00 22925.00

Ceaoa A im Tota SRL 3100 ke 7,59 23s29.00 25420,00

Morcov A im Tota SRL 2600 ks 7,59 19734.00 21320.00

Sfecla rosie A im Tota SRL I 000 ke 8,68 8680.00 9370.00

Lotul 57

Usturoi Prodasrotrade SRL 60 ks 58,33 3500.00 3780,00
Lotul 58

Verdeata
(marar.oatruniel)

Achizitia nu a avut loc

Lotul 59

Ldmdi Meltan SRL 400 ke 9333.33 r 1200.00

Lotul60
Mere proasDete Alim Total SRL 5000 ks 6,92 34600.00 37350.00

Lotul6l
Mandarine-
Clemantine

Alim Total SRL
500 kg

22,83 11415,00 13700,00

Lotul 62

Banane Alim Total SRL 500 ks 23,67 I 1835,00 r4200.00

Lotul63
Castraveti
conservati

Baguete SRL
I 50 buc

30,58 4587,00 5505,00

Rosii conservate Basuete SRL 150 buc 31,67 4750.00 5700.00

Lotul 64

Conopida Basuete SRL 100 ke 29,68 2968.00 3205.00

Lotul65
Brocoli Alim Total SRL l00ke 43,52 43s2.00 4700.00

Lotul 66

Radacina de telina Alim Total SRL 300 ke 20,74 6222,00 6720,00
Lotul 67

Piersici Meltan SRL 1000 ke 15,73 1573t,48 16990.0

Lotul 68

Rosii Prodasrotrade SRL I 600 ke 13,89 22222.22 24000.00
Lotul 69

Castraveti Alim Total SRL 800 ke 20,81 16648.00 t7976.00

t2



Lotul T0

Ardei Prodasrotrade SRL 1200 l<e 13,89 16666.67 18000,00
Lotul71
Vdndtd Meltan SRL 800 ke l1,l I 8888,89 9600,00

Anularea procedurii de achizilie publicS:

in temeiul art,77 alin. lit

Argumentare:

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se reqlizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3I al Legii nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Adrika SRL 05.08.2022 ninacovas(Email.ru
Dorianis&Co SRL 05.08.2022 dorianis&co(d,mail.ru
SA Franzeluta 0s.08.2022 acl'izitiif ranzeluta@mail.ru
SRL Alim Total 05.08.2022 alim.total@.mail.ru
SRL Prodasrtrade 05.08.2022 prodagrotrade@mail.ru
SRL Basuette 05.08.2022 basuette.srl(Email.ru
SRL Meltan 05.08.2022 meltansrl@smail.com
SC IDEEA.PRIM SRL 05.08.2022 enache@ideea-pdm.md

I. Gemenii Sirbu 0s.08.2022 c botarescuv (d,mail.ru

SC Villa Prodotti S.R.L 05.08.2022 laorodotti@mail.ru
CC Nivali-Prod SRL 05.08.2022 achizitii (d ni val I i. m d
SRL Produse de Familie 05.08.2022 viorel. iacovet(Efi I letti. md
SRL Floreni 0s.08.2022 offi ce(Efl oreni.md, a. stirbul@fl oreni.md
SRL Avt Lux Com 05.08.2022 avtluxcom@mail.ru
SRL Viocris Impex 0s.08.2022 viocrisimpex@mailru
SA Fabrica de unt Floresti 05.08.2022 milkmark(Einbox.ru
SA Ausur Perla 0s.08.2022 blai a.adriana.customasic@email.com
SRL Credoorim 05.08.2022 credoorim(Email.ru
SRL EcoBio-Grup 05.08.2022 Iv a2007 @.inbox. ru : feder -7 9 @.mail.ru

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

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

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

n 11 zile in caz:ul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax a

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

{ ll zile in cazul transmiterii comunicirii prin
mijloace electronice qi/sau fax I

Z 16 zlle in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax n

1a
IJ



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

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

1 7. Contractul de achizitie/ acord ul-cad ru incheiat :

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinde
rea:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asocier
el

Cu capital
striin

Numdrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului
Termen

de
valabilitat

eal
cOntiactul
ui/acordul
,ui;cadru

ra"e ivi"l
t 

'rt.

Adrika SRL 29 t'7.08.2022 t 5800000-6 156112,50 168592,50 31.12.2022

Alim Total
SRL

3l t7.08.2022 r s800000-6 383547,25 433070.50 31.12.2022

Augur Perla
SA

39 17.08.2022 r s800000-6 4219,58 5063,50 31.12.2022

AVT LUX
COM SRL

35 17.08.2022 I s800000-6 201000.00 228000,00 31.12.2022

Baguette SRL 38 11.08.2022 t 5800000-6 172699,50 201221,50 31.12.2022

Dorianis&CO
SRL

30 17.08.2022 r 5800000-6 41140,00 44431,20 31.12.2022

Fabrica de Unt
din Floresti SA

a1
JI t7.08.2022 I 5800000-6 546091.00 601135,00 3r.12.2022

Floreni SRL 35 17.08.2022 I 5800000-6 205500,00 246600,00 31.122022

SC Ideea Prim
SRL

JJ 17.08.2022 I 5800000-6 6300,00 6804,00 31.t2.2022

Meltan SRL 5Z 17.08.2022 I 5800000-6 149123,70 175994,00 3t.t2.2022

Prodagrotrade
SRL

40 t7.08.2022 I 5800000-6 52126,39 51465,00 3t.122022

Villa Prodotti
SRL

1A
J.{ 17.08.2022 I s800000-6 340740,00 408888,00 31.t2.2022

SC Viocris-
Impex SRL

36 17.08.2022 I 5800000-6 74480,00 89376,00 31.12.2022

t4



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

(DA/NU)

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):
(indicali suma cu TVA)

Codul CPV al:lotuluVloturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotuVtoturile pentru care au fost

aplicate criterii de durabilitate:

Pre(ul cel mai scizut n
Costul celmai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-Pret n

Cel mai bun raport calitate-cost n

18. Informafia privind achizi{ii pubtice durabile (achizifii verzi) (rubrica dati se completeazd

doar in cazul in care la procedura de achizifie publici 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 lucra declurd cd termenul de a;teptare pentra incheierea

contractului/contructelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art.32 alin. (3) al Legii nr.

I3I din 3 iulie 20IS privind achiziliite publice ), precum;i cd in cazul depunerii contestaliilor;i./sau

recepliondrii rapoartelor de monitorizsre, aceastes au fost examinate Ei solulionate.

prin prezenta dare de seamd, grupul de lacru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfisurdrii procedurii

de aihizilie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Disitallv sisned bv Robu Ion
oirr, zozz.'oa.tz i z:+o:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

Robu lon
(Semndtura)

L. $.

l5



DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii publice V
de incheiere а acordului-cadru п
de anulare а procedurii de atribuire п

Nr. i din l6.08.2022

Date сu privirc la autoritatea сопtrасtапtЙ:

Date ctl ;rгiчiгс lil рrосеdurа de atrilruire:

Denumirca autorititii contractante Centrul pentru Achizitii Publice Centralizate in Sanйta
Localitatc mun. Chiqinйu bl. Grigore Vieru 2212,MD -2005
IDNo 10l66010002l2
Adrcsa mun. ChiEinйtr bl. Grigоrе Viеru 2212,MD -2005
Numiг dc tclcfon 022-222-445
Numйr dc fax
E-mail oficial оfГrсе@сарсs.gоч.md
Adrcsa dc internct www.capcs.md
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп, е-
mail)

perciun Iriпа

T'illul 1rl,rlcctltlrii clc atribuire aplicate пСеrеrеа ofertelor de рrеluri llicitalie deschisё пАltеlе:
IIпdicatil

Рrосеdurа de achizi{ie rереtаti (dupa
caz)

occls:h.3_1t__cl-p]_:N1"|}-]h"3Zб""o. j]_B__,j"Z:i"9L)

Tipul rlbicctului contractrrlui dc
achizitic/ rrco rdulчi-саdru

Bunuri l Servicii п Luсrйri п

ObicctuI achizi{iei Endoproteze individuale oncologice modulare qold Ei genunchi
conform necesitйlilor IMSP Institutul Oncologic, pentru anul
2022 (repetat)

Cod Cl'\z зз100000-1
Ехрu nel,cil motivului/tenreiului
privind :tlcgerca procedurii de
atribuire (iп cazul aplicdrii altor
proceduri rlecdt licito{ia deschisd)
Рrосеdчrа de atribuire (se vа iпdiса
diп cadrtll portalului guvеrпаmепtаl
l!:lU,]:]_, lll4t] ll li ч| -Е{ц,!]],!.[)

осds-ЬЗwdр 1-MD- l 6512l469] 596
h ttps ://п tender, gоч. m d/ten dеrs/осds-ЬЗ wci р l - ]\4 I)-
1 65 l 2 | 4697 59 6'?tаЬ:соlltrасt-поti се
Data publicёrii: 23, 1 1 .2О21

РlаtlЬгmа de achizifii publicc
utilizatй

l achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

Рrоссdurа а t'ost inclusй in planul de
achizi!ii 1lulrlicc а arrtoritй{ii
сопtrа ctit lt tc

lDa пNu
https://capcs.md/wp-
content/uploads/2 0 l 9/0 1 /SKMBT 22З2\ | 02607 47 0 .pdf

Anunf dc inten(ie publicat in ВАР
(clupa c,uz) https ://tender. gov.md/ro/system/fi les/bap/2O l 4 lbap пr 92 0,pdf
Tehnici qi instrumente specifice de
atribuirc
l4!Ц:O

пАсоrd-саdru пsistem dinamic de achizitie пLicitatie
еlесtrопiсё пCatalog electronic

I



sursa de fiпапtлrе

valtlarea estimati еi,.fdrd TV.

Cl:r ri fi cir ri privind documenta{ia de аtriЬuirе:

Data:

1mаi2022,20:09
stlbiectul intrebarii:

ргiчiпd mostre
iпtrеЬаrе:

Este posibilii excluderea obligaliei de а рrеzепtа mostre? De exemplu, bugetulpentru loturile 2 si 3 este dc 400-500

rTii lei bucata iаr рrоЬа va fi foarte scumpa

Rdspuns (6 rnai 2022,16:5l):
Сеriп{а сu privire la рrеzепtаrеа mostrelor а fost exclusб
Data:

l mаi2022,20 14

SubiectLl l irl tгеЬdri i :

Doctt tl-tetlte оЬ l igаtогi i

l пrеЬаrе:

In documentele obligatorii lipse;te documentuI пr. 14. Lista documentelor este соrесtа?

Rёspuns (4 mai 2022, |1:59):

Lista documentelor este соrесti, la tlumerotarea сеriп{еlоr de calificare s-a emis cifra пr. 14. Mullumim репtru
сlагifiсаrе.
Data:

1 mаi 2022,20:З2
SLrbiectLrl iпtrеЬйri i :

caiet de sагсiпi
iпtrеЬаrе:

Caiet de sагсiпi in docx nu соrеsрuпdе caietului de sarcini in pdf. Pute{i s5 le face{i identice?

Rбspuns (4 mai 2022,12:01):

VД rLtgёlп sё пе indicali exact се пч corespunde, репtru а putea verifica. Dupi analiza noastrб documentele ataýate

согеsрuпd.
Data:
'7 mаi 2022, 15:20
subiectulintrebдrii:
Specificatii, ехtепsоr gap la Iotrrl 2, pozitia б si Lot З,роzitiа4
I пtrеЬаrе:

Сеrеm с|аrifiсаrе pentru tijele de extensie: &apos;&apos;....cu profil redus...&apos;&apos; Се аr insemna?

R5spuns (12 mai 2022,18:2|):

Ргiп tijele de extensie cu рrоfil redus se subinfeleg urmЁtоаrеlе: profilul redus se rеfеrа la ingustarea сёtге чбrf а tijei.
Data:
'l mаi 2022,15:21
subiectul iпtrеьбrii

Specificatii, extensor gap la lotul 2, pozitia б si Lot З, pozitia 4
lпtrеЬаrе:

Сеrеm сlаrifiсаrе репtru tijele de extensie: ....cu рrоfil rеdus... Се аr insemna?

Rйsрuпs (l2 mai 2022, 18:22):

Рriп tijele de extensie cu рrоfil redus se subinleleg urmбtоаrеlе:рrоfilul redus se rеfеrа laingustareacdtгe vArf atijei.
Data:

пВugеt de stat;lBuget CNAM; пВugеt CNAS; пSuгsе externe;
пАltе surse: flпdicati

2



'l mai2022,15:26
subiectul iпtrеьбrii:

Tija cimentata
IпtrеЬаrе:

Solicitare cu асореrirе din titan роrоs (titan plasma sрrау), Metoda folosita репtru tijele cimentate. Nu considerati са
trebuie schimbata репtru pozitia 3, lotul 2

Rбspuns (l2 mai 2022, |8:2З):

Сегiп(а solicitata este соrесtа -Ьепеfiсiаrчl final аrе nevoie de tije cimentate саrе sa fie раr{iаl acoperite cu titan рогоs.
Data:

9 mаi 2022. 09:07
subiectul iпtгеьйrii:

MUTARS
iпtrеЬаrе:

Rеfегiге la lot l, EIOM cervico-cefalica. Acest lot este in exclusivitate p/u sistemul Мчtагs Revision and Тчmоr

Proximal/ Iпчеrsе Нчmеrаl. Consideram са acest lot sa fie revizuit pentru а пu limita participarea altor producatori.

Rёspulls (l2 mai 2022, |8:24):

Urmаrе а сlагifiсёгii depuse de dvs. mentionйm urmёtоаrеlе: beneficiarul fiпа| аrе печоiе de sisterne mai соmрlехе si

rTai complete decAt sistemul Mutars De exemplu: - Tija humerala necimentata se solicita ""Sa prezinte minim 3

luпgirni irltге 75 ;il80rnrn. Diametre disponibile minim l 5" - sistemul Mtttars аrе doar l0 diametre si о singura

Iungime de tija necimentata. - Tija humerala cimentata se solicita ""Sa prezinte minim l4 lungimi iпtrе 75 qi 200mm gi

l4 diаmеtге" - Sistemul Мutагs аrе о singura lungime si 5 diametre - Componenta glenoidalё se solicita: ,,S1 prezinte

чагiапtа stаnga/dreapta, Si prezinte cel pu{in 5 dimensiuni, Pinul central sй fie сопfесtiопаt din a|iaj din titan роrоs cu

struсturа 3 D" - sistemul Мutаrs аrе dоаr 2 dimensiuni de glena, atAt апаtоmiса cat si iпчегsаtа.
Data:

l4 mai 2022, |4:06
subiectu l 1rltгеьбri i :

Соmропепtul glenoidala, се tip de fiхаrе este? Insertul glenoidal
lпtrеЬаге:

1'ipulconrponenteiglenoidale. In solicitare пu este descris clarce tip de fiхаrе е, am inteles са pinulcentraleste
necilTentat асореrit 3D. Se solicita 5 dimensiurri. Сurп ralnine cu арrесiеrеа cind producatoruldctine iп portofoliul
standaft 2 пrагitтi iar celelate sunt ргоdusе individual. Se solicita doua raze de счгЬчrа, aceasta solicitare poate

decadea atttnci cind insertul are mai mr"rltetiprrri de uпirе, сепtrаl/ехсепtriс si angular?

Rбsputls ( l7 пlаi 2022, 16:3З): 
-

La aceasta illtrеЬаrе s-a rбsрчпs in clarificarea depusa ре 9 mai 2022,09:0'7 ,,Mutars". Сеriп(а solicitata este corecta -
Se solicita illseIt glenoidal cu 5 dimensiuni,2 raze de сurЬurа si fiхаrе рriп рrеsаге.
Data:

l4 mai 2022,14:14
subiccttl l illtгсhйri i :

[.ot 2

iпtrеЬаге:

Rugап claritlcati саrе sunt 2 чаriапtе ale blocului fеmоrаl рrохimаl: репtгu чагiапtа l este bloc total de substitutie а

ехtrеlпitаtiiргохitпаlе si чаriапtа2 alblocului proxirnalcu pastгareacapitalului osos (саlсаrului osos). Corectde
inteles? Сегirrtа...оffsеt starrdart.,. itrsetnna са s-a omis сrаtimа, deci se deduce: unghi сеrчiсо-diаfizаr stапdаrd si
offset lateralizat s-au se сеrе о чаriапtа standart? Rugam sa explicati се inseamna cerinta,.,.unghi cervico- diafizar
lЗ0-1З5. Sullt doua unghiuri репtru fiecare varianta de bloc fеmоrаl proxirnal sau...? Componettta anatotllica bloc
fеmur рrохiпlаl stinga/ dreapta cu antiversie iпсоrроrаtа este cerinta се poate fi exclusa sau introdusa suЬ sintagrna

,satl, fiindca se descrie о ссrеrе asiatica ai copiei Strуkеr!

RёspLtlls ( l 7 rllai 2022, 16:36):



чагiапtа I bloc de srrbstitulie totala а extremitatii рrохimеlе, чаriапtа 2 сu рёstrаrеа capitalului osos. Unghi сегчiсо-

diafizrrr este t"tnghiul conului fеmuгаl fata de diaГtza iпtrе l30-135 grade. Nu sunt 2 unghiuri pentru fiесаrе varianta de

bIoc рrохimаl, ci unglriulcervico-diafizartrebuie safie iпtrе 130-135 grade.In privinlacerin{eicaatrteveгsiasafie
iпсоrроrаtа пu poatc fi exclusa, avAnd in vedere са si porliullea рrохimаld а fеmuгuIui este alrteversata fata de diafiza.
Data:

l4 mаi 2022,14:l9
subiectul iпtrеьаrii:

Urrited, 'Гair,van

iпtrеЬагс:

Rеfеrirе lot2,2.4 Blocul рrохirпаl sa pastгeze сопfigurаtiа anatomica а extгenritatii femorale proxilltalc sLrbstituite

рriп minim 2 variattte; cottfcctionat din aliaj... СоСr cu асореrirе din titan роrоs (titan plasma sргау) irl partea

tTletafizara, offset statldard; antcversie de l5 grade iпсогрогаtа; sa prezinte optional placa in ghеаrа репtгu fiхагеа

tеsuturiIоr llroi. 2.5 Segnrent de substitutie diafizara cu diferite rпаrimi dela25 pina la 220tnrtt сч it-tcгettlctrt de pina la
l0nrm; obtional sa prezinte orillciitransfixiante pentru аllсоrаrеаtеsuturilоr mоi ,2.6-2.7 lЗ,4-З,5 Tija de extensie

citllentata/ llccimelltata... sa prezinte difегitе optiunide stem-uri irrclusiv drерrе si iпсurЬаtе сu profil standart si redus.

3.1Сопсхiuпеfеn-tuг-sеgmспtsаfiеhехаgопаlарrечаzutасuсеl putinunsurubpentrufixareaditiorlalasi ечitагеа

ma|rotatiei; tnecanism balarna sa fie preasalnblat in componenta femorala. 3.2 Bloc tibial proximal acoperit parlia| cu

titan роrоs рriп TPS сu grosime de cel putin 400 microni. Lungimea minima imрrеuпа cu iпsсгtul l2пtпt sa fie cel

рutiп 8ltnnr; co1-lexiLrnea bloc tibial-segrnetlt sa fie hexagonala prevaztlta сu cel pLrtin чп surltЬ репtгu fiхаге aditionala

сu счitагеа lrlalгotatiei; sa ргеziпtе Iiпritаtог сагс sa pennita о rotatie а inseftuluide aproxilrrativ 25 grасlе.3.3 insert

tibial rnobil confectiotlat din pcllietilena crosslinkata; sa fie disponibil iп celprrtin 2 dimensiuni, cel ptltin б gгosimi

pelltгLl fiесаrе dinretlsiurre. Sa ргеziпtе о tija de rапfогsаrе din aliaj de CoCr siun suruЬ de fiхаrе din aliaj de titan sau

СоСг. З.4-З.5 sirпilага cu 2,6-2.7 3.б similar сu 2.5 - spacer (segment de substitutie diafizar) cu difегitе rtlarimi de Ia

25 pina lа220mm clt incrementde la'IOmn-r;diarnetгulexterll de miпiпl20mпr Coltcluzie: Asemeneaspccificatii
tеhпiсе tlu pot fi acceptate de ceilalti орегаtоri economici si сеrеm са distribuitoruI regional sa Ic rеtгаgа. Сопsidеrаm

са cerintele tehnice апtеriоаге ре aceasta ргосеdчrа аu fost mai obiectivc, iп саrе se incadrau cel pLrtin 5 producatori.

Rezultatul fi ind lipsa contestatiiIor.

Rlspulls ( 18 mai 2022, |5:29):

Specifica{iile solicitate nu fac rеfеrirе laurl singur рrоduсбtог, aceste cerinte fiind un cumul al necesitiliIe

Ьепеfiсiаrului, саrе аr acoperii саzчrilе foarle соmрlехе се urmеаzё а fi tratate. Aceste specificatii se геgisеsс la

mai rnulli рrоduсёtоri internafiotrali рrесum аr fi Stryker - GMRS PROXIMAL FEMORAL - саrе are 2

чаriапtе disponibile, 15 grade anteversie, асореrirе сu titan poros; MUTARS - 2 чаriапtе de segment proximal,

асореrirе ctl titan роrоs si unghi iпtrе 12'l si 135 grade; Megasystem С de la Link cu unghi сеrчiсо-diаfizаг iпtrе

l26 si l35 gradesi Ininim З op{iuni de segmentproximal; 'Zimmer-Biomet-protezaMOST-2tiprrride

segment proximal, uпul сu sistem de аtаgаrе а fеsuturilоr. Placa in gheara se poate gбsi si in portofoliul Link sau

in portofoliul multоr рrоduсёtоri de implanturi репtru fracturi, aga numita Тrосhапtеriс plate.
Data:

l4 rnai 2022,14:20
subiectul irltrеьdгii:

Tub Mesh
iпtrеьаrе

Репtru acest lot putem gasi dоаr doi producatori ре piata еurореi, sрrе rеgrеt consideram са va fi anulat din motiv lipsa
ofertelor fiindca br,rgetul реrmitе achizitionara la doar 4-5 bucati.

Rёspuns (l8 mai 2022,15:З3):

CantitatiIe аu fost prezentate conform necesitёlilor beneficiarului final, reie;ind din mijloacele fiпапсiаrе disponibile gi

desti nate cazurilor tratate.
Data:



20 mai 2022,14:50
subiectul iпtrеьбrii:

],ja de extensie
IпtrеЬаrе:

Се tip de fiхаге este solicitata la tijele necimentate p/u sold?

Rdspuns (20 nrai 2022, 15:14):

Сопfоrm ргечеdеrilоr art. 3 5 alin. ( 1) lit. а din Legea пr. l3 l/201 5 ргiчiпd ach izi{iile publice, огiсе орегаtоr есопоmiс

interesat аrе dгерtul de а solicita сlаrifiсЁri ргiчiпd documenta{ia de atribuire. Теппепul de solicitare а с!аrifiсйrilоr se

calculeazё de la data publicirii anurrfulrri de рагtiсiраrе 9i а documentafiei de atribuire, constituind: 9 zile in cazul in

саrе чаlоагеа estimatй а contractului de achizi{ii publice este еgаIё cu sau mai mаrе decAt рrаgurilе pгevdzute lааrt.2
аliп.(З),iпсаzuI datЗ728000leiйrйTVA.Astfel,avбndinvederecбprocedurёdeachizi{iepubIicйafostptrblicatб
la data de 29 ,04.2022, tеrmепul de depunere а сlаrifiсdrilоr а ехрiгаt la data de 09.05,2022, la moment prrnAnd astfe|

autoritatea соrltrасtапtЁ iп imposibilitate de а г6sрuпdе la еа.
Data:

20 mai 2022.14:50
subiectul iпtгеьйгii:
platorr tibial nlobil
iпtrеЬаге:

Репtгu Iпsсгt'|'iЬiаl mоЬil se сеrе Polietilena crosslitlk-ata, se accepta si Polietilena UItгainaIta?

Rйspuns (20 mai 2022,15:|5):
СопfЬгrпргечеdеrilогагt.35аliп.(l)lit.аdiпLеgеапr. l3l/20l5privindachiziliilepublice,oriceoperatoreconomic
iпtеrеsаt аге clгeptul de а solicita сlаrifiсёri privind documenta{ia de аtriЬuiге. Тептепчl de solicitare а сlаrifiсйrilоr se

calculeazй de la data рuЬliсЁrii апuпtului de раrtiсiраге 9i а documenta{iei de atribuire, constituind: 9 zile in cazul iп

саrе чаlоагса estimati а contгactulLli de achizilii publice este еgаlй cu sau tllai tпаrе dccAt ргаgurilе рrечйzчtе lааr1.2

alin. (3), ill caztll dat 3 728 000 lei йrй ТVА, Astfel, avind in чеdеrе сй рrосеdurб de achizilie ptrblicб а fost pLrbIicata

la data dc 29.04.]022, tсгtтепul de dерuпеrе а сlаrifiсёrilоr а expirat Ia data de 09.05.2022, la nroment pLrnAnd astfel

аutоritаtеа corltractantё ?п irnposibilitate de а гisрuпdе la еа, Totodat6, tTen{iotrim сi oferta se dсрuпе соllfоrm

сritеriilог si ссгirl{еlоr expuse Тп documentafia de аtriЬuirе.
Data:

20 mai 2022. |4:54
subiectu l irrtгсьагi i :

platorr tibial lllobil
iпtгеЬа ге:

Dimerlsiulrile stапdагd Cite rпаrimi miпimе tгеЬuiе sa fie репtru Ьlосul Tibial ploximal daca la iпsегt se сеr 2 dоаr

d imensir,rni'?

Rispulls (20 lllai 2022,15 l5):

Соrlfогrrl ргечеdегilоr агt. 3 5 alin. ( l ) lit. а din Legea пг. l 3 l /20l 5 privind ach iziliile publice, оriсе ореrаtоr ecotroln ic

iпtегсsаt аге rlгсрtul de а solicita сlаrifiсбri pгivind documentalia de аtriЬuiге. TeгtnelruI de solicitare а сlаrifiсбгilоr se

calculeazd de la data publicбrii anunfuluide pafticipare 9ia documenta{iei de аtriЬuirе, constitt_tind: 9 ziIe in caztll in

саrе чаlоагса cstinratё а contractulrri de achizilii publice este egalб cu sau mai mаге dccAt ргаgrrгilе ргечйzutе lааrt,2
alin. (З), ill cazttl dat 3 728 000 lei йrй TVA. Astfel, ачбпd iп чеdеrе сi ргосеdurl dе achizilie ptrblicб а fost publicatё

la data de29,04.2022, tеrmепul de dерuпеrе а сlаrifiсёrilоr а expirat la data de 09.05.2022, la motnent prrnAnd astfel

autoгitatea corltractatltб iп irnposibilitate de а гбsрuпdе la еа.
Data:

20 mai 2022,14:55
SLlbiecttl I ilrtl,сЬiгi i :

platott tibial rlrobil
iпtгеЬаге:



Се inseatTna Iшllgiпlеа minirna itпргеuпасu insertul l2nrtn sau este itl чсdеrе Inaltimea lui?
Rйspuns (20 mai 2022, 1515):

Сопfоrmргечеdеrilогаrt.З5аliп.(l)lit.аdiпLеgеапr. lЗ1l2015рriчiпdасhiziliilерuЬliсе,оriсеорегаtоrесопоmiс
interesat аrе dreptul de а soIicita сlагifiсdri privind dосumепtаfiа de atribuire. Теrmепul de solicitare а сlаrifiсёrilоr se

calculeazЁ de la data рuЬliсбrii anun(ului de participare gi а documenta{iei de аtriЬuirе, constituind: 9 zile in cazul in
саrе чаIоаrеа estimatб а contractului de achizilii publice este egalё cu sau mai mаrе decAt рrаguгilе prevdzute la aft.2
aIin. (3), ill cazuI dat 3 728 000 lei йrб ТVА. Astfel, avend iп чеdеге ci рrосеduri de achizilie publica а fost publicatб
Ia data de 29.04,2022, tеrпrепul de depurlere а сlаrifiсбrilоr а expirat la data de 09.05.2022,1а mоmепt рuпбпd astfel
autoritatea сопtrасtапtб in imposibilitate de а rбspunde la еа.

Modificiri o;terate in documenta(ia de аtriЬuirе: (Se va completa in cazul iп саrе ач fost operate modificiri)

](cztr rlta ttl l nl lltl i ll citriItl l,

FuЪIi.uЙ iu Mfunlt" -Цоо""Ь С" ЬiЪ-.-о."

Теrпrсп-limitй dc сlерuпеrе 9i dеsсhidеге а
oferlelor prclungit (dttpd caz)

s-a exclus ссгiп{а obli
Сопfоrm М-lепdеr

Сопlоrm art. 4] аliп. (1) diп Legea пr.
achizi|iile publice

131/20l5 priviпd

Pjinir la tеrmспu1-|iпlitй (tlata 27.05.2022, tlra 15:33), аu tlclrtls оfЪrt:r J оlЪrtапli:

Nr. Dеп umirса ореrпtогuIui economic lD]\o Asociatii/
administratorii

l. lN,l,EI(MED l 002600034804 zinovia ceaicovschi

2. МТ Iпtегпаtiопаl Grоuр l0l5600021387 сdl i п collstalltitlesct t

3. WHITE SТЛR l 0 l 4600022309 Dorian Мuпtеап

Inlbrma{ii privind ofertele delruse si dtlcrllrrentele dc calificare si aferente DUAE prezentate tle сйtrе
opel,atorii есопопriсi :

Nr.

Dепumirеа
doc u Irre ntu lui/ссгiп{еlоr Ccrilr{c su1llinrcntarc

мт
Inte rrlationttl

GrоuD

WHITE
S,I,AR

] Сегегеа de рагtiсiраrе

original - сопfirmаt prin aplicarea
semntrturii еIесtгопiсе de catre
administratorul companiei indicat iп
Extrasul Registrului de Stat al

реrsоапеlог juгidice sач de catre

реrsоапа imputeгniciti atAt gi in cazul
delegiirii sau imputernicirii реrsоапеi,
la оtъпtr se апехеаzй actul/documentul
de imрчtегпiсirе; Сопfоrm апехеi пr. 7
diп Dосumепtа|iа Staпdard aprobatd
рriп Ordiпtl Мiпislеrului Fiпапlеlоr
пr. ]]5 diп 15.09.202].

+ +

2 Specificalia tehnicЁ

- оrigiпаl сопfiгmаt рriп арliсаrеа
sеmпitчгii electronice de catre
administratorul companiei indicat in
Ехtгаsul Registrului de Stat al

реrsоапеlоr juridice sau de саtге

реrsоапа imputernicitl atAt gi iп cazu[
deleglгii sau imputemicirii реrsоапе1,
la оfегtа se anexeaztr actul/documentuI
de imputemiciгe; Сопfоrm апехеi пr,
22 diп Dосumепtа|iа Staпdord
арrоЬаtй рriп Оrdiпul Ministerului
Fiпапtеlоr пr, ] l5 diп 15.09.202I

+ tlесопf'оrm
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J Specificalia de рrец

- original сопfirmаt рriп арliсаrеа
sеmпЁturii electronice de ctrtre
administratorul companiei indicat in
Extrasul Registrului de Stat al

рсrsоапеlоr juridice sau de сёtrс
persoana imputeгnicittr atdt Ei in cazul
dеlеgёrii sau imputernicirii persoanei,
la оfеrtЁ se anexeazб actul/documentul
de imputernicire: Сопfоrm апехеi пr.
23 diп Dосutпепlа|iа Standard
aprobald рriп Ordiпul Miпisterului
Fiпапlеlоr пr, ] l5 diп 15.09.202 1

+ -}-

4 DUдЕ

original - сопfirmаt рriп aplicarea
sеmпбtuгii еlесtгопiсе de саtrе
administratorul companici indicat iп
Extrasul Registrului de Stat al

рогsоапеlоr .juridice sau de сЁtrе

реrsоапа imprrteгnicitd atAt qi iп cazul
delegtrrii sau imputerrricirii регsоапеi,
la of'ertil se anexcazб actul/documentul
de imputernicire Notй: prezeпtarea
oricdrui alt formular de DUA Е decit cel
alasal la рrосеdurd constituie lenlei de
descalilicare а operatorilor есопоmiсi,

+ I

5 Gаrап{iа pentru ofertI

2.00% ciill чаlоаrеа ofertei fбri TVA,
iп cazul in ctrre garanIiei Ьапсаrе
urmеаzR а ti prezentath in оrigiпаl
сопtЬrm anexei пr. 9 din Documenta{ia
Standard арrоЬаtй рriп Ordinul
Ministerului Fiпап!еlог пr. l l5 din
l5.09.202 l, valabi|tr 90 zile, - de: 2.
00% din r,аlоаrеа ofertei fЕгtr ТVА.
Dach este semnali оlоgrаf de сбtrе
Ьапсё sc va рrеzепtа in original la
sediu CAI'CS dupa in tеrmеп de 24 de
оrе de la data limitй de dерuпеrе а
оt'егtеlог.

90 zile

+ +

dec|ara[ie de valabilitae а
оfегtеi

+ -t I

7
сеrtifiсаt de аtriьuirе
contului Ьапсаr

еliЬегаt do banca dе{iпЁtоаrе de cont -
confirmat рriп арliсагеа semntrturii
electronice de сhtrе аdmiпistгаtоrчl
companiei indicat iп Extгasul
Registrtrlui de Stat al реrsоапеlог
.|uridice sau de catre реrsоапа
imрчtеrпiсitё atat ýi iп cazul dеlеglгii
sau imрLrlегпiсiгii реrsоапеi, la оfеП1
se ancxeazi actul/documentul de
irтрutеrп icire;

+ +

8

Dovada Тпгеgistrбгii реrsоапеi
juridice, in conformitate сu
prevederile legate dln !аrа in
саrс огсrtапtul este stabilit

Certificat/decizie de iпrеgistrаrе а
iпtrерriпdеrii/ехtrаs din Registrul de
Stat а| реrsоапеlог .iuridice; Lista
lbndatorilor ореrаtоrilоr economici
(пчmеlе, рrепчmеlе, codul personal).
ОрегаtоrLrl econonric neгezident va

рrеzепtit documenle din [аrа de origine
саrе dovedesc fоrmа de
iпrеgistгаге/аtсstаrе огi араrtепсп|а din
punct tlе чесlеге рrоГеssiопаl copie-
cont'irmat ргiп арliсагеа semniturii
сlесtгопiсе de сдtrе administratorul
companiei indicat in Ехtгаsul
Registrtllrri de Stat al реrsоапеlоr
juridice sаu de сёtrе реrsоапа
inlputernicitd at.lt si in cazul dеlеsбгii

+ +

I
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sаu imрutегпiсirii реrsоапеi, la оfеrti
se апехеаzа actul/documentul de
imрчtеrпiсirе;

9
Certiflcat privind lipsa sau
existen{a геstапtеlоr fа[П de
bugetul public na}ional

eliberat de sегчiсiul Fiscal de stat
(valabilitatea ceгtitrcatului - сопlЬrm
сеriп{еIог Serviciului Fiscal de Stat al
Republicii Moldova), valabil la data
dcsclriderii оfеrtе|оr - copie сопfiгmаt
рriп арliсаrеа sеmпбtчrii еlесtrопiсе cie

сirtге аdmiпistгаtоrul соmрапiеi indicat
iп Ехtrаsчl Registгului de Stat al

регsоапеlог juridice sau de сПtrе

реrsоапа imрчtегпiсitб atat ýi in cazuI
delegnrii sau imputernicirii persoanei,
Ia оtъгti se anexeaza actul/documentul
cic inrlluternicire;

+ +

l0 Situa{ia fiпапсiаrё

UItinltll гароrt 1inaciar,/sittlalia
1lnirnciari - Copie contirmat рriп
aplicarea semnlturii еlесtrопiсе de
саtге administratorul colnpaniei indicat
iп Extrasul Registгului de Stat al

реrsоапеlог juгidice sau de catre

регsоапа imputernicittr atat ýi in cazul
dеlеgiгii sau imputerniciгii persoanei,
Ia оtёrti se апехеаzб actul/documentul
de imрutеrпiсiге;

+ +

|2
Declara(ie cu рriчirе la
iпrеgistrаrеа in Registru de
Stat al Dispozitivelor Medicale

Original - сопflrmаt рriп арliсаrеа
sеmпitчrii electron ice de саtrе
adrTinistratorul companiei indicat in
Ехtгаsul Registгului de Stat al
persotrnelor jчгidiсе sau de саtrе

реrsоапа imputeгnicittr atit Ei iп cazul
delegirii sau imputeгnicirii persoanei,
la оtёгtб se anexeaza actul/doctrmentul
de imрutегпiсiге;; in саге paгticipantul
se obligй sё iпгеgistrеzе iп Registrul de
Stat al Dispozitiveloг Medicale а
Allenliei Medicamentului 5i
Dispozitivelor Medicale Ьчпчгilе
contractate рiпtr la momentul livririi
асеstоrа.

+ +

lз
Declara{ie cu privire la
tеrmепul de valabil itate
reStant

cu рriчiге latermenuI de valabilitate, cel
pu(in 80% din tеrmепчl de valabilitate
inigial, de la momentul liчrбrii- original
сопfirmаt рriп арliсаrеа sеmпtrtчгii
еlесtrопiсе de сдtrс administratorul
companiei indicat iп Extrasul
Registrului de Stat al реrsоапеlоr
juridice sau de саtге реrsоапа
imputernicitб atet ýi in cazul dеlеgtrгii
sau imрчtегпiсirii регsоапеi, la оfеrtй
se апехеаzl actul/documentul de
imрutеrпiсiге.

+ +
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Se va prezenta de сЕtrе ofertantul
desemnat ciEtigtrtor in tегmеп de 5 zile
de la data соmuпiсбrii rezultatelor

ргосеdurii de achizi;ie publicб, iп
adrcsa autorittrfii сопtrасtапtе (CAPCS)
qi Agen[iei AchiziJii Publice, сопfогm
modelului арrоЬаt prin Оrdiпul
Ministerului Fiпап{еlог пr. l4512020,
semnat iп forlnat electronic. de сtrtrе
аdmiпistгаtогul companiei indicat iп
Extrasul Registrului de Stat al

регsоапеlоr.iчridiсе sau de сitrе
реrsоапа 

'imputernicitй atit gi iп cazul
deleglrii sau imрчtеrпiсirii реrsоапеi,
la оfсrti sc апехеаzб actul/documcntul
сlе itllрutсгпiсirо.

соrеsрппlе (iп ctt:ttl cdttcl elclctttltaпlIl о f'o\l рrеzепlаl, dar лu соrсхрttпсlссаriпlсlоr clc calificara))

Informa{ia privi ntl соrеsрuпd еrеа ofertelor сu ceri ntelc solicitate:

Declara{ia privind сопfirmаrеа
Ьепеfiсiаrilоr efectivi ýi
пеiпсаdrаrеа acestora in
situa{ia condamnlrii pentru

раrtiсiраrеа la activitaIi ale
unei огgапizа{ii sau gruрбri
сrimiпаlе, репtru соrчр{iе,
frачdй 9i/sau sрбlаrе de bani

Nr.
1,ot

Dcntrmirc [,ot
Den u m irеа

pozi(iei

U п itatea
de

ttt:isu ri

Cantita
tea

оfеritй

Рrе{ uпitаr
(fйrfi ТVА)

Ореrаtоru l

ecolromic

Cores;ru пdеr
еа сu

s peci fica{i i le
teh п ice

l

Bndopгoteze
iпd ividuale
orlcologice
пlоd tl l аге

Componenta
glenoida|6

Set l 240 000.00 INTtjRMEI)

согеsрuпd
е

согеsрuпdе

I

Епdоргоtеzе
iпd ividuale
ollcoIogice
пlоdtllаrе

Insertu l

glenoidaI
сtlгеsрuпd

с
соrеsрuпdс

l

Епdоргоtеzе
ind ividuale
oncologice
пl od tlla ге

Соmропепtа
hurпеrаlб

metaepifizari

corespund
е

corespunde

I

Епdоргоtеzе
ind ivid tlale
oncologice
пl od tl la rе

Componenta
humеrаlа

рrохimаlб

согеsрчпd
е

corespunde

I

I]|]dop1,oteZe

incJ ividtrale
ottcoItlgice
nlodu lаге

[пsеrtLl l

humегаl
corespund

е
corespunde

l

Епdоргоtеzе
ind ividuale
oncoIogice
пl od tr la ге

Tija humегаld
cimentatб

corespund
е

соrеsрuпdе

l

iпс|оргоtеzе
illd ividuale
oncologice
lll od trla ге

Tija humеrаlй
necimcntatй

corespund
е

согеsрuпdе

l
Епdоргоtсzс
irld ivid rraIe

Set dc
instru nrcnte

согеsрuпd
е

соrеsрu nde

I



oncologice
mоdulаrс

gfatuit iп
folosin!й

2

Епdоргоtеzi
oncologica
irldividLrali

mоdulагд totalй
cle 9oId cLr

sLr bst itulia
fъmuгчlui

рrохimаl gi cotil
duьlй rnobilitate

с itnetltatil

Сuра

Set

5 8 зз8
мт

International
Gгоuр

пц
corespund

е

пu соrеsрuпdе

2

[irldорrоtсzй
oncologicli
illd ividua lё

mоdrrlагi totalд
de 9old cLr

subst itul ia
lёmuru lu i

рrохimаl qi cotil
dublб mobilitate

cimentati

I пsегt 5 з 400
мт

lnternational
Gгоuр

пч
coresputrd

е

nu соrеsрuпdе

2

Endoprotezi
опсоlоgiсй
irrd ividualё

mоdulаrа tо[аlё
de qold cLl

substitulia
fеmuгului

proxitTal gi cotil
dulэlй mobilitate

с irпепtа tti

Сар 5 6 4l0
мт

InternationaI
Grоuр

пu
соrеsрuпd

е

пu corespunde

2

Ilrldopгotez.it
опсо logicir
individua li

mоdulаrб totalй
de qold cLr

substitulia
1Ъmurulu i

рrохimаl Ei cotil
dublб rTobilitate

cimcntatit

Blocul
fеmчrаl

ргохimаl

5 80 665
мт

International
Grочр

пu
corespund

е

nu соrеsрuпdе

2

Епdорrоtеzd
oncologicil
individualб

mоdulаrб totalй
de gold ctr

substitulia
fеmuruIu i

proximal gi cotiI
duьlд mobilitate

с imепtаtit

SegrTentul de
substitu!ie
diafizarб

5 2з 488
мт

International
Grоuр

пu

corespund
е

nu соrеsрuпdе

2

Elrdopгotezi
oncoIogicir
individuald

mоdulаrб totalё
de ;old cu
substitulia
fеmurului

рrохimаl gi cotil
dublб mobilitate

cimentatб

Tija de
extensie,
cimentatд

5 з5 796
мт

I пtеrпаtiопаl
Grоuр

пu
соrеsрuпd

е
nu соrеsрuпdе
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2

Епdоргоtеzб
oncologici
ind iv idualб

rпоdulаrй totala
de 9old cu
SubStitutia
femuruIui

proxilnal qi cotiI
duьlй rTobilitate

с ilnentat5

Tija de
exten s i е,

песimепtаtй
5 60 683

мт
Iпtегпаtiопаl

Grоuр

пu
соrеsрuпd

е

пu согеsрuпdе

2

Епdоргоtеzё
orrcologicб
ind ividualб

mоdLllаrй totalй
de gold cu
str bstitulia
fсrт u гtr lu i

proxilnal ;i cotil
dubla nrobiIitate

с il1,1ell tatd

RеStriсtог

репtru canalul
femural

5 600
мт

International
Grоuр

пu
согеsрuпd

е

nu согеsрuпdе

2

[,)rlсlоргоlсz5
orlcologicй
ind ividualё

mоdtl|агi 1оtаlй
dc gold cu
srr bstitu gia

1'сtlluгului

рrохirпа| 9i cotil
dubliI nlobilitate

с i rllelrtatб

Set de
instrumente

gratuit in
fоlоsiп{й

5

мт
International

Grоuр

пu

соrеsрuпd
е

пu соrеsрuпdе

2

ЕпсIоргоtеzс
illd ividuaIc
orlcologice
tll tldt t lаrе

Cupa

Set 5 з22 440 lN,гI]tiмЕI)

corespund
е

corespunde

2

[:пdорго(еzе
ilrd iv iduale
оllсоIо_цiсе
пl od tl la ге

I пsегt
соrеsрuпd

е
corespunde

2

[itldop1,oteze
irld ivid tlale
orlcoltlgice
пlоdLllаге

Сар согеsрчпd
е

соrеsрчпdе

2

Епdоргоtеzе
ind ivid uale
orrcoIogice
пl od tlla rе

Blocul
fеmurаl

proximal

согеsрuпd
е

согеsрuпdе

2

Ii rl rlo р го tcze
ind iv id rrale

ortcologice
nlodtllare

Segmentul de
substitulie
diаfizаrй

corespund
е

coresputrde

2

[illсlоргоtеzе
ind iv idtrale
ollcologice
trttldu lаге

Tija de
extensie,
cimentatб

соrеsрuпd
е

соrеsрuпdе

2

Епсlоргоtеzе
iпсlivid Lrale

ollcologice
пlоdLrlаге

Tija de
extensie,

necimentatй

согеsрuпd
е

corespunde

ll
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2.

Еlldоргоtсzе
irld ividua lc
oncologicc
lnodltlat,c

Restrictor

репtrч canalul
fеmurаl

corespund
е

соrеsрuпdе

2

I-illdoprotczr:
illdivid uale
oncologice
tnod u lаге

Set de
iпstrumепtе
gratuit iп
folosintl

соrеsрuпd
е

corespunde

2

Епdорrоtсzi
oncologici
ind ividualё

mоdulагд total5
cle Eold ctl
s u [эst ituЦ ia
lъmuгulu i

рrохiпlа| si cotil
duьlй tTobilitate

cimentatб

Cupa

Set

5 4зб 600
WHlTE
STAR

пu

соrеs рu nd

е

пu s-a verificat

2

Etldopгotezi
oncologicii
illd iv id uа li

mocltrlaгit totalй
dc ;old crr

s u bst it Lr{ ia

геrтuгulu i

proximal ;i cotil
dчь|й mobilitate

cilncntatir

ll1Seгt 5
WHlTE
STAR

пu
соrеsрuпd

е

пu s-a чеrifiсаt

2

Elldoprotczd
oncologici
illd ivid uаlа

mоdulагё totalй
cic 9old cLr

subst itLrlia
lъmrrl,ulu i

proximal gi cotil
dubli mobilitate

cimentati

Сар 5
WHITE
STAR

пu
corespund

е

пu s-a чегifiсаt

2

Епdорrоtеzё
oncologicZl
iIld iv id ua lё

modu laгi tota|6
cle 9old cLl

subst ituцia
fеmurulu i

рrохimаl Ei cotiI
dubltr mobilitate

с imentatzj

Blocul
fеmurаl
рrохimаl

5
WHlTE
STAR

пu
соrеsрчпd

е
пu s-a verificat

2

Elrdoprotezd
oncologicб
illdividualё

mоdulаrd tоtаlё
de qold cu
substitulia
femtrrulu i

ргохimаl gi cotil
duьlй mobilitate

cimentatб

Segmentul de
substitulie
diafizarй

5
WHITE
STAR

nu
corespund

е

пu s-a чегifiсаt

2

Епdорrоtеztr
oncologicй
ilrdividualб

mоdulаrЁ totalб
de qold cu

Tija de
extensie,
cimentatй

5
WHlTE
STAR

nu
соrеsрuпd

е

пu s-a чеrifiсаt

12



SU bStitutia
felnurului

ргохimаl qi cotil
dublё mobilitate

с irnentatб

2

Епdоргоtеzё
oncologicй
ind ividual5

modLrIarй totalб
dc ;old cu
str bst i tu gia

f'сlпuгuIui

ргохilтаI Ei cotil
dubln mobilitate

cilnclttatё

Tija de
extensie,

песimепtаtё
5

WHITE
STAR

пu
согеsрuпd

е

nu s-a verificat

2

Еlrdоргоtеzё
ollcologici
ind ividualё

mоdrrlагi totalй
dc- qoId cu
str bst i tu Iia
ttrп uгu Iu i

ргохilпаl qi cotiI
dtllэlii lTobiIitate

с i ttlctltatё

Restrictor
репtru canaltrl

fсmuгаl
5

WHITE
STAR

пu
corespund

е

пu s-a verificat

2

[:rlJоргоtеzб
orlcologici
irldivicltrald

modtrlal,tj tоtаlё
clc qold cu
strbstitu Iia
lcrrltrr trItri

рrох irnaI qi cotil
dubla nlobilitate

с ilпс lltatй

Set de
instrumente

gгatuit in
folosin{i

5
Wl llTE
STAR

ntl

соrеsрuпd
е

пu s-a чегifiсаt

J

Епdоргоtеztr
oncologicё
ind ividLrali

modtrIaгit total5
de gcntrnchi cu

strbstitu(ia
fellltlгtrlrli distal

;i/saLr а tibiei
p1,ox inla |е

Вlосul
fеmчrаl distaI

Set 5 204 900 INTI]RMED

corespund
е

согеsрuпdе

J

llпсlоргоtеzi
otrc<llrlgici
illd ividtralб

mоdtllаrб totali
dc g.:tltlttclti сu

srr llst i tLr tia
ferlr trl,tr l tl i distal

si/satr а tibiei
pгrlx illlit le

вlосul tibial
proximal

согеsрuпd
е

со геsр u nde

J

tlndop1,otezё
orlcologicё
ind ividualд

mоdtllагб totalб
dc gcnurtchi cu

str [lsti tutia
felTtrгtrltri distal

siisiru а tibiei
1l t,clx i tlla le

Inserlul tibial
molril

соrеsрuпd
е

соrеsрuпdе

1з



J

Ettdoprotezi
ollcologicil
irld ividua li

modLrlarir totalё
de gепuпсhi cu

su bst i tu1 ia

fеrпuгului distal

Ei/sau а tibiei
гlгохiпlаlt:

Tija de
extensie,
cirnentatё

corespund
е

corespunde

J

[itldopгotczir
oncologica
irldividtlalti

mоduIаrб tоtаlб
de gentrnclri cu

substituli а

fernurultlidista|

9i/sau а tibiei
рrохimаlс

T'ija de
extens ie,

necirTentatб

corespund
е

соrеsрuпdе

J

Епdорrоtсzй
oncologici
illd ividualit

modLllard totaIi
dc genLrnchi cu

subst itu цiir

fеrlluгulrri distal
gi/sau а tibiei

r;rох imalc

Segmentul de
substitulie
d iаfizаrй

corespund
е

соrеsрuпdе

3

[1rrdopгotcza
опсо logici-t

illd ividuitIir
modLrlara tоtаlё
de gепuпсhi cu

substitLrl ia

felnuruluidistal
Ei/sau а tibiei

ргохimаlс

Rеstriсtоr

репtru canaIul
meduIar

соrеsрuпd
е

соrеsрuпdе

[Jlldоргоtсzi
oncologicit
ind ividualй

mоdulаrё totald
de genunchi cu

substitulia
fernuгuluidistal

qi/sau а tibiei
рrох itna lc

Set de
iпstгчmепtе
gratuit in
folosin16

corespund
е

corespunde

J

Erldoprotezй
oncoIogicil
irldividLlalit

mоdulаri totalй
de genunchi cu

substitulia
fепlurului distal

9i/sau а tibiei
рrохimаlе

I] lосu l

fеmurаl distal

Set

5 52 4lб
мт

lnternationaI
Grоuр

пu S-a

veriflcat
ttu s-a verif'lcat

J

Endoprotczй
oncologicб
individualn

mоdulаrй totalб
de genunchi cu

substitulia
fеmurului distal

qi/sau а tibiei
рrохimаlе

Blocul tibial
proximal

5 60 450
мт

Iпtеrпаtiопаl
Grоuр

пu S-a
чеrifiсаt

пu s-a verificat

l4

п
rr



Епdоргоtеzб
oncologicй
ind ividuaIб

modularб totalд
de genunchi cu

str bstitutia
femuruluidistal

qi/sau а tibiei
irllaIc

Iillclopгotezб
ollccllogicД
ind ividualй

mrlclLrla1,6 total5
dc u.cnLtIlchi сu

str bst i tu 1 ia
fъrlltrгLllui distal

qi/sirtl а tibici
lx irпа Ie

Sistcrn de lavaj
cotltintttt (sistem
dc <lсьгidаге а

р |йgilог)

Insertul tibial
mobil

мт
International

Grоuр

пч S-a

чеrifiсаt
пч s-a verificatз l50

15

Епсlоргоtеzё
ollcologicб
ind ivid Lralй

modrrlard tоtаlй
de gcnunchi cu

stl bst i tu!ia
felntrгtrlLridistal

;iisau а tibici

Tija de
extensie,
cimentatd

мт
International

Grочр

пu S-a
чегifiсаt пu s-a verificat

Еllсlоргоtеzё
orlcologicё
ind ividualй

mоdtllагd totalй
dc gcnurrclri cu

sLr bst i tu gia

fеrпrrгuIui distal
Ei/satr а tibici

х ilnale
[:inclopгotezб
опсоlоgiсб
ill d iv icl uа lй

mоdtrlагd tоtаlё
dc gcnurrchi cu

str bstitu 1 ia
fenrrrгLrltli distal

qi/sau а tibiei

llllсlоргоtсzЁ
опсоlоgiсй
inrlividualй

mоdLrlагi tоtаlй
de gcnr.rrlchi сu

str bst i tu 1 ia

felll trl,tr ltl i d istal
qiisiltr tr tibici

Tija de
extensie,

necimentata

мт
Inteгnational

Grочр

llu S-a

verificat
nu s-a verificat

Segrnentul de
substitu!ie
diaгtzartr

мт
lnternational

Grоuр

пu S-a
verificat

nu s-a verif'icat

Restгictor
pentru canalul

medular

мт
International

Grоuр

пu S-a
vcrificat nu s-a verificat

Set de
iпstrumепtе
gratuit in
folosin{I

мl,
lnternational

Grоuр

пч S-a
veritlcat nu s-a verificat

Sistem de
lavaj continuu

(sistem de
dеьridаrе а

Iйгi оfегtД

з5,796

60 683

l l pгtlxilllale

I

5

5 600

5

l



)

Ciment ortopedic
ctl antibiotic

asociat сu sistem
dc miхаrе in

vaaculn а

с ime ntu lu i

CirTerlt
оrttlреdiс cu

ant ilr iot ic
asociat cu
sistem de
miхаrе in
чаасum а

cilllctltu lu i

btlcatД 35 l 800
мт

I пtеrпаtiопа l

Grоuр

соrеs рu п d

е
согеsрuпdе

6

ТuЬ-mеЕа репtгu
а псогагеil

tеsutuгilоr пlоi la
crldoгpotcza
oncologicit

Tub-rTegё

репtru
апсоrагеа

{еsuturi Iоr
rtloi la

endorpoteza
oncolosictr

lэuсаtб 5 Ihгб оfеrtД

* itl cct::ttl tttili::drii licilct!iei electronic,e se va iпсliса pre|tll oferteifiпale (Iпfоrmаliа priviпd "Coresptlnderea cu сеriп|еlе cle cctli./icare" qi

l)епtrш elucitlarca uпоr neclaritй{i sau contirmarea uпоr date privind соrеsрuпdеrеа olЫtei сu cerintele
stabilite iп documenta{ia dc atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scizut) s-a solicitat:

Ofertan{ii respinqi/tlescalifi ca!i:

Репtгu lotul пr. 2 ,,Etldopгoteze individuaIe orrcologice modulare" ofefta operatorului economic МТ lrrternational Grоuр
nLlafostacceptatainconforrnitatecuprevederileart.69alin.(6)lit.b)dinLegeanr. l3l/20l5privindachiziliilepublice,
duрб curn urmеаzа:
BLOCUL F,EMURAL PROXIMAL
- IlLl а fost indicat nlodelLll si codLrl exact al Blocului Fеmurаl Proximal, din Ьrоsчrа рrоduсаtогului гezLrlta са acesta
exista cel pLltin iп doua modele: MOST gi Segmental Рrохimаl FеmоrаI Соmропепt.
- S-a solicitzlt colтpol]enta anatomica stanga / dreapta - s-a ofeftat соmропепtа universala;
- S-a solicitat апtечегsiе l50 iпсоrроrаtа - din Ьrоsurilе prezentate пu reiese aceasta anteversie iпсоrроrаtа (prezinta
dоаг optiunea de anteversare а intregului bloc сu 200)
- S-a solicitat са lungimea de substitutie sa fie de minim 50mm - din brosurile anexate reiese са lungirnea minima de
sLllrstitutie este de l l2rппl
SЕG I\,l ENl,UL DE SUBSTITUTlE DIAFIZARA
- S-a solicitat de la 25 la220tllm сu illcrement de lOrnm (pentru а rеfасе anatomia pacientului cat tllai fidel) - din
ЬгоsLrгilе pгczel]tate rсiеsе са incrementul este de 20rnm - пu corespunde
TIJA DE EXTENSlE CIMENTATA

Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:
Репtru fiесаrе lot fi

Criteriul de аtriЬчirс aplicat:

Рrе{ul cel mai scizut l
in urmа ехаmiпйri, ечаluirii gi comparirii ofertelor depuse in саdrчl procedurii de atribuire s-a decis
atribuirea loturilor сопfоrm evaluirii din punct de чеdеrе tehnic de сitrе specialigtii coopta{i prczentate
рriп scrisorea IMSP Institutul Oncologic пr.02-07l705 din 17.06.2022:

16
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DARE DB SЕАМД
de апulаrе а рrосесlurii de аtriЬuirе

Nr. ocds-lrJwdpl-MD-1 617313,129681 din 0s.04.2022

1. Date cu рriчirе la autoritatea сопtrасtапtй:

2. l):rte cu privire la рrосесlчrа с|е аtriЬuirе:

3. clarificriri privind docunrenta{ia cle atribuirc:

Dепumirеа ttorului есопоmiс
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii cle сlаriliсаrе
Цrшдg]-еа rчqqjпЦ i! IlrpuniuЙ---
Цq!зlц!дqцлсrЦ

https://e- I iсitаtiе.md/сопtrасt-поtiсе/3З 500

Dепumirеа autorititii cOntractante L.S_ДqцrЦistratia de Stat а Drumurilоr
Localitate
IDNO _
Adresa

]y,lj_lu!1, !nun. Chi;inйu, RM
l UUJбUUUZJ559
tnun. Сhiýiпёu, str. ГJuсuгiеi, l2 а

Numйr de telefon 022 21229Q
Nчm5r с|е lhx 022 746249
E-mail oficial achizitii(@asd.md
Adresa de internet цл!]!gýq:]I!_

,NзЦЦq] uIgqnЦgllqjljЦ" contact, (пumе, рrепumе, tеlеfLlп, e-lllail)

Tipul рrоссФurii de atribuire aplicate _l.,:rjle|lý j9ццц4_ 
__, __,

L Llсгагl

--
de gosea pozi{ionat ре drumul expres М1 Frontiera сu
Rominia - Leugeni - Chiginйu - DuЬйsаri - frontiera cu

_!Цц!цrr, Irm 0+00 (complet5ri).

jдlq0!цg __

tчr, о.сr-ььaср r _йп-иlтУзтГ

_Рцqg"l!ц lц4 "зs 
hlzЦц :wпЦl4црg !ga__

Tipul clbiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru
Obiectul achizi{iei

Cod СI'V
Ехрuпеrеа nrotivului/temciului privincl alegerea
proceclurii de atribuire (iп cazul арliсёlrii altor
tэl,ос ed tu, i cle с а t l.!c i ta|i а de s ch i s d)
рrосеdurа de atribuire (,se va iпdiса сliп caclrul
ро rt а l ului gцч е rпа.lп епt al у1цу;ц!ецсl q:gр-уцф ]цtл:lgJý, t"!gдd/сопtгасt-поti се/З 3 5 00

Data рLlЬliсагii: l.S.03202_
e-lic itat ie.rnd

рйiо.оз.jМ
https:/'e-l iсitаtiе.md/сопtгасt-поtiсеiJЗ500

I'lлЦщцu 9._g9lqitiцч Ь l ice u tiliza ti
Altun! dc intenlie publicat iп l_iAl' rJ,,pi io=1

Tehnici gi instrumente specifice сlе atribuire (сlцрй
caz)

Ntl

a;,f'".r Fт
I--ondu]ui гutiег репtru dгumuгilе publice nalionaie репtru
anul 2022

Sursit de fiпап[аrе

Vаlоаrеа estinrati (le i, .[Йrа TL/,41 14 l07 670,00

Data soIicitй rii сlаriliсйrilоr

Rezumatu l modificй rilоr
I'ublicate in BAP/alte mi.iloacelor cle iпfоrmаrе
Ццлцсза
Termen-limiti cle dерuпсrе ;i cleschidere а
ofertelor prelungit (duрй сu:1

4, Modificйri operate in clocumcntatia de atribuire:



5, Рiпй la termtlnu1-1imiti (cl:rta 0,1.0.t.2022, оrа 10:00), а ltlst clcpusa 1(uпа) oferti:

6. Iпfоrпrа{ii рriviпсl tlf'erta tlepusti evaluati si сlосumепtеlе cle calilicare
operatoru l econonric са lificat:

aferente DUAE prezentat de сйtrе

7. IпlЬrmа{iа priуind coresptlnclerea оfеrtеlоr сu cc.rin{ele solicitatc:

9. Ofertantii respin;i/clescalif'icrrti:

8, Репtru elucidarca uпоr песlаritй{i sau сопfirmаrеа uпоr clate privind corespunderea of'ertei cu сеriп{еlеstabilite in docunrenta{ia de atribuire (inclusiv justificarcl pre{ului апоrmаl cie scйzut) s-a solicitat:

Nr. Dепumirеа operatorului
есопоmiс

Ш)l.{о
Asocia{ii/

administratorii

Pre{ut ofertei
(йrа ТVА)

S.C,,,Neleclimpex',S.R.t,. ] tоойГооsszоо сrudu Eduard 1л 984 096,79

Denumire documcnt

Documentele се constituie oferta
(Se уq cal,s,eпltla prirl; pt.eZeпl(ll, пeprezeltrcll, llll Core.\

Denumire:r ореrа torului
economic

S.C.,,Neledimpexo' S.R.L.

Ргорt tllеr,еа tеIlп iсi
Ргорuпегеа flпапс iirгй

l Dспumirео ] Рrеlul ofertei

Dепumirеа lotuIui ] op.r,,iu.uiui | (Йrа TVA)

] economic 
l

]г

Cantit
ate

Соrеsрчпс|еrе
а cu cerin{ele
de calificare

Соrеsрuпсlеrе
асu

specilicatiile
tehnice

Data solicitirii Operatorul есопошiс [nforma{ia solicitatf, Rеzпt а tul rrisрu nsu Iui
torului ссопопl ic

Ц9ц u m i{9q_gLc r4!o ru I u i есо п оm ic /clescalifici rii
S.C.,rNeledinlpexoo S.It.L. СопtЬrm агt.7l(l)" lit. d) aI Legii рr;чiпа,,сЫil;iЦruЬП.е

пг. l3l din 03.07.20l5, se апulеаzё ргосеdttга de аtl.iЬLriге а
сопtгасtului. din motiv сд au fbst depuse nuInai оtъrlе саrе

ctt З0% чаlоаrеа estimatд а achizitiei.

l0. Nlodalitatca clc еуаluаrе а ofertclor:

Justiflcarea decizIei de а nLt аtгiЬLri со|ltгасtLlI ре lotLtгi: ccl ntai mic рrе( рс lista iпtrеаgi

11. Сritеriul de аtriЬuirе aplicat: Pre{ul cel mаi scizut.

12. Reevaluarea ofertelor:

(Se va ctlпtplelct itl cctzttl iп c,ttre сl|ёrtеlе цtt ,/(),sl l.eeуalLlale rа])еlаl)

l3, Iп urпrа examinirii, eyaluirii gi соmраrйrii ofcrtelor depuse in cadrut рrосесlurii de atribuire s-a clecis:

А tгiЬuiгеа соrltгасtul Lti de ach izi tic ptlIэI icii/actlгdur] ui-caci гu :

Modif'icrrile оDеrаtе



Dепumirеа lotului Denumirea
operatorului

economic

cantitate
;i unitate

de mйsurй

Pre{ul total
(fIr5 ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv ТVА)

Апulаrеа procedurii de achizi{ie publicб :

finind cont de рrечесlеrilе legale, gruрul cle luсru, сопfоrm art.71(l),lit. d) а Legii privind achizi{iile publice
пr. 131 din 03.07.2015, апulеаzй рrосесlчrа de atribuire а contractului, din motiv сi ач fost depuse пчmаi
оfеrtе саrе depбgesc cu JOYо valoarea estimatД а achizi(iei.

Conducйtorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Iоп Drчсес



1 
 

DARE DE SEAMĂ 
                                                          de atribuire a contractului de achiziții publice   V 

de încheiere a acordului-cadru                           □ 
de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

Nr. 1 din „18” august 2022 .    
Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Instituția Publică Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” 
Localitate or. Drochia 
IDNO 1012620009751 
Adresa or. Drochia, str. Alexandru cel Bun, 21 
Număr de telefon 0252-20574 
Număr de fax 0252-26183 
E-mail oficial  ltstefancelmare@gmail.com 
Adresa de internet https://www.ipltscm.com 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Zaițev Lidia, 068418211, ltstefancelmare@gmail.com 

Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate VCererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Altele: 

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

Bunuri V  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Achiziționarea produselor alimentare pentru lunile septembrie-
decembrie 2022 I.P. Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” 

Cod CPV 15800000-6 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât 
licitația deschisă) 

- 

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

Nr: ocds-b3wdp1-1658755154299 
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1658755154299?tab=contract-notice 
Data publicării: „25” iulie 2022 

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

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

v Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://www.ipltscm.com 

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 192 100,00 
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  

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] 

Până la termenul-limită (data „03” august 2022, ora 15:42), au depus oferta 5 (cinci) ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic 

 
IDNO Asociații/ 

administratorii 
1 PANGRUP S.R.L. s. Chetrosu, r. Drochia 1012607001567  Ninescu Victor 

http://www.mtender.gov.md/
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2 NOBIL PREST S.R.L. mun. Chișinău 1010600021038 Calugher Vadim 
3 F.P.C. SIDVA-V S.R.L. mun. Bălți 1003602003506  Volosciuc Vasilii 
4 FABRICA DE UNT DIN FLOREȘTI S.A. 1003607011922                                Grigoraș Pavel        
5 BAGUETTE S.R.L. mun. Chișinău 1014600037741 Curdova Svetlana 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

PANGRUP 
S.R.L.     

 s.Chetrosu, 
 r. Drochia 

NOBIL PREST 
S.R.L. mun. 

Chișinău 

F.P.C. 
SIDVA-V 

S.R.L.    
mun. Bălți 

FABRICA 
DE UNT DIN 
FLOREȘTI 

S.A. 

BAGUETTE 
S.R.L. mun. 

Chișinău 

  

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

Propunerea tehnică prezentat prezentat nu corespunde prezentat prezentat   

Propunerea financiară prezentat prezentat nu corespunde prezentat prezentat   

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat   

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

Certificatul de înregistrare a 
întreprinderii Extras din 
Registrul de Stat 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat   

Informații despre ofertant prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat   
Certificate de atribuire a 
contului bancar 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat   

Declarația privind conduit 
etică și neimplicarea în 
practice frauduloase și de 
corupție F 3.4 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat   

Autorizația sanitară 
veterinară de funcționare a 
agentului economic 
participant 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat   

Pașaport sanitar veterinary 
pentru mijloacele de 
transport 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat   

Certificat ( declarație) de 
conformitate pentru 
produsele lactate 

neprezentat neprezentat neprezentat 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)) 

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 Produse de 
panificație 

PANGRUP S.R.L.     
 s. Chetrosu, r. Drochia 

24 799,99  - + 

Lot 2  
Produse de origine 
animală 

F.P.C. SIDVA-V S.R.L.                   
mun. Bălți 

55 799,50  + + 

NOBIL PREST S.R.L.                
mun. Chișinău 

55 800,00  + + 

Lot 3 Diverse 
produse alimentare 

NOBIL PREST S.R.L. 
mun. Chișinău 

35 854,26  + + 

BAGUETTE S.R.L.  
mun. Chișinău 

37 721,20  + + 

Lot 4 Produse 
lactate 

FABRICA DE UNT DIN 
FLOREȘTI S.A. 

50 328,60  - + 

Lot 5 Fructe și 
legume proaspete 

NOBIL PREST S.R.L. 
mun. Chișinău 

33 694,46  - + 

BAGUETTE S.R.L.  
mun. Chișinău 

33 858,60  - + 

Lot 6 Pește congelat NOBIL PREST S.R.L. 
mun. Chișinău 

7 999,99  + + 

BAGUETTE S.R.L.  
mun. Chișinău 

8 000,00  + + 

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

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

Data solicitării Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

29.12.2021 F.P.C. SIDVA-V S.R.L. 1. Modificarea formularelor F3.1; 1. A fost prezentat 
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mun. Bălți F4.1; F4.2 conform rezultatului 
licitației 

NOBIL PREST S.R.L. au prezentat formularul ofertei (F3.1), anexa nr. 23 specificații de preț F4.2 modificate conform 
rezultatului licitației semnate la data de 04.08.2022 10:24 până la solicitarea autorității contractante. 
 
Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
PANGRUP S.R.L.  s.Chetrosu,  r. Drochia Oferta inacceptabilă 
FABRICA DE UNT DIN FLOREȘTI S.A. Oferta inacceptabilă 
BAGUETTE S.R.L. mun. Chișinău Prețul mai mare 

 Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
Pentru fiecare lot □        
Pentru mai multe loturi cumulate V             
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: -                

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

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   
Denumirea operatorului economic n                  Total 

Denumire factorul 1 Ponderea   
Reevaluarea ofertelor: 

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 
Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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) 
Lotul 1 Produse de 
panificație 

-     

Lotul 2 Produse de origine 
animală 

F.P.C. SIDVA-V S.R.L. 
mun. Bălți 

  55 799,50 66 959,40 

Carne de porc F.P.C. SIDVA-V S.R.L. 
mun. Bălți 

150 kg 98,75 14 812,50 17 775,00 

Carne de vită F.P.C. SIDVA-V S.R.L. 
mun. Bălți 

165 kg 117,80 19 437,00 23 324,40 

Piept de pui F.P.C. SIDVA-V S.R.L. 
mun. Bălți 

170 kg 80,00 13 600,00 16 320,00 

Aripi de pui F.P.C. SIDVA-V S.R.L. 
mun. Bălți 

150 kg 53,00 7 950,00 9 540,00 

Lotul 3 Diverse produse 
alimentarte 

NOBIL PREST S.R.L. 
mun. Chișinău 

  35854,26 42434,00 

Biscuiți de porumb NOBIL PREST S.R.L. 
mun. Chișinău 

50 kg 46,67 2333,33 2800,00 

Biscuiți cu lapte topit NOBIL PREST S.R.L. 
mun. Chișinău 

40 kg 30,00 1200,00 1440,00 

Biscuiți de ovăz NOBIL PREST S.R.L. 
mun. Chișinău 

25 kg 40,00 1000,00 1200,00 

Covrigi NOBIL PREST S.R.L. 
mun. Chișinău 

50 kg 31,48 1574,07 1700,00 

Ceai negru la kg NOBIL PREST S.R.L. 
mun. Chișinău 

7 kg 190,00 1330,00 1596,00 

Cacao-praf NOBIL PREST S.R.L. 
mun. Chișinău 

3 kg 136,67 410,00 492,00 

Sare iodată NOBIL PREST S.R.L. 
mun. Chișinău 

25 kg 9,83 245,83 295,00 

Zahăr tos NOBIL PREST S.R.L. 
mun. Chișinău 

100 kg 21,30 2129,63 2300,00 
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Ouă de găină NOBIL PREST S.R.L. 
mun. Chișinău 

700 buc 3,00 2100,00 2520,00 

Magiun de fructe sterilizat NOBIL PREST S.R.L. 
mun. Chișinău 

50 kg 28,33 1416,67 1700,00 

Suc în asortiment fără adaos 
de zahăr și conservanți 1L 

NOBIL PREST S.R.L. 
mun. Chișinău 

550 pach 13,17 7241,67 8690,00 

Castraveți conservați 3L NOBIL PREST S.R.L. 
mun. Chișinău 

25 borc 40,00 1000,00 1200,00 

Roșii conservate 3L NOBIL PREST S.R.L. 
mun. Chișinău 

25 borc 40,00 1000,00 1200,00 

Pastă de tomate 20% NOBIL PREST S.R.L. 
mun. Chișinău 

30 kg 32,50 975,00 1170,00 

Mazăre verde conservată din 
soiuri cu bob zbîrcit 

NOBIL PREST S.R.L. 
mun. Chișinău 

55 kg 19,17 1054,17 1265,00 

Paste făinoase NOBIL PREST S.R.L. 
mun. Chișinău 

120 kg 18,17 2180,00 2616,00 

Ulei de răsărită, rafinat-
deodorat 

NOBIL PREST S.R.L. 
mun. Chișinău 

40 L 40,00 1600,00 1920,00 

Mazăre uscată întreagă NOBIL PREST S.R.L. 
mun. Chișinău 

30 kg 12,59 377,78 408,00 

Orez rotund NOBIL PREST S.R.L. 
mun. Chișinău 

60 kg 28,33 1700,00 2040,00 

Hrișcă NOBIL PREST S.R.L. 
mun. Chișinău 

40 kg 43,33 1733,33 2080,00 

Crupe de porumb NOBIL PREST S.R.L. 
mun. Chișinău 

40 kg 14,00 560,00 672,00 

Crupe de griș NOBIL PREST S.R.L. 
mun. Chișinău 

60 kg 14,83 890,00 1068,00 

Crupe de grîu „Arnautca” NOBIL PREST S.R.L. 
mun. Chișinău 

50 kg 19,17 958,33 1150,00 

Făină de grîu NOBIL PREST S.R.L. 
mun. Chișinău 

30 kg 13,33 400,00 432,00 

Fasole albe, curate NOBIL PREST S.R.L. 
mun. Chișinău 

15 kg 29,63 444,44 480,00 

Lotul 4 Produse lactate -     
Lotul 5 Fructe și legume -     
Lotul 6 Pește congelat NOBIL PREST S.R.L. 

mun. Chișinău 
  7 999,99 9 600,00 

Pește congelat NOBIL PREST S.R.L. 
mun. Chișinău 

160 kg 50,00 7 999,99 9 600,00 

Anularea procedurii de achiziție publică: 
În temeiul art. 71 alin. 1 lit. d            
Argumentare:   
Grupul de lucru a hotărât unanim să anuleze, conform legii nr. 131 din 03.07.2015, art. 71 (1) d,  privind achizițiile publice,  rezultatele 
obținute la concurs după deschiderea ofertelor depuse în cadrul Cererea Ofertelor de Prețuri Nr.ocds-b3wdp1-MD-1658755154299 din 
“25” iulie 2022 privind achiziționarea produselor alimentare pentru lunile septembrie - decembrie 2022 pentru: 
Lotul 1. Produse de panificație, fiindcă la concurs PANGRUP S.R.L. s. Chetrosu r. Drochia  a prezentat oferta inacceptabilă, oferindu-ne 
prețuri mai mari decât valoarea estimată pentru acest lot conform anunțului de participare. 
Lotul 4. Produse lactate, fiindcă la concurs FABRICA DE UNT DIN FLOREȘTI S.A.   a prezentat oferta inacceptabilă, oferindu-ne prețuri 
mai mari decât valoarea estimată pentru acest lot conform anunțului de participare. 
Lotul 5. Fructe și legume proaspete, fiindcă la concurs NOBIL PREST S.R.L. mun. Chișinău  și BAGUETTE S.R.L. mun. Chișinău au 
prezentat oferte inacceptabile, oferindu-ne prețuri mai mari decât valoarea estimată pentru acest lot conform anunțului de participare. 

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

PANGRUP S.R.L. s. Chetrosu, r. Drochia / 
lotul 1 Produse de panificație 

05.08.2022  SIA RSAP,  e-mail 

F.P.C. SIDVA-V S.R.L. mun. Bălți /     
Lotul 2 Produse de origine animală 

09.08.2022 SIA RSAP, e-mail, poștă 

NOBIL PREST S.R.L. mun. Chișinău / 
Lotul 5 Fructe și legume proaspete 

05.08.2022 SIA RSAP, e-mail 

NOBIL PREST S.R.L. mun. Chișinău / 
Lotul 3 Diverse produse alimentare 
Lotul 6 Pește congelat 
Lotul 2 Produse de origine animală 

09.08.2022 SIA RSAP, e-mail, poștă 

FABRICA DE UNT DIN FLOREȘTI S.A. / 
Lotul 4 Produse lactate 

05.08.2022  SIA RSAP, e-mail 

BAGUETTE S.R.L. mun. Chișinău /  
Lotul 5 Fructe și legume proaspete 

05.08.2022 SIA RSAP, e-mail 

BAGUETTE S.R.L. mun. Chișinău / 
Lotul 3 Diverse produse alimentare 
Lotul 6 Pește congelat 

09.08.2022 SIA RSAP, e-mail, poștă 
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(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu 
prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice) 

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

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

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

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

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

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

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 

F.P.C. SIDVA-V 
S.R.L. MUN. BĂLȚI 

capital 
autohton 

51 18.08.2022 15800000-6 55 799,50 66 959,40 31.12.2022 

NOBIL PREST S.R.L. 
MUN. CHIȘINĂU 

capital 
autohton 

52 18.08.2022 15800000-6 43 854,25 52 034,00 31.12.2022 

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

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 
 
Filip Elena __________________ 
 
 
 



DARE DE SEAMA

de atribuirc a conmactului de achizitii publice V
de incheiere a acordului-cadru r
de anulare a procedurii de atribuire r

Nr. 04 din 01.08.2022

1. Date cu privire Ia autoritatea contractanti:

Denumirea autoritltii contractante Primdria Masddcesti
Localitate S. Mdgd[cegti, r-ul Criuleni
IDNO r00760t 009934
Adresa S.M[gd[cegti,r-ul Criuleni,str. Mihai Eminescu 14

NumIr de telefon 0248 -3 4 -897 . 0248 -3 4 -23 6

Numlr de fax 0248 -3 4 -897, 0248 -3 4 -23 6
E-mail oficial primagdac est i(n; grnai l. c o nr

Adresa de internet www.rnagdacesti.rnd
Persoana de contact (nume, preilume, telejbn,
e-mail)

Guzun Anisia, 06825 I 240, an isiach iperi@_lnm i l. ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atrihuire aplicate V Cererea ofertelor de pre{uri nLicitalie
deschisd nAltele: findicayil

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

Bunuri V Servicii r Lucrbri n

Obiectul achizifiei Procurarea produselor alimentare pentru grldinila
Floricica qi gridinila Tic-Pitic Mioveni din satul
Mdgd[cesti

Cod CPV 1s800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor procetluri decdt licita{ia
deschisd)

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului gut,ernantental
t.lr,'u,. m l en cler. !{c\,. nrcl)

Nr:
qctls:b3w-dpl,\'{$- I fi5{i19379 I I t}44

Link-ul: https:,//mtender.gov.m<iltenclersiocds-
b3 rvdp l - I\4 D - I 6 5 6 9 3 79 I I Q44?ta b:c ontra c!-n-r:lrr's

Data public irii: 04.07 .2022
Platforma de achizitii publice utilizatl Y achizitii.md; n e-licitatie.md; n yptender.md

Procedura a fost inclusfl in planul de
achizifii publice a autoritl{ii contractante

VDa cNu
Link-ul cdtre planul de achizitii publice publicat:
http s : //magd *S,g:ti.m di cqn siligl-
local/f ransparenta-decizionala/achiziti i-o u blicel

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

Tehnici qi instrumente specilice de atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru nSistem dinarnic de achizilie
Ylicitatie electronicl nCatalog electronic



Sursa de finanfare V Buset de stat; rBuget CNAM; nBuget CNAS;
nSurse externe; nAlte slrrse: flndicatil

Valoarea estimatl (lei, fard TVA) 757 000,00

3. Clarificlri

(Se va completa

privind documentafia de atribuire:

in carul in care aufost solicitate clardicdri)

Data solicitlrii clarilicirilor
5 iu\2022,10:04

Denumi rea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare

Btrna ziua! Gutui indica 2 orila pozitia 64 si72

Expunerea succintl a rispunsului Buna ziua! E,ste o eroare. corect Gutui-130 kg.
Multumim!

Data transmiterii 5 iu\2022,10:36

4, Modific5ri operate in documentafia de atribuire:

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

5. PflnI Ia termenul-limitl ( data fi.A7.2022, ora 08:00 ), au depus oferta 9 ofertanli:

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

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

findicali sursa utilizata ;i dam publicdriiJ

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

[Indicali numdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO AsociaIii/
administratorii

l. S.C "Villa Prodotti" S.R.L. I016600007719 Agrici Alexei
) S.C "Brodetchi" S.R.L 1004606001297 Brodetchi Ion
3. S.R.L. " AVT LUX COM" 10 14600040053 Muset Dumitru
4. S.R.L. "Lapmol" 1002600024308 Ionita Serghei

S.R.L, " Delmix Prim" I 0t 060003 I 257 Dilan Galina
6. S.R.L ,,Nobil Prest" 1010600021038 Calugher Vadim
7. S.R.L. "Iilaguette' 1014600037741 Ceb<ltari Valentin
8. I.I " Prozorovski Lilian" 10i0605000089 Prozorovski Lilian
9. C.C. ,,Nivali Prod" SRL r0066000101 12 Gradinaru Sergiu

Denumire
document

Denumirea operatorului economic
s.c
Villa

Prodotti

S.C
Brodctchi

I.t
Plozorovski

Lilian

SRL
Lapmol

s.R.L.
Dclmix
Prim

S.R.L
Nobil Prcst

S.R.L.
Bagucttc

S.R.L.
AVT LUX

COM

C.(1. Nivati
Prod SRL

(Se
Documentele ce constituie of'erta

vtt cctnsmna pt'in: prezent(lt, neprezentat, nu corespwde)
Propunerea tehnicl Prez. Nu

coresp.
plez. prez. Statut:,,in

asleDtare"
Statut: ,.in
Bstentare"

Statut:,,in
astentare "

Statut: ,,in
asteotare"

Statut: ,,in
astenlare "



prez. ptez.

ptez.

Statut: ..in
agteptare"

Statut: ,.in
a5teptare' '

Statut:.,in
alteptare"

Statut: .,in
aiteptare"

Statut: ,.in
agteptare"Propunerea

tinanciarl

prez. Nu
coresp.

Statut: ,,in
asteptare"

Statut:,.in
asteotare' '

Statut: .,in
asteDtare"

Statut: ,.in
asteotare"

Statut: ,,in
astentate"DUAE prez. prez. prez.

Garan{ia Pentru
of'ertI

klupa caz)'ay;g
(entl

Documente dr

rin'nrp:entot.
)calilicare
neDrezentTt, nu corespundee,

-..-I t,r Sr ln Slatut: ..il'l
Ccrere de

oarticiPare

prez. prez. prez. pfez. prez.
a gteptare " aiteptare" asleptare" alteptare "

prez.

prez.

prez.

prez^

Statut:..in
a$teptare' '

Statut:,,in
a;teptare"

Statut:,,in
aqteptare"

Statut:.,iu
aqteptare"nectaraiie privind

valabilitatea ofertei
prez. prez. prez. prcz.

Statut: ,,in
aSteptare' '

Statut:,.in
a$teptare"

Statut: ,,in
aqteptare"

Statut:,,in
afteptare"Certificat

ettctuare
sistematicd a

impozitetor,
contributiilor

de

pldlii

prez. ptez. prez. prez..

Statut: ,,in
aqteptare"

Statut:.,in
aqteplare"

Statut: .,itr
aiteptare"

Statut: ,.itt
agteptare"Certificat de

atribuire a contului
bancar

prez. prez. prez. prez.

Statut: ,,in
aqteptare"

Statut: .,in
aqteptare"

statut:,,in I Statut:,.in
a$teptare" I a;tePtale"Certificat/decizie de

inregistrare a

intteprinderi i /extras

din Registrul de Stat

al persoanelor

iuridice

ptez. prez. prez. prez.

prez. prez. Statut: .,in
a$teptare"

Stahlt:.,in
alteptare"

Statut:,,in
a{teptare"

Stalut:.,itt
a;teptarc' 'Formular

intor mativ desPre

ot'ertant

Prez. prez. ptez.

Statut ,,in-l-Stal11: ..in I Stutut: ..iu

a$teptare" I agteptare" I a;teptare"
Statut:.,in
afteptare"Autorizalia sanitar6 | Pt.r.

de funclionare 
I

pentfu Produse Ialimentare/ I

Certificat d. 
I

iruegistrare ofrcial5. 
I

cliherat de ANSA I

ptez. pfez. prez. prez.

prez. Statut: ,,in
aSteptare"

Statut: .,in
alitcptate"

Statut: ,,in
a5teptare"

Statut: ,,in
aEteptare"Autorizalia sanitar6

veterinartr de

f'unclionare Pentnt
produsele de origine
animalieri a

agentului economic
narticinant

prez. pfez. prez. prez.

prez. Statut: ,,in
a$teptare"

Statut:,,in
a$teptare"

Statut: ,,in
a$teptare"

Statut: ,.iu
aiteptare' 'Autorizalia sanitar'

veterinari Pe unitate
de transport

ptez. prez. prez. prez.

neprez. Statut: ,,in
a$teptare "

Statut: .,in
aEteptare"

Statut: ,,in
aqteptarc.'

Statut: ..in
agleptare' 'Certitlcat de

inolensivitate/
calitate/
conforntitate/
sanitar vcterinar,
declaralia de

conlbrmitate (duPi
caz)

prez. prez. neprez. ptez.

prez. prez. Stattrt: ,,in
a5teptate"

Statut: ..in
a5teptare"

Statut: ,,in
agteptare"

Statut: ,,itt
aEteptare"Certi{icat de

de[inere a

laboratorului atestat

pentru el'ectuarea

controlului

prez. pfeT- prez.

-)



permansnt asupla
caliG(ii sau contract
cu asemenea
laborator
Declara{ie privind
confimarea
idcntititii
beneficiarilrr
efectivi $i
neiucadrarea
acestora in situatia
condamndrii pentru
participarea la
actiyitali ale unei
organizalii sau
grupiri criminale.
pentru corupfie,
ti'audd gi/sau spdlare
de trani

pfez. prez. prez. prez. prez. Statut: ,,in
aqteptale' '

Stahrt: ..hl
a5teptare"

Statut: ,^in
aqteptare"

Statut: ,,in
a$teptare"

(lnformotria privind e{enumirea docunrcntelor ltrezentute se tta indictt in con/brntitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i .te vo cousemno prin; prer,entat, neprezentat, nu corespunde (in cazul
c'dnd clttc'umentul aJbst prezentat, dar nu corespundet:erir(elor ite catificare))

7. Inl'ormatia privind corespunderea ol'ertelor cu cerinfele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei
(Iara

TVA)*

Cantitate
gi unitate

de
mIsurI

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica(iile

tehnice
Lotul l-
Produse
Lactate

S.R.L " Laprnol' 190 451,{i0 + +
S.R.L. "Baguette" 19A 452,10 Statut:,.in agteptare" Statut:,,in aqteptare"

I.I " Prozorovski
Lilian"

212 659,23 Statut:,,in aqteptare" Statut:,.in a$tepiare"

Lotul2-
Carne

S.C "Villa Prodotti"
S.R.L.

184 437,50 + +

S.R.L ,,Nobil Prest' 186 235,00 Statut:,.in aSteptare" Statut:,.in aqteptare"
I.I " Prozorovski
Lilian"

186 236,00 Statut: .,in a5teptare" Statut:,,in a5teptate"

CC "Nivali-
Prod"SRL

186 237,00 Statut:,,in a5teplare" Statul:,,in alteplat'e"

S.R.L. "Baguette" 213 998,50 Statut:,.in a$teptare" Statut:,,in a[teptare"
Lotul3-Piine

9i chifle
S.C"Brodetchi"
S.R.L

42 046,00

Lotul4-
I)iverse
produse

alirnentare

I.I " Prozorovski
Lilian"

277 091,41 + +

S.R.L ,,Nobil Prest" 279 095,00 Statut:,,in agteptare" Statut: ..in afteptare"
S.R.L. " Delmix
Prim"

279 095,39 Statut:,.in agteptare" Statut:,,in a$teptare',

S.R.L. "Baguette" 328 l g9,5g Statut:,,in aqleptare" Statut:,,in a$leptar.e"
Lotul5-PeEte I.l " Prozorovski

Lilian"
38 063,00 + +

S.R.L. "Baguette" 38 063,10 Statut: .,in a;teptare" Statut:,,in astqptare"

4



S.R.L. " AVT LUX
COM"

45 100,00 Stahrt: .,in aqteptare" Statut:,.in aEteptare"

x in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oferteifinale
(lnformatria privirud "Corespundet'ea ut cerinlele de calificare" Si "Corespwtderea cu specificasiile

tehnice" , se va consemn(l prin: ,, * " in cazul corespunderii Si prin ,,'" itt ca:ul necorespundefii)

8. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerin(ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justilicarea prefului anormal de

scizut) s-a solicitat:

9. Ofertanlii respinti/descalilicafi:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Peltru fiecare-laila
Pentrur rnai multe loturicumulate r
Pentru toate loturile n
Alte limitlri privind nurnirul cle hturi care pot ti atribuite aceluiaEi ofeftant: fin.dic'uliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractttl pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai sc6zut V
Clostul cel mai scdzut n
Celrnai bun raport calitate-pre1 I
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul in care tn caclnil proc:edurii de atribuire sunt uplicate ntai multe criterii de utribtrire, se vor
indica toate criteriile tle atribuire aplicate;i denumiren loturilor aferente)

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informa{ia solicitatl Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

20.07.2022 I.I " Prozorrcvski
Lilian"

Prezentarea
certificatelor de
inofensivitat el cahtatel
conformitate/ sanitar-
veterinar'(dup6 caz),

pentru produsele la care

lipseqte acest docunrent
din Lotul -Diverse
produse alitttentare si

Lotul-Peste.

Au fost prezentate

Denumirea operatorului economic Motivul respin ge rii/d escalilicirii
S.C"Brodetchi" S.R.L Anexa 22 ;i Anexa23 rru corespunde cerin{elor

solicitate in anunful de participare qi anume

tipseqte poziliaru'. 7 ( chifld cu mac) din Lotul
Paine qi chifle, Ia care a participql o&rta4u]..-



-

ttt tc-pra;

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se vu completapentru lotur"ile care au.fost atribuite in baza criteriilor; c,el mui hun raport cali
sau c,el rnni bun ruport c:ctlitate-cost)

I 3. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa in c'azul tn core olbrtele au.f'o.rt reevaluate repetat)

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile operate

t4. in urma examiniri, evalulrii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de
atribuire s-a decis:

Atribuirca conlract ului cle achizilie publica/acordului-cadr.u:

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
Denumirea gperator:trlui economic I Total

Denumire factorul I Pondcrea

Denurnire {hctorul n Ponderea

Dcnlmirea operatorului economic n Total
Dcnum re factorul 1 Ponderea

Dcnurnirc lactorul n Ponderea

Denumirea
lotului

Operatorul
economic
desemnat
cistisitor

Denumirea
produselor

Unitatea
de

masura

Cantitatea Preful
unitar
(firI
TYA)

Preful
total
(fIrI
TVA)

Pre{ul
total

(inclusiv
TVA)

Produse
Lactate

S.R.L
"Laptnol"

Brinzia de vaci Kg 750 6,96 47))) ))t t 
---ruL

51000,00
Smintind Kg 120 44,44 5333,33 5760,00
Lapte L 4500 13,13 59083,33 63810,00
Unt Ke 22{t 162.04 35648,1 5 38500.00
Cascaval Kg 130 145,93 18959,33 22750,00
Chefir BIO L 1200 16,67 20000,00 21600,00
Iaurt Buc 700 6,01 4206,43 4542,94

Carne

S.C "Villa
Prodotti"

S.R.L.

Carne cle vitd kg 400 155,35 62140,A0 74569,00
Carne de rrorc ke 200 90.00 18000,00 21600.00
Fileu de pui ke 650 72.35 47027,50 56433,00
F-ileu de curcan kg 3s0 134.70 47145,00 5(>574,00
Pulp[ de pui
ctezosatl

kg 150
67.54 10125,00 l2l 50,00

Piine gi

chifle Otbrta a fost descaliticatd

LI"
Prozorovski

Lilian"

Carlofi k,I 1700 7,90 13427.81 14450,00
Ceapd ke 470 8,36 3930.77 4230,00
Morcov ke 470 8,36 3930,77 4230,00
Sfecld de rnasi kg 350 8,36 2927,17 3 150.00
Yarzd ke 550 9,29 5110,93 5500,00
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Diverse
produse

alimentare

Verdea![
(pitruniel) kg 33

69.69 2299,92 2475,00
Mere ke l 000 9,76 9757,23 10500,00

Dovlecei ke 200 23.00 4599,84 4950,00
Conopidl ke 300 30"90 9269"37 9975.00
PetnrEcI
(rlddcin[) kg 10

40.76 407.57 438.60

JelinI
(rld5cin5) kg 200

25,86 5112,26 5566.00
Ldmii kg 150 24,17 3625,00 4350,00
Banane ke 350 25,00 8750,00 10500,00

Usturoi kg 10 49,02 490,1 8 527,50
Brocoli ke 3s0 50.88 17806"94 19162,50
Ardci dulci kg 300 27.88 8363,34 9000,00
Rosii ke 400 33,45 13381,34 14400.00
Castraveti kg 220 33,45 7359,74 7920,00
Clernatine kg 200 24,86 4971,67 5966,00
Castraveli
rnurati

kg 50
40.s3 2026,25 2431,50

Yarzd. qi

morcov murat
kg 80

32,19 2575,33 3090,40
Pere kg 500 20,86 10430,94 11225,00

Orez cu bob
rotund

kg 200
24,88 4916,67 5972.04

Cruoe cie sriu ke 130 8.30 1079.00 n94.8A
Crupe de orz ke 120 8.80 1056,00 1267.20
Hrisca ke 130 39,03 s073.2s 6087.90
Cmpe de sris kg 90 14,69 1322,25 1586,70
Fulei de oviz ke 100 20.74 2074,17 2489.00
Crupe de
porumb

kg
130

13,62 1770,17 2124,20
Crupe de mei ke 110 17.46 1920,42 2304,50
Paste fiinoase
fisuri

kg
130

16,53 2148,25 2577,90
Biscuiti ke 100 29,07 2806,67 3368,00
Fdin5 cle griu kg 3s0 11,97 4188,33 5026,00
Covrigei ke 90 30,67 2759,90 2970,00
Pesrneli pentru
pirioale kg 45

21.79 980.60 1055.25
MazLre uscatd kg 100 13.0t 1300.96 1400,00
F-asole ke 40 2s.09 1003.60 t0tt0.00
T6itei de casd ke 110 37,2L 4492.92 4911,50
Pesrneti cu
stafide

kg 20
33, r3 662.s0 79s.00

Ulei de floarea
soarelui
ralinat

L 100
37.04 3704.17 4445,00

Ulei de floarea
soarelui
nerafinat

L t20
38.22 45n6.00 5503.20



ol
--l
0l

Suc de fnrcte L 600 12,88 7725,40 9270.00

Mazdre verde
co[servata

Buc 95
14,17 1345,83 1615,00

Past[ de rosii Bnc 90 29,17 2625,00 3150,00

Ceai kg t7 140,72 2392,18 2870.62

Sare iodatd kg 95 8,72 828,08 993,70

Cacao kg I I19,88 959,07 I 150.88

Tomate in
propriu

suc
Buc 30

15.83 475,00 570,00

Oud Buc 9s00 ))7 21216,67 25460,00

Fructe uscate
in asortiment

kg 60
49,05 2943,00 353 t,60

Zahdr ke 330 2A,70 6831 ,52 7351 ,58

Stafide ke 40 44,91 1796,33 2155,60

Serninle de

floarea soarelui
kg 13

40,58 527,48 632,97

Miez de nucd kg 11 149,88 1648,12 1978.46

Miedale kg 13 200,00 2600,00 3 120,00

Serninte de in ke 8 65,83 526,67 632,40

Seminfe de

susan
Kg 13 r04,17 1354,17 1625,00

Otet de rnasd Buc 25 7,82 195,42 234,50

Bicarbonat de

sodiu
kg 20

13,22 264,33 317,20

Droiclie uscati kg 150 2"46 368,75 442,50

Yarzdde pekin Ke r80 23,10 4158,25 4474,80

Pdstdi
congelate

Buc 120 41,55 4986,00 5983,20

Fntnzdde dafin Buc 13 1,46 18,96 1) 75

Gutui Kg 130 18,46 2399.16 2581,80

Linte verde kg 50 41,77 2088,51 2247,50

Drojdie
rrroasfi[tl

Buc 30
4,13 123,75 148,50

Crupe de

arcapa$
kg 20

9.36 t87,t7 224,60

Crupe de

arnSut
kg 30

1 8,13 543,75 652,50

Magiun Buc 80 24,17 1933,33 2320,00

Strusuri kg 50 17.36 867,93 934,00

Cus-Cus kg 30 34,05 l02l ,50 1225,84

Portocale kg 300 22,00 6600.00 7920,00

Piersici kg 120 16,43 1971,52 ?121,60

Prune kg 300 15,36 4608,20 4959,00

Dovleac kg 60 13,83 829,96 893, l4

Pe;te I.I ,)

Prozorovski
Lilian"

Pe$te macrou kg 1s0 s8.33 8750,00 10500,00

Pe$te Hec ke 3s0 46.61 1 63 1 3,00 t9515,61

Fileu de peste kg r30 100,00 13000,00 r5600,00



Anularea procedurii de achizilie publici:

in terne itrl art.7l alin' 
- 

lit 
-'

Algutnentare:

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

Data transmiterii Modalitatea de transmitere
Denumirea oPeratorului

economic an e-rnail
E n -wlit" Prnrlntli" S.R.I zl .0 I ./u/./., scrls0tt'sa r

"rnoO .-^.io^qreq nr 110 e-mall
S.C "Brodetchl" S.K.L al

e-rnaileDI "A\/TIfIXCOM 21.01 .202'2, scrlsllI9e trr'-l r-l
21.07M, sc/rroarea nr.l32 e-mall

'lO"lO o^ricnqreq nr 'l 31 c-mall
S.R.L. " lJelrnx Yrtm

e-mailcoi t{nhilFrecto' 21 .O7 .20'/2, scrlsoare4 iL!:
rn ln"lo or.ricnqre, nr I i5 e-mall

e-rnailS.R.L. "Baguette
IJ " Prororovski Lilian" ) I 07 .2027. scrlsoarea nr. I J0

e-mail
e.C ,Nirrli Prod" SRL 2L.07 .2022, scrtsoarea lr' l.ll

(rnrbrmarea operotoriror econornici impricuri in procedur, de an'ibuire trespre dec'iziile grupului de

rucrut pentnt achizirii se rearizeuzri in conJotrmitate cu prevederile art. 3l aL Legii nr' t3l din 3 iulie

20 I 5 privinrt at:hizi li ile publ ice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(serectayi termerrur de aqtepture respe.ctot. crurcurarea termeneror previztfie de Legea nr' I 3l din 3 iulie

2015 privincl achi;iyiiLe publice,:":l_r:i" n termenelor cle aqteptare' se elbctuecr;a in con'fitrmitute ctt

prevederile rIrL(JLit Ii, capnolul r (calcularea Tennenrtit)-ot cotbtlui civil al Repuhlicii Moldovo)'

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

atl a contractului

"ste 
,nai rnicd dec6t pragurile prevdzute \a art' 2

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

rivind achizi{iile Publ ice

n t t ,i1. in cazul netransmtterll colnuntcarll

rniiloace electronice qilsau fax c
o,runic[rii Prin

miiloace electronice Eilsau fax nffiatdacontractului
este egal6 sau mai rnare decit pragurile

pr*r[i.rt. laart.2 alin. O):lLegii.nr' 131 din

3 iulie 2015 privind achizitiile publice

nl6 zite ln cazul netransmiteriicomuntcartr
in rniiloace electroqpg Ju!1u tax I

Termen de
valahilitate

al
contractului
/acordului-

cadru

Numirul
qi data

contractului
/ acordului-

cadru

rinderea:
Cu caPital
autohton/
Cu capital

mixUasociere/
Cu caPital

striin

Denumirea
operatorului

economic
inclusiv TVA{iri TVA

3t.r2.7022

207 967,94190 45 1,80

Nr.7712022

din
01.08.2022

Capital
strdinS.R.L.

"Lapmo["

S*..t-. "LaPmol"



-,

S.C "Villa
Prodotti"

S.R.L.

Capital
autohton

Nr.7812022

din
0r.08.2022 &

r84 437,20 221325,0A

31.t2.2022

I.I
"Prozorovski

Lilian"

Capital
autohton

Nr.7912022

din
01.08.2022 € 277 081,4r 3t4 106.4s

31.t2.2022

I.t
"Prozorovski

Liliarr"

Capital
autohton

Nr.8012022

din
01.08.2022

l

8
oo

38 063,00 45 675,6t

31.t2.2022

18. Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datl se completeazl
doar in cazul in care la procedura de achizi{ie publici au lbst aplicate criterii de
durabilitate qi s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate
criterii de durabilitate): NU SE APLICA

Prin pre4,erfiu dare de seamd, gruput de lucru declard cd tennenul de a;teptore pentru incheierea
contractului/contractelor indicate afost respectal (exceptiild csz.urile prevdzute rte att. .lZ Ain. (J) al Legii nr.l3l din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice )t precum;i ci irt carutl depunerii contestaliitrtr";i/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceasteu uu fost examinute ;i soluyionite.

Prin prex,enta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii confirnfi corectitudinea desJisurdrii procedurii
de acltix,itrie,tupt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legate in vigoare.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Coiocaru Liuba
(Numc, Prenume)

Au fost aplicate criterii pentru achizifii publice durabile (achizifii
verzi)? (DAtNU)

Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a
Iotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (indicayi snma cu TVA)

codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost apricate criterii
de durahilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotuVloturile pentru care au fost
aplicate criterii de duratrilitate:

Preful cel rnai scizut n
Costul cel mai scizut n
Cel mai bun raport calitate-pre{ n
lel mai bun raport calitate-cost n

l0



model-tip

DARE DE SEAMA

de negociere firl publicare prealabili a unui anunJ de participare
nr.31 NFP din 18.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

D umi:roaautofitf,tiioontractante Directia Educatie Tineret si Snort sec.Centru

Lscalitate Mun.Chisindu
IDNO 1007601 0094t7
Adresa Strada Bulsard 4llA
Num,Xr de telefon 022271022
N ir,'de,fax
E-mait.:ofieid dets contracte(Email.ru
Adresa de internet
Persoana d'e contact (nume, prenurne, telefon,
e-mail)

Pdlitu Efimia, 0697 51468, palitu.efimia@mail.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul proc€furii de a ibuire aplicate Negociere fdrd publicare prealabild a unui anunl
de participare

Procedura de achizitie repetati 6upd caz) Nr:
Tipu-tr obiectului con,tractului de achizifiel
acordului-cadru

Bunuri n Servicii n Lucriri n

Obiectul achizifiei Lucrdri de schimbare a tdmpldriei la Grddinila nr.8,
Gimnaziul nr.7

eod€PY 45200000-9
Expu.nerQa, motiv'ul i/t eiului
aleger.gg go-cedurii'de atrituire
aplicdri;i qltor 'praceduri de'cdt
deschisd)

privind
(tn cazul

licitatis

Avdnd invedere, cd n-a fost planificat, realizarea
unor lucrdri suplimentare la Gimnaziul 7, Grddinila
nr.8, insd managerii instituliilor au solicitat de

urgenld schimbarea tAmplariei care este intr-o stare

avariatd s-au alocat bani suplimentari la data de
pentru r ealizar ea lucrdri I or.
Aga cum inilierea unei proceduri COP necesitd
timp mai indelungat, iar lucrdrile necesitd a fi deja
incepute pentru a le putea frnahza in termeni, pdnd

la inceperea noiului an Ecolar grupul de lucru din
cadrul DETS sec.Centru a inaintat invitatie mai
multor agenfi economici pentru a veni cu oferta cea

mai avantajoasd.
La inilierea procedurii de Negociere ftrd

Publicarea unui anun! prealabil s-au aplicat
prevederile Legii 13112015 prevdzute la art.56
alin.(1), l(b) privind achiziliile publice.
La baza deciziei grupului de lucru au stat

urmdtoarele criterii:

Realizarea lucririlor de repara{ie
pini la inceperea noului an de studii.

1.



/

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:

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

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

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

6. Informafii privind ofer1ele depuse qi documentele de calificare 9i aferente DUAE prezentate de

citre operatorii econdiriici :

2. Asigurarea siguran{ei Pentru
sinitatea coPiilor.

2. Maximd urgen!6 care face imposibil[
respectarea termenelor generali, dat fiind faptul cd

lucrdrile trebuie dfectuate in termeni cAt mai

restrdnsi.

Procedura deairibuire(se vg indica din cadrul
portalului guvernamental

www.mtendq.gpv.mlil

31 NFPNr:
Link-ul:
Data publicarii:

Platforma de achizi{ii pq!l!99-U!!lr4!4 n achizitii.md; n e-licitatie.md; n yptender.md

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

lSnnjci liinstrumente specifice de atribuire
Hund caz)

rAcord-cadru rsistem dinamic de achizilie
nLicitatie electronicd nCatalog electronic

Sursa de {inanlare nBuget de statr trBiiget CNAMI sBuget CNAS
rsurse externe; lAlte surse: flndicalil

Valoarea estimati Iei, fdrd TVA) 690612.96

Data solicitlrii clarifi cirilor
Denutnirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de

clarificare
Expunerea succintl a rispunsului
Data transmiteiii

Rezumatul modificlrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (dupd caz)
flndicayi surso utilizatd ;i data publicdriil

Termen-limit[ de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (dupd caz)
[Indicali numdrul de zileJ

5. Pflni la termenul-limiti (data 18.08.2022, ora 10:00) au depus oferta I ofertanfi:

Nr. Denumirea operatorului
economic

IDNO Asocia{ii/
administratorii

I Anreal Cohs SRL l 01 6600000879 Tofan Andrei

DCnumire document
Denumirea operatorului economic

Anreal Cons SRL

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

2



Oferta de pre! +

Deviz general de cheltueli F .3, 7 , 5 .T

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

+

+
+

+
T

+

(Informayia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerin{ele din
'dicumentaiia 

de atribuire Si se va consemna prin: prez,entat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul

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

Informa{ia privind rezultatele negocierii:

Denumlrea
operatolului

economic

Pre{ul inifial Pre{ul in urma
negocierii

Lucrdri de schimbare a
tdmpliriei la Gridinila nr.8,

Gimnaziul ru.7

{,nreal Cons
SRL

690612,96 690612,96

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

Denumirea
operatorrdui

economic

Pieful ofertei
(fbra TVA)*

Cantitate
qi unttate

de
misuri

Corespunderea
cu cerinlele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Lucriri de

schimbare a

tffmpliriei la
Gridini{a

nr.8,
Gimnaziul

nr.7

O*"* Cons SRL
6906N2,96

2

institufii

f +

*' 

'

1"'t]

,, ri',,.

* in cazul utilizdrii licitatiei electronice se va indica prelul ofertei finale



(Informa(ia privtnd "Corespunderea cu cerinlele de catificsre" $i "Corespunderes cu specificatriile
tehnice" , se va consemna prin: ,, * " tn cazul corespunderii ;i prin ,, -" in cazul necorespunderffl

8' Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerinlele stabilitein documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-
a solicitat:

Data
ioiicitarii,

Operatorul economic lnformafia solicitatl Rezmatul rtrspunsului
operatorului economic

9, Ofertan(ii respin.sildescalifica{i:

DCnumirea operatorului economic Motivu! respingerii/descalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate a
Pentru toate loturile I
Alte limitnri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [lndicayiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai sclzut n
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre1 n
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in-cazul incare tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se
indica toate criteriile de atribuire aplicate Ei denumirea loturilor aferente)

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

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificiiile operate

Factorii de eval,uarre Valoarea din ofert6 Punctajul calculat
Denumi[ea operatorului economic I Total

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea



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

Atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru :

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.7I alin. lit

Argumentare:

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3I al Legii nr. I31 din 3 iulie
2015 privind achizi;iile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

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

J 6 zilein cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
tr 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax n

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

tr 1l zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
J 16 zile in cazul netransmiterii comunicbrii
prin miiloace electronice si/sau fax n

(Selecta\i termenul de a;teptare respectat. Calculareo termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achizisiile publice, 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:

Denumirea
operatorului

economic:: .

... treprinderea;
Cu capital

: Cu;cC$ifal
,.mixtl ci,-e:re-l

Cu,Capt{gl"
striin

Numirul
qi data

contractului/
acordului.

cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

cadru

frri TVA inclusiv
Tv.{

Denumirea lotuliii Denumirea
operatorului

ee.onomic

Cantitate qi

unitate de
mtrsurA

Pre{ul-
unitar

(firn TVA)

Pre{ul total
(fdrd TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

Lucriri de schimbare a tdmpldriei
la Grddinita nr.8, Gimnaziul nr.7

AffeaICons
SRL

2 institufii 698612,96 690612,96 828735.56

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

Denu=d_,r,g4 op erato r.:!t lu i
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Anreal Cons SRL 18.08.2022 email



ANREAL
CONS SRL

DETS
sec.Centru

3U
L

c'lci
cJ
00

oo
ts

I

c\l
ta,$

690612,96 828735,56

3r.09.2022

Informa{ia privind u.ttirilii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se co,mpleteazd doar in
cazul tn care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru cqre aufost aplicate criterii de durabilitate)z

Prin prezenta date de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptore pentra tncheierea
contractului/contractelor indicate afo! respectat (exceptftnd cazurile prevdzute de irt, SZ ittn. (3) al Legii nr,I3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile pubtice )t precum qi cd in cazul depunerii contesialiilor|ilro,
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate qi solulionite.

Prin prezenta dare de seamd, grupal de lucru pentru ochizilii con/irmd corectitudinea desfdgurdrii procedurii
de achiTitrie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare,

pului de lucru
/). /./

a/t rS/z**f' Strajesco Natalia

+.
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DARE DE SEAMĂ                                      
                   de atribuire a contractului de achiziții publice � 

Nr.1 din 18 august 2022   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei 
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău 
IDNO 79592 
Adresa Bulevardul Grigore Vieru 1 
Număr de telefon 022 822 237, 022 822 337 
Număr de fax 022 228697 
E-mail oficial  achizitii.contracte@bnm.md 
Adresa de internet www.bnm.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Elena Samoila-Lungu, 
email: elena.samoila-lungu@bnm.md, 022 822 237 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate □ Cererea ofertelor de prețuri   � Licitație deschisă  □ 

Altele: [Indicați] 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: n/a 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □   Servicii �  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Servicii de extindere a termenului de garanție a 
echipamentului Fortigate, serverelor Lenovo și 
infrastructurii hardware pentru soluția DCU 

Cod CPV 50312000-5 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

 
- 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1657277807149 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21059685/ 
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 

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://www.bnm.md/ro/content/planul-achizitiilor-
publice-al-bancii-nationale-moldovei-pentru-anul-2018 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 341 333,33 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   
Data solicitării clarificărilor  13.07.2022; 14.07.2022 
Denumirea operatorului economic                                      - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare 1. В Caiet de sarcini для лота №1 указано: Forma 

prezentării garanției: Prestatorul va trebui să prezinte 
până la 01.09.2022 inclusiv un document confirmativ 
parvenit de la compania producător, care să garanteze 
extinderea termenului de garanţie pentru echipament, 
sau confirmare pe site-ul producătorului că produsele 
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sunt acoperite de garanție pentru perioada solicitată. 
Pentru confirmarea extinderii garanției cu întârziere, 
Prestatorul va plăti o penalitate în mărime de 0,1% din 
costul poziției confirmate cu întârziere. Компания 
Hewlett-Packard Enterprise предоставляет 
подтверждающий документ в течение 5-10 рабочих 
дней после того, как получит запрос на продление 
срока поддержки оборудования. Таким образом, 
предоставить документ 01/09/2022 возможно лишь 
в том случае, если Национальный Банк Молдовы 
подтвердит продление срока поддержки не 
позднее, чем 18/08/2022 (10 рабочих дней до 
01/09/2022). В то же время согласно anunt de 
participare paragraf #27 срок действия предложения 
должен быть до 27/10/2022. Просим разрешить 
формулировку Forma prezentării garanției 
следующим образом: în termen de 15 zile lucrătoare 
din data intrării în vigoare a contractului un document 
confirmativ parvenit de la compania producător, care 
să garanteze extinderea termenului de garanţie pentru 
echipament, sau o confirmare pe site-ul producătorului 
că produsele sunt acoperite de garanție pentru perioada 
solicitată; и подтвердить, что до истечения этого 15-
дневного срока штрафные санкции не будут 
применяться. 
2. Уважаемые господа! В Caiet de sarcini для лота 
№3 указано: Forma prezentării garanției: Prestatorul 
va trebui să prezinte până la 08.09.2022 inclusiv un 
document confirmativ parvenit de la compania 
producător, care să garanteze extinderea termenului de 
garanţie pentru echipament, sau confirmare pe site-ul 
producătorului că produsele sunt acoperite de garanție 
pentru perioada solicitată. Pentru confirmarea 
extinderii garanției cu întârziere, Prestatorul va plăti o 
penalitate în mărime de 0,1% din costul poziției 
confirmate cu întârziere. Компания Fortinet Inc 
предоставляет подтверждающий документ в 
течение 5-10 рабочих дней после того, как получит 
запрос на продление срока поддержки 
оборудования. Таким образом, предоставить 
документ 01/09/2022 возможно лишь в том случае, 
если Национальный Банк Молдовы подтвердит 
продление срока поддержки не позднее, чем 
25/08/2022. В то же время согласно anunt de 
participare paragraf #27 срок действия предложений 
должен быть до 27/10/2022. Просим разрешить 
формулировку Forma prezentării garanției 
следующим образом: în termen de 15 zile lucrătoare 
din data intrării în vigoare a contractului un document 
confirmativ parvenit de la compania producător, care 
să garanteze extinderea termenului de garanţie pentru 
echipament, sau o confirmare pe site-ul producătorului 
că produsele sunt acoperite de garanție pentru perioada 
solicitată; и подтвердить, что до истечения этого 15-
дневного срока штрафные санкции не будут 
применяться. 
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Expunerea succintă a răspunsului  1; 2.  Dat fiind faptul că deschiderea ofertelor este la 
data de 29.07.2022 si documentul confirmativ privind 
activarea perioadei de garanție este până la 01.09.2022 
inclusiv, totodată din experiența anilor precedenți vrem 
să menționăm că timpul rezervat pentru evaluarea 
ofertelor inclusiv adjudecarea contractelor este 
suficient, de asemeni si timpul rezervat OE (10-15 zile 
lucrătoare) pentru executarea lor nemijlocită. 

Data transmiterii 14.07.2022 
 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: n/a  
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
Rezumatul modificărilor - 

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

- 
 

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

n/a 

 
5. Până la termenul-limită (data 29 iulie 2022, ora 10:00), au depus oferta 2 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. S&T MOLD SRL – lot 1 și lot 3 1002600033173 POPESCU Onisim,  
S&T AG / MOȘANU 

Evghenii  
2. ACCENT ELECTRONIC SA – lot 2 1003600023124 RUSSU Vladimir, 

LADÎGHINA Nina / 
COBÎLAȘ Eugeniu 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

S&T MOLD SRL 
ACCENT ELECTRONIC 

SA 

Documentele ce constituie oferta 
Propunerea tehnică prezentat prezentat 
Propunerea financiară prezentat prezentat 
DUAE prezentat prezentat 
Garanția pentru ofertă prezentat prezentat 

Documente de calificare 
Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat prezentat 
Dovada înregistrării persoanei juridice, în 
conformitate cu prevederile legale din ţara 
în care ofertantul este stabilit 

prezentat prezentat 

Certificat de atribuire a contului bancar în 
MDL 

prezentat prezentat 

Certificat cu privire la situația 
contribuabilului 

prezentat prezentat 

Certificat care confirmă neaplicarea 
sancţiunilor penale (cazier juridic) faţă de 
ofertant 

prezentat prezentat 

Demonstrarea experienței operatorului 
economic în domeniul de activitate 
aferent obiectului contractului ce urmează a 

fi atribuit (Conform anexei nr.12 din 
Documentația standard aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021) 

prezentat prezentat 
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Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

S&T MOLD SRL 
ACCENT ELECTRONIC 

SA 

Demonstrarea accesului la infrastructura/ 
mijloacele indicate de autoritatea 
contractantă pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a Contractului 
 1.Ofertantul va completa în DUAE informația 
solicitată în pct. 4C.1.1; 
2.Ofertantul va indica denumirea, adresa Centrului 
de deservire în cadrul căruia vor fi deservite 
echipamentele specificate în loturile date; 
3.Documente aferente autorizării producătorului a 
Centrului de deservire; 
4.Se vor prezenta informații privind deservirea 
echipamentelor în perioada executării contractului 
(fluxul de lucru), ce cuprind minim condiţiile în 
descrierea pozițiilor: Procedurile de menținere şi 
suport; Timpul de reacție din momentul adresării 
pentru suport şi timpului mediu de reparaţie pentru 
fiecare tip echipament aflat la mentenanță; 
Organizarea şi asigurarea suportului “hot-line”; 
Datele de contact. 

prezentat prezentat 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei, MDL 

(fără TVA) 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lot 1: Extinderea 
termenului de garanție 
a infrastructurii 
hardware pentru soluția 
DCU 

S&T MOLD 
SRL 

76 000,00 1 serv + + 

Lot 3: Extinderea 
termenului de garanție 
și de subscriere a 
echipamentului de 
securitate a rețelei LAN 
FortiGate 

181 910,00 1 serv + + 

Lot 2: Extinderea 
termenului de garanție 
a serverelor Lenovo 
SR570 

ACCENT 
ELECTRONIC 

SA 
97 348,33 1 serv + + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

29.07.2022 
/ 

01.08.2022 

S&T MOLD SRL Clarificare cu privire la suma 
ofertată pentru lotul 1 „Extinderea 
termenului de garanție a 

Ofertantul a comunicat că, creșterea 
prețului pentru lotul nr. 1 este 
condiționată de majorarea prețului 
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Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

infrastructurii hardware pentru 
soluția DCU” mai mare comparativ 
cu suma ofertată pentru același lot 
achiziționat în anul 2021. 

de suport de către compania 
Hewlett-Packard Enterprise. 
 

29.07.2022 ACCENT 
ELECTRONIC 

SA 

Clarificare cu privire la suma 
ofertată pentru lotul 2 „Extinderea 
termenului de garanție a serverelor 
Lenovo SR570” comparativ cu 
suma ofertată pentru același lot 
achiziționat în anul 2021. 

Ofertantul a comunicat că, oferta de 
preț din anul curent este 
semnificativ mai avantajoasă decât 
cea din anul precedent. La bază stă o 
comparație bazată pe rata oficială de 
schimb a BNM pentru valuta USD. 
Diferența constituie circa - 5,7%. 
Este de menționat că pentru 
asigurarea nivelului de SLA solicitat 
de către BNM, costurile pentru 
piese, vămuire, logistica, etc. 
suportă un impact direct și în 
corelare cu rata oficială de schimb 
BNM. 

 
9. Ofertanții respinși/descalificați:  

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
Nu sunt Nu sunt 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
Pentru fiecare lot □ 
Pentru mai multe loturi cumulate �            
Pentru toate loturile  □      
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:___________________     

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Preţul cel mai scăzut �                      
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

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

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

Atribuirea contractelor de achiziție publică: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Prețul unitar  
(fără TVA), 

MDL 

Prețul total  
(fără TVA), 

MDL 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA), MDL 
Lot 1: Extinderea termenului de garanție a infrastructurii hardware pentru soluția DCU 
Servicii de extindere a 
termenului de garanţie 
pentru 3 (trei) servere 
HPE DL380 Gen10 
24SFF CTO 

S&T MOLD 
SRL 

1 serv 76 000,00 76 000,00 91 200,00 

Total lot 1: 76 000,00 91 200,00 
Lot 2: Extinderea termenului de garanție a serverelor Lenovo SR570 
Servicii de extindere a 
termenului de garanţie 
pentru 5 (cinci) 
servere Lenovo 
ThinkSystem SR570 

ACCENT 
ELECTRONIC 

SA 
1 serv 97 348,33 97 348,33 116 818,00 

Total lot 2: 97 348,33 116 818,00 
Lot 3: Extinderea termenului de garanție și de subscriere a echipamentului de securitate a rețelei LAN 
FortiGate 
Servicii de extindere a 
termenului de garanție 
și de subscriere de 
securitate pentru 2 
(două) echipamente de 
securitate a rețelei 
LAN FortiGate 300D 
Bundle 

S&T MOLD 
SRL 1 serv 181 910,00 181 910,00 218 292,00 

Total lot 3: 181 910,00 218 292,00 
TOTAL, lei 355 258,33 426 310,00 

 
 Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică 
 Argumentare: Nu se aplică 

15. Informarea operatorilor economici despre decizia  grupului de lucru pentru achiziții: 
Denumirea operatorului 

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

S&T MOLD SRL 12.08.2022 email și SIA RSAP 
ACCENT ELECTRONIC SA 12.08.2022 email și SIA RSAP 

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

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

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

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

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

�  11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 
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la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 
privind achizițiile publice 

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

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

17. Contracte de achiziţie încheiate: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinder
-ea: 

Numărul 
și data 

contractului 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 

valabilitate al 
contractului 

fără TVA inclusiv TVA  

ACCENT 
ELECTRONIC 

SA 

Cu capital 
autohton 

25/166/2022-
LD din 

16.08.2022 
(recepționat 

contractul semnat 
de contraparte 

18.08.2022) 

50312000
-5 

97 348,33 116 818,00 30.09.2023 

S&T MOLD 
SRL 

Cu capital 
autohton 

25/167/2022-
LD din 

16.08.2022 

50312000
-5 

257 910,00 309 492,00 30.09.2023 

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

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

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

(NU) 
 

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

 (indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
Constantin ȘCHENDRA (semnat electronic)   



I.

DARL Dli SEAMA
privind modifi саrса contractului

cle achizilii publice

Nr, 72122 dirl l2,08.2022

Date cu privire Ia autoritatea contractantat:

II. Date crr privirc la рrосеrlurа de achizilie:

IIl. Drrte cu ргiчirе la contгactuI de ас hizilie/acorr| ul-c:rd ru:

Dепumirеа autoriti(ii contractante Procuratura Gепеrаli а Republicii
Moldova

Localitate muп. Сhi5iпёu
IDNo 1 006601 00з86.5
Adrcsa bd, ýtеГап cel Маrе si Sfint 7]
Numir de telefon 022828з32
Numir de lhx 022828з,75
E-mail ot'icial 1lгос - чоrr |ll)1l госtt rаttt га, nrd
Adresa de iпtсrпсt tl r,r iл.lэгсlсuгаtLtrа.tпсl
I)ersoana de contact
(пuпзе, рrепчmе, tеlеfЬп, e-mail)

Vасаrсiuс Ghenadie, 022828з26,
ghепасl ie. часагсittс[.Dргосttrаtuга.tlrсl

Tipul рrосеtlurii dc achizitie Licitatie deschis1 И
obicctul achizitiei HArtie хеrоgrаllс1 А4
Cod СРY з0100000-0
Yаlоаrеа cstimati а achizitiei 632000.00 lei
Nr. qi link-ul procedurii (se va iпdiса diп cadrul
portalului guverпаmепtаl wиry, mlеп.lеr. goy, пlL

Nr: ocds-b3wdp1 -MD-1 6541 56 162976
Link: https ://mtепdеr. gov.md/tenders/ocds-
ЬЗwdр 1 _MD- 1 654| 561 6291 6

Data public:irii anun{ului dc participare 02 iunie 2022
Data (datelc) qi rеlЪriпtа (rcfcrinfclc)
рuЬIiсirilоr :rntericrarc irr JurпаIul OIicial al
Uniunii lluropenc privind proiectul (proiectele)
l:r саrе se rсl'еri anuntuI respcctiv (dtt1-1ci cctz)

Nu se atribuie

Tipul contractului de achiziliclacordului-cadru Burrr"tri И
Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se rеfеri la чп
proiect ýi/sau рrоgrаm finan{at din fonduri ale
Uniunii Ечrорепе

NuИ

Sursа dc fiпап{аrе Buge1 de stat И
Data deciziei de atribuire а contractului de achizi{ic D ectzia пr.62 l22 diп 24.06.2022

Dcnumirca oper:rtorului cconomic Sю,.OZER GROUP"
Nr. si data contractulшi de ach izi!ie/acordu lu i-cad ru Nr: 55/22

Data: 0l iulie 2022
vаlоаrса contractulu i dc achizitic/acorclu lu i-ca cl ru I'irlir'ГVд : 542490.00

Inclusiv'I'VA: 6509tl8.00
теrmеп de valabilitate з\.|2.2022
Теrmсп de execu{ie La soIicitare



Iv. Date сu privire |а modificirile песеsаrе а fi efectuate:

Tipul modificirilor Rezelierea contractului И
Temeiul iuridic Legea nr. 1 3 1 /201 5 Privind achizitiile рuЫiос,
Сrеqtеrеа prc(ului in urmа modificirii (r/ирr7

cctz)
[Se va iпdiса dacii se utilizeazd pre|ul actualizat
al coпtractului de achizi|ii publice/acordului-
cttclt,tt I

Modificarea апtеriоаri а contractului de
achizi{ii publicc/acordului-c:rdru (dtl tlit с az)

[Se 1,or iпdiса toate modiJiccirile operate
апlеr ior ý i yaloat, еа асе s lora/

Alte informatii relevantc

V. Descrierea achiziliei inainte qi dupi modificare:
(Se vor iпdiсu паturа ;i atllploaraa lucrdrilor, паturа |i caпtilalea sau yaloclrea Ьuпurilоr, псlturа ;i amplclarea
,saпiciilor)

VI. Г)еsсriсrеа circurnstan{elor c:rI,e :ru ficut песеsаrй motlificarea:
(Se vor iпdiса пlcllilele/arguпeпtela пrldificdrii сопtrасtulчi de achiziIie/acordului-cctrlru)

Prilr instiintaгea din ]0.08,2022. SRL ,,Оzег Grоuр" а alltll]tat Procuratllra Gеtlеrаlё despre irTposibilitatea
liчriгii ЬuпuriJог (НДrtiе хсгоgгаfiсi А4) invocбnd пotivul ci colTpania de logisticй;i ргоduсitогul саге ]iчгеаzi
паrГа iп Republica Moldova пu si-au опоrаt obllgaliile asurnate,

Atlcxe:
iп.уtiiпlаrе clitt ()!.(),\.2()22 t lilci;
!п.rliiLl|цr(. clitt l(),08.2()22 l /ilti:
,\'crisclure diп 09.()8,2()22 l |ilci.

YlI. llczrrltatele ехаm iпiiгii:

iп baza <]eciziei grupuIui dc lucru de modificare а contractului cle achizitie пr. 55l22 d in 0 ] ,07.2022 а lbst incheiat
acordLrl adilional privind rezilielea contractului

Dепumirс opcrator
€conomic

iпtrерriпtlеrеа:
Cu capital autolrton/

Сu capital
mixt/asociere/

Сu c:rpital striin

Nr. qi data
acordului adi{ional

vаlоаrеа modificarilor
(dupй caz)

Firй ТVА Inclusiv
l,чА

SRL..OZER GROUP" Cu capital autohtoll Il22 l2.08.2022

gгtrprrlui tle lucrrt:

I Nl I1,It А S

репtrц Sоlч|iопqrеа coпtesla|iilor: пuп, Chisiпdu, bd. ýtеfап cel Mare qi Sfdпt, l 24 et, 4; tel.:022 -820-
6 5 2 ; fax : 02 2 -8 2 0 -6 5 l ; е-tп q i l : соп tеs l сt t i i(Ф,апý с, п d ; www. а пs с, m d

пuп. Сhisiпdч. sos, Hiпcc,sti.53" tcl,.-

, gov. п d; www. tеп der, gov. пd
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Darea de seamă 

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 
 

Nr. 05/08/2022 din 18 august 2022    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria municipiului Cahul 
Localitate Municipiul Cahul 
IDNO 1007601008340 
Adresa Mun. Cahul str. Piata Independentei nr. 6 
Număr de telefon 0299 2 29 19 
Număr de fax 0299 2 24 00 
E-mail oficial  primariacahul@gmail.com 
Adresa de internet www.primariacahul.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Brînză Snejana 

Tel. 0299 2 19 49 
e-mail:primcahul.ap@gmail.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Altele: 
Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț 

Procedura de achiziție repetată (dacă e cazul) Nu se aplică 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Servicii prestate de artiști 
Cod CPV 79822500-7 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

- art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 131/2015,  privind 
achizițiile publice – din motive de creație;   

- art. 128 alin. (3) din HG nr. 599/2020 cu privire la 
achizitiile publice folosind procedura de negociere – din 
motive de creatie; 

- lista activităților culturale planificate pentru anul 2022 și 
aprobata de către primarul municipiului Cahul  

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

fără publicare 
Link-ul: nu se aplică 
Data publicării: nu se aplică 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:nu se aplică 

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) 290 000,00 

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  

http://www.mtender.gov.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048089
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(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 (data12 august 2022 ora 14:00), prin poșta electronica, au depus oferta 1 (unu) 
ofertanți,  

 
Nr. Denumirea operatorului 

economic 
 

IDNO Asociații/administratori
i e-mail 

1. Holograf Production SRL 408680 Dan Bitman 
Petrosel Emilian 
Furtuna Octav Antoniu 
Vrabete Iulian 

edy@holograf.ro 

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

operatorii economici: 

Denumire document 
Operator economic 

Holograf 
Productio

n SRL 

       

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

Cererea de participare 
prezentat        

Oferta 
prezentat        

Declarație privind valabilitatea 
ofertei 

prezentat        

DUAE 
prezentat        

Declaratie privind principalele 
servicii similar prestate in ultimii 
trei ani 

prezentat        

Actul ce atesta dreptul de a presta 
asemenea servicii   

prezentat        

Rechizitele bancare 
prezentat        

a 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)). 

Comentarii privind îndeplinirea cerințelor de calificare: ofertantul Holograf Production SRL întrunește 
cerințele minime de calificare solicitate de către Primăria Municipiului Cahul. 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* Cantitate și unitate de măsură 

Corespun
derea cu 
cerințele 
de 
calificare 

Corespu
nderea 

cu 
specifica

țiile 
tehnice 



3 
 

Servicii 
prestate 
de 
artiști 

Holograf 
Productions SRL 

14 300euro 1 serv ce se constituie dintr-un recital 
muzical de 60 de min în cadrul 

evenimentelor culturale dedicate 
sărbătorii nationale ”Limba Noastra”, 
eveniment organizat de către Primăria 

municipiului Cahul.  

+ + 

     

 

* 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) 
 

Comentarii: oferta tehnică corespunde cerintelor autorității contractante. 
 

Tot aici, autoritatea contractantă va expune motivele recurgerii la procedura de negociere și anume: 
 
Ținând cont de lista activităților culturale planificate pentru anul 2022, aprobate de cătrte Primarul municipiului 

Cahul, precum și de programul activităților pentru data de 31.08.2022 dedicate sărbătorii naționale ”Ziua Limbii”, activități 
organizate  de către Primăria municipiului Cahul, în baza prevederilor art. 4 alin.(1) lit. j), privind descentralizarea 
administrativă, care prevede organizarea activitaților culturale, la data de 31 august 2022 în municipiul Cahul va fi 
organizată de catre Primăria municipiului Cahul sărbătoarea dedicată ”Limbii române”. Conform programului de activitați, 
Primăria a invitat celebra trupă din România ”HOLOGRAF” cu un recital de cântece cu durata de 60 de min. 

 

Holograf este o formație românească de muzică rock înființată la București în 1977, de muzicianul Mihai 
Pocorschi. Holograf este printre cele mai de succes trupe din România, fiecare dintre albumele lor conținând câteva cântece 
care au ajuns hit-uri în România. Formația este în continuare foarte activă și realizează turnee lungi, cu concerte foarte bine 
primite de public. 

În anii 1990 trupa și-a schimbat stilul într-un rock modern. 

Printre cele mai cunoscute hituri realizate de Holograf sunt „Umbre pe cer”, „Singur pe drum”, „Ochii tăi”, „Banii 
vorbesc”, „Dincolo de nori”, „Ți-am dat un inel”, „Undeva departe”, „Să nu-mi iei niciodată dragostea”, „Vine o zi...”, 
„Viața are gust”, „Dragostea mea”, „Cât de departe”. 

   
  

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: __________________________________                 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Forma%C8%9Bie_(muzic%C4%83)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzic%C4%83_rock
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/1977
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Anii_1990
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11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: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  
 

14. În urma examinării, 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 

Pret unitar, fără TVA  Preț 
unita
r cu 
TVA 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* Prețul 

ofertei 
cu TVA 

Servicii 
prestate de 
artiști 

HOLOGRAF 
PRODUCTIONS 
SRL 

1 serv 14 300 euro sau 
echivalentul în lei la data 

transferului, conform 
cursului oficial de schimb 

stabilit de BNM 

 14 300 euro sau 
echivalentul în lei la data 

transferului, conform 
cursului oficial de schimb 

stabilit de BNM 

 

Anularea procedurii de achiziție publică:nu se aplică.  
 
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

HOLOGRAF 
PRODUCTIONS SRL 

17.08.2022 e-mail 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:nu se aplică 

În cazul în care valoarea estimată a contractului 
este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 

 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 
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alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizițiile publice 

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinde
rea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ acordului-
cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 
contractului/a

cordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

HOLOGRAF 
PRODUCTIO
NS SRL 

 

 

Cu capital 
străin 

 

 

26/AP 
17.08.2022 

79
82

25
00

-7
  

 
 
14 300,00 euro  

 
 
 
 
Nu se 
aplică 

 

31.12.2022 

  
NOTĂ: contractual a fost semnat de către părți la data de 18.08.2022. 

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):nu se aplică 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

 
Conducătorulul grupului de lucru pe achiziții, Nicolae DANDIȘ ______________ 
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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 15.08.2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Instituția Publică Organizația pentru 
Dezvoltarea Antreprenoriatului 

Localitate Chișinău 
IDNO 1007600042792 
Adresa mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 

nr.134, et. 3, MD-2012 
Număr de telefon 022 22 42 80 
Număr de fax 022 22 42 20 
E-mail oficial  achiziții@oda.md   
Adresa de internet www.oda.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Russu Egor 

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: 21055723/ ocds-b3wdp1-MD-1651068316698 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii ■  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Achiziționarea repetată a serviciilor de instruire pentru 
beneficiarii Programului Gestiunea Eficientă a Afacerii 
(GEA) 

Cod CPV 80510000-2 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

Corespunde art. 57 al Legii Nr. 131/2015 

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

Nr: 21059014/ ocds-b3wdp1-MD-1656074820705 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/   
Data publicării: 24.06.2022 

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

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

■ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://odimm.md/files/achizitii/2022/Mai/Plan%20OD
IMM%20privind%20achizitiile%20publice%202022_
V2.signed.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 

mailto:achiziții@oda.md
http://www.oda.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21055723/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651068316698
http://www.mtender.gov.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656074820705
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/
https://odimm.md/files/achizitii/2022/Mai/Plan%20ODIMM%20privind%20achizitiile%20publice%202022_V2.signed.pdf
https://odimm.md/files/achizitii/2022/Mai/Plan%20ODIMM%20privind%20achizitiile%20publice%202022_V2.signed.pdf
https://odimm.md/files/achizitii/2022/Mai/Plan%20ODIMM%20privind%20achizitiile%20publice%202022_V2.signed.pdf
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Sursa de finanțare ■Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse 
externe; □Alte surse: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA)  583 333,33 
 
 

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 07.07.2022, ora 14:00), au depus oferta: Lot Nr. 4 – 1 
ofertant; Lot Nr. 6 – 1 ofertant; Lot Nr. 10 – 2 ofertanți; Lot Nr. 11 – 0 ofertanți; Lot Nr. 
12 – 0 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ administratorii 
Lotul 4 – Modul 4: Digitalizare (Începători)  

1 
AO Asociația Pentru Protecția Mediului 
"Environmental protection" 1015620004090 Sergiu DOBROJAN 

Lotul 6 – Modul 6: Protecția proprietății intelectuale (Începători)  

1 Camera de Comerț și Industrie a RM 1002600036967 Serghei HAREA 
Lotul 10 – Modul 10: Contabilitate (Avansați) 

1 Asociația Obștească Asociația pentru 
Promovarea Antreprenoriatului 1014620009928 Georgeta MELNIC 

2 Camera de Comerț și Industrie a RM 1002600036967 Serghei HAREA 

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

 

Denumire document 

Denumirea 
operatorului 

economic 
AO Asociația 

Pentru Protecția 
Mediului 

"Environmental 
protection" 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584327/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584328/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584329/
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Documentele, ce constituie oferta (documentele menționate obligatoriu se plasează în cadrul procedurii în 
SIA RSAP)  

Lotul 4 – Modul 4: Digitalizare (Începători) 

DUAE 

Original confirmat prin semnătura electronică - 
conform formularului, aprobat prin Ordinul 

ministrului finanțelor nr. 72/2020 (Varianta anexată 
la documentația de atribuire) 

Prezentat 

Cererea de participare Original confirmat prin semnătura electronică –
conform Anexei Nr. 7 Prezentat 

Declarația privind valabilitatea 
ofertei 

Original confirmat prin semnătura electronică –
conform Anexei Nr. 8 Prezentat 

Specificațiile tehnice 
Original confirmat prin semnătura electronică –

conform Anexei Nr. 22 Prezentat 

Specificațiile de preț Original confirmat prin semnătura electronică –
conform Anexei Nr. 23 Prezentat 

Criteriile și cerințele de calificare și selecție aplicate  
Capacitatea de exercițiu  

Dovada înregistrării persoanei 
Juridice 

Extrasul din Registrul de stat al persoanelor 
juridice, emis de către organul împuternicit 
conform țării de reședință a ofertantului/copia 
buletinului de identitate (după caz), Varianta 
scanată de pe originalul, confirmată prin 
semnătura electronică 

Prezentat 

Dovada îndeplinirii obligațiilor de 
plată a impozitelor, taxelor şi 
contribuțiilor de asigurări sociale 
în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare în Republica 
Moldova sau în țara în care este 
stabilit operatorul economic  

Certificat privind lipsa sau existenta datoriilor 
fată de Bugetul Public National eliberat de 
Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova sau 
din tara de rezidență a ofertantului Varianta 
scanată de pe originalul, confirmată prin 
semnătura electronică 

Prezentat 

Capacitatea tehnică și/sau profesională  

Demonstrarea experienței minime 
a operatorului economic în 
domeniul de activitate aferent 
obiectului contractului ce urmează 
a fi atribuit. 

Declarația privind experiența similară, originalul 
conform anexei nr. 12 din documentația standard 
confirmată prin semnătura electronică;  
Operatorul economic va prezenta lista 
contractelor similare executate în ultimii 3 ani 
prin care va demonstra existența a minim 2 
contracte similare cu o valoare de minim 75% din 
valoarea viitorului contract. 
Autoritatea contractantă poate solicita prezentarea 
actelor confirmative (contract act, factură) 
Ofertanții vor da dovadă de existența experienței 
în prestarea serviciilor similare de minim 3 ani. 

Prezentat 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584327/
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Demonstrarea calificării serviciilor 
oferite pentru prestare 

Operatorul economic va prezenta materialul 
didactic pentru fiecare modul, ce va cuprinde 
prezentări PowerPoint și suportul de curs în 
format Word. 

Prezentat 

Demonstrarea accesului la 
personalul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a 
obiectului contractului ce urmează 
a fi atribuit, personalul de 
specialitate care va avea un rol 
esențial în îndeplinirea acestuia. 
  

Declarație privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului  
Operatorul economic va prezenta informații 
referitoare la studiile, pregătirea profesională şi 
calificarea personalului responsabil pentru 
execuția obiectului contractului, şi cu precizarea 
experienței pentru fiecare persoană responsabilă, 
în domeniul serviciilor ce urmează a fi prestate 
(minim 2 formatori și 2 asistenți), originalul 
conform anexei nr. 14 confirmată prin semnătura 
electronică  

Prezentat 

Existența relațiilor contractuale 
Se va prezenta dovada existenței relațiilor juridice 
între personalul propus și operatorul economic 
(Contract de muncă, alte forme de angajamente 
ce demonstrează disponibilitatea personalului) 
Varianta scanată de pe originalul, confirmată prin 
semnătura electronică 

Prezentat 

Confirmarea calificării personalului 
propus pentru îndeplinirea 
obligațiunilor contractului  

Operatorul economic va prezenta CV-urile a cel 
puțin 2 formatori pentru fiecare modul specificat 
în caietul de sarcini cu următoarele calificări: 

cu o experiență de minim 3 ani în domeniile: 
cadrul legal, gestiunea resurselor umane, 
planificarea afacerii, managementul financiar al 
afacerii, identificarea și gestionarea investiției 
afacerii, marketing și vânzări (inclusiv online 
marketing), și pitch training (la modulul / lotul 
selectat); 

cu o experiență de minim 1 an în livrarea 
instruirilor în format online;  

fluența exprimării în limbile română și rusă. 

Operatorul economic va prezenta CV-urile a cel 
puțin 2 asistenți pentru a asigura 
funcționalitatea tehnică a procesului de 
instruire. (Conform caietului de sarcini) 

Prezentat 

 Alte formulare 
Formularul informativ pentru 
ofertant 

Original confirmat prin semnătura electronică –
conform formularului F3.3 Prezentat 

Denumire document Denumirea 
operatorului economic 
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Camera de Comerț și 
Industrie a RM 

Documentele, ce constituie oferta (documentele menționate obligatoriu se plasează în cadrul procedurii în 
SIA RSAP)  

Lotul 6 – Modul 6: Protecția proprietății intelectuale (Începători) 

DUAE 

Original confirmat prin semnătura electronică - 
conform formularului, aprobat prin Ordinul 

ministrului finanțelor nr. 72/2020 (Varianta anexată 
la documentația de atribuire) 

Prezentat 

Cererea de participare Original confirmat prin semnătura electronică –
conform Anexei Nr. 7 

Prezentat 

Declarația privind valabilitatea 
ofertei 

Original confirmat prin semnătura electronică –
conform Anexei Nr. 8 Prezentat 

Specificațiile tehnice Original confirmat prin semnătura electronică –
conform Anexei Nr. 22 Prezentat 

Specificațiile de preț Original confirmat prin semnătura electronică –
conform Anexei Nr. 23 Prezentat 

Criteriile și cerințele de calificare și selecție aplicate  
Capacitatea de exercițiu  

Dovada înregistrării persoanei 
Juridice 

Extrasul din Registrul de stat al persoanelor 
juridice, emis de către organul împuternicit 
conform țării de reședință a ofertantului/copia 
buletinului de identitate (după caz), Varianta 
scanată de pe originalul, confirmată prin 
semnătura electronică 

Prezentat 

Dovada îndeplinirii obligațiilor de 
plată a impozitelor, taxelor şi 
contribuțiilor de asigurări sociale 
în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare în Republica 
Moldova sau în țara în care este 
stabilit operatorul economic  

Certificat privind lipsa sau existenta datoriilor 
fată de Bugetul Public National eliberat de 
Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova sau 
din tara de rezidență a ofertantului Varianta 
scanată de pe originalul, confirmată prin 
semnătura electronică 

Prezentat 

Capacitatea tehnică și/sau profesională  

Demonstrarea experienței minime 
a operatorului economic în 
domeniul de activitate aferent 
obiectului contractului ce urmează 
a fi atribuit. 

Declarația privind experiența similară, originalul 
conform anexei nr. 12 din documentația standard 
confirmată prin semnătura electronică;  
Operatorul economic va prezenta lista 
contractelor similare executate în ultimii 3 ani 
prin care va demonstra existența a minim 2 
contracte similare cu o valoare de minim 75% din 
valoarea viitorului contract. 
Autoritatea contractantă poate solicita prezentarea 
actelor confirmative (contract act, factură) 

Prezentat 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584328/
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Ofertanții vor da dovadă de existența experienței 
în prestarea serviciilor similare de minim 3 ani. 

Demonstrarea calificării serviciilor 
oferite pentru prestare 

Operatorul economic va prezenta materialul 
didactic pentru fiecare modul, ce va cuprinde 
prezentări PowerPoint și suportul de curs în 
format Word. 

Prezentat 

Demonstrarea accesului la 
personalul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a 
obiectului contractului ce urmează 
a fi atribuit, personalul de 
specialitate care va avea un rol 
esențial în îndeplinirea acestuia. 
  

Declarație privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului  
Operatorul economic va prezenta informații 
referitoare la studiile, pregătirea profesională şi 
calificarea personalului responsabil pentru 
execuția obiectului contractului, şi cu precizarea 
experienței pentru fiecare persoană responsabilă, 
în domeniul serviciilor ce urmează a fi prestate 
(minim 2 formatori și 2 asistenți), originalul 
conform anexei nr. 14 confirmată prin semnătura 
electronică  

Prezentat 

Existența relațiilor contractuale 
Se va prezenta dovada existenței relațiilor juridice 
între personalul propus și operatorul economic 
(Contract de muncă, alte forme de angajamente 
ce demonstrează disponibilitatea personalului) 
Varianta scanată de pe originalul, confirmată prin 
semnătura electronică 

Prezentat 

Confirmarea calificării personalului 
propus pentru îndeplinirea 
obligațiunilor contractului  

Operatorul economic va prezenta CV-urile a cel 
puțin 2 formatori pentru fiecare modul specificat 
în caietul de sarcini cu următoarele calificări: 

cu o experiență de minim 3 ani în domeniile: 
cadrul legal, gestiunea resurselor umane, 
planificarea afacerii, managementul financiar al 
afacerii, identificarea și gestionarea investiției 
afacerii, marketing și vânzări (inclusiv online 
marketing), și pitch training (la modulul / lotul 
selectat); 

cu o experiență de minim 1 an în livrarea 
instruirilor în format online;  

fluența exprimării în limbile română și rusă. 

Operatorul economic va prezenta CV-urile a cel 
puțin 2 asistenți pentru a asigura 

Prezentat 
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funcționalitatea tehnică a procesului de 
instruire. (Conform caietului de sarcini) 

 Alte formulare 
Formularul informativ pentru 
ofertant 

Original confirmat prin semnătura electronică –
conform formularului F3.3 Prezentat 

Denumire document 

Denumirea operatorului 
economic 

Asociația 
Obștească 

Asociația pentru 
Promovarea 

Antreprenoriatului 

Camera de 
Comerț și 
Industrie a 

RM 

Documentele, ce constituie oferta (documentele menționate obligatoriu se plasează în cadrul procedurii în 
SIA RSAP)  

Lotul 10 – Modul 10: Contabilitate (Avansați) 

DUAE 

Original confirmat prin semnătura 
electronică - conform formularului, 

aprobat prin Ordinul ministrului 
finanțelor nr. 72/2020 (Varianta 

anexată la documentația de atribuire) 

Prezentat Prezentat 

Cererea de participare Original confirmat prin semnătura 
electronică –conform Anexei Nr. 7 Prezentat Prezentat 

Declarația privind valabilitatea 
ofertei 

Original confirmat prin semnătura 
electronică –conform Anexei Nr. 8 

Nu corespunde Prezentat 

Specificațiile tehnice Original confirmat prin semnătura 
electronică –conform Anexei Nr. 22 Prezentat Prezentat 

Specificațiile de preț Original confirmat prin semnătura 
electronică –conform Anexei Nr. 23 Prezentat Prezentat 

Criteriile și cerințele de calificare și selecție aplicate  
Capacitatea de exercițiu  

Dovada înregistrării persoanei 
Juridice 

Extrasul din Registrul de stat al 
persoanelor juridice, emis de către 
organul împuternicit conform țării de 
reședință a ofertantului/copia 
buletinului de identitate (după caz), 
Varianta scanată de pe originalul, 
confirmată prin semnătura 
electronică 

 Prezentat 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584329/
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Dovada îndeplinirii obligațiilor 
de plată a impozitelor, taxelor şi 
contribuțiilor de asigurări sociale 
în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare în Republica 
Moldova sau în țara în care este 
stabilit operatorul economic  

Certificat privind lipsa sau existenta 
datoriilor fată de Bugetul Public 
National eliberat de Serviciul Fiscal 
de Stat al Republicii Moldova sau din 
tara de rezidență a ofertantului 
Varianta scanată de pe originalul, 
confirmată prin semnătura 
electronică 

 Prezentat 

Capacitatea tehnică și/sau profesională  

Demonstrarea experienței 
minime a operatorului economic 
în domeniul de activitate aferent 
obiectului contractului ce 
urmează a fi atribuit. 

Declarația privind experiența 
similară, originalul conform anexei 
nr. 12 din documentația standard 
confirmată prin semnătura 
electronică;  
Operatorul economic va prezenta 
lista contractelor similare executate 
în ultimii 3 ani prin care va 
demonstra existența a minim 2 
contracte similare cu o valoare de 
minim 75% din valoarea viitorului 
contract. 
Autoritatea contractantă poate 
solicita prezentarea actelor 
confirmative (contract act, factură) 
Ofertanții vor da dovadă de existența 
experienței în prestarea serviciilor 
similare de minim 3 ani. 

 Prezentat 

Demonstrarea calificării serviciilor 
oferite pentru prestare 

Operatorul economic va prezenta 
materialul didactic pentru fiecare 
modul, ce va cuprinde prezentări 
PowerPoint și suportul de curs în 
format Word. 

 Prezentat 

Demonstrarea accesului la 
personalul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a 
obiectului contractului ce 
urmează a fi atribuit, personalul 
de specialitate care va avea un 
rol esențial în îndeplinirea 
acestuia. 
  

Declarație privind personalul de 
specialitate propus pentru 
implementarea contractului  
Operatorul economic va prezenta 
informații referitoare la studiile, 
pregătirea profesională şi calificarea 
personalului responsabil pentru 
execuția obiectului contractului, şi cu 
precizarea experienței pentru fiecare 
persoană responsabilă, în domeniul 
serviciilor ce urmează a fi prestate 
(minim 2 formatori și 2 asistenți), 
originalul conform anexei nr. 14 

 Prezentat 
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confirmată prin semnătura 
electronică  

Existența relațiilor contractuale 
Se va prezenta dovada existenței 
relațiilor juridice între personalul 
propus și operatorul economic 
(Contract de muncă, alte forme de 
angajamente ce demonstrează 
disponibilitatea personalului) 
Varianta scanată de pe originalul, 
confirmată prin semnătura electronică 

 Prezentat 

Confirmarea calificării personalului 
propus pentru îndeplinirea 
obligațiunilor contractului  

Operatorul economic va prezenta 
CV-urile a cel puțin 2 formatori 
pentru fiecare modul specificat în 
caietul de sarcini cu următoarele 
calificări: 

cu o experiență de minim 3 ani în 
domeniile: cadrul legal, gestiunea 
resurselor umane, planificarea 
afacerii, managementul financiar 
al afacerii, identificarea și 
gestionarea investiției afacerii, 
marketing și vânzări (inclusiv 
online marketing), și pitch training 
(la modulul / lotul selectat); 

cu o experiență de minim 1 an în 
livrarea instruirilor în format 
online;  

fluența exprimării în limbile 
română și rusă. 

Operatorul economic va prezenta 
CV-urile a cel puțin 2 asistenți 
pentru a asigura funcționalitatea 
tehnică a procesului de instruire. 
(Conform caietului de sarcini) 

 Prezentat 

 Alte formulare 
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Formularul informativ pentru 
ofertant 

Original confirmat prin semnătura 
electronică –conform formularului 
F3.3 

 Prezentat 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei 
(fără 

TVA), lei 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lotul 4 – 
Modul 4: 

Digitalizare 
(Începători) 

AO Asociația Pentru 
Protecția Mediului 

"Environmental 
protection" 

34 999,98 1 curs + + 

Lotul 6 – 
Modul 6: 
Protecția 

proprietății 
intelectuale 
(Începători) 

Camera de Comerț și 
Industrie a RM 10 200,00 1 curs + + 

Lotul 10 – 
Modul 10: 

Contabilitate 
(Avansați) 

Asociația Obștească 
Asociația pentru 

Promovarea 
Antreprenoriatului 

14 200,00 1 curs - + 

Camera de Comerț și 
Industrie a RM 14 430,00 1 curs + + 

 * 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:  

Lotul 10 – Modul 10: Contabilitate (Avansați)  

Operatorul Economic: Camera de Comerț și Industrie a RM 
Data solicitării; Operatorul economic; Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 

operatorului economic 
19.07.2022, 08:47 

Bună ziua, 

Având în vedere oferta depusă pentru procedura de achiziție publică nr. 
21059014/ ocds-b3wdp1-MD-1656074820705, privind achiziționarea 
repetată a serviciilor de instruire pentru beneficiarii Programului 
Gestiunea Eficientă a Afacerii (GEA), LOT-ul 6, rog să prezentați 
suportul de curs în format Word 

19.07.2022 12:01 
Buna ziua, 
 
ca răspuns la mesajul Dvs. remit 
in anexa suportul de curs în 
format Word privind 
achiziționarea repetată a 
serviciilor de instruire pentru 
beneficiarii Programului 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584327/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584327/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584327/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584327/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584328/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584328/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584328/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584328/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584328/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584328/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584329/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584329/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584329/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584329/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584329/
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De asemenea rog să recompletați specificațiile de preț, având în vedere 
prețul final oferit în rezultatul licitației electronice 

Gestiunea Eficientă a Afacerii 
(GEA), LOT-ul 6. 
Va mulțumesc pentru cooperare 

Suport de curs Lot 

6.docx

specifiacatii de 

pret.semnat.pdf  
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
Lotul 10 – Modul 10: Contabilitate (Avansați)  

Asociația Obștească 
Asociația pentru 

Promovarea 
Antreprenoriatului 

Oferta Necorespunzătoare: 
Declarația privind valabilitatea ofertei completată de operatorul economic 
are termen de  valabilitate până la data de 02.08.2022, ceia ce este mai 
puțin decât termenul indicat în punctul 24 al anunțului de participare (30 
zile), iar, conform Ordinului Ministerului Finanțelor Nr. 115/2021, pct. 53, 
-  Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea 
ofertei (anexa nr. 8),  de a menține oferta valabilă pe toată perioada de 
valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilității 
ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a 
ofertelor (07.07.2022). Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică 
decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca 
fiind necorespunzătoare. 

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: Operatorul economic 
poate depune ofertele pentru mai multe loturi și poate fi declarat câștigător pentru maxim 3 loturi, 
cu condiția că va oferi formatori și asistenți diferiți.       

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Prețul 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. Informația 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 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584329/


12 
 

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. Expunerea experților invitați: 

Nr. Nume, 
Prenume Funcția deținută Opinia 

1 Irina 
AGA 

Șef Centru Formare 
Antreprenorială 

Direcția 
Consultanță și 

Formare 
Antreprenorială, 

ODIMM 

Întrebarea:  Materialul didactic pentru fiecare modul, prezentat de 
operatorii economici corespunde criteriilor minime solicitate 
conform caietului de sarcini? 
Răspuns: Corespunde, Toate prezentările respectă limita de slide-
uri structura, precum și informația solicitată conform caietului de 
sarcini. 
Mizăm pe conlucrarea cu prestatorul de servicii pentru ca acesta 
ulterior să ajusteze materialul în mod corespunzător. 

 
15. 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 

Denumirea 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor 

solicitate 

Cantitatea 
și 

Unitatea 
de măsură 

Prețul 
unitar, 

lei 
 

Suma 
(maximă), 

lei 
 

Lotul 4 – 
Modul 4: 

Digitalizare 
(Începători) 

AO Asociația 
Pentru 

Protecția 
Mediului 

"Environmental 
protection" 

Servicii de instruire pentru 
beneficiarii Programului 

Gestiunea Eficientă a Afacerii 
(GEA) 

3 cursuri 34 
999,98 

104 
999,94 

Lotul 6 – 
Modul 6: 
Protecția 

proprietății 
intelectuale 
(Începători) 

Camera de 
Comerț și 

Industrie a RM 

Servicii de instruire pentru 
beneficiarii Programului 

Gestiunea Eficientă a Afacerii 
(GEA) 

3 cursuri 10 
200,00 30 600,00 

Lotul 10 – 
Modul 10: 

Contabilitate 
(Avansați) 

Camera de 
Comerț și 

Industrie a RM 

Servicii de instruire pentru 
beneficiarii Programului 

Gestiunea Eficientă a Afacerii 
(GEA) 

3 cursuri 14 
430,00 43 290,00 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584327/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584327/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584327/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584327/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584328/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584328/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584328/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584328/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584328/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584328/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584329/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584329/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584329/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584329/


13 
 

Lotul 11 – 
Modul 11: 

Digitalizare 
(Avansați) 

Contractul nu a fost atribuit, procedura de achiziție publică pentru lotul 11 urmează 
a fi republicată. 

Lotul 12 – 
Modul 12: 

Ecologizare 
(Avansați) 

Contractul nu a fost atribuit, procedura de achiziție publică pentru lotul 12 urmează 
a fi republicată. 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

AO Asociația Pentru Protecția 
Mediului "Environmental 

protection" 
25.07.2022 12:17 e-mail, SIA RSAP 

Asociația Obștească Asociația 
pentru Promovarea 
Antreprenoriatului 

25.07.2022 12:17 e-mail, SIA RSAP 

Camera de Comerț și Industrie 
a RM 25.07.2022 12:17 e-mail, SIA RSAP 

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

17. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

18. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat: 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584330/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584330/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584330/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584330/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584331/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584331/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584331/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584331/
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Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea 
contractului 
(Maximă-

orientativă) 
fără TVA, 

lei 

Termen de 
valabilitate 

al 
contractulu
i/acordului-

cadru 

Lotul 4 – Modul 4: Digitalizare (Începători) 

AO Asociația 
Pentru 

Protecția 
Mediului 

"Environmental 
protection" 

Întreprindere cu 
capital autohton 

103-26-7-22 din 
26.07.2022 80510000-2 104 999,94 

31 
decembrie 

2022 

Lotul 6 – Modul 6: Protecția proprietății intelectuale (Începători) 

Camera de 
Comerț și 

Industrie a RM 

Întreprindere cu 
capital autohton 

104-26-7-22 din 
26.07.2022 80510000-2 30 600,00 

31 
decembrie 

2022 

Lotul 10 – Modul 10: Contabilitate (Avansați) 

Camera de 
Comerț și 

Industrie a RM 

Întreprindere cu 
capital autohton 

105-26-7-22 din 
26.07.2022 80510000-2 43 290,00 

31 
decembrie 

2022 

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

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

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 □               

 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584327/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584328/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059014/lot/11584329/
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Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al 
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor 
și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.  

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

   
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:   
  

Dumitru PÎNTEA 

                         

_________________________________ 

  
                                          

  
               



model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizifii publice V
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 19 din 19 august2022

l. Date cu privire Ia autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii contractante Inspectoratul general pentru Situatii de urgentl
Localitate mun. Chisindu. str. Gh. Asachi.69. R. Moldova
IDNO 1006601000543

Adresa mun. Chisindu. str. Gh. Asachi.69. R. Moldova
NumIr de telefon 022 78-51-60, 022 78-5 1 -58
NumIr de fax
E-rnail oficial achizitii@dse.md
Adresa de internet www.dse.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Vasilii Bodarev

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii cle atribuire aplicate V Cererea ofertelor de prefuri tr Licitalie
deschis6 oAltele:

Procedura de achizi{ie repetatl (dupd caz) Nr:

Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri a Servicii o Lucrlri V

Obiectul achiziliei Lucrdri de reconstructie a boxelor pentru
autospeciale a DRCS nr. 2 din mun. Bdlti, str.
Alexandru Ldpugneanu, 17

Cod CPV 45400000-l
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (t,n cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita{ia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului Suvernzmental
wwry.rulslderr-g!'ry0

Nr: ocds-b3wd p1 -MD-1 657865985906
Link-ul:
https ://achi zitii.mdl ro lpublic/tend er I 21 0600 521

Data publicitrii: I 5.07 .2022
Platforma de achizitii publice utilizatl V achizitii.mdl n e-licitatie.md: n yptender.md

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

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(duod caz)

aAcord-cadru sSistem dinamic de achizilie
oLicitatie electronicd nCataloe electronic

Sursa de finan{are V Buget de stat; aBuget CNAM; nBuget CNAS;
oSurse externe; nAlte surse: findicatil

Valoarea estimat[ in lei MDL, firl TVA 1 531 611.94

1



3. Clarificiri privind documentafia de atribuire: Nu sunt
'e va comDleta in cazul in care au fost solicitate clar

Data solicitlrii clarificirilor
Denumirea orreratorului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de
clarificare
Expunerea succintl a rlspunsului
Data transmiterii

4, Modific5ri operate in documenta{ia de atribuire: Nu sunt
va completa tn cazul tn care ou fost operate m,odificdri

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

findicali sursa utilizatd Si data publicdriil

Termen-limitl de depunere Ei deschidere a
ofertelor rlrelungit (dupd caz)

[Indicali numdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

l. SRL DANLEVITA t003602004927 Iurie Gutu
2. SRL ENERGOTEL GRUP 101 1600034853 Victor Chirica

5. P0ni la termenul-limitl (data 28.07.2022, ora 09:00), au depus oferta doi ofertan{i:

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

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL DANLEVITA SRL ENERGOTEL GRUP
Documentele ce constituie oferta

6gfggg!! m4qp!!4 ; pr e z e nt o t, ne pr e z e n t at, nu c o r e s pund e )
Propune,rea tehnicd prezentat prezentat
Propune,rea financiar6 rlezentat orezentat
DUAE prezentat prezentat
Garanlia pentru oferl[
(dupd caz)

prezentat prezentat

I)ocumente de calificare
Se va conqmna prin: prezentot, neprezentot, nu corespunde

Extras d;i registrul de stat Drezentat prezentat
Lipsa datoriilor la bugetul de stat prezentat prezentat
Dovada detinerii conturilor bancare prezentat prezentat
Certificate de conformitate la
principa lele materiale/Certifi cate ISO

neprezentat prezentat

Copii contracte lucrdri similare *
Procese verbale de receptie

prezentat prezentat

Dovada personal angajat minim 15
p€rSoortr3 pentru executarea
contractului

prezentat prezentat

2



Denurnirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei in
lei MDL
flrri TVA

Cantitate
qi unitate

de

masura

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lucrdri <le

reconstn:clie a

boxelor pentru
autospeciale a

DRCS nr. 2 din
mun. Bdlfi, str.
Alexandru
Ldpuqneanu, 17

SRL
DANLEVITA 1349120,18 un lot

SRL
ENERGOTEL
GRUP

1530555,08 un lot + +

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

* in cazu,l, utilizdrii licita{iei electronice se va indica prelul ofertei finale
(lnformafia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu specifica\iile
tehnice " ,, se vo consemna prin: ,, * " tn cazul corespunderii Si prin ,, -" in cazul necorespunderii)

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

9. Ofertan{ii respinqi/descalificafi: Nu sunt

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot V
Pentru mLai multe loturi cumulate o
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaSiJ
Justificar:ea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai sclzut V
Costul cel mai scdzut o

Data.

solicitlrii
Operatorul economic Informa{ia solicitatl Rezumatul rlspunsului

operatorului economic

1r.08.2022 SRL DANLEVITA

Clarificare pe margine
neprezentdrii
Certificatelor de

c o nformitate/C erti fi c ate
ISO

Nu a fost prezentat rdspuns.

Denumirea
operatorului economic

Motivul respingerii/descalificlrii

SRL DINLEVITA

A fost transmisd in adresa agentului economic o scrisoare de clarificare pe

marginea neprezentirii documentelor solicitate. Drept urmare, in
conformitate cu prevederile alin. (5), art. 17 din Legea l3ll2}t5 privind
achiziliile publice, oferta se descalificd pe motiv de neprezentare a

rdspunsului.

J



Cel mai bun raport calitate-pref o

Cel mai bun raport calitate-cost o
(in cazul tn care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate uiteriile de atribuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

12.Informafia privind factorii de evaluare aplica{i: Nu s-a aplicat

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

sau cel mai bun raport calitate-cost)

parlrii ofertelo

/acordului-cadru

Anularea procedurii de achizilie publicd: Nu se aplic[
in temeiul art. 71 alin. lit
Argumentare:

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

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

lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. l3l din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

qi

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1 Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor: Nu s-a aplicat
va completa fn cazul tn care "tele au.fost reevaluate repetat)

Motivull reevalulrii ofertelor
Modificlrile operate

4. In uLrma examinlri. evalulri comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire
s-a decis:

Atribuirea contractului de achizitie publicd/r I

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate Ei
unitate de
misurl

Preful total
in lei,

inclusiv
TVA

Lucrdri de reconstrucfie a boxelor pentru

autospeciale a DRCS nr. 2 din mun. Bdl{i,
str. Alexandru Ldpusneanu, 17

SRL ENERGOTEL
GRUP

Un lot 1836666,12

Den umirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL D,\NLEVITA
SRL E}.IERGOTEL GRUP

Scrisoarea nr. l9110-1433 din
t2.08.2022

De pe adresa electronici
achizitii@dse.md la adresele
electronice
srldanlevita@mail.ru
energotel grup@yahoo.com

V 6 zile in cazul transmiterii comunicirii
rin miiloace electronice

n caz:ul in care valoarea estimat[ a contractului
este nrai micd decdt pragurile prevlzute laart.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 tr 11 zile in cazul netransmiterii comuniclrii

n miiloace electronice si/sau fax o
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n cazul in care valoarea estimat[ a contractului | tr 11 zile in cazul transmiterii comunic[rii prin
este egalS sau mai mare dec6t pragurile L_.rjtrr.r rtr.trorl
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din I n t e zile in cazul netianimiterii comunicArii
3 iulie 2015 privind achizitiile publice in miiloace electronice si/sau fax n

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 13 t din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueaza in conformitote cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

1 7. Contractul d e achizi[iel acord ul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asociere/
Cu capital striin

Numlrul
Ei data
contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea
contractului

Termen
de

valabilitat
eal
contractul
ui/acordul
ui-cadru

Inclusiv
TVA

T II lrI IV V VI VII

SRL ENERGOTEL

GRUP
Cu capital

autohton
102 19.08.2022 45400000-l 1836666,12 31.12.2023

l8.Informafia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datl se completeazi
doar: in cazul in care la procedura de achizi(ie publicl au fost aplicate criterii de durabilitate
qi s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate): Nu se aplicd

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de asteptare pentru incheierea contractului/coitractelor
indicatea/bstrespectat(exceptdndcazurileprevdzutedeart.32 alin. (3) alLegiinr. l3l din3 iulie20l5privindachiziliile
publice ), precum Si cd in cazul depunerii contestaliilor Si/sau recepyiondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost
exam inate 

S i solulionate.
Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizi1ii confirmd corectitudinea des/dsurdrii procedurii de achizilie,
fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare.

L.$.

(DA/NU)
Au lbst a.plicate criterii pentru achizifii publice durabile (achizi(ii
verzi)?

Valoarea de achizilie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/lo,turilor pentru care au fost apticate criterii de
durabilitate (lei MD): (indicali sumo cu TVA)

Codul C,PV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de duratrilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotulflotuiile pentru care au fost
aplicate r;riterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut z
Costul cel mai scdzut a
Cel mai bun raport calitate-prel o
Cel mai bun raporl calitate-cost a

grupului de lucru pentru achizi{ii:Conducitorul

^td'<













































model-tip

DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizifii publice ч

iпъаzа: п deciziei ANsc; п raportului de monitorizarc; v decizie autoritatii contractante

Nr. 08 din |9.08.2022
1. Date сч privire la autoritatea сопtrасtапtй:

2. Date сu privire la рrосеdurа de atribuire:

Denumirea autoritйtii contractante Рrimйriа or. Сйlйrаsi
Localitate or. Сйlйrа5i
IDNo 1 00760l 009004
Adresa Str. Mihai Eminescu nr. 19 оr. Сёlёrаsi
Numйr de telefon 0244 2-27-7З;
Numйr de fax 0244 2-20-52
E-mail oficial асh izit i i (/0саlаrаsi-ргi rпаriа. nrc]
Adresa de internet www. calarasi-primaria.md
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, telefon,
e-mail)

Chicu Апа0244 2-20-52

Tipul рrосеdчrii de atribuire aplicate VпСеrеrеа ofertelor de preturi пLicitalie deschisё
пAltele: [Iпdica|i|

Рrосеdurа de achizifie repetatй (duрd caz) Nr:

Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
асоrdului-саdru

Luсrйri

Obiectцl achizitiei Р Itпп lritri о r. ( jriliirasi
Cod СРV 45200000-9
Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind
аlеgеrеа procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd)
Рrосеdurа de аtriЬuirе (se va indica diп cadrul
portalului guvеrпаmепtаl
уууу u,, пlt е пd е r. goy. m d.)

Nr: tlr:ds:bЗwdll ]".MD- 1658 З 146t]ЗЗ72

Link-ul:
htPs://achizitii. md/rolpublic/tende r l2I 060ЗЗ 4 l
Data publicйri :20.07,2022

platforma de achizitii publice utilizati Vп achizitii.md;

Рrосеdurа а fost iпсlusi in planul de
achizifii publice а autoriti{ii contractante

чпDа пNu
Link-ul cёtre planul de achizilii publice publicat:
http : l l ca|arasi-primaria. md/wp-
content/upl oadsl2022l07lPlAN-de-achizitii- 1 .pdf

Апчп{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd caz) Data:
Link-ul:



Tehnici qi iпstrчmепtе specifice de atribuire
(dupd caz)

пАсоrd-саdru пSistem dinamic de achizilie
пLicitatie electronicё пСаtаlоg electronic

Sursa de fiпап{аrе V пВugеt de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS;
пSursе externe; пАltе surse: [Iпdica|iJ

Vаlоаrеа estimatй (lei,./drй ТVД) 48з 293,78lei

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr
Dепumirеа operatorului economic
Ехрuпеrеа succinti а solicitйrii de
clarificare
Ехрuпеrеа succintй а rйsрчпsului
Data transmiterii

з. clarificйri privind documenta{ia de аtriьчirе: пч аu fost

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

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire: пu аu fost
(Se va completa iп cazul iп care aufost operate mоdфсdri)

5. Pffn5 la termenuI-Iimitй (data 02.08,2022, оrа 14:30), au depus oferta 2 ofertan{i:

б. Informa{ii privind ofertele depuse;i documentele de calificare 9i aferente DUAE
prezentate de сйtrе operatorii economici:

Rezumatul modifi сйrilоr
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (duрй caz)

[Iпdica|i sursa utilizatd si data publicйriiJ

Termen-limiti de dерuпеrе qi deschidere а

ofertelor prelunsit (duрd caz)
[Iпdica\i пumdrul de zileJ

Nr. Dепчmirеа operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. SA., Drumuri Strёgeni" 10036001]'19,7| Igоr Gonta
) ..Marnicmih" SRL 1 00360002 1 577 Nicolae Rozembac

Nr. d/o Descrierea
criteriului/cerin{ei

Mod de demonstrare а indeplinirii
criteriului/cerin{ei :

SA,,
Drumuri
Strйseni"

,,Marnicmi
h" SRL

1. DUAE DUAE aprobat prin ordinul ministrului
finantelor м. 7212020 din 26. II.2020-
Complectat si semnat electronic; (se

lucreazd tп DUДЕ-ul plasat la setul de

dосumепtе)

prezentat

7 Oferta Fоrmulаrul F 3.1, сопfirmаt рriп
aplicartea semnйturii electronice de сйtrе
operator economic;

prezentat

3. Declaralie privind
valabilitatea ofertei

Апеха nr. 8, HG 6912021, confirmat рriп
aplicartea semnlturii electronice de сйtrе

ореrаtоr economic;

prezentat
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4. Documentalia de
deviz (Fоrmulаrul
пr. 3, 5. 7)

Semnatй electronic de сйtrе ореrаtоrul
gconomic;

prezentat

5. Garan{ia pentru
оfеrtй -2о/о diп
чаlоаrеа ofertei

forma garanfiei a/blc]
a)Oferta va fi inso{itё de о Garan{ie
pentru оfеrtб (emisё de о Ьапсё
соmеrсiаlй) сопfоrm (anexei nr .9)din
documentatia de atribuire pentru
depunerea оfеrtеi sau
b)Garantia pentru оfеrtё prin transfer la
contul autoritёlii contractante, conform
urmйtоаrеlоr date Ьапсаrе:
Beneficiarul plafii:
Рrimёriа рr.Сёlёrаqi
Denumirea Bёncii: МF TR Centru
Сйlйrаqi
BIC: TREZMD2x
Codul fiscal: 1007б0l 009004
IBAN:
MD72TRPCDX5 1 84 1 0в0 1 078АА

сu nota 66Репtru garanfia
репtru оfеrtй la СОР пr. din

prezentat

б. Garanlia de Ьuпй
execulie 5%

Original, confirmat prin sеmпйturа
electronica а participantului (anexa пr.
10)

La
Semnarea
contractu

1ui
7. сеrеrеа de

participare
Апеха (anexe nr.7) Original, confirmat
prin aplicartea semnйturii electronice de
cбtre operatorul economic;

prezentat

8. Graficul de
executare а
lucrйrilor

Anexa пr. 10, HG 6912021, сопfirmаt
prin aplicarea semnёturii electronice de
сёtrе operator economic;
Ofertantul trеЬuiе si aibi capacitatea
de а finaliza proiectul in limita de timp
stabiliti

prezentat

9. Certificat/ Decizie
de
inregistrare а
intreprinderii/
Extras din
Registrul de Stat а1

реrsоапеlоr
juridice се
сопfirmё
autorizarea
operatorului
economic de а
executa luсrйri
similare

confirmat prin aplicartea semnёturii
electronice de сёtrе operatorul economic;

prezentat



10. Documente рriп
care Se

demonstreazй сй
operatorul
economic are acces
la laboratoare de
iпсеrсйri qi teste а
materialelor се чоr
fi utilizate in
conformitate сu
natura Ei specificul
lucrйrilor се fac
obiectul viitorului
contract

Copie, confirmatй prin aplicarea
semnбturii electronice de сйtrе

operatorul economic;

prezentat

11. Avizul pentru
participare la
licitaliile publice de
lucrlri din
domenitrl
construcliilor ;i
instalatiilor

Anexa пr. 22, |1G 69 12021, confitmatй
prin арliсаrеа semnlturii electronice de

сйtrе operatorul economic;

prezentat

12. Situaliile financiare - pentru anul 2020, aprobate de сёtrе

Direcfia Generalё pentru Statisticй sau

insolite de recipisa de primire de cбtre

Direclia Gепеrаlй pentru Statisticй, in
cazu| pr ezentйrii S itua{iilor fi nanciare
online, confirmat рriп aplicartea
semnйturii electronice de сйtrе ореrаtоrul
economic;

prezentat

13. certificat de
atribuire а contului
Ьапсаr

eliberat de banca de{inйtoare de cont,
confirmat prin aplicartea semnйturii
electronice de сёtrе operatorul economic;

prezentat

14. certificat de
efectuare
sistematicй а platii
impozitelor,
contributiilor

eliberat de Inspectoratul Fiscal, valabil la
momentul deschiderii ofertelor, confirmat
prin aplicartea semnйturii electronice de
сйtrе operatorul economic;

prezentat

15. Declaralie de
neincadrare in
situatiile се
determinй
excluderea de la
procedura de
atribuire, се vin in
aplicarea аrt. 18 din
Legeanr. 131din
03.07.2015

confirmat prin aplicartea semnйturii
electronice de сйtrе operatorul economic;

prezentat

1б. Formularul
informativ despre
ofertant

confirmat prin aplicartea semnйturii
electronice de сdtrе operatorul economic;

prezentat
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l7. Declaralia privind
сопfirmаrеа
identitafli
beneficiarilor
efectivi qi

neincadrarea
acestora in situalia
condamnйrii pentru
participarea la
activitёli ale unei
organiza{ii sau
grupёri criminale,
pentru corup{ie,
fraudй qi/sau
sрёlаrе de bani

sеmпаtй electronic de сёtrе ореrаtоr
economic, се ча fi prezentatё de cater
ofertantul/ofertantul asociat desemnat
cбqtigёtor, in termen de 5 zile de la data
comunicйrii rezultatelor procedurii de
achizilie publicё.

prezentat

18. Declaratie privind
experienla
similarб( minim 2
ani de activitate)
ofertantul
fiжпizеаzб,
informa}iile
necesare privind
experien!a
anterioarб pentru
contracte similare*
de construclii din
ultimii 5 ani
(solicitantul
trebuie sf, аiьй
minimum doi (2)
ani de ехреriеп{й
rеlечапtй (de
ехеmрlu,luсrйri
de construc{ii de
drumчri) репtrч а
se califica)
* Similar
inseamnё-
constructii de
drumuri sau
trotuare сu о
valoare
contractualё de cel
pu{in 50% din
valoarea estimatб а
obiectului licitat.

Anexa пr. 12,HG 6912021 confirmat рriп
prezentarea copiei contractului de
antreprizй sau subantrepriz1, executat in
ultimul an cu о чаlоаrе egalё sau mai mаrе
decAt 75 о/о diпчаlоаrеа viitorului contract
qi procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor (intocmit conform
Anexoi nr. 1 1а HG nr. 285 din 2З.05.|996
cu privire la aprobarea Regulamentului de
receplie а construcfiilor 9i instalaliilor
aferente) sau valoarea сumulаtй а tuturor
contractelor executate in ultimul an de
activitate sй fie egalё sau mai mаrе decit
valoarea viitorului contract qi procesele-
verbale de recep{ie la terminarea lucrйrilor
(intocmite сопfоrm Anexei nT. 1 la HG пr.
285 din 23,05.1996 cu privire la арrоЬаrеа
Regulamentului de receplie а
construcliilor 9i instalaliilor aferente),
semnate electronic de сйtrе operatorul
economic.

prezentat
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19. Declara{ie privind
lista principalelor
lucrёri executate in
ultimul an de
activitate

Anexa пr. 13, НG 6912021 confirmat prin
prezentaTea copiei contractului de

antreprizй sau subantrcptizl, executat in
ultimul an cu о valoare еgаlё sau mai mаrе
decAt 75 о/о dinvaloarea viitorului contract

Ei procesul-verbal de receptie 1а

terminarea luсrёrilоr (intocmit conform
Anexei nr. 1 la HG ш. 285 din 23.05.1996
cu privire la арrоЬаrеа Regulamentului de

receplie а construcliilor qi instalaliilor
aferente) sau valoarea cumulatё а tuturor
contractelor executate in ultimul an de

activitate sй fie egalй sau mai mаrе decбt

чаlоаrеа viitorului contract qi procesele-
verbale de recep{ie la terminarea lчсrйrilоr
(intocmite conform Anexei nT. 1 la HG nr.

285 din 2З .05.1 996 cu privire la арrоЬаrеа
Regulamentului de receplie а
construcliilor qi instalaliilor aferente),

semnate electronic de cйtre operatorul
economic.

prezentat

20. Declara{ie privind
personalul de
specialitate propus
pentru
implementarea
contractului

Anexa пr. 15, HG 6912021 , confirmat
prin aplicartea semnбturii electronice de

cёtre operatorul economic;

prezentat

2|. Declarafie privind
dotdrile specifice,
utilajul Ei
echipamentu1
necesar pentru
indeplinirea
corespunzбtoare а
contractului

Апеха nr. 14, HG 6912021 , conГtrmat prin
aplicartea semnйturii electronice de cбtre

operatorul economic;
Ofertantul descrie clar се echipament
va folosi репtrч а finalйa activitatea qi

сum аrе ассеý la acest echipament

prezentat

,1 реriоаdа de
garanlie asupra
lucrйrilor
achizitionate

minim 5 ani; prezentat

23. Liohiditate
generald in ultimul
an minim 100 %

Original, сопfirmаt prin semnltura
electronicй а оЕ.
Lichiditate generalй:(active
circulante/datorii curente * 

1 00)%

prezentat

24. cifra medie апuаlй
de afaceri ре
ultimii З ani

Minim 100% din valoare оfеrtеi prezentat

25. certificate de
atestare
profesionalй pentru
persoanele
responsabile

Copie , eliberatё de сёtrе Ministerul
Dezvoltйrii Regionale 9i Construcliilor
confirmatй prin aplicarea semnйturii
electronice de сйtrе operatorul economic;

prezentat
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(diriginfelui de

;antier , а
asocia{ilor qi
subcontractafilor)

Diriginte de qantier (trebuie si aibi
certificat de atestare in dоmепiч
drumuri. Se ча calcula dоаr ехрriеп{а
са diriginte de ;antier)
СV-ul trebuie sй includй anii de ехреriеп!6
relevantй, descrierea experienlei de lucru
detaliate, inclusiv amplasarea proiectului
qi informalii de contact ale beneficiarului-
OBLIGATORIU

26. Manualul
caНtefi,(1 pagin5)
cu aplicarea
obligatorie а
gtampilei Inspecliei
de Stat iп
construclii а RM,
се сопfirmё
чеrifiсаrеа
manualului calitёtii

Copie, confirmatй prin aplicarea
semnйturii electronice de сёtrе operatorul
economic;

prezentat

Inform la

* iп cazul utilizйrii licita|iei electroпice se vа iпdiса pre|ul oferteifinale
(Iпforma|ia priviпd "Corespuпderea сu ceriп|ele de саlфсаrе" si "Corespuпderea сu specifica|iile
tehпice " , se va сопsеmпа рriп: ,, -| " iп cazul corespuпderii si рriп ,, - " trl cazul пecorespuпderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritn{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind corespunderea
ofertei сu cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului

l de sсйzu solicitat fost

nd соrеsрuпdеrеа ofertelor сu сеriп solicitate:

Dепumi
rеа

lotului

Denumirea operatorului
economic

Рrе{ul
ofertei
(йrа

тVА)*

cantitate
qi unitate

de mйsurй

Соrеsрuпdеr
еа cu

cerin{ele de
calificare

Соrеsрuпdеr
еа сu

specifica{iile
tehnice

Lot 1 SA,,Drumuri Strйseni" з9546з.з2 1 BUC. + +

Marnicmih" SRL 416|28"з7 1 BUC.

апоrmа S_a :nuau
Da
ta

soli
cit
arl
i

оре
rаtо
rul
есо
по
mic

Informa{ia solicitati Rezumatul rйsрuпsului
ореrаtоrului economic

9. insi/descalificati:
Dепumirеа operatorului

economic
Моtiччl respin gerii/descalifi сйrii

,, Marnicmih" SRL Oferta depusё de ,, Marnicmih" SRL пu а fost deschisй deoarece
suma ofertatй este mai mаrе.
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10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:
pentru fiecare lot v
репtru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Дltе |imitari privind numйrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Iпdicali]

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul pe loturi: _Nu_
11. Сritеriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scбzut v
costul cel mai scйzut п
Cel mai bun гароrt calitate-pre! п

Се1 mai bun rароrt calitate-cost п

(iп cazul iп care iп caclrul procerlurii de atribuire suпt aplicate mai multe criterii de atribuire, se yor

iпсliссt toate criteriile de atribuire aplicate ;i dепumirеа lrlturilor аfеrепtе)

12. Informa{ia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i: пu
(Se va соmрlеtа репtru loturile care au.fost atribuite iп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-prey

sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

13. Rеечаluаrеа ofertelor: пu
(Se va completa tп cazul iп care ofertele aufost rееvаluаtе repetat)

Motivul rеечаlчirii ofertelor
Modificйrile оrrеrаtе

14. iп urmа examiniri, evaluirii 9i comparirii оfеrtеlоr depuse in саdrul procedurii de
atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:

Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1 Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic п Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Dепчmirеа
lotului

Denumirea
ореrаtоrului

есопоmiс

Cantitate qi
unitate de
misчrй

Pre{ul чпitаr
(fйrй ТYА)

Рrе{чl total
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv
тчА)

Luсrйгi cle

рlоmЬiriiп
оr. cйlriгasi

SA,,
Drumuri
Strй;enioo

м2 395 463,32 395 463,32 474 555,98

Anularea procedurii de achizi{ie рuЬliсй: nu



15. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile gruрului de luсru pentru achizi{ii:

Dепumirеа operatorului
есопоmiс

Data tгапsmitеrii Modalitatea de trапsmitеrе

SA,,Drumuri Strйseni" |2.08.2022 SIA RSAP si e-mail
,, Marnicmih" SRL |2.08.2022 SIД RSДР si e-mail

in temeiul art. 71 alin. lit
Argumentare:

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
luсru peпtru achizi|ii se realizeazd tп coпformitate cu prevederile art. 3] al Legii пr. ]3] diп 3 iulie
20l5 priviпd achizi|iile publice)

(Selecta|i tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr, ] 3 t diп 3 iulie
2015 priviпd achizi|iile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de asteptare, se фсtuеаzd iп сопfоrmitаtе сu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achйi(ielacordul-cadru incheiat:

18. Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd
doar tп cazul iп care la procedura de achizi|ie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate

1б. Теrmепul de aqteptare репtru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimat6 а contractului
este mai miсй decdt pragurile prevйzute la жt.2
alin. (3) al Legii nT. 13 1 din 3 iulie 2015
privind achizitiile publice

Х б zile in cazul transmiterii comunicбrii prin
mijloace electronice ýi/sau fах п
п 11 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin miiloace electronice si/sau fax п

In cazul in care valoarea estimatё а contractului
este еgаlй sau mai mare decбt pragurile
prevйzute la art. 2 а|iп. (З) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizi{iile publice

П 11 zile iп cazul transmiterii comunicйrii рriп
mijloace electronice 5i/sau fax п
п 16 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin miiloace electronice si/sau fax п

Dепчmirеа
ореrаtоrчl

ui
economic

Intrepri
nderea:

Сu
capital
autohto

пl
Сч

capital
mixt/as
осiеrе/

Crr
capital
strйiп

Numirul
qi data

contractului/
асоrdului-саdru

Cod СРV

vаlоаrеа contractuIui

Теrmеп de
valabilitate al
contractului/ac
ordului-cadruйrй ТVА inclusiv

тчА

SA
,,Drumuri
Strёqепi"

Crr
capital
arrtohto
n

Nr.154 |9.08.22 45200000
-9

з9546з,з2 474555,98 з|.|2,2022
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qi s-a iпсhеiаt сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care аu fost aplicate criterii de

durabilitate) :nu se арliсй

рriп prezeпta dare de sеаmd, grapul de lucru declord сd tеrmепul de a;teptare репtru tпcheierea

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

131 diп 3 iulie 2015 priviпd achiziyiile рuЬliсе ), рrесum ;i сd tп cazul dерапеrii coпtesta|iilor Ei/sau
receplioпdrii rapoartelor de monitorizare, oceastea aufost ехаmiпаtе qi sоlu|iопаtе

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de lucru репtru achizilii сопlirmd corectitudiпea desfdsurdrii procedarii
с!е achizi|ie, fapt репtru core poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale iп vigoare.

Ion Olari

дч fost aplicate сritеrii репtrч achizi{ii publice durabile (achizi{ii
verzi)?

(DA/NU)

Vаlоаrеа de achizi{ie сu ТVА din сопtrасt/ contracte а
lotului/loturilor репtrч саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

(iпdiсауi suma cu ТVД)

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

Criteriul de atribuire репtrч lоtrrlЛоturilе репtrч саrе ач fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pre|ul cel mai sсёtzut а
costul cel mаi sciizut а
Cel mаi Ьuп raport calitate-pre| а
Cel mai Ьuп raport calitate-cost а

рrimаrul оr. Сйlйrаsi

10
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

 
Nr.94/22 din 19.08.2022 

  
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

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

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

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

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

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri 
Procedura de achiziție repetată (după caz) - 
Tipul obiectului contractului de 
achiziție/acordului-cadru Bunuri  

Obiectul achiziției Îmbrăcăminte specială și accesorii 
Cod CPV 

  
18400000-3 

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) 

  
ocds-b3wdp1-MD-1657196103788 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1657196103788?tab=contract-notice 
Data publicării: 07.07.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

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

DA 
https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=
148&obj=7319 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) 
BAP nr. 40 din 24.05.2022 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap
_nr_40_0.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  nu  
Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 693500,00 

 
3. Clarificări privind documentația de atribuire: 

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

 

mailto:tatiana.marian@army.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657196103788
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4. Modificări operate în documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
Rezumatul modificărilor - 
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz) - 
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz) - 

 
5. Până la termenul-limită (data 18.07.2022, ora  16:00), a depus oferta 4 (patru) ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ administratorii 
1. SRL „Vargus-Grup” 1013600012220 Bogdan Virgiliu, Armaș Iurie 
2. SRL „Zilant” 1003600031589 Cravcenco Andrei 
3. SA „Șarm”  1003600061641 Zaichin Mihail 
4. SRL „Instacon” 1003609000397 Pavel Axenti, Ion Sturza  
 
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de  

către operatorii economici: 

Denumirea document 

Denumirea operatorului economic 

SR
L 

„V
ar

gu
s-

G
ru

p”
 

SR
L 

„Z
ila

nt
” 

SA
 „

Șa
rm

” 

SR
L 

„I
ns

ta
co

n”
 

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

Propunerea tehnică 

Specificaţii tehnice (anexa nr. 22, 
conform documentației standard) – 
original, cu aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului 

prezentat prezentat prezentat statut „în 
așteptare” 

Propunerea 
financiară 

Specificații de preț (anexa nr. 23, 
conform documentației standard) – 
original, cu aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului 

prezentat prezentat prezentat statut „în 
așteptare” 

Garanţie pentru ofertă 1% din 
valoarea ofertei fără TVA: 
1. scrisoare de garanție (anexa nr.9, 
conform documentației standard) - 
original eliberat de bancă, cu 
aplicarea semnăturii electronice a 
ofertantului 

sau 
2. transfer la contul autorității 
contractante copia ordinului   de   
plată cu aplicarea 
semnăturii electronice a ofertantului 

prezentat prezentat prezentat statut „în 
așteptare” 

Eligibilitatea 
ofertantului 

DUAE - Formularul standard al 
Documentului Unic de Achiziții 
European, cu aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului 

prezentat prezentat prezentat statut „în 
așteptare” 

Cererea de 
participare 

Original, cu aplicarea 
semnăturii electronice   a 
ofertantului(anexa nr.7, conform 
documentației standard) 

prezentat prezentat prezentat statut „în 
așteptare” 

Declarație privind 
valabilitatea ofertei 

Original, cu aplicarea 
semnăturii electronice a 
ofertantului (anexa   nr. 8,  
conform documentației standard) 

prezentat prezentat prezentat statut „în 
așteptare” 

Documente de calificare 
 Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 
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Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu 
prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit prezentat prezentat prezentat statut „în 

așteptare” 

Certificat de atribuire a conturilor bancare prezentat prezentat prezentat statut „în 
așteptare” 

Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de 
bugetul public național prezentat prezentat prezentat statut „în 

așteptare” 
Prezentarea de dovezi privind conformitatea bunurilor, 
identificată prin referire la specificațiile solicitate prezentat prezentat prezentat statut „în 

așteptare” 
Constatări/Comentarii:  
 

1. La lotul „Set echipament sportiv”, unicul ofertant este SRL „Vargus-Grup”. În urma 
examinării documentelor ce constituie oferta, documentelor justificative și a mostrei, 
prezentate de către operatorul economic SRL „Vargus-Grup” pentru lotul menționat, s-a 
constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în 
documentația de atribuire. Totodată, reieșind din faptul că, prețul propus este economic 
avantajos, dar și necesitatea stringentă de asigurare studenților Academiei militare a 
Forțelor Armate cu echipament sportiv , se propune achiziționarea lotului „Set 
echipament sportiv” de la operatorul economic SRL „Vargus-Grup”. 
 

2. La lotul „Costum pentru bucătar”, prețul cel mai scăzut a fost propus de către 
ofertantul SA „Șarm”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta, 
documentelor justificative și a mostrei, prezentate de către operatorul economic SA 
„Șarm” pentru lotul menționat, s-a constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de 
către autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Se propune achiziționarea 
lotului „Costum pentru bucătar” de la operatorul economic SA „Șarm”. 
 

3. La lotul „Fular tubular”, unicul ofertant este SRL „Zilant”. În urma examinării 
documentelor ce constituie oferta, documentelor justificative și a mostrei, prezentate de 
către operatorul economic SRL „Zilant” pentru lotul menționat, s-a constatat că acestea 
corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de 
atribuire. Reieșind din faptul că, prețul propus este economic avantajos, dar și 
necesitatea stringentă de asigurare a efectivului unităților/ instituțiilor militare ale 
Armatei Naționale cu echipament militar, se propune achiziționarea lotului „Fular 
tubular” de la operatorul economic SRL „Zilant”. 
 

4. La loturile „Șorț cauciucat”, „ Servietă de culoare neagră”, „ Plasă individuală contra 
insectelor” și „Plasă de camping contra insectelor” nu a fost depusă nici o ofertă. Se 
propune achiziționarea loturilor menționate în cadrul altei proceduri de achiziție în 
conformitate cu valoarea estimată a achiziției. 
 

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 

Set echipament sportiv SRL „Vargus-
Grup” 118000,00 100 c-t. + + 

Costum pentru bucătar 
SA „Șarm” 134500,00 

500 c-t. 
+ + 

SRL „Instacon” 177500,00 + Statut „în 
așteptare” 

Șorț cauciucat - - 500 unit. Nu a fost depusă nici o ofertă 
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Fular tubular SRL „Zilant” 231000,00 3000 unit. + + 

Servietă de culoare 
neagră - - 100 unit. 

Nu a fost depusă nici o ofertă Plasă individuală contra 
insectelor - - 150 unit. 

Plasă de camping contra 
insectelor - - 150 unit. 

 
8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu  

cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a  
solicitat:  
 
 

Data 
solicitării Operatorul economic Informația solicitată Rezumatul răspunsului 

operatorului economic 

29.07.2022 

SRL „Vargus-Grup” 
Prezentarea documentelor justificative 
și clarificări la documentele ce 
constituie oferta 

A prezentat informațiile 
solicitate 

SRL „Zilant” Prezentarea documentelor justificative  A prezentat informațiile 
solicitate 

SA „Șarm” 
Prezentarea documentelor justificative 
și clarificări la documentele ce 
constituie oferta 

A prezentat informațiile 
solicitate 

 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 
 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
- - 

 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
- Pentru fiecare lot în parte       

     Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: nu se referă la procedura în cauză   
              
11. Criteriul de atribuire aplicat: 

- Preţul cel mai scăzut   

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea - - 
 
13. Reevaluarea ofertelor: 

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 
 
Motivul reevaluării ofertelor Nu 
Modificările operate Nu 
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14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a 
decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului Denumirea 
operatorului economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Prețul unitar 
(fără TVA) 

Prețul total 
(fără TVA) 

Prețul total 
(inclusiv TVA) 

Set echipament 
sportiv SRL „Vargus-Grup” 100 c-t. 1188,00 118800,00 141600,00 

Costum pentru 
bucătar SA „Șarm” 500 c-t. 269,00 134500,00 161400,00 

Șorț cauciucat - 500 unit. Nu a fost depusă nici o ofertă 

Fular tubular SRL „Zilant” 3000 unit. 77,00 231000,00 277200,00 

Servietă de culoare 
neagră - 100 unit. Nu a fost depusă nici o ofertă 

Plasă individuală 
contra insectelor - 150 unit. Nu a fost depusă nici o ofertă 

Plasă de camping 
contra insectelor - 150 unit. Nu a fost depusă nici o ofertă 

Suma totală a procedurii de achiziție 484300,00 580200,00 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: 
În temeiul art. 71 alin. _-_ lit _-_.             
Argumentare:  ____-____ 
 

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

SRL „Vargus-Grup” 

12.08.2022 prin e-mail SRL „Zilant” 
SA „Șarm”  
SRL „Instacon” 

(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). 
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17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

 
Denumirea 
operatorul
ui economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 

autohton/ Cu 
capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul și 
data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 
Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/ 
a cordului - 

cadru 

 
fără TVA 

 
inclusiv 

TVA 

SRL „Vargus-
Grup” - 14/622 19.08.2022 18412000-0 118800,00 141600,00 23.12.2022 

SA „Șarm” - 14/623 19.08.2022 18410000-6 134500,00 161400,00 23.12.2022 
SRL „Zilant” - 14/624 19.08.2022 18422000-3 231000,00 277200,00 23.12.2022 

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

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)? (DA/NU)    
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor 
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): 

  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 
 

  Sergiu VOINU  

(Nume, Prenume)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex.: Elena Colesnic 
tel.: 022 25 21 28 
e-mail: elena.colesnic@army.md 

mailto:elena.colesnic@army.md
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    
 

Nr.      05  ___din     19.08.2022                 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Centrul de Plasament si Reabilitare pentru Copii de 
Virsta Frageda 

Localitate mun. Chisinau, str. Cosmescu 51 
IDNO 1007601001363 
Adresa mun. Chisinau, str. Cosmescu 51 
Număr de telefon 022737022 
Număr de fax 022721538 
E-mail oficial  centruldeplasament@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Contabil sef Tvetov Angela 

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 Diverse produse alimentare pentru  II-jum.  2022 
Cod CPV 15800000-6 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

 Nr: 21059490 
 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1657018428484 
Data publicării: 

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

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 280540,00 lei 
 
 

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 __28.07.2022__, ora__10:00__), au depus oferta __4_ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1 „Baguette” SRL 1014600037741 Curdova Svetlana 
2 Nobil Prest SRL 1010600021038 Calugher Vadim 
3 AVT LUX COM SRL 1014600040053 Muset Dumitru 
4 Bujor Trans SRL 1013600030309 Stirbu Ion 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

„Baguette” 
SRL 

Nobil Prest SRL AVT LUX COM 
SRL 

Bujor Trans 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 sau 
Extras din registrul de 
Stat 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de atribuire 
a contului bancar; 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de efectuare 
sistematica a platii 

prezentat prezentat prezentat prezentat 
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impozitelor, lipsa 
datoriilor 

DECLARAŢIE 
privind confirmarea 

identității 
beneficiarilor efectivi 

și neîncadrarea 
acestora în situația 

condamnării  pentru 
participarea la 

activităţi ale unei 
organizaţii sau grupări 

criminale, pentru 
corupţie, fraudă şi/sau 

spălare de bani. 
APROBAT  

prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor                                               
nr. 145  din 24 
noiembrie 2020           

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Raportul Financiar prezentat prezentat prezentat prezentat 
Autorizatie sanitar-

veterinara  de 
functionare 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Autorizatie sanitar-
veterinara pentru 

unitate de 
transport,pasaport 

sanitar 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Prezentarea de dovezi 
privind conformitatea 

produselor, identificată 
prin referire la 
specificaţii sau 

standarde relevante 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de 
disponibilitate a 

abatorului sau contract 
cu asemenea abator 

(sau certificat 
confirmativ de la 

proprietarul abatorului 
cu semnatura si 

stampila 

prezentat  prezentat  

Garanţia pentru ofertă: prezentat prezentat prezentat prezentat 
Garanţia de bună 

execuţie a contractului: 
prezentat prezentat prezentat prezentat 

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din 
documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 
când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare)) 
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7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 
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1  Pulpe de pui cu fierbere rapidă kg 1000 60,00 + +    39,10 + +   
  

2 Făină de grîu, cal. superioară kg 400 11,11 + + 11,42 + +       
3 Crupă de griş cal . superioara kg 300 

14,31 
+ + 

13,92 
+ + 

      

4 Fulgi de ovăz,  amb.-1 kg kg 300 19,83 + + 20,25 + +       
5 Crupe de orz mărunţit kg 150 

9,90 
+ + 

9,50 
+ + 

      

6 Crupe de arpacas bob intreg-1kg kg 100 

9,90 

+ + 

9,50 

+ + 

      

7 Crupe de mei șlefuite bob intregral 
suprioara 

kg 200 

18,92 

+ + 

17,50 

+ + 
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8 Crupe de porumb –cal superioara-1 kg kg 150 
13,90 + + 13,17 

+ + 
      

9 Orez rotund întreg slefuit cal  
superioara 

kg 600 
26,93 + + 24,83 

+ + 
      

10 Hrişcă calitate superioara kg 200 42,38 + + 41,33 + +       

11 Fasole albe zaharoase kg 100 26,19 + + 25,56 + +       
12 Mazăre întreagă slefuită kg 100 12,39 + + 12,22 + +       

13 Cartofi kg 6000 10,93 + + 7,96 + +    8,80 + + 
14 Sfeclă kg 600 14,68 + + 7,31 + +    9,26 + + 
15 Conopidă kg 100 30,56 + + 33,33 + +    38,8

9 
+ + 

16 Brocoli kg 100 50,93 + + 44,44 + +    49,0
7 

+ + 

17 Usturoi kg 50 66,67 + + 53,70 + +    50,9
3 

+ + 

18 Bostan kg 200 19,44 + + 13,17 - -    16,6
7 

+ + 

19 Telina radacini kg 50 50,00 + + 24,81 + +    25,9
3 

+ + 

20 Pastari verzi congelate kg 100 49,96 + + 36,67 + +       

21 Mazare congelata bob kg 50 46,67 + + 38,33 - -       

22 Mere kg 2000 10,56 + + 8,15 + +    8,80 + + 
23 Banane kg 300 26,67 + + 24,08 + +    27,5

0 
+ + 

24 Curma kg 200 43,33 + + 31,67 - -    33,3
3 

+ + 

25 Biscuiti glutinosi cu cantitati micsorate 
de zahar si grasimi vegetale 

kg 100 
26,67 - - 51,33 

+ + 
      

26 Biscuiti cu tarita kg 100 52,50 + + 50,00 - -       

27 Biscuiti cu pomusoare kg 100 53,33 + + 40,75 - -       

28 Sticx cu susan kg 100 71,58 + + 66,33 - -       
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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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 Covrigi mici cu graham 3 kg kg 99 31,34 + + 35,19 + +       
30 Peltea din fructe- măr 220 gr. kg 99 - - - - - -       

31 Drojdii presate pentru panif., 50gr.  kg 15 93,33 + + 81,67 + +       
32 Amidon de cartofi kg 30 41,67 - - 50,00 + +       
33 Bicarbonat de sodiu kg 30 26,67 + + 28,33 + +       
34 Oţet de masă 6% kg 100 7,92 + + 8,17 + +       
35 Ceai  negru frunze măşcate, ambal.100 

gr. 
kg 20 187,5

0 
+ + 110,0

0 
+ + 

      

36 Sare iodată  kg 250 9,00 + + 8,00 + +       
37 Zahăr-tos  kg 500 21,27 + + 20,00 + +       
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8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-
a solicitat:  

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 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

 Denumirea lotului  Operatorul economic 
desemnat câștigător 

Cantitatea   Prețul unitar 
fără TVA 

Prețul total 
fără TVA 

Prețul total 
cu TVA 

1 
Pulpe de pui cu 
fierbere rapidă 
 

 
AVT-LUX SRL 1000 39,10 46,92 46920,00 

1 Bicarbonat de sodiu Baguette SRL 30 26,67 32,00 960,00 

2 Biscuiti cu 
pomusoare 

Baguette SRL 100 53,33 64,00 6400,00 

3 Biscuiti cu tarita Baguette SRL 100 52,50 63,00 6300,00 

4 Conopida Baguette SRL 100 30,56 33,00 3300,00 

5 Covrigi mici cu 
graham 3 kg 

Baguette SRL 99 31,34 33,85 3351,15 

6 Făină de grîu, cal. 
superioară 

Baguette SRL 400 11,11 13,33 5332,00 

7 Fulgi de ovăz,  
amb.-1,0 kg 

Baguette SRL 300 19,83 23,80 7140,00 

8 Mazare congelata 
bob 

Baguette SRL 50 46,67 56,00 2800,00 

9 Oţet de masă 6% Baguette SRL 100 7,92 9,50 950,00 
10 Stix cu susan Baguette SRL 100 71,58 85,90 8590,00 
1 Bostan Bujor Trans SRL 200 16,67 18,00 3600,00 
2 Curma Bujor Trans SRL 200 33,33 40,00 8000,00 
3 Usturoi Bujor Trans SRL 50 50,93 55,00 2750,00 
1 Amidon de cartofi Nobil Prest SRL 30 50,00 60,00 1800,00 
2 Banane Nobil Prest SRL 300 24,08 28,90 8670,00 
3 Brocoli Nobil Prest SRL 100 44,44 48,00 4800,00 
4 Biscuiti glutinosi cu 

cantitati micsorate 
de zahar si grasimi 
vegetale 

Nobil Prest SRL 

100 51,33 61,60 6160,00 

5 Cartofi Nobil Prest SRL 6000 7,96 8,60 51600,00 
6 Ceai negru frunze 

mascate, amb. 100gr 
Nobil Prest SRL 20 110,00 132,00 2640,00 

7 Crupe de arpacas 
bob intreg-1kg 

Nobil Prest SRL 100 9,50 11,40 1140,00 
8 Crupe de gris Nobil Prest SRL 300 13,92 16,70 5010,00 
9 Crupe de mei Nobil Prest SRL 200 17,5 21,00 4200,00 

10 Crupe de orz 
mărunţit 

Nobil Prest SRL 150 9,50 11,40 1710,00 
11 Crupe de porumb –

cal superioara-1 kg 
Nobil Prest SRL 150 13,17 15,80 2370,00 
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12 Drojdii presate 
pentru panif., 50gr.  

Nobil Prest SRL 15 81,67 98,00 1470,00 
13 Fasole albe 

zaharoase 
Nobil Prest SRL 100 25,56 27,60 2760,00 

14 Hrişcă calitate 
superioara 

Nobil Prest SRL 200 41,33 49,60 9920,00 
15 Mazăre întreagă 

slefuită 
Nobil Prest SRL 100 12,22 13,20 1320,00 

16 Mere Nobil Prest SRL 2000 8,15 8,80 17600,00 
17 Orez rotund întreg 

slefuit cal  
superioara 

Nobil Prest SRL 
600 24,83 29,80 17880,00 

18 Pastari verzi  
congelate 

Nobil Prest SRL 100 36,67 44,00 4400,00 
19 Sare iodată  Nobil Prest SRL 250 8,00 9,60 2400,00 
20 Sfecla Nobil Prest SRL 600 7,31 7,90 4740,00 
21 Telina radacina Nobil Prest SRL 50 24,81 26,80 1340,00 
22 Zahăr-tos  Nobil Prest SRL 500 20,00 21,60 10800,00 

 
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  

„Baguette” SRL 12.08.2022 SIA RSAP, e-mail,  
Nobil Prest SRL 12.08.2022 SIA RSAP, e-mail, 
AVT LUX COM SRL 12.08.2022 SIA RSAP, e-mail, 
Bujor Trans SRL 12.08.2022 SIA RSAP, e-mail, 

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

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

 

 

 

 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinder
ea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractului
/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv 

TVA 

„Baguette” 
SRL 

 
Autohton 

 
41 

15.08.2022 
 

15800000-6 38218,26 45123,15 31.12.2022 

Nobil Prest 
SRL 

Autohton 42 15.08.2022 15800000-6 146065,83 164730,00 31.12.2022 

AVT LUX 
COM SRL 

Autohton 40 15.08.2022 15800000-6 39100,00 46920,00 31.12.2022 

Bujor Trans 
SRL 

Autohton 43 15.08.2022 15800000-6 12546,50 14350,00 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 achizitiile publice ), precum si ca in cazul depunerii contestatiilor si/sau 
receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate si solutionate.

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucrupentru achizitii confirma corectitudinea desfa^urariiprocedurii 
de achizifie, fapt pentru care poarta raspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducatorul grupului de lucru pentru achizitii

(Nume, Premime)
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DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achiziyii publioe r
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire !

Nr.05 din 19.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

2. Date cu privirc la procedura de atribuire:

Denumirea autoriti{ii contractante Agentia ProprietAlii Publice
Localitate mun.Chiqindu
IDNO I 006601 001 090
Adresa Piata Marii Adundri Na{ionale,l
Numir de telefon 022-22-23-15
Numtrr de fax
E-mail oficial mari na.volcovschi@app. gov.md
Adresa de internet www.app.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Volcovschi Marina, consultant principal Serviciul
control managerial intern

Tipul procedurii de atribuire aplicate trCererea oferlelor de preluri nLicitalie deschis6
rAltele: Negoclere fdrd publicarea anunlului de
parlicipare

Procedura de achizi{ie repetatl (dupii caz)
Tipul obiectului contractului de achizi{iel
acordului-cadru

Bunuri r Servicii o Lucrdri n

Obiectul achizi{iei Achizilionarea tehnicii de calcul

Cod CPV 30200000- 1

Expunerea motivului/temeiului privind
alcgerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii alktr proceduri deciit licitolia
LleSL h l,lu )

Conform lit. (b) alin. (1) art.56 din Legea
n.l3l/2015 privind achizi{iile publice, iz
contextul urgentdrii achizilioniirii tehnicii de
calcul Si implentdrii HG 63/2019 pentru
aprobarea Regulamentului privind modul de
delimitare a bunurilor imobile proprietate
publicd qi HG 80/90 privind aprobarea
Programului de stat pentru delimitarea
bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor
proprietote publicd, pentru anii 2019-2023.

Procedura de atribuire (se ya indica din cadrul
pctrtalului guvernamental
www.mtender. pov.md)

Nr: -------
Link-ul:-----
Data publicirii:------

Platforma de achizifii publice utilizati n achizitii.md; I cJicitatie.md; I yptender,md

Procedura a fost inclustr ln planul de
achizi{ii publice a autoritifii contractante

rDa aNu
Link-ul cltre planul de achizilii publice publicat:
http://www.app.gov.md/achizitii-publice-in-
cadrul-app-3-373

Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd caz)
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Tehnici gi instrumente specifice dc atribuire
(dupii caz)

rAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie
rLicitalie clectronic6 lCatalog elcctronic

Sursa de finan{are rBuget de stat; trBuget CNAM; nBuget CNAS;
rSurse cxtcrne; lAlte surse: Nu este cazul

Yaloarea estimatl (ei, fdrd TVA) 319 900

3. Clarifictrri privind documenta{ia de atribuire:

Data solicitlrii clarifi clrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare
Expunerea succinti a rispunsului
Data transmiterii

4. ModificIri operate in documentalia de atribuire:

Rezumatul modifi clrilor
Publicate in BAP/alte miiloacelor de
informare (dupd caz)
Termen-limiti de dcpunere qi deschidere a
ofertelor prelungit

5" PinI la termenul-limit[ (data 09.08.2022, ora 08:00), a dcpus oferta I ofertant:

Nr. Denumirea opcratorului
economic

IDNO
Asocia{ii/

administratorii

1. NcoSuporl Service SRL 1008600061738 Berzan Iuric

6' Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de
citre opera lorii cconomici:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

NeoSuport Service SRL
Documentele ce constituie oferta

uatonsmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)(se
Propunerea tehnicd prezcntat
Propunerea financiard prezental
DUAE prezentat

Documentc de calificare
Se va consmno prin; prezentat, neprezental, nu corespunde

Dovada inregistrlrii persoanelor juridicc prezentat
Certificat privind de{inerea unui cont bancar prezentat
Declara{ia privind valabilitatea ofefiei (Anexa nr.8) prezentat
Autorizatie cu privire 1a genul de activitate prezentat
Dovada inregistririi in ,,Lista producitorilor" de
produse supuse reglementArilor de responsabilitate
extinsd a producdtorilor, delinutd de Agenlia de
Mediu

prezentat

Garanlia pentru bunuri de minim 24 luni prezentat
Dovada privind conformitatea produseior, identificatd
plin leferire la specificatii sau standard relevante

prezentat

Declaralie privind confirmarea identitdlii beneficiarilor
ef'ectivi 9i neincadrarea acestora ir situatia condamndrii
pentru parliciparea la activitali ale unei organizafii sau
gLrpiri criminale pentru coruprie, fraudi qi/sau spil6ri de
bani.

Neprezentat (Se plezintd in termen de 5 zile de
la data comunicirii rezullatelor procedurii de
achizilie publicl de cAtre oleftantul desemnat

ci$tigAtor.
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7. Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerin}ele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul ofertei
(Ibra TVA)*

EI]R

Cantitate
qi unitate

de mtrsuri

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

A11-in-One NeoSuport
Servicc SRL

329 574,99 l0
unit. + +

Notebook NeoSuport
Service Sltl ?) qt5 R1

I
unit,

+ +

Microsoll 365
BUSINESS
STANDARD
RE'fAIL P8
EN SUBS

NeoSuport
Servioe SRL 6416,66

10

unit.
+ +

Microsoft 365
Personal P8

English 1YR
Central

NeoSuport
Service SRL

1483,3 3
1

unit.
+ +

8, Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespundcrea ofertei cu
cerin{ele stabilite in documentalia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-

a solicitat:

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informafia solicitati Rezmatul rispunsului
operatorului economic

12.08.2022 NeoSuport Service SRL Negocierea specifi caliei
tehnice gi de prel

Negocierea specifi caliei
tehnice si de pret

9. Ofertan{ii respinqi/descalifi ca}i:

I)enumirea operatorului economic Motivul respineeriVdescalifi caru

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot r
Pentru mai multe loturi cumulate o
Pentru toate loturile r
Alte limitdri privir.rd numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofeftant: findicalil

Justificarea deciziei de a nu atribui oontractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut r
Costul cel mai scdzut o
Cel mai bun rapot calitate-prel -
Ccl mai bun raport calitate-cost n

12. Reevaluarea ofertelor:

Motivul rccvalulrii ofertelor
Modificlrile operate
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Arribuirea contractului de achizilie publica./aco ul
Denumirea lotului Dcnumirea operatorului

economic
Cantitate qi unitatc

de mIsurl
Pre{ul total
(fIrI TYA)

All-in-Onc NeoSuport Scrvicc SRL 1 0 unit. 329 574.99

Notebook NeoSuport Service SRL 1 unit. 22 935,83

Microsoll 365 BUSINESS
STANDARD RETAIL P8

EN SUBS

NeoSuport Service SRL 10 unit. 64t6,66

Microsoft 365

Personal P8 English 1YR
Central

NeoSuport Scrvicc SRL 1 unit. 1483,3 3

Total 360 410,81

13. in urma examinirii, evaluirii qi compnririi ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

rdului-cadru

(lnfamtorea apercttorilor econonici implicdli in procedwa de alribuire despre deciziile grupului de lucru penlru achizilii se

reqlizeazii in confarmitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice)

15, Termenul de a$teptare pentru incheierea contractului:

in cazul in care valoarea estimatd a contractului
cste mai micd decdt pragurile prevf,zute la afi. 2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achiziliile publice

l) 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax r
n l1 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice $i/sau lax r

in cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egald sau ntai mare decdt pragurile
prevAzute la art. 2 alin. (3) at Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

tr I I zile in cazul transn'riterii comunicdrii prin
rniiloace electronice $i/sau fax r
tr 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice $i/sau I'ax r

(Selectali termenul de asteptare lespectat. Calcularea termenelor previizute de Legea nr. l3l din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de dsleptare, se efectueazd in conformilate cu

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

16. Contractul de achizilie/acordul-cadru incheiat:

Dcnumirea
operatorului

cconomic

intrcprindere
a:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Numirul
Qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea
contractului

Te rmen de
valabilitate

al
contractulu
i/acordului-

cadru

Inclusiv TVA

" NeoSuporl
Service SRL

Cu capital
autohton

02 din
19.082022

30200000- 1 432 493,00 )1.12.2022

17. Informalia privind achizifii publice durabile (achizi{ii vcrzi) (rubrica dati se completeazi doar iIt
cazul in c:rre la procedura de achizitie publici au fost aplicate criterii de durabilitate gi s-a

incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au f<rst aplicate criterii de durabilitate):
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14. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii:

Denumirca operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

NeoSuporl Service SRL 19.08.2022 e-mail



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

NU

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

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:

$i/suu rcceplionitii ttpon elot de hfihilorizift, aceoslen aulost exani dte Qi solulio ate.

tn\pn tuk d,{dm f rortutilot lrg le i vigottN.

Conducitorul Grupului de Iucru pentru

Mariana PANZARU
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    
 

Nr. 03 din 22.08.2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IP Liceul Teoretic “Olimp” Costești 
Localitate s.Costești, r.Ialoveni 
IDNO 1012620008732 
Adresa s.Costesti, str.Ștefan cel Mare 107A 
Număr de telefon 026851252, 026852864 
Număr de fax 026851252 
E-mail oficial  liceuol@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Borta Nadejda, 069653522, 
contabilitateolimp@gmail.com 

 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri  
Procedura de achiziție repetată (după caz) - 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Achizitionarea produselor alimentare pentru 
perioada septembrie-decembrie 2022 

Cod CPV 15000000-6 
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-1658919291071 
Link-ul: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1658919291071 
Data publicării: 27.07.2022 

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

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 182 000,00 
 
 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658919291071
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1658919291071
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1658919291071
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  29.07.2022, 01.08.2022 
Denumirea operatorului economic Achizitii.md 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Garantia pentru oferta 
Expunerea succintă a răspunsului  Anularea garantiei pentru oferta 
Data transmiterii 29.07.2022, 01.08.2022 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

Rezumatul modificărilor Anularea garantiei pentru oferta 
Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz) 

01.08.2022 

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

3 zile 

5. Până la termenul-limită (data 07.08.2022, ora 01:26), au depus oferta 7  ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SC ”Villa Prodotti” S.R.L. 1016600007719 Agrici Alexei, Agrici Vladimir 
2. CC “Nivali-Prod”SRL 1006600010112 Gradinaru Sergiu, Pleșca Igor 
3. Credoprim SRL 1003600026963 Costru Gheorghe, Costru Mihail 
4. Delmix-Prim SRL 1010600031257 Dilan Galina 
5. SRL Baguette 1014600037741 Cebotari Valentin, Bolsacova Ecaterina 
6. Proaspat Prod SRL 1012600008914 Viorel Iacovet 
7. SRL Nobil Prest 1010600021038 Calugher Vadim 

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
SC ”Villa 
Prodotti” 

S.R.L. 

CC 
"Nivali-

Prod"SRL 

Credopri
m SRL 

Delmix-
Prim SRL 

SRL 
Baguette 

Proaspat 
Prod SRL 

SRL Nobil 
Prest 

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

Propunerea 
tehnică 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Propunerea 
financiară 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Garanția 
pentru 
ofertă 
(după caz) 

neprezent
at 

neprezent
at 

neprezent
at 

neprezent
at 

neprezent
at 

neprezenta
t 

neprezent
at 

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

Certificat 
de atribuire 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
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a contului 
bancar 
eliberat de 
banca 
deținătoare 
de cont 
Certificat 
de 
efectuarea 
sistematică 
a plăților 
impozitelor, 
contribuțiil
or 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Dovada 
înregistrării 
persoanei 
juridice 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Aviz sanitar prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Autorizație 
sanitar-
veterinară 
pe unitate 
de transport 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Autorizație 
sanitară de 
funcționare 
(eliberat de 
organul 
national 
abilitat) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Actul ce 
atestă 
dreptul de a 
livra si 
comercializ
a bunurile 
solicitate. 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Sistemul de 
Managment 
al 
Siguranței 
Alimentului 
ISO 22000 
HACCP 
(pentru 
produsele 
de origine 
animală) 

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

CC Nivali-Prod SRL 69087.50 1010 kg + + 
SC Villa ProdottiSRL 77085.00 1010 kg + + 
SRL Nobil Prest 83650.00 1010 kg + + 
Proaspat Prod SRL 86753.00 1010 kg + + 
SRL Baguette 93268.50 1010 kg + + 

Lot 2 Credoprim SRL 44547.69 710 kg + + 
Lot 3 N u     a    a v u t     l o c     a c h i z i t i a 
Lot 4 SRL Nobil Prest 75558.00 3929 kg + + 

Delmix-Prim SRL 75558.97 3929 kg + + 
SRL Baguette 94828.46 3929 kg + + 

Lot 5 SRL Nobil Prest 7450.49 150 kg + + 
SRL Baguette 7450.50 150 kg + + 

Lot 6 
 
 

SRL Nobil Prest 21426.00 206 kg + + 
SRL Baguette 21426.56 206 kg + + 
Delmix-Prim SRL 21999.17 206 kg + + 

* 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 
Delmix-Prim DRL Pret mai mare decit cistigatorul 
SRL Baguette Pret mai mare decit cistigatorul 
Villa Prodotti SRL Pret mai mare decit cistigatorul 
Proaspat Prod SRL Pret mai mare decit cistigatorul 

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: __________________________________                 



5 
 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

    

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  
  

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

 

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului  Operatorul 
economic 
desemnat 
câștigător 

Cantitatea 
si unitatea 
de masura   

Prețul 
unitar 
fără 
TVA 

Prețul total 
fără TVA 

Prețul total 
inclusiv TVA 

Lotul „CARNE” 
 

CC Nivali-Prod 
SRL 

   
69 087,50 

 
82 905,00 

ȘOLD DE GĂINĂ 
FĂRĂ OS 
REFRIGERATE 
FIERBERE RAPIDA 

 550kg 60,00 33000,00 39600,00 

 FILEU DE GAINA 
FĂRĂ OS 

 310 kg 72,86 22587,50 27105,00 

CARNE DE VIȚEL 
REFRIGERATA 
GULAȘ  

 150 kg 90,00 13500,00 16200,00 
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Lotul ,,LACTATE’’ Credoprim SRL   44 547,69 48 871,50 
BRINZA DE VACI 5%  130 kg 74,07 9629,63 10400,00 
LAPTE DE VACI 2.5%  155 litri 14,17 2195,83 2371,50 
CHEFIR 2.5%  255 litri 18,52 4722,22 5100,00 
CASCAVAL  de 
”Rusia” 45% grasime 

 50 kg 126,67 6333,33 7600,00 

UNT TARANESC  72.5 
% produs in  Moldova 

 120 kg 180,56 21666,67 23400,00 

Lotul „DIVERSE 
PRODUSE 
ALIMENTARE” 

SRL Nobil Prest    
75 558,00 

 
85 705,50 

ZAHĂR  55 kg 20,37 1120,37 1210,00 
SARE IODATĂ  35 kg 7,50 262,50 315,00 
OREZ CU BOB 
ROTUND ȘLEFUIT 
CALITATE 
SUPERIOARA 

 

75 kg 23,33 

1750,00 2100,00 

CRUPE DE HRIȘCĂ 
DIN BOABE ÎNTREGI 

 50 kg 38,33 1916,67 2300,00 

CRUPĂ DE PORUMB  55 kg 12,33 678,33 814,00 
FULGI DE OVĂS  55 kg 19,17 1054,17 1265,00 
PASTE FĂINOASE ÎN 
ASORTIMENT DIN 
SORTURI DE GRÂU 
TARI,calitate superioara 

 

    40kg 25,00 

1000,00 1200,00 

ULEI DE FLOAREA 
SOARELUI VEGETAL 
NERAFINAT,p/u 
asezonare 

 

25 litri 37,50 

937,50 1125,00 

ULEI DE FOLAREA 
SOARELUI RAFINAT 
DEZODORIZAT, 
produs in Moldova 

 

25 litri 37,50 

937,50 1125,00 

OȚET DE 9 % ST.  30  litri 8,17 245,00 294,00 
FĂINĂ DE GRÂU 
INTEGRALĂ 

 55 kg 10,50 577,50 693,00 

FĂINĂ DE PESMEȚÎ  7 kg 25,93 181,48 196,00 
CEAI, 
NEGRU,FRUNZA 
MĂȘCATĂ,CALITATE 
SUPERIOARA 

 

1,5 kg 128,33 

192,50 231,00 

CACAO PACHET 100g  8 kg 126,67 1013,33 1216,00 
OUĂ DE GĂINĂ  2250 unități 2,50 5625,00 6750,00 
CARTOFI  500 kg 7,96 3981,48 4300,00 

MORCOVI  200 kg 7,22 1444,44 1560,00 
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CEAPĂ USCATĂ  200 kg 7,22 1444,44 1560,00 
VARZĂ ALBĂ 
Septembrie-Octombrie 

 150 kg 7,22 1083,33 1170,00 

VARZĂ ALBĂ 
Noiembrie-Decembrie  

 100 kg 7,22 722,22 780,00 

DOVLECEI 
Septembrie-Octombrie 

 60 kg 18,52 1111,11 1200,00 

DOVLECEI 
Noiembrie-Decembrie 

 60 kg 31,48 1888,89 2040,00 

CASTRAVEȚI 
PROASPEȚI 
Septembrie-Octombrie 

 
75 kg 20,37 

1527,78 1650,00 

CASTRAVEȚI 
PROASPEȚI 
Noiembrie-Decembrie 

 
70 kg 33,33 

2333,33 2520,00 

ROȘII PROASPETE 
Septembrie-Octombrie 

 
115 kg 12,96 

1490,74 1610,00 

ROȘII PROASPETE 
Noiembrie-Decembrie 

 100 kg 31,48 3148,15 3400,00 

ARDEI DULCI 
PROASPEȚI 
Septembrie-Octombrie 

 
90 kg 14,95 

1345,83 1453,50 

ARDEI DULCI 
PROASPEȚI 
Noiembrie-Decembrie 

 
85 kg 44,44 

3777,78 4080,00 

CEAPA VERDE  5 kg 59,26 296,30 320,00 
CONOPIDA 
Septembrie-Octombrie 

 50 kg 38,89 1944,44 2100,00 

CONOPIDA  
Noiembrie-Decembrie 

 45 kg 50,00 2250,00 2430,00 

BROCOLI 
PROASPĂTĂ 

 50 kg 51,85 2592,59 2800,00 

PRUNE PROASPETE 
Septembrie-Octombrie 

 100 kg 14,81 1481,48 1600,00 

PRUNE PROASPETE 
Noiembrie-Decembrie 

 
50 kg 35,19 

1759,26 1900,00 

MERE PROASPETE 
Septembrie-Octombrie 

 300 kg 8,15 2444,44 2640,00 

MERE PROASPETE 
Noiembrie-Decembrie 

 200 kg  10,00 2000,00 2160,00 

BANANE  210 kg 28,33 5950,00 7140,00 
CLEMANTINE  170 kg 23,33 3966,67 4760,00 
LĂMÂIE  40 kg 28,33 1133,33 1360,00 
TOMATE DECOJITE  30 borcane 19,17 575,00 690,00 
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ÎN SUCUL LOC FĂRĂ 
GMO 
SUC DE ROȘII  30 litri 12,00 360,00 432,00 
SUC 100% DIN 
FRUCTE CU MAI 
PUȚIN DE 5 GR DE 
ZAHARURI LIBERE 
PER 100 
ml.ASORTIMENT 

 

150 
borc, 3kg 33,33 

4999,80 6000,00 

STAFIDE  10 kg 48,33 483,30 580,00 

FRUNZE DE DAFIN   30 pachete  
20 gr 

3,67 110,00 132,00 

PIPER NEGRU 
MACINAT 

 20 pachete, 
20 gr 3,50 70,00 84,00 

SEMINȚE DE SUSAN  3 kg 76,67 230,00 276,00 
SEMINȚE DE IN  3 kg 40,00 120,00 144,00 
Lotul ”PEȘTE” SRL Nobil Prest   7 450,49 8 940,00 
PEȘTE CONGELAT 
FĂRĂ CAP HEC-
MERLUCIU 

 
150 kg 49,67 

 
7450,49 

 
8940,00 

Lotul 
”DULCIURI” 

SRL Nobil Prest 
  21 425,97 25 710,70 

BRÎNDUȘA  13,80 kg 96,67 1334,05 1600,80 
BUCUREL  10,00 kg 111,67 1116,67 1340,00 
CARAMELE 
RĂCUȘORI 

 6,00 kg  53,33 319,98 384,00 

IRIS CU LAPTE  8,00 kg 65,83 526,64 632,00 
DORINȚA ZMEURA  9,20 kg 105,00 966,00 1159,20 
DORINȚA  
STR. MUSCAT 

 9,20 kg 105,00 966,00 1159,20 

GRILAJ ÎN 
CIOCOLATĂ 

 7,50 kg 135,00 1012,50 1215,00 

PASĂRE MĂIASTRĂ 
FRIȘCĂ 

 8,40 kg 133,33 1119,97 1344,00 

PASĂRE MĂIASTRĂ 
CIOCOLATĂ 

 8,50 kg 131,67 1119,20 1343,00 

MASCA  8,10 kg 123,33 998,97 1198,80 
MACUL ROȘU  8,10 kg 115,00 931,50 1117,80 
SPICUȘOR  9,20 kg 123,33 1134,64 1361,60 
SCUFIȚA ROȘIE  9,20 kg 130,00 1196,00 1435,20 
ZEFIR ALB  17,50 kg 70,00 1225,00 1470,00 
BATONAȘE CACAO  8,40 kg  73,33 615,97 739,20 
BATONAȘE  8,40 kg 73,33 615,97 739,20 
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ARAHIDE 
METEORIT  10,40 kg 160,83 1672,63 2007,20 
DOREMI  10,00 kg 165,00 1650,00 1980,00 
NAPOLITANE ARTEC 
CU CREMĂ DE 
LAPTE 

 230 pachete 
160 gr 12,63 

2904,28 3484,50 

 
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  

SC ”Villa Prodotti” SRL 15.08.2022 SIA RSAP,  e-mail 
CC "Nivali-Prod"SRL 15.08.2022 SIA RSAP,  e-mail 
Credoprim SRL 15.08.2022 SIA RSAP,  e-mail 
Delmix-Prim SRL 15.08.2022 SIA RSAP,  e-mail 
SRL Baguette 15.08.2022 SIA RSAP,  e-mail 
Proaspat Prod SRL 15.08.2022 SIA RSAP,  e-mail 
SRL Nobil Prest 15.08.2022 SIA RSAP,  e-mail 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

 

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

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

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

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

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

Denumirea operatorului  
economic 

Întreprinderea 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen 
de 

valabilitat
e al 

contractul
ui/acordul
ui-cadru 

fără TVA inclusiv TVA 

 CC "Nivali-Prod"SRL Cu capital 
autohton 

29 22.08.2022 15000000-6 69 087,50 82 905,00 30.12.2022 

Credoprim SRL Cu capital 
autohton 

30 22.08.2022 15000000-6 44 547,69 48 871,50 30.12.2022 

SRL Nobil Prest Cu capital 
autohton 

31 22.08.2022 15000000-6 104 434,46 120 356,20 30.12.2022 

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

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

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 SEAMĂ 

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

de anulare a procedurii de atribuire          □           
 

Nr. 21060507 din 19.08.2022 .    
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. 

Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire 
aplicate 

□Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Altele: 
[Indicați] 

Procedura de achiziție 
repetată (după caz) 

Nr: 

Tipul obiectului contractului 
de achiziție/ acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □ Lucrări □ 

Obiectul achiziției Produse de igienă, curățat pentru instituţiile subordonate DETS 
sectorul Ciocana. 

Cod CPV 
  
  
39800000-0 

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: 21060507 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21060507/ 
Data publicării: 25.07.2022 ora 13:36 

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) 

725 579 MDL 

 
 

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 

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  
  

 

Modificări operate în documentația de atribuire: Nu s-a aplicat 
(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] 

 
Până la termenul-limită (data 3 aug 2022, 10:00), au fost depuse 5 oferte pentru 7 Loturi: 

 
Nr. Denumirea operatorului economic 

 
IDNO Asociații/ 

administratorii 
1 Chimexper 1015611001028 Svetlana Chiulju 
2 Rodital Lux SRL 1002600050071 Grozavu Angela 

3 SRL DENIADI 1003600022839 Antonina Moruz 

4 Viorica-Cosmetic. 1002600033793 Turcan Ion 

5 Catadeni-Lux 1003605003769 Gheorghe Chilaru 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

R
od

ita
l 

Lu
x 

SR
L 

SR
L 

D
EN

IA
D

I 

V
io

ric
a-

C
os

m
et

ic
 

C
at

ad
en

i-
Lu

x 

C
hi

m
ex

pe
r 

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 

 



3 
 

  

anexa nr. 8 + +  
Anexa nr.7 + +  

Garanţia de bună execuţie anexa nr. 10. + +  
anexa nr. 12    

Declarație  privind asigurarea livrarii,  
descărcarii și instalării bunurilor se face de 

către operatorul economic la fiecare instituţie 
împarte indicată de AC. 

La semnarea contractului 

APROBAT 
prin Ordinul 

Ministrului Finanțelor 
nr. 145  din 24 noiembrie 2020 

La semnarea contractului 

    

(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)) 
 

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 
Săpun lichid Rodital Lux 

SRL 
48 900 

8630 

+ + 

Chimexpert 48 901,35   
SRL DENIADI 50 917   

Viorica-
Cosmetic 

119 352,90 
   

Pulbere/Praf 
de spălat 
automat 

SRL DENIADI 65 059,50 3943 + + 
Rodital Lux 

SRL 
65 092,36    

Catadeni-Lux 79 681,46   
Soluție 

lichidă de 
spălat vasele 
Praf abraziv, 

500gr. 

Rodital Lux 
SRL 

27 856,15  

4820 
20 

+ + 

Chimexpert 28 060,48    
SRL DENIADI 32 186   

Soluție 
universală 

Rodital Lux 
SRL 

31 325 

7160 

+ + 

SRL DENIADI 32 936   
Chimexpert  43 795,33    

Soluție/ 
dezinfectant 
pentru wc 

Rodital Lux 
SRL 

62 883,83  
3070 

+ + 

SRL DENIADI 82 122,50    
Săpun de 

gospodarie 
72% 

SRL DENIADI 30 521,75  
3745 

+ + 
Rodital Lux 

SRL 
34 266,75    

SRL DENIADI 19 666,40  793 + + 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21060507/lot/11590428/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060507/lot/11590428/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060507/lot/11590428/
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Biocarbonat 
de sodiu 

Rodital Lux 
SRL 

26 261,51    

 

* 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) 
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 

11.08.2022 Rodital Lux SRL Lotul 1   Săpun lichid; 
Lotul 3  Soluție lichidă de 
spălat vasele, Praf abraziv, 
500gr.     
Lotul 4  Soluție universală  
prețurilor anormal de scăzute  

Sunt producători 

Ofertanții respinși/descalificați: 
Denumirea operatorului 

economic 
Motivul respingerii/descalificării 

  Chimexper, Viorica-
Cosmetic, Catadeni-Lux 

ofertele nu au fost desemnate câştigătoare din motivul  prețurilor 
majorate. 

 
 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: __________________________________                 

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) 
 

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 

    
Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  

https://achizitii.md/ro/public/tender/21060507/lot/11590429/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060507/lot/11590429/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060507/lot/11590423/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060507/lot/11590425/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060507/lot/11590425/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060507/lot/11590425/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060507/lot/11590426/
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Modificările operate  
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) 

Săpun lichid Rodital Lux 
SRL 8630 5,666 48900,00 58680,00 

Pulbere/Praf de 
spălat automat 

DENIADI SRL 3943 16,50 65059,50 78071,40 

Soluție lichidă de 
spălat vasele 

Rodital Lux 
SRL 4820 5,748 27706,65 33247,98 

Praf abraziv, 500gr. Rodital Lux 
SRL 

20 7,475 149,50 179,40 
Soluție universală 7160 4,375 31325,00 37590,00 

Soluție/ 
dezinfectant pentru 

wc 

Rodital Lux 
SRL 3070 

20,48 62883,83 74460,60 

Săpun de gospodarie 
72% 

DENIADI SRL 
3745 

8,150 30521,75 36626,10 

Biocarbonat de sodiu DENIADI SRL 793 24,80 19666,40 23599,68 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

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

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

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Chimexper 01-20/406 din 12.08.2022 e-mail 
Rodital Lux SRL 01-20/406 din 12.08.2022 e-mail 
SRL DENIADI 01-20/406 din 12.08.2022 e-mail 

Viorica-Cosmetic. 01-20/406 din 12.08.2022 e-mail 
Catadeni-Lux 01-20/406 din 12.08.2022 e-mail 

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

 
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). 

 
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 

Deniadi SRL 171 19.08.2022 

  39
80

00
00

-0
 

 

115247,65 
 

138 297,18 31.12.2022 

Rodital-Lux SRL 172 19.08.2022 170 964,98 
 

205 172,00 31.12.2022 

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

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

 
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. 21060621 din 19.08.2022 .    
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. 

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 „Mărfuri de uz gospodăresc pentru instituţiile subordonate DETS 
sectorul Ciocana” 

Cod CPV 
  
33700000-7  

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

 

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

Nr: 21060621 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21060621/ 
Data publicării:26.05.2022 

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/


2 
 

Valoarea estimată (lei,fără 
TVA) 

597 897 MDL 

 
 

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 

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  
  

 

Modificări operate în documentația de atribuire: Nu s-a aplicat 
(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] 

Până la termenul-limită (data data 4 aug 2022, 10:00), au fost depuse 3 oferte pentru 5 Loturi: 
Nr. Denumirea operatorului economic 

 
IDNO Asociații/ 

administratorii 
1 Mitra-Grup 1002600041206 Boico Mihail 
2 Rodital Lux SRL 1002600050071 Grozavu Angela 

3 SRL DENIADI 1003600022839 Antonina Moruz 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Mitra-Grup Mitra-Grup SRL DENIADI 

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 

 

  

anexa nr. 8 + +  
Anexa nr.7 + +  
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Garanţia de bună execuţie anexa nr. 10. + +  
anexa nr. 12    
Declarație  privind asigurarea livrarii,  
descărcarii și instalării bunurilor se face de 
către operatorul economic la fiecare instituţie 
împarte indicată de AC. 

La semnarea contractului 

APROBAT 
prin Ordinul 

Ministrului Finanțelor 
nr. 145  din 24 noiembrie 2020 

La semnarea contractului, OE recunoscut 
învingător. 

La semnarea contractului 

    

(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)) 
 

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 
Prosoape 
de hârtie, 
Servețele 
din hârtie 

Mitra-Grup 
 

161008,33 
23240 
6765 

+ + 

Rodital Lux 
SRL 

239 881   

Hârtie de 
WC 

Mitra-Grup 248 962,50 
66390 

+ + 
Rodital Lux 

SRL 
384508,75   

Pungi de 
gunoi, Saci 
menajeri, 

Mănuși din 
cauciuc, 

Mănuși de 
lucru din 
material 
gumate. 

Rodital Lux 
SRL 

63 250,11 

2606 
1806 
3060 
1279 

+ + 

SRL DENIADI 107 858,50   

Lavete Rodital Lux 
SRL 

56 030 
1724 

+ + 

SRL DENIADI 63 701,80   
Mături din 

malai, 
Mături de 

ogradă. 

Rodital Lux 
SRL 

32 160 719 
 

+ + 

SRL DENIADI 32 161,85 306   

 

* 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) 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21060621/lot/11591434/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060621/lot/11591434/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060621/lot/11591434/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060621/lot/11591434/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060621/lot/11591435/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060621/lot/11591435/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060621/lot/11591436/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060621/lot/11591436/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060621/lot/11591436/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060621/lot/11591436/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060621/lot/11591436/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060621/lot/11591436/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060621/lot/11591436/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060621/lot/11591436/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060621/lot/11591436/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060621/lot/11591437/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060621/lot/11591438/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060621/lot/11591438/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060621/lot/11591438/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060621/lot/11591438/
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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 

    

Ofertanții respinși/descalificați: 
Denumirea operatorului 

economic 
Motivul respingerii/descalificării 

  DENIADI SRL      ofertele nu au fost desemnate câştigătoare din motivul  prețurilor 
majorate. 
 

 
 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: __________________________________                 

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) 
 

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 

    
    
   

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

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

economic 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

Lotul 1 
Prosoape de hârtie,  

 
 
 

Mitra-Grup 
 

23240 5,667 131693,33 158032,00 

Servețele din hârtie 6765 
4,333 29315,00 35178,00 

Lotul 2 
Hârtie de WC 

66390 3,75 248962,50 298755,00 

Lotul 3 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rodital Lux 
SRL 

    

Pungi de gunoi 2606 10,416 27145,83 32575,00 
Saci menajeri 1806 1,712 3091,87 3711,40 

Mănuși din cauciuc 3060 8,73 26724,00 32068,80 

Mănuși de lucru din 
material  gumate. 1279 4,916 6088,41 7546,10 

Lotul 4 
Lavete 1724 

32,50 56030,00 67236,00 

Lotul 5     
Mături din malai,. 719 24,818 17844,58 21416,50 
Mături de ogradă. 306 46,78 14315,42 17178,50 
      

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

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

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

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Mitra-Grup 01-20/403 din 12.08.2022 e-mail 
Rodital Lux SRL 01-20/403 din 12.08.2022 e-mail 
SRL DENIADI 01-20/403 din 12.08.2022 e-mail 

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

 
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 □ 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21060621/lot/11591434/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060621/lot/11591435/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060621/lot/11591437/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060621/lot/11591438/
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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). 

 
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 

„MITRA-GRUP” SRL 169 19.08.2022  33
700
000
-7 

409 970,83 491 965,00 31.12.2022 

„Rodital-Lux 
SRL 170 

19.08.2022 
151 440,11 181 727,28 

 
31.12.2022 

 
Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar 
în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a 

încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 
 

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. 2_din    22 august 2022           .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Scoala Primara Floresti 
Localitate Or. Floresti, rn Floresti 
IDNO 1012620012203 
Adresa Str. Ion Creanga 5 
Număr de telefon 025021449 
Număr de fax  
E-mail oficial  Primara.floresti@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Munteanu Rodica, 069927769, 
munteanu.rodica5@gmail.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri  
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □   

Obiectul achiziției Procurarea produselor alimentare pentru semestrul 
II 2022 

Cod CPV 15800000-6 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

 

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

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1659530489145 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21061046/ 
Data publicării:03.08.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.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) 

□Licitație electronică    

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 476 984.00 lei 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor   
Denumirea operatorului economic  
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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 11.08.2022, ora00:00), au depus oferta _6__ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SC VILLA PRODOTTI SRL 1016600007719 Alexei Agrici 
2 BAGUETTE SRL 1014600037741 Cebotari Valentin 
3 S.A. FABRICA DE UNT DIN FLORESTI 1003607011922 Jomir Galina 
4 C.C. NIVALI-PROD S.R.L. 1006600010112 Gradinaru Sergiu 
5 NOBIL PREST S.R.L. 1010600021038 Calugher Vadim 
6 PROASPAT-PROD S.R.L. 1012600008914 Iacovet Viorel 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SC VILLA 
PRODOTTI 

SRL 

BAGUETTE 
SRL 

S.A. 
FABRIC
A DE 
UNT 
DIN 
FLORES
TI 

CC 
NIVALI-

PROD SRL 

NOBIL 
PREST 
SRL 

PROASPAT-
PROD 
S.R.L. 

  

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

 
Propunerea tehnică Lot 2 carne 

prezentat 
Lot 1 Diverse 

produse 
alimentare –
prezenat; lot 
2 carne lot 4 

fructe si 
legume-
prezenta  

Lot 3 
lactate-

prezentat 

Lot 2carne-
prezentat 

Lot 1 
Diverse 
produse 

alimentar
e –

prezenat; 
lot 2 
carne 

neprezent
at lot 4 
fructe si 
legume-
prezenta  

Lot 2 carne 
neprezentat;  

  

Propunerea financiară prezentat neprezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat   

DUAE prezentat neprezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat   

Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

Nu se cere Nu se cere Nu se 
cere 

Nu se cere Nu se 
cere 

Nu se cere   

 
Documente de calificare 

 Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 
 

Certificate de inregistrare prezentat neprezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat   
Certificat de atribuire a contului 
bancar 

prezentat neprezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat   

Oferta anexele 22,23 prezentat neprezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat   
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Certificat de conformitate, de 
inofensivitate, de calitate (dupa 
caz) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat   

Autorizatie sanitar veterinara prezentat neprezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat   
Pasaport sanitar prezentat neprezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat   
Carnet medical si certificate de 
instruire igienica a persoanelor ce 
asigura transportarea produselor 
alimentare 

prezentat neprezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat   

Lista fondatorilor prezentat neprezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat   
Autorizatie sanitara de 
functionare 

prezentat neprezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat   
Certificat privind lipsa datoriilor 
fata de bugetul public national 

prezentat neprezentat prezentat prezentat prezentat neprezentat   
Formularul standart al 
Documentului Unic de Achizitii 
Europene DUAE 

prezentat neprezentat 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 
Lot 1 dicerse 
produse 
alimentare  

NOBIL PREST SRL 108798.00 kg + + 
BAGUETTE SRL 108798.40 kg - + 

Lot 2 produse 
din carne 

SC VILLA 
PRODOTTI SRL 

133473.00 kg + + 

NOBIL PREST SRL 135014.00 kg + - 
PROASPAD-PROD 
S.R.L. 

136527.50 KG + + 

CC NIVALI-PROD 
SRL 

148250.00 kg + + 

BAGUETTE  SRL 191961.00 kg - - 
 
Lot 3 lactate  

FABRICA DE UNT 
DIN FLORESTI SA 

136884.40 kg + + 

Lot 4 fructe 
si legume 

NOBIL PREST SRL 53831.00 kg + + 
BAGUETTE SRL 53831.70 KG - - 

 

* 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 
BAGUETTE SRL Preţ mai mare.  
CC NIVALI-PROD SRL Pret mai mare 



4 
 

NOBIL PREST SRL Prêt mai mare la lotul 2 
PROASPAT-PROD SRL Pret mai mare  
 
 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului  Operatorul 
economic 
desemnat 
câștigător 

Cantitatea  Prețul 
unitar fără 

TVA 

Prețul total fără 
TVA 

Prețul total cu 
TVA 

Lot I diverse 
produse alimentare 

NOBIL PREST 
SRL 

  108798.00 129187.60 
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Paste fainoase din griu 
dur 

 530kg 27.50 14575.00 17490.00 

Zahar din sfecla de 
zahar 

 540kg 21.11 11399.40 12312.00 

Sare iodata 1kg  145kg 7.33 1062.85 1276.00 

Ceai  natural  36kg 153.33 5519.88 6624.00 

Biscuiti din ovas  700kg 35.00 24500.00 29400.00 
Pastă de roşii  110kg 39.17 4308.70 5170.00 
Ulei de floarea soarelui  290l 36.67 10634.30 12760.00 
Făină de griu  90kg 11.50 1035.00 1242.00 
Orez prefiert  440kg 25.53 11234.67 13481.60 
Orez rotund  495kg 25.00 12375.00 14850.00 
Crupe de porumb  470kg 12.17 5719.90 6862.00 
Crupe de orz  440kg 9.17 4034.80 4840.00 
Bors acru praf 20g  450buc 5.33 2398.50 2880.00 
LOT II CARNE SC VILLA-

PRODOTTI SRL 
 

 133473.00 160167.60 

 fileu de pui fara os  990kg 66.70 66033.00 79239.60 
Carne de porc fara 
os 

 800kg 84.30 67440.00 80928.00 

Lot III lactate  Fabrica de Unt 
din Floresti 

  136884.40 150790.00 

Lapte pasteurizat  3540 l 13.43 47542.20 51330.00 
Unt de vaci  140kg 164.81 23073.40 24920.00 
Cascaval   180kg 137.50 24750.00 29700.00 
Smintina dulce 15%  380kg 37.04 14075.20 15200.00 
Brinza de vaci 5% 
pasteurizata 

 380kg 72.22 27443.60 29640.00 
Lot IV fructe si legume NOBIL PREST 

SRL 
  53831.00 64091.70 

Banane  1770kg 28.01 49569.86 59489.70 

Ceapa  280kg 10.93 3059.28 3304.00 

Morcov  110kg 10.93 1201.86 1298.00 
 
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  

SC VILLA PRODOTTI SRL 12.08.2022 e-mail 
NOBIL PREST SRL 12.08.2022 e-mail 
BAGUETTE SRL 12.08.2022 e-mail 
S.A. FABRICA DE UNT DIN 
FLORESTI 

12.08.2022 e-mail 

CC NIVALI-PROD SRL 12.08.2022 e-mail 
PROASPAT-PROD SRL 12.08.2022 e-mail 

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

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 

CS VILLA 
PRODOTTI SRL 

Capital 
autohton 

22 
19.08.2022 

15800000-
6 

133473.00 160167.60 
31.12.2022 

FABRICA DE UNT 
DIN FLORESTI SA 

Capital 
autohton 

23 19.08.2022 15800000-
6 

136884.40 150790.00 31.12.2022 

NOBIL PREST SRL Capital 
autohton 

24 19.08.2022 15800000-
6 

162629.00 193279.30 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 □                  
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Cel mai bun raport calitate-cost □              

 

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

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

 
Conducatorul grupului de lucru pentru achizitii: 
 
 
___Munteanu Rodica__________________    ___________________ 
             (Numele, prenumele)                (Semnatura) 
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DARE DE SEAMĂ 
de anulare a procedurii de atribuire  

Licitație deschisă – « Furnizarea stațiilor de protecție catodică automatizate » № MTG-L-22/22                                                   

20.07.2022 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității 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 N. + (373)22 300 495; 22 300 496; 22 300 468;  
22 300 405.  tender@moldovatransgaz.md 

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 □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Furnizarea stațiilor de protecție catodică 
automatizate 

Cod CPV 32441100-7 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

 
- 

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

Nr: 21057490 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1654089219277 
Data publicării: 02.06.2022, 16:16 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 01.06.22 

Link-ul: OCDS-B3WDP1-MD-1654089219277-PN-
1654089219277  (bap@tender.gov.md) 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 3 500 000,00 
 
3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării 
clarificărilor  

13.06.2022, 10:55 

Denumirea operatorului 
economic 

- 

Expunerea succintă a 
solicitării de clarificare 

П.2 Какова мощность единичного модуля? 

mailto:office@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
http://www.mtender.gov.md/
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Expunerea succintă a 
răspunsului  

Мощность единичного модуля должна составлять 300 Вт. 

Data transmiterii 14.06.2022, 09:28 
Data solicitării 
clarificărilor  

13.06.2022, 10:56 

Denumirea operatorului 
economic 

- 

Expunerea succintă a 
solicitării de clarificare 

П.3.Каковы минимальные и максимальные значения выходного тока, напряжения и 
диапазон значений сопротивления нагрузки? П.10. Обоснуйте необходимость 
гальвано развязки измерения потенциала. П.12. Можно ли вместо времени наработки 
выводить проделанную работу нарастающим итогом в kWT х час (программный 
счетчик)?. П.15. Какова дискретность точек хранения, и зачем дублировать хранение 
данных на регистраторе и сервере? П.16. Порт RS485 один для связи с модулем 
телеметрии (телемеханики) или их больше? П.17. какую информацию необходимо 
собирать и хранить при отсутствии напряжения питания? 

Expunerea succintă a 
răspunsului  

П3. Мин. значение выходного тока ---- 0,5А Макс.. значение выходного тока --- 25А 
Мин. значение выходного напряжения --- 1В Макс. значение выходного напряжения 
---- 48В Диапазон значений сопротивления нагрузки --- 0,1 …. 10 (Ом) П.10. С целью 
снижения помех для бесконтактного управления и для защиты оборудования от 
повреждений. П.12 Необходимо наличие счетчика наработки времени. П.15. 
Дискретность данных --- до 3 знаков после запятой Дискретность опроса и 
регистрации данных --- 1 раз в час, хранение данных в регистраторе - не менее 60 
суток; выход на связь с сервером Диспетчерского центра и регистрация данных - 1 раз 
в сутки. П.16. Порт RS-485 (один) необходим для съема информации обслуживающим 
персоналом на портативное устройство (ноутбук). П.17. Параметры для регистрации 
при отсутствии напряжения питания СКЗ: - защитный потенциал, - состояние 
охранной сигнализации (датчик открытия двери СКЗ) 

Data transmiterii 14.06.2022, 09:29 
Data solicitării 
clarificărilor  

13.06.2022, 10:57 

Denumirea operatorului 
economic 

- 

Expunerea succintă a 
solicitării de clarificare 

Модем и регистратор это неделимые части станции или они отдельные модули и 
должны подключаться через RS485 либо, либо? 

Expunerea succintă a 
răspunsului  

Параметры СКЗ периодически считываются и записываются во внутреннюю память 
встроенного регистратора. Для связи с вышестоящей системой (Диспетчерский 
центр) используется GSM/GPRS модем, монтируемый на плате управления СКЗ 
(посредством подключения к соответствующему разъему в виде сменного модуля). 

Data transmiterii 14.06.2022, 09:29 
Data solicitării 
clarificărilor  

13.06.2022, 10:57 

Denumirea operatorului 
economic 

- 

Expunerea succintă a 
solicitării de clarificare 

Протокол MODBUS подразумевает наличие только одного ведущего, все остальные 
модули при обмене ведомые. Как распределить функции между станцией, 
регистратором, телеметрией и ноутбуком? 

Expunerea succintă a 
răspunsului  

«Ведущим» будет выступать сервер Диспетчерского центра, который будет 
опрашивать СКЗ по определенному графику («вызов сверху»). В случае наличия 
сигнала тревоги или аварийных сигналов --- СКЗ сама инициирует связь с сервером 
(«вызов снизу»). Станция регистрирует параметры и передает их в ДЦ по 
запрограммированному алгоритму. Связь ноутбука с СКЗ осуществляется через RS-
485. 

Data transmiterii 14.06.2022, 09:30 
Data solicitării 
clarificărilor  

13.06.2022, 10:57 

Denumirea operatorului 
economic 

- 

Expunerea succintă a 
solicitării de clarificare 

Предполагаем, что обмен будет только через GPRS. Зачем упоминание GSM? 
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Expunerea succintă a 
răspunsului  

В связи с географической удаленностью объектов СКЗ от Диспетчерского центра, 
доступностью гарантированных каналов связи, необходимо предусмотреть 
различные варианты. Обеспечения наличия основного и резервного канала связи, в 
целях обеспечения бесперебойного функционирования обмена информацией и 
контроля параметров СКЗ. 

Data transmiterii 14.06.2022, 09:30 
Data solicitării 
clarificărilor  

14.06.2022, 11:11 

Denumirea operatorului 
economic 

- 

Expunerea succintă a 
solicitării de clarificare 

Приведите пример аналогичных станций катодной защиты поставленных ранее и 
прошедшие сертификацию в Республике Молдова (имеющие сертификат) 

Expunerea succintă a 
răspunsului  

По имеющейся у нас информации, в РМ есть производители / поставщики, 
владеющие станциями СКЗ, сертифицированные в области промышленной 
безопасности Техническим центром (CTSIC). За дополнительной информацией 
обращайтесь в Технический центр. 

Data transmiterii 14.06.2022, 11:29 
Data solicitării 
clarificărilor  

15.06.2022, 14:26 

Denumirea operatorului 
economic 

- 

Expunerea succintă a 
solicitării de clarificare 

П.15. Какова дискретность точек хранения, и зачем дублировать хранение данных на 
регистраторе и сервере? ОТВЕТ: П.15. Дискретность данных --- до 3 знаков после 
запятой Дискретность опроса и регистрации данных --- 1 раз в час, хранение данных 
в регистраторе - не менее 60 суток; выход на связь с сервером Диспетчерского центра 
и регистрация данных - 1 раз в сутки.////////////// Получается что постоянного канала 
связи между СКЗ и сервером нет. Каким образом происходит оперативная удаленная 
установка новых режимов рабаты КС и их контроль выполнения? 

Expunerea succintă a 
răspunsului  

СКЗ находится на постоянной связи с сервером Диспетчерского центра, но 
регистрация параметров в память СКЗ ---- 1 раз в час, регистрация параметров СКЗ 
на сервере ДЦ ---- 1 раз в сутки. Т.Е выгрузка параметров в сервер ДЦ осуществляется 
1 раз в сутки. 

Data transmiterii 15.06.2022, 16:33 
Data solicitării 
clarificărilor  

15.06.2022, 14:27 

Denumirea operatorului 
economic 

- 

Expunerea succintă a 
solicitării de clarificare 

П.16. Порт RS485 один для связи с модулем телеметрии (телемеханики) или их 
больше? ОТВЕТ: П.16. Порт RS-485 (один) необходим для съема информации 
обслуживающим персоналом на портативное устройство (ноутбук). //////// Из всего 
ниже и выше описанного следует что этот RS-485 это отдельный порт, не имеющий 
отношения к другим (другому) портам протокола MODBUS. 

Expunerea succintă a 
răspunsului  

RS-485 это отдельный порт для подключения портативного устройства(ноутбук). 
Модем считывает параметры СКЗ через предназначенный для этого слот. 

Data transmiterii 15.06.2022, 16:33 
Data solicitării 
clarificărilor  

15.06.2022, 14:28 

Denumirea operatorului 
economic 

- 

Expunerea succintă a 
solicitării de clarificare 

П.17. какую информацию необходимо собирать и хранить при отсутствии 
напряжения питания? ОТВЕТ: П.17. Параметры для регистрации при отсутствии 
напряжения питания СКЗ: - защитный потенциал, - состояние охранной сигнализации 
(датчик открытия двери СКЗ)/////// Как осуществляется питание схем сопряжения, 
гальванической развязки, преобразования уровня защ. потенциала? Как 
осуществляется питание модема, черного ящика? Получается множество схем 
резервного питания. 

Expunerea succintă a 
răspunsului  

Питание электронной платы управления осуществляется от преобразователя 220/48В, 
смонтированной на электронной плате СКЗ. Гальваническая развязка должна быть 
включена в цепь между СКЗ и газопроводом. Схемы АВР (Аварийного ввода 
резервного источника питания) нет. 
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Data transmiterii 15.06.2022, 16:34 
Data solicitării 
clarificărilor  

15.06.2022, 14:28 

Denumirea operatorului 
economic 

- 

Expunerea succintă a 
solicitării de clarificare 

Модем и регистратор — это неделимые части станции или они отдельные модули и 
должны подключаться через RS485 либо, либо? ОТВЕТ: Параметры СКЗ 
периодически считываются и записываются во внутреннюю память встроенного 
регистратора. Для связи с вышестоящей системой (Диспетчерский центр) 
используется GSM/GPRS модем, монтируемый на плате управления СКЗ 
(посредством подключения к соответствующему разъему в виде сменного 
модуля).//////1. регистратор (черный ящик) неделимая часть? 2. GSM/GPRS модем 
отдельный необязательный модуль, подключается к соответствующему разъему, 
который не имеет ничего общего с MODBUS? 

Expunerea succintă a 
răspunsului  

GSM/GPRS модем подключается к соответствующему разъему в виде сменного 
модуля. Протокол MODBUS используется для внутренних коммуникаций СКЗ А 
канал связи между ДЦ и СКЗ ----TCP /IP. 

Data transmiterii 15.06.2022, 16:34 
Data solicitării 
clarificărilor  

15.06.2022, 14:29 

Denumirea operatorului 
economic 

- 

Expunerea succintă a 
solicitării de clarificare 

Протокол MODBUS подразумевает наличие только одного ведущего, все остальные 
модули при обмене ведомые. Как распределить функции между станцией, 
регистратором, телеметрией и ноутбуком? ОТВЕТ: «Ведущим» будет выступать 
сервер Диспетчерского центра, который будет опрашивать СКЗ по определенному 
графику («вызов сверху»). В случае наличия сигнала тревоги или аварийных сигналов 
--- СКЗ сама инициирует связь с сервером («вызов снизу»). Станция регистрирует 
параметры и передает их в ДЦ по запрограммированному алгоритму. Связь ноутбука 
с СКЗ осуществляется через RS-485. ///// Из всего ниже и выше описанного следует 
что этот MODBUS используется только между блоком управления КСЗ и модемом 
связя GSM/GPRS и модем является ведущим. 

Expunerea succintă a 
răspunsului  

Данные между ДЦ и СКЗ передаются по протоколу TCP -IP. 

Data transmiterii 15.06.2022, 16:35 
Data solicitării 
clarificărilor  

15.06.2022, 14:29 

Denumirea operatorului 
economic 

- 

Expunerea succintă a 
solicitării de clarificare 

Предполагаем, что обмен будет только через GPRS. Зачем упоминание GSM? ОТВЕТ: 
В связи с географической удаленностью объектов СКЗ от Диспетчерского центра, 
доступностью гарантированных каналов связи, необходимо предусмотреть 
различные варианты. Обеспечения наличия основного и резервного канала связи, в 
целях обеспечения бесперебойного функционирования обмена информацией и 
контроля параметров СКЗ./////// 1 Инициатором установления канала связи по GPRS 
может быть только абонент а не сервер (абонент при создании подключении TCP/AP 
получает свой AP адрес). 2 Обмен данными по SMS дорогое удовольствие, и время 
отклика большое. 3 GPRS и SMS связь осуществляется физически одним модемом, 
нет GPRS значит нет SMS. 3 Как осуществляется оперативное управление СКЗ? 

Expunerea succintă a 
răspunsului  

Производителю оборудования предусмотреть наличие постоянного канала связи ДЦ 
с СКЗ. Формирование и передача SMS в ДЦ не предусматривалась ТЗ. 

Data transmiterii 15.06.2022, 16:35 

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] 
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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 11.06.2022, ora 11:30), au depus oferta 2 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. “Technopower” SRL 1017600002984 Maxim Frolov 
2. “TECHNOLOGY SYSTEM” S.R.L. 1016600010445 Agachi Vadim 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

“Technopower” SRL “TECHNOLOGY 
SYSTEM” S.R.L. 

Operator 
economic 

n 
Documentele ce constituie oferta 

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică nu corespunde prezentat  
Propunerea financiară prezentat prezentat  
Garanția pentru ofertă (după caz) Transfer la contul 

“MOLDOVATRANSGAZ” 
SRL 

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 Anexa nr. 3 

prezentat prezentat  

Dovada înregistrării persoanei juridice prezentat prezentat  
Informație generală: Anexa nr. 4 nu corespunde prezentat  
Declarație privind lista principalelor livrări 
efectuate în ultimii 3 ani de activitate 
Anexei nr. 5 

nu corespunde nu corespunde  

Demonstrarea capacității economice 
financiare: 

prezentat prezentat  

Atestarea conformității bunurilor, 
identificată clar prin referire la specificații 
sau standarde relevante 

nu corespunde prezentat  

Specificația tehnică Anexei nr. 6 nu corespunde prezentat  
Asigurarea standardelor calității: prezentat prezentat  
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) 

 
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: 

Denumi
rea 

lotului 
Denumirea operatorului economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* Cantitate și 

unitate de măsură 

Corespunde
rea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespun
derea cu 

specificați
ile tehnice 

Lot 1 “Technopower” SRL 3 000 000,0 12 buc. - - 
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“TECHNOLOGY SYSTEM” 
S.R.L. 3 280 124,0 12 buc. - + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul 
răspunsului 
operatorului 
economic 

14.07.2022 “TECHNOLOGY SYSTEM” 
S.R.L. 

- значение коэффициента пульсаций 
выходного (катодного) тока, и 
конструктивные особенности станции, 
обеспечивающая возможность 
подключения медно-сульфатного 
электрода сравнения через схему 
гальванической развязки 

s-a prezentat 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
“Technopower” SRL Nu corespunde documentației de atribuire (caietului de sarcini). 
“TECHNOLOGY SYSTEM” S.R.L. 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 
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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:  Nu se aplică 

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) 

      
 
Decizia Grupului de lucru:  

➢ Respinge ofertele următorilor operatori economici: “Technopower” SRL, “TECHNOLOGY 
SYSTEM” S.R.L. 

➢ Anularea procedurii de achiziție sectorială № MTG-L-22/22 « Furnizarea stațiilor de protecție 
catodică automatizate » 

Temeiul anulării: Decizia s-a bazat  pe concluzia de necorespundere a ofertelor prezentate criteriilor de 
evaluare indicate în Caiet de sarcini și Anunțului de participare № 22 din  02.06.2022. 
Argumentare:   
Oferta “Technopower” SRL : Nu corespunde documentației de atribuire (caietului de sarcini). 
Oferta “TECHNOLOGY SYSTEM” S.R.L. : Nu corespunde documentației de atribuire (caietului de 
sarcini). 

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
“Technopower” SRL 14.07.2022 technopower.md@mail.ru 
“TECHNOLOGY SYSTEM” S.R.L. 20.07.2022 srltsystem@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: Nu se aplică 

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: nu se aplică 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de valabilitate 
al 

contractului/acordului-
cadru fără TVA inclusiv 

TVA 

       

 

mailto:technopower.md@mail.ru
mailto:technopower.md@mail.ru
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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):  

nu se aplică 
 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

 
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 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: 

_______________________________                             __________________________ 
                      (Nume, Prenume)                                                                                                (Semnătura)                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                         L.Ș.                                                           



1 
 

DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții sectoriale     
 Licitație deschisă – «Achiziționarea echipamentelor pentru automatizarea părții liniare a GM  

și branșamentelor spre SDG» Nr. MTG-L-18/22 
 

(Achizitii.md ID    21058417 / MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1655296229262) 

01.08.2022.    
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) 22 300 468; 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 Achiziționarea echipamentelor pentru 
automatizarea părții liniare a GM și 
branșamentelor spre SDG 

Cod CPV 32441000-6 
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: 21058417 
Link-ul: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-

1655296229262 
Data publicării: 15.06.2022 15:58 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md 
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:15.06.2022 

Link-ul:  mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-
1655296229262 

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) 830 000,00 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655296229262
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-1655296229262
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655296229262
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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. «STIMCORECT» S.R.O. 36351024 stimcorect@stimcorect.sk Cerveneanschi Stanislav 
 
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare prezentate de către 

operatorii economici: 
 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

«STIMCORECT» S.R.O. - - - 
Documentele ce constituie oferta 

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

Garanție bancară 2% 
   

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    

(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 

Echipamente 
pentru 
automatizarea 
părții liniare a GM 
și branșamentelor 
spre SDG 

«STIMCORECT» 
S.R.O. 

 
 

812 291,81 
lei 

 
 

13 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) 

Echipamente pentru 
automatizarea părții liniare a 
GM și branșamentelor spre 
SDG 

«STIMCORECT» 
S.R.O. 13 buc. 3 173,0 

euro 
41 249,0 

euro - 

 
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  

«STIMCORECT» S.R.O. 26.07.2022 stimcorect@stimcorect.sk 

(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 

«STIMCOREC
T» S.R.O. 

 

 

Cu capital 
străin 

 

№ MTG-L-
18 / 22 

din 
01.08.2022 

 

 

 32441000-6 

 

 

41 249,0 euro 

 

 

- 

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: 
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.2 din 10.08.2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IP Gimnaziul Grigore Vieru s.Iurceni R-nul Nisporeni 
Localitate s.Iurceni 
IDNO 1013620011465 
Adresa Satul Iurceni r.Nisporeni 
Număr de telefon 078919651,069794574 
Număr de fax  
E-mail oficial  tairta.ludmila@mail.ru,nanigalina67@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Nani Galina 069794574,Tabirta Ludmila 
078919651 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Procedura de achiziție repetată (după caz) 
  
ocds-b3wdp1-MD-1654868002589 
 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări V 

Obiectul achiziției Reparația capital a rețelelor interioare Gimnaziul 
Grigore Vieru s.Iurceni r-nul Nisporeni 

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:  
Link-ul:   
ocds-b3wdp1-MD-1654868002589 
 
Data publicării: 

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 V Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654868002589
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654868002589
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□Surse externe; □Alte surse: [Indicați] 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1346603,36 

 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  10.06.22 ora 16.48 pînă la 15.06.2022 ora 17.00 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Argumentați necesitatea sistemului de manajment 
Expunerea succintă a răspunsului  Prin sistemul de manajment operatoruln economic 

demonstrează niveluri ridicate a calității lucrărilor. 
Data transmiterii 13.06.2022 ora 10.01. 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data  23.06.2022, ora17:00), au depus oferta  8  ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. CVR Electro SRL 1006600002447 Viorel Sajin 
2. SRL Zepto 1018600024415 Dmitrii Rotari 
3. SRL Energoled 1015600000816 Veaceslav Postolache 
4. Horus 1002600011498 Dodița Eugen 
5. Emcom E E 1011600027451 Emil Oprea 
6. Eurogrupstim SRL 1014600036168 Rotari Gheorghe 
7. GREEN ENGINEERING SRL 1013600036806 Onu Gheorghe 
8. Serpavis SRL 1009606001052 Popovici Serghei 

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 

SRL Zepto 

Operator 
economic 2 

Operator 
economic 3 

Operator 
economic n 

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

Asigurarea 
standartelor calității 

prezentat    

Manualul calității prezentat    
DUAE prezentat    
Devizele formele 
F3,F5,F7 

prezentat   

Dovada înrejistrării 
persoanei juridice,în 

prezentat   
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conformitate cu 
prevederile legale din 
țară în care ofertantul 
este stabilit 
Declarație privind 
valabilitatea ofertei 

prezentat   

Garanția pentru ofertă prezentat   
Grafic de executare a 
lucrărilor 

prezentat   

Declarație privind 
experența similară 

prezentat   

Declarație privind lista 
principalelor lucrări 
executate în ultimul an 
de activitate 

prezentat   

Declarație privind 
dotările specific, ulilaj 
șiechipamentul necesar 
pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a 
contractului 

prezentat   

Declarație privind 
confirmarea identității 
bineficiarelor efectivi 
și neîncadrarea 
acestora în situația 
condamnării pentru 
participare la activități 
ale unei organizații sau 
grupuri 
criminale,pentru 
corupție,fraudă și/sau 
spălare de bani 

-   

Declarație privund 
personalul de 
specialitate și/sau  
experților 
propus/propuși pentru 
implimantarea 
contractului 

prezentat   

Aviz pentru participare 
la licitație publică de 
lucrări în domeniul 
construcției și 
instalțiilor 

prezentat   

Certificate de atriuire a 
contului bancar 

prezentat   

Certificat de la  
organelle IF de start 
privind lipsa dătoriilio 
la Bugetul Public 

prezentat   
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Național 
Raport financiar pe 
baza datelor a 
ultimului bilanț 
contabil pentru anul 
2021 

prezentat   

Cerere de participare 
conform anexei nr.7 

prezentat   

Iformație privind 
asocierea 

prezentat   

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)) 
Grupul de lucru vă adduce la cunoștință că ofertele celor șapte operatori economici care au  prezentat 
nu au fost examinate.Motivul, primul operator economic fiind prețul cel mai mic. 

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  SRL Zepto 679714.98 1 buc.              +            + 

     
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 

02.08.2022 SRL Zepto Justificarea prețului 
anormal de scăzut 

Examinînd justificarea am 
costatat că prțurile  la  
materialele utilizate pentru 
îndeplinirea lucrărilor au fost 
luate conform  datelor din 
contabilitatea companiei și a 
magazinelor și companiilor 
specializate în domeniul la care 
prezentăm  un cont de 
plată.Referitor la calculul 
cheltuelilor de transport, regie și 
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bineficiu de deviz calculul de 
salarizare au fost calculate 
conform „ Reguli de 
determinare a valorilor 
obiectivelor de construcții „ 
(NCM L01.01-2012 și 
CPL.0102.2012/2021 și datelor 
din raportul financiar.  

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
1.SRL CVR Electro Descalificat  
2.SRL Energoled Nu cel mai mic preț 
3.Horus  Nu cel mai mic preț 
4.Emcom E E Nu cel mai mic preț 
5.Eurogrupstim SRL Nu cel mai mic preț 
6.Green Energineering SRL Nu cel mai mic preț 
7.Serpavis SRL Nu cel mai mic preț 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor ANSC  decizia Nr.03D-458-22 data 01.08.2022 
Modificările operate În urma reevaluării ofertelor am constatat că oferta SRL Zepto a 

întrunit toate cerințele inantate și a fost desemnat cîștigător. 
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 
rețelelor 
interioare a 
Gimnaziului 
Grigore Vieru 
s.Iurceni r-
nul Nisporeni  

 SRL Zepto 1 buc 679714,98 679714,98 815657,98 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL CVR Electro 03.08.2022  e-mail 
SRL Energoled 03.08.2022 e-mail 
Horus SRL 03.08.2022 e-mail 
SRL Emcom E E 03.08.2022 e-mail 
SRL Eurogrupstim 03.08.2022 e-mail 
SRL GREEN ENRGINEERING 03.08.2022 e-mail 
SRL Serpavis 03.08.2022 e-mail 
SRL Zepto 03.08.2022 e-mail 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

În cazul în care valoarea estimată a contractului 
este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 

V 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 
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alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizițiile publice 

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumire
a 

operatoru
lui  

economic 

Întreprinde
rea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 

contractului/acord
ului-cadru fără TVA inclusiv 

TVA 

SRL 
ZEPT

O 

 1
9 10.08.

22 
452000

00-9 
679714

,98 
135943

,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 
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nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau 
recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate.  

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 











DARE DE SEAMĂ 
de anulare a procedurii de atribuire 

Nr. 4-5 din 23.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al 
MAI

Localitate mun. Chișinău
IDNO 1006601000196
Adresa Str. Petricani, 19
Număr de telefon 022259648
Număr de fax —
E-mail oficial politia.frontiera@border.gov.md
Adresa de internet www.border.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Alexandru Botan, 
alexandru.botan@border.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □ COP
Procedura de achiziție repetată (după caz) —
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru

bunuri

Obiectul achiziției Baterii de acumulatoare
Cod CPV 31400000-0
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)

ocds-b3wdpl-MD-1658213371020
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060244/
Data publicării: 19 iulie 2022

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md

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

X Da □ Nu
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
https://border.gov.md/planul-de-achizitii-publice

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz)

□ licitația electronică

Sursa de finantare --------------------- I... —__________________________ □Buget de stat;
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 275 645,81

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data solicitării 
clarificărilor

19.07.2022/ 11:08

Denumirea operatorului 
economic

___

Expunerea succintă a 
solicitării de clarificare

Buna ziua. In conformitatea cu HG 586/2020 privind gestionarea Baterii si 
Acumulatori (BA) si deseuri ce rezulta din ele (Regulament DBA): p.42.........
instituțiile publice și private care cumpără, primesc prin donație ori recepționează 
prin alte mijloace pentru uz propriu BA vor solicita producătorilor existenți pe piață 
numărul de înregistrare din Lista producătorilor.. Reesind din faptul ca in aceasta 
Licitatie se solicita oferta pentru echipament, care cade sub incidenta acestui

1

mailto:politia.frontiera@border.gov.md
http://www.border.gov.md
mailto:alexandru.botan@border.gov.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060244/
https://border.gov.md/planul-de-achizitii-publice


Regulament, rugam sa ne confirmati obligatiunea de a detine un astfel de nr. pentru 
ofertanti. Multumim anticipat.

Expunerea succintă a 
răspunsului

Modificat.

Data transmiterii 19.07.2022/ 11:23

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

Rezumatul modificărilor OCD S-B3 WDP1 -MD-165 8213 3 71020-EV- 
1658213966184-1658218128389

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

[SIARSAP------ ]

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

Nu

5. Până la termenul-limită (data 28.07.2022, ora 12:00), a depus oferta 2 ofertanti:

Nr. Denumirea operatorului 
economic

IDNO Asociații/ 
administratorii

1. Seol-Group SRL 1016600039864 Oleg COTORCEA
2. BTS PRO SRL 1008600061565 Arcadie TOPALO

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Seol-Group 
SRL

BTS PRO
SRL

Operator 
economic 

3

Operator 
economic 

n
Documentele ce constituie oferta

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
DUAE prezentat prezentat
Cerere de participare prezentat prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat prezentat
Specificații tehnice și preț prezentat prezentat
Garanția pentru ofertă 1%. neprezentat prezentat

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

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii 
sau extras din registrul persoanelor juridice.

prezentat prezentat

Certificat privind deținerea contului bancar prezentat prezentat
Certificat privind existența sau lipsa datoriilor față 
de bugetul public național (eliberat de 
Inspectoratul Fiscal)

prezentat prezentat

Certificate de conformitate/calitate a bunurilor 
oferite

prezentat neprezentat

Numărul de înregistrare din Lista producătorilor 
de produse supuse reglementărilor de 
responsabilitate extinsă a producătorilor

prezentat prezentat

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

prezentat prezentat

Garanția de bună execuție 5%.

2



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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului

Denumirea 
operatorul 

ui 
economic

Prețul ofertei 
(fară TVA)*

Cantitate 
și unitate 

de măsură

Corespund 
erea cu 

cerințele de 
calificare

Corespunder 
ea cu 

specificațiile 
tehnice

Baterii de acumulatoare 6ct-60 
Ah

Seol-Group 
SRL

71 055,00 75 buc - +

Baterie de acumulatoare 6ct-75 
Ah

Seol-Group 
SRL

86 755,67 70 buc - +

Baterie de acumulatoare 6ct-85 
Ah

Seol-Group 
SRL

33 770,83 25 buc - +

Baterii de acumulatoare 6ct-90 
Ah

Seol-Group 
SRL

28 537,67 20 buc - +

Baterii de acumulatoare 6 ct- 
230 Ah, cu regim încărcare- 

descărcare, amplasarea 
bornelor laterale stînga sau 

dreapta

Seol-Group 
SRL

40 248,00

6 buc

+

Baterie de acumulatoare 12V 
18 Ah ATV (lungimea- 
180mm, lățimea-76mm, 

înălțimea-167mm)

BTS PRO
SRL 41 990,00

50 buc
+ -

Seol-Group 
SRL 42 000,00 - +

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

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

Data 
solicitării

Operatorul economic Informația solicitată Rezmatul răspunsului 
operatorului economic

— — --

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Seol-Group SRL - a fost respinsă oferta conform art. 69 al. (6) lit.b) a Legii 131/2015 privind 
achizitiile publice din motiv că oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire 
(Garanția pentru ofertă 1% nu a fost prezentată).
BTS PRO SRL - a fost respinsă oferta la lot 6 conform art. 69 al. (6) lit.b) a Legii 131/2015 privind 
achizitiile publice din motiv că oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire (a 
fost prezentată baterie pentru UPS / a fost solicitată baterie pentru ATV).

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot □
11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: nu

Denumirea lotului
Denumirea 

operatorului 
economic

Cantitate și 
unitate de 

măsură

Prețultotal 
(fără TVA)

Prețultotal 
(inclusiv TVA)

— — — --

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

BTS PRO SRL 10.08.2022 e-mail

Seol-Group SRL 10.08.2022 e-mail

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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 TITLULUlIVCapitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

întreprin 
derea: 

Cu 
capital 

autohton/

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractulu 
i/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/loturipentru care au fost aplicate criterii de durabilitate)-.

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții 
verzi)? (DA/NU) NU
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): (indicați suma cu TVA)
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Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 
de durabilitate:
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate:

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

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

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

Președintele grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice: ■'’'//

Sergiu LOZAN __________
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 
 

Nr.    05 ___din 23.08.2022 .    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria Slobozia Mare 
Localitate s.Slobozia Mare, r.Cahul 
IDNO 1007601007044 
Adresa Str.Ulita Mare 
Număr de telefon 0299-61397/ 0299-61236 
Număr de fax 0299-61236 
E-mail oficial  slobozia1mare@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Carastan Valentina 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire 
aplicate 

□Cererea ofertelor de prețuri  

Procedura de achiziție repetată 
(după caz) 

Nr: 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Lucrări □ 

Obiectul achiziției Construcția parcării auto la drumul de acces către lacul Beleu 
s.Slobozia Mare, r.Cahul contributie la proiectul 
EU4Moldova Regiuni cheie Cahul și Ungheni 

Cod CPV 45223300-9 
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: 21060912 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060912/lot/11592457/ 
Data publicării:01.08.2022 

Platforma de achiziții publice 
utilizată 

□ achizitii.md 

Anunț de intenție publicat în BAP 
(după caz) 

Data: 
Link-ul: 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  
(după caz) 

 

Sursa de finanțare □Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 770 820,48 

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 _13.08.2022__, ora_00_:_00_), au depus oferta __1_ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL Sud-Terra 1014611001799  
    

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL Sud-Terra  Operator 
economic n 

Operator 
economic n 

Operator 
economic n 

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

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

prezentat    

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

Document Standard 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 
 

Lot 1 
 

SRL Sud -Terra 770 358,50 Buc + + 
        

      

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru toate loturile  □       

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 
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13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Construcția 
parcării auto la 
drumul de 
acces către 
lacul Beleu 
s.Slobozia 
Mare, r.Cahul 
contributie la 
proiectul 
EU4Moldova 
Regiuni cheie 
Cahul și 
Ungheni 

 
 
 
 
 
 
 
 

SRL Sud -
Terra 

 
 
 
 
 
 
 
 
   1 buc 

 
 
 
 
 
 
 
 
770 358,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
770 358,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
924 430,20 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 

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

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL Sud -Terra 15.08.2022 e-mail 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumi
rea 

operato
rului  

econom
ic 

Întreprind
erea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie

re/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 

contractului/aco
rdului-cadru fără TVA inclusiv 

TVA 

SRL 
Sud -
Terra 

 62 
22.08.2022 452233

00-9 770 358,50 924 430,20 31.12.2022 

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții sectoriale  MD-1644481797481 
Licitație deschisă – «Furnizarea Pieselor de schimb реntru regulatoare de presiune » Nr. MTG-L-15/22 

12.05.2022.    
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) 

Lungu Serghei – mob. 0 694 22 880; tel: + (373)22 300 495 
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 Pieselor de schimb реntru regulatoare 
de presiune 

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) 

Nr: 21051539 / MD-1644481797481 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1644481797481 
Data publicării: 3.03.22 15:22 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md; 
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:10.02.2022 

Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1644481797481 
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) 2 599 871,00 

 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644481797481
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-1644481797481
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1644481797481
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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 07.04.2022 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)) 
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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 
Piese de 
schimb 
реntru 
regulatoare 
de presiune 

 
«Bio-Market» 

SRL 
 

 
2 598 939,09 lei 

(141 589.12 USD) 

 
Buc 

(37 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:  

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezumatul 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: 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) 
Piese de schimb 
реntru regulatoare 
de presiune 

 
«Bio-Market» 

SRL 

 
Buc                 

(37 poziții) 

- 2 598 939,09 
lei 

(141 589.12 
USD) 

3 118 726,84 
lei 

(169 906.94 
USD) 

 
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 
 

 
21.04.2022 

 
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 

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 

«Bio-
Market» 

SRL 

 
 
 
 
 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton 

 
 
 

№ MTG-
L15/22 

din 
12.05.2022 

39341000-4 

 
 
 

141 589.12 
USD 

 
 
 

169 906.94 
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: 
 
                      (Nume, Prenume)                                                                                                                    (Semnătura)                                                                                                                                                   



model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizi(ii publice V
de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 17 din 19 august 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorit[tii contractante Inspectoratul general pentru Situafii de urgentd

Localitate mun. Chisindu, str. Gh. Asachi,69, R. Moldova

IDNO 1006601000s43

Adresa mun. Chisin6u, str. Gh. Asachi,69, R. Mdlgyq
Numlr de telefon 022 7 8-5 | -60, 022 78-5 1 -5 8

Numlr de fax
E-mail oficial achizitii@dse.md

Adresa de internet www.dse.md

Persoana de contact (nume, prenume, telefon,

e-ntail)

Vasilii Bodarev

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

" 
C.*t* ofertelor de preturi V Licita{ie deschisl oAltele:Tipul procedurii de atribuire

Procedura de achizi{ie rePetatl

Bunuri o Servicii o Lucrlri VTiput obiectului contractului de

achizitie/ acordului-cadru
t *ra.i a. r.construcfie a boxelor pentru autospeciale a DSP

Botanica a DSE Chiqindu din str' Poamei, 21, mun. Chiqindu
Obiectul achizi{iei

45400000-1

ftrxpunerea motivului/temeiului
privind alegerea procedurii de
atribuire (tn canil aplicdrii altor

i decdt licitatia deschisd,

Procedura de atribuire (se va

indica din cadrul Portalului
guvernamental
www.mtuLdgr.Eqy-.md

Link-ul:
1 1588156/

Data publicdrii: 1 5.07 .2022

V achizitii.md; o e-licitatie.md; n yptender.mdPlatforma de achizilii Publice
utilizatl

Data:19.07.2022Anun{ de inten{ie Publicat in
BAP (dupd caz)

://tender. sov.md/ro/system/fi les/b ap I 201 4lbgp-r.q$]fldf
trAcord{adru nsistem dinamic de achizilie nlicitalie
electronicl nCatalog electronic

Tehnici qi instrumente sPecifice
de atribuire



Sursa de finan{are V Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; nSurse externe;

nAlte surse: flndicali]
Valoarea estimatl in lei l\{DL,
ldr[TVA

2 533 600,00

3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire: Nu sunt

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

5. Pf,ni la termenul-limiti (data 05.08.2022, ora 09:00), au depus oferta patru ofertan{i:

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

de cltre operatorii economici:

Data solicitlrii clarifi clrilor
Denumirea oDeratorului economic
Expunerea succintl a solicitlrii de

clarificare
Exnunerea succintl a rlspunsului
Data transmiterii

4. Modificlri operate in documentafia de atribuire: Nu sunt
'eta tn cazul tn care au fost operate modificdri,vac

Rezumatul modifi clrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (dupd caz)
[Indica;i sursa utilizatd Si data publicdriiJ

Termen-limitl de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (dupd caz)
findicayi numdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia(ii/
administratorii

1. SRL VICOLIV GRUP 1 01460001 8975 Liviu Turcanu

2. SRL VALDCONGRUP 1006601000543 Denis Turcan

3. SRL CONS ART ENGINEERING 1014600032805 Ieor Ceban

4. SRL ENERGOTEL GRUP 101 1600034853 Victor Chirica

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL VICOLIV GRUP

Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna prin: preze

Propunerea tehnicf, prezentat

Propunerea financiard prezentat

DUAE prezentat

Garantia pentru ofertd
6uod caz)

prezentat

Documente de calificare
Se va consmno prin: prezentat, neprezenta

Extras di registrul de stat prezentat

Lipsa datoriilor la bugetul de stat prezentat

Dovada detinerii conturilor bancare prezentat

Certificate de conformitate la principalele
materiale/Certifi cate ISO

prezentat

2



Copii contracte lucrlri similare * Procese

verbale de receptie

prezentat

Dovada personal angajat minim 15 persoane

oentru executarea contractului

prezentat

(lnformalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
'dobumentalia 

de atribuire Si se va consemna prin: prezentatt neprezentat, nu corespunde (in cazul

cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespunde cerinlelor de calificare))

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

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informayia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu specificaliile

tehnice" , se va ,onrr*no prin: ,, * " tn cazul corespunderii Si prin ,, -" tn cazul necorespunderii)

g. pentru elucidarea unor neclaritlfi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei

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

sclzut) s-a solicitat: Nu a fost

9. Ofertanfii respinqi/descalificafi: Nu sunt

Denumirea orreratorului economic Motivul respingerii/descalifi clrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot V
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile o
Alte limitdri privind numErul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei in
lei MDL
fir[ TVA

Cantitate
qi unitate

de
masura

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Lucrlri de

reconstructie a

boxelor pentru
autospeciale a

DSP Botanica a

DSE Chiqindu
din str. Poamei,
21, mun.

Chisindu

SRL VICOLN
GRUP

2t18773,71 un lot +

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informa{ia solicitatl Rezumatul rlspunsului
oDeratorului economic

09.08.2022 SRL VICOLIV GRUP Justificarea prelului
anormal de sclzut

A fost prezentat rdspuns in
termen cu calcule qi justificdri ce

au confirmat pretul ofertei.

11. Criteriul de atribuire aplicat:

+



Preful cel mai scizut V
Costul cel mai sc[zut o
Cel mai bun raport calitate-Pref a

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 aplicote Si denumirea loturilor aferente)

12.Informa{ia privind factorii de evaluare aplica{i: Nu s-a aplicat
(Se va compleia pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-prey

Iri, evalulrii qi compa

ibuirea contractului de achizilie publica/ar:ordului-cad

Anularea procedurii de achizilie public[: Nu se aplicd

in temeiul art. 71 alin. lit
Argumentare:

(Informarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
'luiru 

pentru ichiziSii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. 13I din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice)

16. Termen de aqteptare pentru incheierea contractului:

sau cel mai bun calitate-cost.

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor: Nu s-a aplicat
tn cazul tn care au reevaluate 'at.

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile operate

4. in urma examinlri. evalulrii rlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire
s-a decis:

Atribuirea contractulut e ru:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
mtrsuri

Pre{ul total
in lei,

inclusiv
TVA

Lucrf,ri de reconstructie a boxelor pentru

autospeciale a DSP Botanica a DSE
Chisindu din str. Poamei, 21, mun. Chiqindu

SRL VICOLIV GRUP Un lot 2 542 528,45

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL VICOLIV GRUP
SRL VALDCONGRUP
SRL CONS ART
ENGINEERING
SRL ENERGOTEL GRUP

Scrisoare nr. I 9/1 0-1435
din12.08.22

De pe adresa electronicd
achiZitii@dse.md la adresele

Vicoliv.erup@mail.ru
valdconsruo@smai l.com
ig.geban@gm?il,com
energotel grup@yahoo. com

n cazul in care valoarea estimatd a contractului V 6 zile in cazul transmiterii comuniclrii
este mai micd dec6t pragurile prevlzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015

loace electronice $i/sau fax o
tr 1l zile in cazul netransmiterii comunicdrii

ivind achizitiile publice miiloace electronice qi/sau fax o
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il ca^rt t, t"* r"toarea estimatd a contractului fl 11 zile in cazul transmiterii comunic[rii prin

este egal[ sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la ar1. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din

miiloace electronice $i/sau fax o
tlJO rite in cazul netransmiterii comunicirii

3 iulie 2015 privind achiziliile publice n miiloace electronice qi/sau {q4!

(Selectafi termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I31 din 3 iulie

2015 piivind achiziliile publice, inclusiv q termenelor de asteptare, se efectueazd in conformitate cu

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

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea

operatorului
economic

intreprinderea:
Cu capital
nutohton/

Cu capital
mixt/asociere/

Cu capital striin

I{umIrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea
contractului

Termen
tle

valabilitat
eal
contractul
ui/acordul
ui-cadru

Inclusiv
TVA

I II III IV v VI vII

SRL VICOLIV GRUP Cu capital

autohton
100 19.08.2022 45400000-l 2542528,45 31.t2.2023

lg.Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datfl se completeazl

doar in cazul in care la procedura de achizilie public[ au fost aplicate criterii de durabilitate

qi s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate): Nu se aplicS

, inrcheierea contractului/contractelor

indiiate o fost respectrt 1u""itaia cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. I 3 I din 3 iulie 201 5 privind achiziliile

publice ), precum Si ca in cazul depunerii contestoliilor qi/sau recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost

examinate Si solulionate.
prin prezenta daie de seamd, grupul de lucru pentru achiziyii confirmd corectitudinea desfisurdrii procedurii de achizilie,

fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale invigoare.

Au fost aplicate criterii pentru achizifii publice durabile (achizilii

verzi)?
(DA/NU)

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):
(indicali suma cu TVA)

codul cPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:

criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost

aplicate criterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut o
Costul cel mai scdzut a
Cel mai bun raport calitate-Prel a

Cel mai bun raport calitote'cost a

Conducltorul grypului de lucru pentru achizifii:

.f" *r*;/n- Ct, ?d"
(Nume, Prenume)

/'bY

iiiharum)

affi



DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii sectoriale/acordului-cadru

Nr.__din_06.% &0gg
Date cu privire la entitatea contractanti:

Date cu privire la procedura de achizi{ie:

IIr. Date cu privire la contractul de achizi(ie/acordul_cadru:

Denumirea entitifii contractarrte .M ia Transport Electric"
Localitate

r 003600048486
Mun.Chi$inau, str.M.DosofteiJ 46

Num5r de telefon 022204 129,022204 145
NumIr de fax 022 75 26 63
E-mail oficial rte chi shinau @, gmail. c om
Adresa de internet
Persoana de contact
nume, prenumet tele.fon, e_mail

Lutenco Dorina, tel. 022 204 W
Valentin, tel.022 204 129Tipul entitalii contractante si

obiectul principal de activitate
(Dacd este cazul, menliunea cd entitqtea
contractantd este o autoritate centrq.ld de
achizilie sau cd achizilia impticd ori qr
putea implica o altd formd de achizitie
comund)

Activitdlile sectoriale pri"in@

Tipul procedurii de achizitje Cererea ofertelor de preprG
Licitalie deschisd M Altele:Procedura de achizitie.r rurJeuurA oe achlzifie este aplicati sub

incidenfa actului normativ:
VT,egea p.irr@
sectoarele energeticii, apei,
transp_orturilor qi serviciilor pogtale
74/2020

Obiectul acbizi USi $i ferestre cu instalare
45400000-1

Valoarea estimati a achizitiei I 479 000,00
Nr. Ei link-ul procedurii M
p o r t al u I u i guv e r n am e nt a I yW.w*m I e n de r. g o yASd

Nr: ocds-b3 wdp 1 -MD - 1 646993 9046 1 5
Link:https : / I e-licitatiemOlcont.act_
noticel33297

Data publicirii anuntului de participare 10.03.2022Dull (datele) qi .er@
publiclrilor anterioare in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele)
la care se referi ang4lql respectiv (dupd caz)

Tipul contractului de achi"ffi Bunuri I Serviciin L"rrdri.contractul de achizilie/aco.ffi
i/sau program finanfat din fonduri ale

NuE Dar



Uniunii Europcne-
Sursa de finantare

Buget de stat n
Surse externe n
Alte surse: SurseData deciziei de atribuire

achizitie / aco rd u lu i-c a dru
a contractului de 28.04.2022

Denumirea torului economic Modeaon-I-p-"; snrNr. qi Uu,u .
cadru

Data: 05.05.2024Valoarea .orr,
cadru Fara TVA:162 35-p0 N4DL

lnclusiv TVA:l94 g20 MDLTermen Oe natabintate---==-
contractul @31.12.2022Termen de executie
05.06.2022Codul NUTS a

*:.:fl,::: in. ca3u-l ruc.e.ilo., i.i *irr NUrs ailocului-principal de furniza". ;; l-e p.esta"e, iocazul bunurilor qi serviciilor 6itru achizi(iisectoriale)

MDl15

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

Tiput modificirilor
Micgorarea valo.ii contractrrlui E
Majorarea valorii contractului n
Modificarea termenului de executare / livrare/prestare D

Modificarea termenului de valabilitate I
Rezelierea contractului Z
Altele: [Indicati/Temeiul juridic - operatorul econo@
!|L prin intermediuf "a.*rr""f"i 

din

refuz al Vdnzdtorului de a livra Bunui pre,razut
in prezentul Contract,,

03.06.2022 a solicitat niE^- ,.rilierea
contractului nr. 50 din 05.05.2 022 dinmorivulcreqterii semnificative u pr.,trr.ito, lamaterialele gi construcfiile din pVC.'
-..C91form pct 7.2. lii.a) al contractului w. 4din 0l .02.2022:,,Contractul poate fi reziliat inmod unilateral de cdtre Beneficiar in caz de

Cregterea p..1u

Modificarea a
achizifii sectoriale/acordului-.uJ;;' 

@updcaz)

Alte informatii relevante



VI' Descrierea circumstan{elor care au ficut necesarr modificarea:
(se vor indica motivele/argumentele modfficdrii contractului de achizi{ie/acordului-cadru)

conform demersului a ,,Modeaon-Impex" SRL din 03.06.2022" RTE a fost anunlatd c6firrnizorul respectiv nu poate asigura acelagi pre! de achizilie, stipulat in contractul nr. 50 din05'05'202, atribuit inbazaprocedurii nr. ocds-b3wdp1-MD- 1646g93904615 din 10.03.2022, dinmotivul cregterii prelurilor la bunurile in cauzd p. plula de desfacere (Ei anume uqi de interiorMDF).

VII. Rezultateleexaminirii:

in rezultatul examindrii necesitdlilor de modificare a contractului de achizigielacordului-
cadrul s-a decis rezihercacontractului nr. 50 din05.05.2022.

Informa{ia privind achizi{ii sectoriale durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se contpleteazd doar tn cazul incare la procedura de achizilie sectoriald aufost aplicate criterii cle durabilitate;i s-a incheiat contract/contractepentru lot/loturi pentru care aufost apricate iriterii de durabiritate)'

e-mail: bap@tender.gov.md: *vlv.tender. sov.md
Agenlia Nalionald pentru Solu1ionarea Cintestayiilor
e -ma il : c on te s tatii@ans c. md ; wu+v. ansc. m d

mtm' chisindu. bd gtefan cet Mare;i sJiint, r 2r et. 4: tet.;022-820-652; fax: 022-820-65r

Adresa, numirul de telefon,
numlrul de fax, adresa de e-mail

gi adresa de internet

treprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strlin

Nr.9i data
acordului
adi{ional

Valoarea modificdrilor (dupi

Fdri TVA Inclusiv TVA

Mun.Chigindu, str. Uzinelor l24,
tel:0795333 I 3,
eryail;modeaon-impex@mail.ru

Capital autohton

Au fost aplicate criterii pentru achizifii durabile (achizifii
verziX

Valoarea cu TVA 
"lotului/loturilor pentru care au fost apricate criterii de

durabilitate (lei MD):

Codul CPV at torur,,
cri194i$9,{u rabilitate:

+:<€A_ldl4i*+_

(DA/NU)

(indicafi suma cu TI/A)

f oxr 4:)l
ftcpdfr

ffi
'o rooro9
DbT6-nol.*

$df{ff 
r''e"un'et

Ti{/
4::
'ublice: nun. ChiSinau, Sos. Hincesti. 53: tel

t,i:l3l

{6ffi';

ffi$
W

pului de lucru:

IORNII h"'a

022-820-703, f(Lx: 02



1 
 

DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții sectoriale    
Licitație deschisă – № MTG-L-04/22 «Furnizarea complexului mobil de sudare» 

 
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:  

(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 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) Nr: 21055404 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri  

Obiectul achiziției Complexul mobil de sudare 
Cod CPV 42662000-4 
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) 

Nr: 21055404 
Link-ul: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1650457813771 
Data publicării: 20.04.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md 
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 28.12.2021 

Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1642773866967-PN-1642773866967 
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) 4 583 300,00 
 

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  
Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

mailto:office@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
http://www.mtender.gov.md/
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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) - 

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

 

5. Până la termenul-limită (data 25.05.2022, ora 14:00), au depus oferta 2 ofertanți: 

Nr. Denumirea 
operatorului economic 

 

IDNO Date de contact Asociații/ 
administratorii 

1. «Horus» SRL 1002600011498 +37368247733 / iu_anghel@horus.md / 
info@horus.energy 

Iurie Anghel 
2. “Omega Trade” SRL 1017600051627 sergiu.popa.1990@gmail.com Vitalie Ghermanov 

 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

«Horus» SRL “Omega Trade” SRL Operator 
economic n 

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

Propunerea tehnică prezentat prezentat  
Propunerea financiară nu corespunde prezentat  
Garanția pentru ofertă (după caz) Garanție bancară 

2% 
Transfer la contul 

“MOLDOVATRANSGAZ” SRL  

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

Declarație privind lista principalelor livrări 
efectuate în ultimii 3 ani de activitate 
(Anexa nr. 5). 

prezentat prezentat  

Demonstrarea capacității economice 
financiare 

prezentat prezentat  

Specificația tehnică (catalog producător / 
broșuri / manual operațional) (Anexa nr. 6) 

prezentat prezentat  

Oferta (Anexa nr. 7) nu corespunde prezentat  
Specificația de preț (Anexa nr. 8) nu corespunde prezentat  

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Complexul 
mobil de 
sudare 

“Horus” SRL 8 640 000 MDL 1 buc - + 
“Omega Trade” SRL 4 571 568,10 MDL  

(239 100.00 USD) 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) 

mailto:iu_anghel@horus.md
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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 

 
 

27.05.2022 

 
 

“Omega Trade” SRL 

Informația solicitată: 
- copiile  contractelor ce țin de livrările  bunurilor 
similare care au fost efectuate în ultimii 3 ani de 
activitate (Anexa nr. 5). 
- Tip, modificarea și Execuția autovehiculului propus, 
pașapoarte, manuale de operare, broșuri etc. 
 

 
 

s-a prezentat 

 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului 
economic 

Motivul respingerii/descalificării 

«Horus» SRL Valoarea sumei propuse a ofertei este mult mai mare decât valoarea estimată 

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) 

Complexul 
mobil de sudare 

“Omega Trade” 
SRL 1 buc 239 100.00 USD 239 100.00 USD 286 920.00 USD 

 
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  

27.05.2022 “Horus” SRL info@horus.energy 
06.06.2022 “Omega Trade” SRL sergiu.popa.1990@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 
(Conform art. 65 alin. (1) al Legii nr. 74 din 21 mai 2020 privind achizițiile 
sectoriale: Contractele de achiziţii care intră în sfera de aplicare a prezentei legi 
pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare de 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/a

cordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

“Omega 
Trade” SRL 

Cu capital 
autohton 

№ MTG-L-04/22  

din 20.06.2022 
42662000-4 239 100.00 

USD 
286 920.00 

USD 
Pînă la 

31.12.2022 

 
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*:  
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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: 

_______________________________                             __________________________ 
  (Nume, Prenume)                                                                                             (Semnătura)                                                                                                                                                                                                                        

L.Ș. 

 























DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii sectoriale g
de incheiere a acordului-cadru n

de anulare a procedurii de atribuire tr

din ${.0+.90a4
1. Date cu privire la entitatea contractantl:

Denumirea entititii contractante I.M ,,Regia transport electric"

Localitate Chisindu

IDNO l 003600048486

Adresa str. M. Dosoftei 146

Numlr de telefon 022204129"022204 r45
Numir de fax 022'752 663

E-mail oficial rtechishinau@emai Lcom

Adresa de internet Mtender - SIA RSAP

Persoana de contact Popescu Valentin, tel.022 204 129

Lutenco Dorina, tet.022204 109

Tipul entiti{ii contractante gi obiectul
principal de activitate

Activitatile sectoriale privind domeniul transporturilor I

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tinul nrocedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de preturi l7l-icitatie deschisi nAltele:

Procedura de achizi{ie repetatil (dupd

caz)

Nr:

Tipul obiectului contractului de
achizitie/ acordului-cadru

Bunuri I Servicii I Lucrdri I

Obiectul achizitiei Tractor dotat cu utilaie comunale

Cod CPV 34 I 00000-8
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 alului guv e rn am e nt al
www.mtender.gov.md.I

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- I 65303798 I 983

Link-ul : e-licitatie.md/contract-notice I 3 59 | 1

Data oublicdrii:2}.05.2022 ora 13 :46

Platforma de achizitii publice utilizati r achizitii.md; B e-licitatie.md; n yptender.md

Anun! de inten{ie publicat inBAP (dupd

caz)

Data:L&.02.2022

Link-
ul :https ://tender. gov.md/ro/system/fi leslbapl2} | 4 hap 

-nr -13 -3 
.p

df
Tehnici qi instrumente specifice de

atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru nsistem dinamic de achizilie P[-icitalie
electronicd nCatalog electronic

Sursa de finan{are rBuget de stat;
nSurse externe;
lTlAlte surse: Surse proprii

Valoarea estimati flei, frrd TVA) 962 000.00

3. Clarificdri privind documentafia de atribuire:
eta in c,azul in care au fost solicitate clarilicar

Data solicitlrii clarifi clrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitirii de

clarificare
Expunerea succintl a risPunsului
Data transmiterii



(Se va tn cazul tn care au e mod,
Rezumatul modifi cdrilor
Publicate in BAP/altemij loacelor de informare
(dupd caz)

[Indicali sursa utilizatd;i data publicdriiJ

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

[Indica{i numdrul de zileJ

Modifrciri operate in documenta(ia de atribuire:

5. Pf,ni la termenul-limiti (data 09.06.2022, ora 14:00), au depus oferta I ofertant:

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

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerin{ele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corcspunde (in cazul cdnd
documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinyelor de calificare))

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

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile tehnice", se
va consemna prin: ,, + " in cazul corespunderii ;i prin ,, -" in cazul necorespunderii)

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

9.

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{iV
administratorii

l. ..Ozoteh Impex" SRL l0t 1600000140 Cherdivara Ion

Denumire document
Denumirea operatorului economic

,,Ozoteh Impex" SRL
Documentele ce constituie oferta

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnicd prezentat
Propunerea financiard prezentat
DUAE prezentot
Garantia pentru ofertd
(dupd caz)

prezentat

Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu cores\unde

Certificat de calitate prezentat
Declaratie de earantie prezentst
Formularul ofertei prezentat
Declaratie privind
beneficiarii efectivi prezentat

Denumirea
Iotului

Denumirea
operatorului economic

Preful
ofertei

(fbri TVA)*

Cantitate
gi unitate

de
misuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Tractor dotat
cu utilaje
comunale

,,Ozoteh Impex" SRL 151766,66 I buc + +

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitatl Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

Ofertanf ii respinqi/descalifi ca{i :

Denumirea operatorului economic Motivul resninserii/descalificirii
2



10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: pentru un singur lot

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut r Costul cel mai scdzut r
Cel mai bun raport calitate-pret p Cel mai bun raport calitate-cost I
(ln 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 aplica{i:
(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite tn bazs criteriilor: cel mai bun raport calitate-prel sau cel

bun cal,

13. Reevaluarea ofertelor:

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

mal itate-cost
Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

,,Ozoteh lmpex" SRL Total
Cel maimic oret Ponderea 80%

Cea mai bund calitate Ponderea 20% 100%

Motivul reevaluirii ofertelor
Modifrcirile oDerate

14. in
decis:

Atribuir ide hi ialilacordului-cadru

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

urma examindri, evaluirii gi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

rea contractulul acnzllle secton ulu
Denumirea

lotului
Denumirea

operatorului
economic

Cantitate;i
unitate de
mlsuri

Pre{ul unitar
(frrn TVA)

Pre(ul total
(frrn TVA)

Pre(ul total
(inclusiv TVA)

Tractor dotat cu
utilaie comunale

,,Ozoteh Impex"
SRL

I buc l5t 766,66 | 276 040,00

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
.,Ozoteh lmpex" SRL 22.06.2022 E-mail

(lnformarea operatorilor economici implicayi tn procedura de
pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art.
sectoarele energeticii, apei, transporturilor ;i serviciilor po;tale )
16. Termenul de a;teptare pentru incheierea contractului:

cazul achiziliilor sectoriale care intrb in sfera de I O I I zile de la data transmiterii comunicdrii privind
aplicare a Legii nr. 7 412020 privind achiziliile in I rezultatul aplicdrii procedurii de atribuire -
sectoarele energeticii, apei, transporturilor gi

serviciilor postale

(Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 74/2020 privind achiziliile in sectoarele energeticii, apei,

transporturilor ;i serviciilor po;tale, inclusiv a termenelor de a$teptare, se efectueazd tn conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizilie/acordul-cadru incheiat:
3

atribuire despre deciziile grupului de lucru
64 al Legii nr. 74/2020 privind achiziliile tn



Denumirea
operatorului

economic

Cu capital:
autohton,

mixt,
asociere,
strlin

Numirul
Ei data

contractului
Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate

al
contractul

ui
fErI TVA inclusiv

TVA

,,Ozoteh
Impex" SRL

Autohton 69 04.07.2022
34100000-

8

I l5l
766,66

| 276
040,00

04.07.2023

18. Informa{ia privind achizi{ii sectoriale durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tn
cazul in care la procedura de achizilie sectoriald au fost aplicate criterii de durabilitate ti s-a tncheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

Criteriul de atribuire pentru lotuUloturile pentru care au
aplicate criterii de durabilitate*:

Preful cel mai scdzut I
Costul celmai scdzut I
Cel mai bun raport calitate-pre1 [
Cel mai bun calitate-cost I

fost

*Informalia se va indica pentrufiecare contract de achizilie in parte.

Prin prezenta dare de seamii, grupul de lucru declard cd termenul de a$teptarc pentru incheiereu
contructului/contractelor indicate a fost respectat (exceptdnd cuzurile previizute de art. 65 alin. (3) al Legii 74/2020
privindachizi|iile tn sectosrele energeticii, apei, transporturilor ;i serviciilor poStale), prccum Ei cd in cazul depunerii
contestaliilor Ei/sau recepliondrii rapoartelor de monitoriTare, aceastea au fost exuminate Ei solulionate. Prin prezenta
dare de seamd, grupal de lucru pentru achizilii conjlrmd corectitudinea desfisurdrii procedurii de schizilie, fapt pentru
care poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare.

7" Conducdtorul grupului de lucru pentru achizi{ii

Dorin CIORNII

Au fost aplicate criterii pentru achizitii durabile (achizitii verzi)? 0A/NU)NU
Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD)*: (indicasi suma cu TVA)

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

eF".s.Rx
'-T
o

**s;'#



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii sectoriale
de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

din ,l,l.O+ . &0&l

a
tr
tr

l. Date cu privire la entitatea contractanti:

, Date cu privire la procedura de atribuire:

Clarificlri privind documentafia de atribuire:
ta tn cazul in care aufost solicitate clari

Den umirea entititji contractante .M ,,Regia transpoft electriC

l 003600048486
str-M.Dosoftei 146Numir de telefon 022204 129,02220414iNumIr de fax 022 752 663

E-mail oficial
Adresa de internet Mtender - SIA RSAPPersoana de contact Popescu Valentin, tef OZZ ZO+ ng

Lutenco Dorina, tel. 022 204 10gTiput.entialii@
rincipal de activitate

Activitdlile sectoriale p

Tipulproceau"@
rCererea ofertelor G p*1.* italie deschisE

Procedura de ach
Tipul obiectului contractului de achizilie/
acordului-cadru Bunuri I Servicii El,ucrdri.
Obiectul ach

Servicii de tra

Expunerea -otioutu@
procedurii de atribuire (in caz)l aplicdrii altor

Qgcrit licitatria deschisd
Procedura aeatnnir@
p o r t a I u I u i g tn e r n am e n t a I Wwy-,Wgndelgg!,14d)

N': ocds-b3*dp I -MplZSl Z8EG26
Link-ul,e-l icitatie.m@
Data publicdrii : 05. 05 .2022 oraT 4.A8Platforma de achizifii ice utilizatl

Anunl de intenfie pabtic@

Tehnicigiinrt*@
lAcord-cadru lSistem
electronicd nCatalog electronicSursa de finanfare rBuget de stat;
rSurse externe:

Ite surse: SurseValoarea estimatd Iei,

Data solicitirii clarifi cirilor
Denumirea operatorului ecooomic
Expunerea succinti a .oti"ite"ii O"

Expunerea succinti a
Data transmiterii

Modifi cdri ope"at@ribuire :



va a in cazul tn care au modi i
Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/altemijloacelor de informare
(drytrtd caz)

[Indicali sursa utilizatd Si data publicdriiJ

Termen-Iimiti de depunere qi deschidere a
ofertelor prelungit (dupd ca)

pndicali numdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia(iil
administratorii

I ,,N ghedi-Trans" SRL 10026000077r0 Gheorghe Scripnic, ,'M ramar Trans" SRL I 005600052559 Chirita Victor

5. Pflni la termenul-limiti (data 09.06.2022,ora 15:00), au depus oferta 2 ofertantz

6' Informafii privind ofertele depuse gi documentele de calificare prezentate de citre operatorii
economici:

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din
documentayia de atribuire si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul cdnd
documentul afost prezentat, dar nu corespundeceiinpelor de caiificare))
7. rnformafia privind corespunderea ofertelor cu cerin(ele solicitate:

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica preyul ofertei Jinale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specifica[iile tehnice", se
va consemna prin: ,, + " tn 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 scizut) s-a
solicitat:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

ighedi-Trans" SRL iramar Trans" SRL
Documentele ce constituie oferta

nerea financiard

Garan{ia pentru oferti

Documente de calificare
Se v.a consmna prin: prezentat, neprezentat, nu core

Declaralie privind dispunerea de personal
pentru prestarea serviciului qi calificarea
acestuia; vechimea/experienla in calitate de
conducltor auto nu mai mic6 de 5 ani

Certificat de atestare a pregetirii profesionale ai
conduc5torilor auto valabil

a benefi ciarului efectiv

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei

(fbri TVA)*

Cantitate
qi unitate

de misuri

Corespunderea cu
cerinfele de
calificare

Corespunderea cu
specifica{iile

tehnice

Servicii de
transportare a

angajatilor

,,Nighedi-
Trans" SRL I 314 000,00

13,50
lei&m

+ -t-

,,Miramar
Trans" SRL

2 036 700.00
18,00
lei/km

+ +

Data
solicitirii

Operatorul economic Informafia solicitati Rezmatul rispunsului
operatorului economic



16.06.2022 ,,Nighedi-Trans" SRL Prezentarea certificatului de
atestare a pregatirii profesionale.

Operatorul economic a

r[spuns in mod oficial.

9. Ofertanfii respinqi/descalificafi:

Denumirea operatorului economic Motivul respinserii/descalifi cirii
,,Miramar Trans" SRL Ofertd ce depdgesc cu30%o valoarea estimatd a achizitiei

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: pentru un singur lot

Pentru fiecare lot I
Penffu mai multe loturi cumulate I
Penffu toate loturile I
Alte limitari privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluia;i oferlant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preiul celmai scdzut n Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre1 [ Cel mai bun raport calitate-cost n
(In cazul in 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 aplica{i:
(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preg sau cel
mai bun raDort calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificlrile oDerate

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

Atribuirea contractului de achizilie sectoriald,/acordului-cadrulI tra g()ll u rzllle seclon ulu
Denumirea

lotului
Denumirea

operatorului
economic

Cantitate qi
unitate de
misuri

Pre{ul unitar
(frrn TVA)

Prelul total
(frrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

Servicii de
transportare a

aneaiatilor

,,Nighedi-
Trans" SRL km l3,50lei/km I 314 000,00 l 576 800,00

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

Denumirea oDeratorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
,N ehedi-Trans" SRL 22.06.2022 E-ma
,,M ramar Trans" SRL 22.06.2022 E-ma

mat -cos
Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat

,,Nighedi-Trans" SRL Total
Factorul 1 Celmai mic pret 80

Factorul 2 Cea mai bund calitate 20 100

Factorii de evaluare Valoarea din ofert5 Punctajul calculat
,,Miramar Trans" SRL Total

Factorul I Cel mai mic pret 51,61

Factorul 2 Cea mai bund calitate 20 71,61



(Informarea operatorilor economici implicali in procedura de
pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art.
sectoarele energeticii, apei, transporturilor ;i serviciilor po;tale )
16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

atribuire despre deciziile grupului de lucru
64 al Legii nr. 74/2020 privind achiziliile tn

n cazul achiziliilor sectoriale care intrd in sfera de
aplicare a Legii nr.7412020 privind achiziliile in
sectoarele energeticii, apei, transporturilor gi
serviciilor

O I I zile de la data transmiterii comunicdrii privind
rezultatul aplicirii procedurii de atribuire -

(Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 74/2020 privind achiziyiile tn sectoarele energeticii, apei,
transporturilor Ei serviciilor po;tale, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd tn conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

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

cazul in care la procedura de achizilie sectoriald au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a incheiat

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

Pretul cel mai scdzut n
Costul cel mai scizut I
Cel mai bun raport calitate-pre1 p
Celmai bun calitate-cost n

xlnformapia se va indica pentrufiecare contract de achizilie tn parte.

Prin prezenta dare de seamii, grupul de lucru declard cd termenul de a$teptsre pentru tncheierea
contractului/contractelor indicute a fost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art, 65 alin. (3) al Legii 74/2020
privindachiziliile tn secloarele energeticii, apei, transporturilor Si serviciilor postale), precum Ei cd in cazul depunerii
contestaliilor ;i/sau recepliondrii rapoartelor de monitorizsre, aceastea au fost examinate ;i solulionate. Prin prezenta
dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conftrmd corcctitudinea desfdsurdrii procedurii de achizilie, fapt pentru
care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare,

/ Conducltorul grupului de lucru pentru achizi{ii

Dorin CIORNiI

Denumirea
operatorului

economic

Cu capital:
autohton,

mixt,
asociere,
striin

Numlrul
qi data

contractului
Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate

AI

contractul
ui

frrn TVA inclusiv
TVA

,,Nighedi-
Trans" SRL

Autohton 74 tr.07 .2022
60 1 03 0000-

8

1 3t4
000.00

| 576
800.00

11.07 .2022

18. Informafia privind achizi{ii sectoriale durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tn

contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achizitii durabile (achizitii verzi)? (DA/NU)Nu
Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate flei MD)*: (indicayi suma cu TVA)

Codul CPV al lotuluVloturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate*:

ffitr'F"R
nlu ul/d,wllfr -t! Ml&i) f'1'lJitr ,U

€z^'45w )
lXQ'noo.'uj*6



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii sectoriale Z
de incheiere a acordului-cadru !
de anulare a procedurii de atribuire tr

din .fj.O? .g0&e
1. Date cu privire la entitatea contractanti:

Denumirea entititii contractante LM ,,Regia transport electric"
Localitate Chisindu
IDNO I 003600048486
Adresa str. M. Dosoftei 146
Numir de telefon 022 204 r29.022 204 r4s
Numir de fax 022 752 663
E-mail oficial rtech ish inau@smai l.com
Adresa de internet Mtender - SIA RSAP
Persoana de contact Popescu Valentin, tel.022 204 129

Lutenco Dorina. tel. 022 204 109
Tipul entitifii contractante Si obiectul
principal de activitate

ActivitAflle sectoriale privind domeniul transporturilor
z

2. I)ate cu privire la procedura de atribuire:

Tinul nrocedurii de atribuire anlicate rCererea ofertelor de preturi Pllicitatie deschisd nAltele:
Procedura de achizitie renetati (duod caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri n Servicii r Lucrdri I
Obiectul achizifiei Materiale gi lucrdri de montare a sistemului de incdlzire a

halelor de reparafie a transporrului electric, situate in mun.
Chisindu.

Cod CPV 09300000-2
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental www.mtender. gov.md)

Nr:ocds-b3wdp 1 -MD- I 6 5304467 5555
L ink-u I : e- I icitatie. md/contract-notice 13 59 | 5

Data oublicdrii :20.05.2022 ora | 4:15
Platforma de achizitii publice utilizati r achizitii.md; E e-licitatie.md; r yptender.md

Anun{ de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data:|8.02.2022
Link-
ul :https ://tender. gov.md/ro/system/fi I eslbapl2}l 4/bap_nr_ I

3 3.odf
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru rSistem dinamic de achizilie Pl-icitatie
electronicd nCatalos electronic

Sursa de finan{are rBuget de stat;
nSurse externe;
PlAlte surse: Serrse proprii

Valoarea estimatfl (Iei, fdrd TVA) 2 350 000,00

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

Data solicitirii clarificflrilor 20.05.2022 ora:77:45
Denumirea operatorului economic
Exnunerea succinti a solicitlrii de clarificare Atasarea documentatiei standart
Exounerea succinti a risounsului Documentatia standart a fost atasatd



Data solicitlrii clarificflrilor 23.05.2022 ora: 16:01

Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de clarificare AtaEarea documentaliei de proiectare toate

comoartimentele si a caietului de sarcini - formular Nr. I

Expunerea succinti a risPunsului p.oi""tul nu este necesar deoarece se solicitb reconstrucfia

relelei existente, in partea ce line de Formularul Nr. l,
acesta a fost anexat.

Data transmiterii 26.05.2022 ora I 1:00

Data solicitirii clarificirilor 24.05.2022 ora: 09:02

Denumirea operatorului economic

Expunerea succinti a solicitirii de clarificare t a pct. Nr. 24 - pentru caiet de sarcini din str. Dosoftei 146

si pct. 2l pentru caiet de sarcini din str. Muncesti sunt

indicate radiatoare bimetalice 178 si 300 respectiv - Vd

rugdm sd precizati marimea (lungime / inaltime) si tipul
acestora (tip I 1/ tip 2ll tip 221 tip33).

Expunerea succinti a risPunsului il p"tJ4 dt" caietul de sarcini pentru obiectul Parcul de

Troleibuze nr. I qi pct 21 pentru obiectul Parcul de

Troleibuze nr. 2, este indicat radiator bimetalic de tip
standard cu dimensiunile 78x80x500.

Data transmiterii 26.05.2022 ora 10:15

Data solicitirii clarificirilor 23.05.2022ora: l2:55

Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de clarificare Devize trebuie sa fie facute in Wincmeta sau ca otertd

comercial6?
dacd in Wincmeta, trebuie de addugat la fiecare pozilii

simbolurile din programd.

ExDunerea succintd a rdsPunsului Caietul de sarcini a fost actualizat 9i plasat pe platformi.

Data transmiterii 23.05.2022 ora 16:29

4. pin[ ta termenul-limiti (data 09.06.2022,ora 15:00), au depus ofertl 2 (doi) ofertanli:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO AsocialiV
administratorii

Climatic"SRL l 005606002567 Rezan Alexandru

2 ..Horus " SRL 101 1600036385 Birsa Andrei

5. Informa{ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare prezentate de citre operatorii

economici:

Denumirea operatorului economic

Denumire document Climatic"SRL
Documentele ce constituie oferta

va consemna prin:

Garanfia pentru oferti

Documente de calificare
Se va consemna prin: prezentat, neprezen!4lr tllt

rivind beneficiarii efectivi

Certifi cat de conformitate
Declaratie de garantie a bunurilor



Certificat de inregistrarea a persoanelor juridice,
in conformitate cu prevederile legislatiei in
visoare

prezentat
prczentat

Graficul de executare a lucrdrilor prezentot Drezentat

Declaratie privind experienla similard prezentat prezentat

Declaralie privind dotdrile specifice, utilajul
qi echipamentul necesar'pentru indeplinirea
corespunzdtoare a contractului.

prezentat pfezentat

Declaralie privind personalul de specialitate
gi/sau a experlilor propuqi pentru
implementarea contractului

preZentat
prezentat

Avizul Inspecfiei de Stat in Construcfii prezentat
prezentat

Perioada de garanlie a lucrdrilor- 5 ani prezentat
prezentat

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

do"cumentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul cdnd

documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

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

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informayia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu specifica\iile tehnice", se

ua conrumna prin: ,,+ " tn cazul corespunderii ;i prin ,,-" in cazul necorespunderii)

7. pentru elucidarea unor neclaritlti sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

cerinfele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre(ului anormal de scizut) s-a

solicitat:

g. Modalitatea de evaluare a ofertelor: pentru un singur lot

Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [Indica\iJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

10. Criteriul de atribuire aplicat:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului economic

Preful
ofertei

(ftua TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
mIsurI

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specificaliile

tehnice

Lucriri de

montare a
sistemului de

incdlzire

,,Climatic"SRL | 280170,49 I proiect + +

..Horus " SRL | 932164,47 1 proiect +

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rispunsului
oneratorului economic

t6.06.2022 ..Climatic"SRL Justificarea prefului anormal de

scdzut

Operatorul economic a

rdsouns in mod oficial

8. Ofertan{ii respinqi/descalificafi:

I)enumirea operatorului economic Motivul resninserii/descalifi clrii
,,Horus " SRL Semndtura electronicd nevalidi;

Ofertd economic neavantai oas6.



Preful cel mai scdzut I Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre1 a Cel mai bun raport calitate-cost I
(in cazul tn care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica
toate criteriile de atribuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

11. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:
(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-prel sau cel

bun raport cal

12. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

13. in u"-a examiniri, evaluirii Ei comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

(Informarea operatorilor economici implicali 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, ftansporturilor ;i serviciilor po;tale )
15. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

in cazul achizifiilor sectoriale care intri in sfera de I O I I zile de la data transmiterii comunicdrii privind
aplicare a Legii nr. 7 412020 privind achiziliile in I rezultatul aplicdrii procedurii de atribuire -

sectoarele energeticii, apei, transporfurilor qr

serviciilor postale

(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 tn conformitate cu

prevederile TITLUL\II IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

16. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

mat

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumirea oDeratorulul econom lc Total
Denumirea Factorull Ponderea

Denumirea Factorul Il Ponderea

lrea contractulur oe acnlzllle sec ulul
Denumirea

lotului
Denumirea

operatorului
economic

Cantitate qi

unitate de
misuri

Pre(ul unitar
(frrfl TVA)

Pre{ul total
(frrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

Lucrf,ri de

montare a
sistemului de

incdlzire

,,Climatic"SRL
I proiect r 280170.49 | 536204,58

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

I)enumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
..Climatic"SRL 29.06.2022 E-mail
..Horus " SRL 29.06.2022 E-mail

I)enumirea
operatorului

economic

Cu capital:
autohton,

mixt,
asociere,
strlin

Numirul
qi data

contractului
Cod CPV

Valoarea contractulur Termen de
valabilitate

al
contractului

frri TVA inclusiv
TVA

,,Climatic"SRL Autohton 75 18.07.2022
09300000-

2 1 280170"49 1 536204,58
3r.07.2023



17. Informa{ia privind achizifii sectoriale durabile (achizi(ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tn
cazul in care la procedura de achizifie sectoriald au fost aplicate criterii de durabilitate Si s-a tncheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

Criteriul de atribuire pentru lotuMoturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate*:

Pretul cef mai scdzut Q
Costul cel mai sclzut r
Cel mai bun raport calitate-pre1n
Cel mai bun calitate-cost r

*Informasia se va indica pentrufiecare contract de achizisie tn parte.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a$teptare pentru tncheierea
contractului,/contractelor indicate a fost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 65 alin. (3) al Legii 74/2020
privindachiziliile tn sectoarele energeticii, apei, transporturilor gi serviciilor po;tale), precum ;i cd tn cazul depunerii
contestaliilor ;i/sau recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate Si solulionate. Prin prezenta
dure de seamd, grupul de lucru pentru achizilii contirmd corectitudinea desfisurdrii procedurii de achizilie, fapt pentra
care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi(ii

Dorin CIORNII

Au fost aplicate criterii pentru achizitii durabile (achizitii verzi)? DA/NUNU
Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD)*:

(indicayi suma cu TVA)

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

ffiH(f;(rt{sPoa}

6* efr#




