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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


2 
 

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/


3 
 

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 



10 
 

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/
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Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: 
(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/
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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 

                         

_________________________________ 
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziţii publice 
privind achiziționarea accesoriilor de birou  

 
Nr. 146/22 din 19.08.2022         

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP) 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1002600024700 
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42 
Număr de telefon 022 504021 
Număr de fax 022 212259 
E-mail oficial  asp@asp.gov.md 
Adresa de internet www.asp.gov.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

ala.musteata@asp.gov.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitaţie deschisă 
Procedura de achiziție repetată (după caz) - 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri 

Obiectul achiziției Accesorii de birou  
Cod CPV 30192000-1 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

- 

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

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1655809809292 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1655809809292?tab=contract-
notice 
Data publicării: 21.06.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată www.achizitii.md  

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

Da   
Link: 
http://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achi
zitii-publice/planul-anual-de-achizitii-
publice  

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 19.11.2021 
Link: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/20
14/bap_nr_91_0.pdf  

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Licitaţie electronică 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 85 250,00 

 
 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
http://www.achizitii.md/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

Data solicitării clarificărilor  23 iunie 2022, 09:20 
Denumirea operatorului economic SIA RSAP MTender 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Lotul nr. 20 Mapă pentru documente din piele artificială 
Întrebare: Buna ziua! Va rugam mult sa ne oferiti vreo 
poza sau imagine cum arata mapa la lot nr.20 la email: 
sirius@sirius.md. Multumesc 

Expunerea succintă a răspunsului  Vă aducem la cunoştinţă că în temeiul art. 37 alin. (1) 
din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice 
specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor şi 
serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor 
reprezenta o descriere exactă şi completă a obiectului 
achiziţiei, astfel încît fiecare cerinţă şi criteriu, stabilite 
de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite. Totodată, 
conform art. 37 alin. (6) din Legea prenotată 
specificațiile tehnice nu vor face referinţă la o anumită 
marcă comercială sau la un anumit agent economic, la 
un brevet, o schiţă sau un tip de bunuri, de lucrări şi de 
servicii, nu vor indica o origine concretă, un producător 
sau un operator economic concret. [… ]. Astfel, în 
documentaţia de atribuire publicată pe SIA RSAP 
(MTender), se regăsește informația completă privind 
specificaţia tehnică cu referire la bunul solicitat. 

Data transmiterii 23 iunie 2022, 11:38 
 

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

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 13.07.2022, ora 10:00), a depus oferta 1 (unu) ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 
IDNO Asociații/administratorii 

1 „Radop-OPT” S.R.L. 1003600050218 - 

 

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

 
 

Denumire document 

Denumirea 
operatorului economic 

„Radop-OPT” S.R.L. 
Documentele ce constituie oferta 

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

Documentele de calificare 
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea 
acestora în situația condamnării  pentru participarea la activităţi ale 
unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau 
spălare de bani (formularul Declarației a fost publicat pe SIA  
„RSAP” (MTender)) - declarație pe proprie răspundere - în termen 
de 5 zile după data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție 
publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta această 
Declarație autorității contractante și Agenției Achiziții Publice, 
confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat 

Intenția de participare în cadrul procedurii de achiziție - cerere de 
participare completată conform Anexei nr. 7 la Documentația 
standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 
15.09.2021, semnată electronic de către operatorul economic 

prezentat 

Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 120 de zile - 
declaraţie pe propria răspundere, completată conform Anexei nr. 8 
la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului 
Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de către 
operatorul economic 

prezentat 

*Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova - copia 
extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată 
prin semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat 

*Datele din Registrul informației criminalistice și criminologice al 
Republicii Moldova - copia cazierului judiciar al persoanei juridice, 
confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat 

*Informația privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, 
taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale - copia certificatului 
SFS privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public 
naţional, confirmată prin semnătura electronică a operatorului 
economic 

prezentat 

*În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile 
publice, va solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le 
prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. - 
Certificatul SFS privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional a fost valabil 
până la data de 21.07.2022, astfel, informația privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, la data întocmirii deciziei de atribuire 
(25.07.2022), a fost verificată prin intermediul https://sfs.md/ro/services-
online/route.taxpayer_information: „La situația din 25.07.2022 lipsește restanța”. 
 

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea  

operatorului 
economic 

 
Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantita 
te și 

unitate 
de 

măsură 

Corespu
nderea 
cu cerin 
țele de 

califiare 

Corespu
ndere cu 

speci 
ficațiile 
tehnice 

Accesorii de birou 
Lotul nr. 1                         

Aparat de îndosariat 
Achiziţia nu a avut loc. 

 

https://sfs.md/ro/services-online/route.taxpayer_information
https://sfs.md/ro/services-online/route.taxpayer_information
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Lotul nr. 2 
Inele pentru îndosariere 8 mm 

Achiziţia nu a avut loc. 

Lotul nr. 3 
Inele pentru îndosariere 10 

mm 

Achiziţia nu a avut loc. 

Lotul nr. 4 
Inele pentru îndosariere 12 

mm 

Achiziţia nu a avut loc. 

Lotul nr. 5 
Coperte din plastic 

Achiziţia nu a avut loc. 
 

Lotul nr. 6              
 Riglă metalică 

(lungime 30 cm) 

„Radop-
Opt” SRL 

148,00 20 buc. + + 

Lotul nr. 7              
Carnet (caiet) de note 

Achiziţia nu a avut loc. 

Lotul nr. 8                   
Separator plastic 

„Radop-
Opt” SRL 

723,75 50 set. + + 

Lotul nr. 9                    
Separator plastic 

Fără marcaj 

Achiziţia nu a avut loc. 

Lotul nr. 10                          
Capsator de capacitate 

„Radop-
Opt” SRL 

1 255,50 10 buc. + + 

Lotul nr. 11                        
Dispozitive 
de decupare 

Achiziţia nu a avut loc. 

Lotul nr. 12                   
Lupe cu mâner 

„Radop-
Opt” SRL 1 230,25 70 buc. + + 

Lotul nr. 13 
Bandă adezivă dublă Scroll 

(48 mm x 9 m) 

Achiziţia nu a avut loc. 

Lotul nr. 14                       
Bandă adezivă dublă 

 Scroll (48 mm x 10 m) 

„Radop-
Opt” SRL 

313,50 15 rulou + + 

Lotul nr. 15                        
Bandă adezivă dublă Scroll 

(20 mm x 10 m) 

„Radop-
Opt” SRL 171,50 

10 rulou + + 

Lotul nr.16 
Suport vertical 

documente A4 din carton 

„Radop-
Opt” SRL 493,75 

50 buc. + + 

Lotul nr. 17 
Geantă pentru laptop 

Achiziţia nu a avut loc. 

Lotul nr. 18 
Copertă din carton pentru 

indosariere A4 

„Radop-
Opt” SRL 703,50 

7 set. + + 

Lotul nr. 19 
Degetare din cauciuc 

Achiziţia nu a avut loc. 

Lotul nr. 20 
Mapă pentru documente din 

piele artificială 

Achiziţia nu a avut loc. 
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Lotul nr. 21 
Mapă plic  A4 

„Radop-
Opt” SRL 4 303,20 1 304 

buc.  + + 

Lotul nr. 22 
Sulă pentru documente 

„Radop-
Opt” SRL 1 136,00 80 buc. + + 

Lotul nr. 23 
Set de birou 

„Radop-
Opt” SRL 21 266,25 

159 buc. + + 

Lotul nr. 24 
Mapă din plastic cu clemă 

Achiziţia nu a avut loc. 

Lotul nr. 25 
Mapă clipbord planșet 

„Radop-
Opt” SRL 

292,60 8 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 au fost 

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

- - - - 
 

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu au fost 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot         
Pentru un singur lot  
Pentru mai multe loturi ✔️  
  
Pentru toate loturile         
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: ________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 

14. În urma 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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Nr 
d/r 

Denumirea 
lotului  

Denumi 
rea opera 

torului 
economic 

Cantitate și 
unita 
te de 

măsură   

Prețul 
unitar  
(fără 

TVA), 
lei 

Prețul total  
(fără 

TVA), lei 

Prețul total 
 (inclusiv 
TVA), lei 

1 Lotul nr. 6              
Riglă metalică 

(lungime 30 cm) 

„Radop-Opt” 
SRL 

 
20 buc. 7,40 148,00 

 
177,60 

 
2 Lotul nr. 8                   

Separator plastic 
„Radop-Opt” 
SRL 

50 set. 14,475 723,75 868,50 

3 Lotul nr. 10                          
Capsator de 

capacitate mare 

 
„Radop-Opt” 

SRL 

 
10 buc. 125,55 1 255,50 

 
1 506,60 

4 Lotul nr. 12                  
Lupe cu mâner 

„Radop-Opt” 
SRL 

70 buc.  17,5750 1 230,25 1 476,30 

5 Lotul nr. 14                       
Bandă adezivă 

dublă Scroll (48 
mm x 10 m) 

 

„Radop-Opt” 
SRL 

 
15 rulou 20,90 313,50 

 
376,20 

6 Lotul nr. 15                        
Bandă adezivă 

dublă Scroll (20 
mm x 10 m) 

 
„Radop-Opt” 

SRL 

 
10 rulou 17,15 171,50 

 
205,80 

7 Lotul nr.16 
Suport vertical 

documente A4 din 
carton 

 
„Radop-Opt” 

SRL 

 
50 buc. 9,875 493,75 

 
592,50 

8 Lotul nr. 18 
Copertă din 

carton pentru 
indosariere A4 

 
„Radop-Opt” 

SRL 

 
7 set. 100,50 

 
703,50 

 
 

844,20 
 
 

9 Lotul nr. 21 
Mapă plic  A4 

„Radop-Opt” 
SRL 

1 304 buc. 3,30 4 303,20 5 163,84 

10 Lotul nr. 22 
Sulă pentru 
documente 

 

„Radop-Opt” 
SRL 

 
80 buc. 14,20 1 136,00 

 
1 363,20 

11 Lotul nr. 23 
Set de birou 

 

 

„Radop-Opt” 
SRL 

 
159 buc. 133,75 21 266,25 

 
25 519,50 

12 Lotul nr. 25 
Mapă clipbord 

planșet 

 

„Radop-Opt” 
SRL 

 
8 buc. 36,575 292,60 

 
351,12 

 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: În temeiul prevederilor art. 71 alin. (1) lit. a) din 
Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, se anulează procedura de atribuire a contractului 
de achiziţii publice pentru loturile nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 20 şi nr. 24. 
 

Argumentare: Nu a fost depusă nici o ofertă. 
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15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
 

 

Denumirea operatorului economic 
 

Data transmiterii  
 

Modalitatea de transmitere  
      „Radop-Opt” S.R.L.  

 

 

 

25.07.2022 SIA RSAP 
Poşta electronică 

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:  
 

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea  
operatorului  

economic 
 
  

Întreprin 
derea cu ca 

pital 
autohton/ 
cu capital 
mixt/asoci

ere/Cu 
capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru  

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen de  
valabilitate 
al contrac 
tului/acor 

dului-
cadru 

fără TVA, 
lei 

inclusiv 
TVA, lei 

„Radop-Opt” 
S.R.L. - Nr. 

925 19.08.2022 30192000-1 32 037,80 38 445,36 31.12.2022 

 

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

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

 
 
Președintele Grupului  
de lucru pentru achiziții publice                                                                    Ala MUSTEAŢĂ 
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DARE DE SEAMĂ 

de anulare a procedurii de atribuire a contractului privind achiziţionarea  
echipamentului specializat pentru verificarea și atestarea  

conexiunii rețelei transmiterii datelor 
 

Nr. 147/22 din 19.08.2022         

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP) 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1002600024700 
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42 
Număr de telefon 022 504021 
Număr de fax 022 212259 
E-mail oficial  asp@asp.gov.md 
Adresa de internet www.asp.gov.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

ala.musteata@asp.gov.md  

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri 
Procedura de achiziție repetată (după caz) - 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri 

Obiectul achiziției Echipament specializat pentru verificarea și 
atestarea conexiunii rețelei transmiterii  
datelor 

Cod CPV 32570000-9 
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-1658408810513 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1658408810513?tab=contract-
notice    
Data publicării: 21.07.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată www.achizitii.md  

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

Da   
Link către planul de achiziții publice 
publicat: 
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/ach
izitii-publice/planul-anual-de-achizitii-
publice 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Licitație electronică 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 254 219,98 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658408810513
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658408810513?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658408810513?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658408810513?tab=contract-notice
http://www.achizitii.md/
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

Data solicitării clarificărilor 25 iulie 2022, ora 17:10 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Stimată autoritate contractantă, pentru a avea 
posibilitatea de a pregăti o ofertă comercială 
finală care va corespunde cerințelor tehnice și de 
preț solicitate, și în conformitate cu articolele 31, 
41 al. (1) din LP 131/2015, solicităm respectuos 
prelungirea termenului de depunere a ofertelor cu 
7 zile , respectiv până la data de 08.08.2022. 
Contăm pe înțelegerea dvs.! 

Expunerea succintă a răspunsului  Stimate operator economic, va informam ca 
termenul-limita de depunere a ofertelor nu poate 
fi prelungit, deoarece autoritatea contractanta nu 
intentioneaza sa modifice documentatia de 
atribuire (daca e sa ne referim la prevederile 
legislative indicate). Va rugam sa respectati 
termenul indicat pentru o ulterioara participare in 
cadrul procedurii respective de achizitie publica. 

Data transmiterii 26 iulie 2022, ora 08:11 
  
Data solicitării clarificărilor 26 iulie 2022, ora 08:21 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Vă rugăm să ne explicați necesitatea prezentării 
documentului de cazier judiciar în cazul 
procedurii date. 

Expunerea succintă a răspunsului  Cazierul judiciar se solicita de catre autoritatea 
contractanta pentru confirmarea datelor din 
Registrul informației criminalistice si 
criminologice al Republicii Moldova. Acest 
document este unul justificativ (raportat la DUAE) 
si este prezentat cu documentele ofertei sau exista 
optiunea (mentionata in Anuntul de participare cu 
*) de a fi prezentat la solicitarea autoritatii 
contractante, in termen de 3 zile lucratoare (in 
conformitate cu cerintele documentatiei de 
atribuire publicate). 

Data transmiterii 26 iulie 2022, ora 08:31 
  
Data solicitării clarificărilor 26 iulie 2022, ora 08:23 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Termenul de livrare solicitat în anunțul de 
participare este prea mic pentru a ne încadra, vă 
rog să revizuiți acest termen. 

Expunerea succintă a răspunsului  Termenul de livrare a bunurilor, indicat de catre 
autoritatea contractanta, este unul rezonabil - 90 
(nouăzeci) de zile din data semnării contractului, 
conform cerințelor tehnice și cantității specificate, 
cu prezentarea Certificatului de garanţie pentru 
minim 12 luni din data livrării bunurilor. 
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Totodata, mentionam ca locul livrării bunurilor 
este sediul Agenţiei Servicii Publice din str. 
A.Puskin, 42, mun. Chisinau. 

Data transmiterii 26 iulie 2022, ora 08:59 
 
4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost. 

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 09:00), a fost depusă 1 (una) ofertă: 

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

Denumirea documentului 
Denumirea operatorului economic 

„Lokmera” SRL 

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

Propunerea tehnică prezentat 

Propunerea financiară prezentat1 

DUAE prezentat 
Garanția pentru ofertă (după caz) prezentat 

Documentele de calificare 
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru 
participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări 
criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani - 
declarație pe proprie răspundere - în termen de 5 zile 
după data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție 
publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta 
această Declarație autorității contractante și Agenții 
Achiziții Publice (formularul Declarației va fi publicat 
pe SIA  RSAP (MTender)), confirmată prin semnătura 
electronică a operatorului economic 

conform  
termenului  

solicitat 

Intenția de participare în cadrul procedurii de achiziție - 
cerere de participare completată conform Anexei nr. 7 la 
Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului 
Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de 
către operatorul economic 

prezentat 

Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 90 de 
zile - Declaraţie pe propria răspundere, completată 
conform Anexei nr. 8 la Documentația standard aprobată 

prezentat 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

IDNO Asociații/administratorii 

1 „Lokmera” SRL 1007600011105 - 
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prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 
15.09.2021, semnată electronic  
Demonstrarea conformării reglementărilor Legii nr. 
209/2016 privind deșeurile - Prezentarea numărului de 
înregistrare din „Lista producătorilor de produse supuse 
reglementărilor de responsabilitate extinsă a 
producătorului”, în conformitate cu Regulamentul 
privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212 din 
07.03.2018 (https://siamd.gov.md/ portal/deee.html ) 

prezentat 

*Experiență specifică în livrarea bunurilor similare (art. 
22 alin. (1) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile 
publice - declarație privind lista principalelor 
livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate, 
completată conform Anexei nr. 12 la Documentația 
standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 
115 din 15.09.2021. Livrarea bunurilor se confirmă prin 
prezentarea unor certificate / documente (facturi fiscale) 
emise sau contrasemnate de către beneficiarii de livrări – 
copia Declarației și a certificatelor / documentelor 
(facturilor fiscale) de pe documentul pe suport de hârtie 
cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii 
electronice sau documentul confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic 

prezentat2 

*Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova - 
copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor 
juridice, confirmată prin semnătura electronică a 
operatorului economic 

prezentat 

*Datele din Registrul informației criminalistice și 
criminologice al Republicii Moldova - copia cazierului 
judiciar al persoanei juridice, confirmată prin semnătura 
electronică a operatorului economic 

prezentat 

*Informația privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale - 
copia certificatului SFS privind lipsa sau existenţa 
restanţelor faţă de bugetul public naţional, confirmată 
prin semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat3 

*În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, va solicita 
prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, 
conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor justificative în termenul-limită 
stabilit, operatorul economic va fi descalificat.  
 
Comentarii:  
Operatorul economic ,,Lokmera” SRL: 
1 în coloana nr. 9 ,,Termenul de livrare/ prestare” din Specificaţiile de preţ a indicat suplimentar condiţia 
,,în funcţie de disponibilitatea stocului producătorului”; 
2 nu a prezentat certificate / documente (facturi fiscale) emise sau contrasemnate de către beneficiarii de 
livrări pentru confirmarea experienței specifice în livrarea bunurilor similare; 
3 a prezentat documentul cu termenul de valabilitate expirat la data de 29.07.2022. 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 
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Denumirea lotului 
Denumirea 
operatorulu
i economic 

Prețul ofertei 
(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespund
erea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespund
erea cu 

specificațiil
e tehnice 

Echipament 
specializat pentru 
verificarea și 
atestarea conexiunii 
rețelei transmiterii 
datelor 

„Lokmera” 
SRL 327 035,00 1  

set + + 

* 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). 
 
Licitația electronică nu a avut loc. 

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

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

10.08.2022 „Lokmera” 
SRL 

Agenţia Servicii Publice a solicitat 
prezentarea explicaţiilor cu privire la 
informaţia indicată în oferta depusă, şi 
anume: 
a) în Anexa nr. 22 “Specificaţii tehnice” 
la Documentaţia standard aprobată prin 
Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 
din 15.09.2021: 
- în coloana nr. 6 “Specificarea tehnică 
deplină propusă de către ofertant”, 
operatorul economic a introdus 
suplimentar sintagma „Opţional, la 
procurarea modulelor respective”, în 
timp ce în cerințele autorității 
contractante nu se regăsește această 
condiție;  
- operatorul economic a propus limbile 
acceptate pentru utilizarea bunului 
solicitat „Engleză, Rusă, Franceză, 
Italiană, Germană”, în timp ce 
autoritatea contractantă a solicitat limbi 
„Română, Engleză şi Rusă”. 
b) în Anexa nr. 23 „Specificaţii de 
preţ” la Documentaţia standard 
aprobată prin Ordinul Ministrului 
Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021: 
- în coloana nr. 3 „Unitatea de 
măsură”, operatorul economic a indicat 
unitatea de măsură „bucată”, în timp ce 
autoritatea contractantă, în 
documentația de atribuire, a solicitat 
„set”; 

Operatorul economic a 
prezentat răspunsul până 
la expirarea termenului-
limită indicat (15.08.2022) 
în scrisoarea ASP cu nr. 
06/03-SAP/347 din 
10.08.2022, menționând 
următoarele: „Sintagma:  
„Opţional,  la  procurarea  
modulelor  respective”  
inclusă  în  coloana  nr.  6  
din “Specificarea tehnică 
deplină propusă de către 
ofertant”, presupune 
faptul că  aceste module 
pot fi livrate contra plată, 
costul substanțial al 
acestora nu permite 
încadrarea lor în bugetul 
achiziției.  Ținem să 
menționăm că acestea pot 
fi procurate și instalate 
ulterior, la necesitatea 
utilizatorului.  
-  Sintagma  „în funcţie de 
disponibilitatea stocului 
producătorului”, este doar 
o mențiune ce atrage 
atenția asupra faptului  că 
există posibilitatea devierii 
de la termenul de livrare 
indicat”. 
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-  în coloana nr. 9 „Termenul de 
livrare/prestare”, operatorul economic a 
introdus suplimentar sintagma „în 
funcţie de disponibilitatea stocului 
producătorului”, în timp ce în cerințele 
autorității contractante nu se regăsește 
această condiție. 

 

9. Ofertanții respinși/descalificați:  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Motivul respingerii/descalificării 

„Lokmera” 
SRL 

În temeiul prevederilor art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind 
achiziţiile publice nu se acceptă oferta operatorului economic, deoarece oferta 
nu corespunde cerinţelor expuse în documentaţia de atribuire şi anume: 
- în formularul specificațiilor tehnice (Anexa nr. 22), autoritatea contractantă a 
solicitat „Inspecția fibrelor optice single mode, multi mode. Optical Loss Test 
Set (OLTS). Optical Time Domain Reflectometer (OTDR)”, iar operatorul 
economic a propus „Inspecția fibrelor optice single mode, multi mode. Optical 
Loss Test Set (OLTS). Optical Time Domain Reflectometer (OTDR) (opțional, 
la procurarea modulelor respective)”; 
- în formularul specificațiilor de preț (Anexa nr. 22), pentru termenul de 
livrare/prestare, autoritatea contractantă a solicitat condiția: „Bunurile vor fi 
livrate în termen de până la 90 (nouăzeci) zile din data semnării contractului 
[…]”, iar operatorul economic a propus „Bunurile vor fi livrate în termen de 
până la 90 (nouăzeci) zile din data semnării contractului […] *în funcție de 
disponibilitatea stocului producătorului”. 
La data de 10.08.2022, au fost solicitate explicații de la operatorul economic 
„Lokmera” SRL cu privire la aspectele menționate mai sus, iar răspunsul 
acestuia este unul ambiguu, care nu a elucidat neclaritățile apărute în procesul 
de evaluare a ofertei, or, operatorul economic indică faptul că „aceste module 
pot fi livrate contra plată, costul substanțial al acestora nu permite încadrarea 
lor în bugetul achiziției.  Ținem să menționăm că acestea pot fi procurate și 
instalate ulterior, la necesitatea utilizatorului”, necesitatea autorității 
contractante fiind expusă deja în specificațiile tehnice solicitate, condiție pe 
care operatorul economic nu a respectat-o. 
Totodată, autoritatea contractantă consideră că a propus un termen rezonabil 
pentru livrarea bunurilor, însă operatorul economic, prin includerea expresiei 
„*în funcție de disponibilitatea stocului producătorului”, induce concluzia că 
nu se va conforma condițiilor solicitate, explicațiile fiind neconcludente. 

 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot  
Pentru un singur lot ✓ 
Pentru mai multe loturi  
Pentru toate loturile        
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: ________________________                 
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11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 

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

  Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: nu se aplică. 
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

- - - - - - 
 

 
Anularea procedurii de achiziție publică:  
 
În prevederilor temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) liniuța a treia din Legea nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice se anulează procedura de atribuire a contractului în cadrul procedurii de 
achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind achiziționarea echipamentului specializat 
pentru verificarea și atestarea conexiunii rețelei transmiterii datelor. 

 
Argumentare: Oferta prezentată nu a fost elaborată și prezentată în conformitate cu cerințele 
solicitate în documentația de atribuire. 
 

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

 

Denumirea operatorului economic 
 

Data transmiterii  
 

Modalitatea de transmitere  

„Lokmera” SRL 19.08.2022 SIA RSAP 
Poşta electronică 

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: nu se aplică. 
 

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

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

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

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

 
17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: nu se aplică 
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Denumi 

rea 
operatorului  

economic 
  

Întreprin 
derea Cu 

ca 
pital au 

tohton/ cu 
capital mi 
xt/asociere
/Cu capi 
tal străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 
  

Cod 
CPV 

 
 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 
al contrac 
tului/acor 

dului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

- - - - - - - - 
 

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

 
 
Președintele Grupului  
de lucru pentru achiziții publice                                                    Ala MUSTEATĂ 
 

 
 
 



DARE DE SEAMA

de evaluare a conffactului de achizilii publice Z
de incheiere a acordului-cadru

de anulare a procedurii de atribuire

nr.s din22.08.2022
Nf . ocds-Q3wd p'1 -M D- 1 65*6*9] g57g859 din "2 8 " tuhe 2022
1.Da1 ire Ia ractantd

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificdri privind docun.rentatia de atribuire:

re la autorltatea con
Denumirea autorititii contractante Primaria AneniiNoi
Localitate Or. Anenii Noi
IDNO r007601010231
Adresa Str.Suvorov,6
Numdr de telefon 0265 22034
Numdr de fax 026s 22034
E-mail oficial Primaria-anenii-noi@rnai1.ru
Adresa de internet www anenll-l10l.com
Persoana de contact Faizulina Angela

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Proccdura de achizitie repetatd (dupd c'uz) Nr: Da
Tipul obiectului contractului de achizifie/acordului-
cad ru

Lucrdri

Obiectul achizi{iei Reparatia capitala a partii carosabile srt.Victoriei
or.Anenii Nor.

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (itt cuzul aplicdrii altor
pt'oceduri clecdt Iicita1ia deschisd)

Legea nr I31 tJin 03.07.201 5

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
1to t' I a I u I t t i guv (r n a m e n t u I u'vtv. tt t t ender. gov. n t tl )

Nr. ocd 
-s_: h$1g9[g[$Q;:1 6lQ9]1,552 08 5 9

Link-ul: mtender. gov.md/pIans/

._o-p_d"_a:Bgy(dp"1_M0"":"!,_6_-5Q91557085e

Data publicdrii 1 4.0 6.2022
Platforma de achizi{ii publice utilizatd r achizitii.md;
Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data: Nu

Link-ul: - nu
Tehnici Ei instrumente specifice de atribuire
(dt.tpd caz)

NU lAcord-cadm nSistem dinamic de achizitie nlicitalie
electronicd aCata los. electronic

Sursa de finan{are n Buget local
Valoarea estimati (lei, fdrd TVA) 2291596-00lei MD

Data solicitirii clarificirilor
Den u mirea operatoru lui economic
Fxpunerea succinti a solicitdrii de clarificare
Expunerea succinti a rlspunsului
Data transmiterii
Data solicitirii clarificirilor
Denumirea operltorului economic
Expunqrea succinti a solicitirii de clarificare
Expunerea succinti a rdsnunsului



4. Modificdri operate in documenta{ia de atribuire: Nu au fost

PAnd la termenul-limitF!(data28.07.2022, ora 09-00 ), au depus oferte 4 ofertanli:

Rezumatul modifi cirilor
Pubficate in BAP/alte mijloacelor de infor,mare (dupd
caz)

[Indicayi sursa utilizatd qi data publicdrii]

Termen-limiti de depunere gi deschidere a oferteloi
prelungit (dupd caz)

[Indicali numdrul de zile]

Nr. Denumirea operatorului economic TDNO Asocia{iil
administratorii

I SRL Group One 100360 1003808 Fortuna Dorin
2 SA Drumuri Criuleni 1003600095963 Popov Alexandru
J SRL ANDIG TRANS 1007600075800 Yirlan Zinaida
4 SRL Dromas Cons 1003600107905 Dacin Piotr

6, Inforrnatii privind ofertele depuse Ei documentele
economici; evaluate

de calificare gi aferente DUAE prezentarc adtre

Denumire document
Operatorul economic

SRL Group One " SA Drumuri
Criuleni

SRL ANDIG
TRANS

SRL Dromas
Cons

Propunerea tehnic6; prezentat DrezgfiIaI prezental Dfezerllai
Propunerea financiard; ptezertal prezerfiat prezenta prezentat
DUAE; prezenmt prezentat Drezerfia prezentat
Cerere de participare orezenlat prezentat prezenta prezentat
Garantia pentru oferta 1olo prezental prezental Drezenta prezental
Declara(ie privind valabilitatea ofertei prezgnlal Dtezerfial pfezefital preze\tal
Grafic de executare a lucrdrilor prezenlat Drezenlat prezentat prezentat
Declarafie privind experienta similard Drezerfiat 10teze\IaI Drezentat prezentat
Declaralie privind lista principalelor
luerlii executate in ultimul an de activitate

prezeffial pfezenlat prezenrat prezentat

Declaralie privind dotdrile specifice,
rutilajul gi echipamerrtul necesar pentru
indeplinirea corespunzdtoare a contractului

prezenlal prezerftal ptezental prezer].tal

Declaralie privind personalul de
specialitate propus pentru implementarea
contracLului

prezentat prezentat prezentat prezentat

Lista subcontractantilor gi partea/pd4ile
din contract care sunt indeplinite de acegtia

prezentat prezentat prezentat prezenlal

Informatii privind asocierea prezefial Drezental prezentat prezentat
Angajament te{ sustindtor financiar prezelrlat orezentat DrezenlaI prezentat
Angajanrent privind susfinerea tehnicb Ei
profesionald a ofertanruluilgrupului de
operatori economici -dupd caz;

prezerfiat ptezenlat prezerfiat prezentat

Declarafie te4 sus{indtor tehnic ptezefiat Dtezenlat prezenlal prezentat
Declara(ie ter( sustin6tor profesional prez9nlal prezefitat Dtezerlat prezentat

Certificat ISO pentru materialele folosite Drezentat prezenlal prezentat orezentat
D EC LARATIE p riv in d conJirmarea
i I c n t itdl i i hen eJi c i a ri I o r efecti vi ; i
netncudrurea aceslorq in situalia
conelamndrii p entru purticiparea la
activitdli ale unei orgunizalii sau grupdri
c rim inal e,p etilru c o r up lie, .fraudd S i/sau
spdlore de bani

prezental prezenlal prezenlat prezentat

Certificat de efectuare sistematicd a pldlii
impozitelor, contribuliilor eliberat de
Inspectorarul Fiscal

prezentat prezentat prezenlat prezentat

Ultimul Raport Financiar prezenlal prezentat prezentat Drezerftat
Perioada de garantie a lucrarilor Drezentat Drezentat prezentat prezentat



Certificat/Decizie de inregistrare a
intreprinderii/Extras din Registrul de Stat

a1 oersoanelor iuridice

prezental prezentat prezentat prezental

Certihcatul de atestare tehnico-
profesionald a dirigintelui de gantier

prezefial prezentat prezentat prezentat

Recomanddri la conffactele prezerlate
pentru demonstarea lucrdrilor similare
executate irr ultimii 5 arti

prezentat prezentat prezenlat prezentat

(lnformalia privinfl denumir.ea docu.mentelor prezentate seva indica. in conformitate cu cerin[ele clin t]rtcumentalia tle

atribui.re ;i se va consemna prin; prezentat, neprczentat, nu corespuntle (in cazul cdnd documentul a./itst prezental, dar nu

crtr e.s ptt n tl r: cer i n |c I o I cle ca Ii /i care) )

7 . Informafia privind corespunderea ofertelor cu ceringele solicitate:

* f n cazul utilizdt'ii lici/a1i.ei electrrtni.ce se va indica ptelul oferteiJinale
(lnfiirntalia prit,incl "Corespuntlerea cu cerinyel.e de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile /ehnice", seva

consemna prin: ,,+" in cazul corespunclerii ;i prin ,,-" in cazul necorespunderii)

8. pentru elucidarea unor neclaritdli sau confrmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerinfele stabilite in

documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de scdzut) s-a solicitat:

9. Ofertanlii respinqi/descalificaqi: nu au fost

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului economic

Preful ofertei
(,fbra TVA)* Cantitate qi

unitate de

mlsuri

Corespunde
rea cu

cerin{ele de
calificare

Corespunderea cu
specifica{iile

tehnice

Reparatia capitala
a partii carosabile
srt.Victoriei
or.Anenii Noi.

SRL Group One 229159s-00 Un + +

SA Drumuri Criuleni 26976t9-r6 Unit + +

SRL ANDIG TRANS 2194156-61 Unit.

SRL Dromas Cons 2526729-79 Unit. + +

Data solici
tdrii

Operatorul
economic

Informa{ia solicitati Rezumatul rlspunsului
operatorulili economic

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot l
Pentru mai multe loturi cumulate n

,/ Pentru toate loturile n

Alte limitari privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: flndicali]

Jr"rstifrcarea deciziei de a nu atribui conffactul pe loturi:

I l. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scdzut r
Costul cel mai scizut n
Cel mai bun raport calitate-pre; V
Cel mai bur raport calitate-cost n



(In cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile
de att'ibuire aplicale qi denumirea Ioturilor aferente)

12. Informalia privind factorii de evaluare aplicali: nu a fost aplicat

(Se va completa penn'u loturile care au.fost atribui.te in. baza cri.terii.lor: cel mai bun raprsrt calita.te-pretr sau cel tnai bttn
r cr D o r I. ca.l. i./.ct I e- c os t )

13. Reevaiuarea ofertelor: nu s-a aplicat

(Se va completa in cazul in cat'e o.fertele aufost reevaluate repetat)

14. ln urma examindri, evaludrii Ei cornpardrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

l.Grupul de lucru in rezr,rltatul evaludrii ofertei a decis: de a desemna cigtigdtor SRL Group One.

2.De a respinge oferta SRL ANDIG TRANS rnbaza art.69 pct.a, b - nu corespunde cerintelor solicitate.
Potrivit prevederilor,,Metodei de resurse,, aprobate prin HG 15012002, Beneficiarul in norma DB16H nu a exlus din

resurse norna de ,,Nisip Biturnat" ;i l-a inclus cu pretul mixturii asfaltice, pentru a obline o compactare cAt mai bundL gi o
grosime corespullzatoare cerintelor impuse, deoarece norrna de mixturd asfalticd de 0,094 (din normb) nu corespunde
densitAii reale a mixturilor. Operatorul economic nu a inclus nonna de ,,Nisip bitumat", astfel cantitatea de mixturd
asfalticd este rnai mica cu 22 tone, decAt cea solicitatd in caietul de sarcini. Acest fapt va duce la executarea unor lucrdri
care nu corespund cerintelor si normelor in vigoare privind calitatea in construc(ii.

O palte din utilajul prezentat in Anexa nr. 14 nu este in dotarea SRL ,,Andig Trans,,, iar contractele dovadd privind
asigurarea cr"r utiiajril necesar executarii lucrdrilor date lipsesc. Lucrdrile propuse spre executare necesitd ,,Finisor,, iar
,,Andig Trans,, nu dipulre de acest utilaj in dotarea sa. Lipsa dotdrii proprii necesare ar putea tergiversa lucrdrile, din motiv
cd toate companiile sunt antrenate activ in aceastd periaodd la executarea contractelor proprii. iar pentru noi, executarea
lucrdrilor in termen, este Lln factor important. Astfel, reieEind din cele expuse mai sus oferta SRL ,,Andig Trans,, se

considerd neconform6.

l5.Atrib hi blicd/acordul dru

l6.Anularea procedurii de achizifie public5:nu este cazul

;
Irr teurerul art. 7l alin. I lit e.

Argumentare:

Factorii de evaluare Valoarea din ofertd Punctajul calculat
Denurnirea operatorului economic I Total

Denumire factorul I )onderea

Denumire factorul n )onderea

Deu unrirea ooeratorului economrc n Total
Denumire factorul I )onderea

Denumire factorul n )onderea

ulrea conTractulul oe acllrzltle ul-ca
Denumirea lotului Denu mirea operatorului

economic
Cantit gi

unit.
de misurd

Pre{ul unitar
(fIrI TVA)

Pre{ul
total

(fdrI TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

Reparatia capitala a
partii carosabile
srt.Victoriei or.Anen ii

Noi.

SRL Group One I buc 2291595.00lei 2291595,001ei 2149914,001ei



Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
SRL Group One

r0.08.2022

fse specificdSlA RSAP, e-nail,
fax, po;td, etcl

SA Drumuri Criulerli
SRL ANDIG TRANS
SR[. Drrnros ('ous

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

deciziile grupulli de lucru penlru achizilii se realizeazd in conformitale cu prevederile art. 3t at Legii nr. l3l din 3 iulie
20 | 5 privind achiziliile publice)

lT.Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

(Selecla!i tcrntenul de a;leptare respecla/. Calcularea termenelor prevdzule tlc Legea nr. t3l tlin 3 iulie 2015 privind
achiziliile puhlice, inclusiv a termenelor de aqleptare, se efectueazii in cctnfbrntitate cu preveclerite TITLULUI lV Capilolul
I (Cctlcularea Termenului) al Cotlttlui Civil al Republicii Moldovd.

l8.Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

Irrformalia privind achizilii pr"rblice durabile (achizilii verzi)(rubrica datd se completeazd tloar in cazul in care la
procedura de ochizilie publicd au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a incheiat contr.act/contr.acte pentt.u
lot/loluri pentru care au.fost aplicate criterii de durabilitate):

Prin pre?.entu dure cle seuntd, grupul tle lucru nrnn
corttractului/contractelor intlicate afost respectat (exceptAntl cazurile prevdzute cle art. 32 ulin, (3) ul Legii nr. I3l clin 3
iulie 2015 privind schizi{iile pultlice ), precum;i cdtn cazul depwterii contestatiilor si/sau recepliondrii rapoartelor de
moniloriz.ore, ucesleu au fost examinate qi solulionute.

Prin prezenta dare de seamd, grupul ele lucru corectitudineu desfu;uriirii procetlurii tle
achiz.i\ie,.fapt penlru core poilrtd rdspttrulere conJi e,

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

l!$zlle in cazul transmiterii comunicdrii prin mijloace
electronice si/sau faxn
! 11 zile in cazul neffansmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice Ei/sau faxl

In cazr-rl in care valoarea estirnatd a contractului este egald
sau mai mare decAt pragurile prevdzute la art. 2 alin. (3) al
Legii nr. I 3 I din 3 iulie 201 5 privind achiziliile publice

fl 11 zile in caztl ffansmiterii comunicdrii prin mijloace
electronice Ei/sau fax n

J 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice Ei/sau faxn

Denumirea operatorului
economic

Numlrul
qi data

contractului/

acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al
contractului/a

cordului-
cadru

firi TVA inclusiv TVA

SRL SRL Group One 8l 19.08.2022 45200000-9 2291 595-00 27499 I 4-00 31.12.2022

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

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

2749914-00
(indicali suma cu TVA)

codul cPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate:

Criteriul de atribuirepentru lotul/loturilepentru care au fost aplicate
criterii de durabilitate:

Pretrul cel mai scdzut p
C'oslul c'el mai .sc'irzut a
Cel mai bun raport calitate-pretr a
Cel mai bun raport calitate-cost a

tls
{#

Conducdtorul grupului de lucn-r roz Serghei



model-tip
DARE DE SEAMĂ

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

Nr. CUt-O?/ 9 8 3  din V % - •

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante IMSP Institutul Oncologic
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1003600151023
Adresa str. Testemiţanu 30
Număr de telefon 0-22-85-23-03
Număr de fax 0-22-72-78-80
E-mail oficial anticamera®,onco.md
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- Serviciul Achiziţii şi Contracte 0 -22-85-26-70;
mail) achizitiionco®gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- 1659527924944
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri^ Servicii o Lucrări □

Obiectul achiziţiei Utilaj frigorific pentru anul 2022
Cod CPV 39711130-9
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia deschisă)

Suma planificată

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

ocds-b3wdpl-MD- 1659527924944
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-
1659527924944?tab=contract-notice
Data publicării: 03.08.2022

Platforma de achiziţii publice utilizată □ achizitii.md; 3 e-licitatie.md; □ yptender.md

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

3Da nN u
Link-ul către planul de achiziţii publice publicat:

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

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

□Acord-cadru nSistem dinamic de achiziţie 
0Licitaţie electronică nCatalog electronic

Sursa de finanţare □Buget de stat; 0Buget CNAM; □ Buget CNAS; j  

□ Surse externe; oAlte surse: []
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 246 125,00

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic

1

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-


Expunerea succintă a solicitării de clarificare

Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor

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

5. Până la termenul-limită (data 16.08.2022, ora: 15:00), au depus oferta 2 ofertant:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1. Inoxplus SRL 1011600039984 Dumitru Covalenco
2. Eleamag SRL 1006600057355 Eugeniu Moroz

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic
Inoxplus SRL Eleamag SRL

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

Cerere de participare prezentat prezentat
Scrisoare de garanţie bancară, sau transfer la contul 
autorităţii contractante

prezentat prezentat

Specificaţii tehnice prezentat prezentat
Specificaţie de preţ prezentat prezentat
DUAE prezentat prezentat

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

Nu s-a solicitat

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

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

D e n u m ir e a  lo tu lu i
D e n u m ir e a

o p e r a to r u lu i
e c o n o m ic

P r e ţu l o fe r te i
(fă ră  T V A )

C a n tita  
te  şi 

u n ita te  
d e

m ă su r ă

C o r e sp u n d e  
rea  cu  

c e r in ţe le  d e  
c a lif ic a r e

C o r e sp u n  
d e r e a  cu  

sp e c if ic a ţ i  
ile

te h n ic e
L o tu l 1. F rig id e r  c u  c o n g e la to r

In o x p lu s  S R L
103 5 0 0 ,0 0 15 B u c. + +

L o tu l 2. F rig id e r  fă ră  c o n g e la to r 2 4 4  8 2 0 ,63 35 B u c. + +

T o ta l O fe r ta  T n oxp lu s S R L 3 4 8  3 2 0 ,6 3
L o tu l 1. F rig id e r  c u  c o n g e la to r

E le a m a g  S R L
111 6 7 5 ,0 0 15 B u c . + +

L o tu l 2 . F rig id e r  fă ră  c o n g e la to r 221 5 5 0 ,0 0 35 B u c. + +
T o ta l O fe r ta  E le a m a g  S R L 3 3 3  2 2 5 ,0 0

*  In cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale

2



(Informaţia privind "Corespunderea cu cerinţele de calificare" şi "Corespunderea cu specificaţiile tehnice” , se va 
consemna prin: .. -  in cazul corespunderii şi prin in cazul necorespunderii)

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

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic

Nu sunt

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
Inoxplus SRL Preţ majorat. Valoarea inclusă în propunerea financiară, 

depăşesc valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea 
contractului de achiziţii publice.

Eleamag SRL

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:_____________________ ______ _

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preţul cel mai scăzut 0  
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 şi denumirea loturilor aferente)

12.Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

A  0 8 0-0 »14. In urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire 
s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:



D e n u m ir e a  lo tu lu i
D e n u m ir e a

o p e r a to r u lu i
ec o n o m ic

C a n tita te  
şi u n ita te  

d e m ă su ră

P re ţu l 
u n ita r  

(fă r ă  T V A )

P r e ţu l to ta l  
(fă r ă  T V A )

P r e ţu l to ta l  
( in c lu s iv  

T V A )

A n u la re a  p ro c e d u r ii d e  a c h iz iţie  p u b lic ă :
în  te m e iu l art. 71 a lin . (1 ) lit d ) al L e g ii n r. 131 d in  0 3 .0 7 .2 0 1 5  p r iv in d  a c h iz iţi ile  p u b lice .

A rg u m e n ta re : Valoarea inclusă în propunerea financiară, depăşesc valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea 
contractului de achiziţii publice.

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

D e n u m ir e a  o p e r a t o r u l u i  

e c o n o m i c

D a t a  t r a n s m it e r i i M o d a l i t a t e a  d e  t r a n s m it e r e

Inoxplus SRL 19.08.2022 e -m a il

Eleamag SRL 19.08.2022
(Inforrriarea operatorilor econom ici im plicaţi în  procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii se realizează în  
conform itate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice).

16.Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

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

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

17.Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

D en u m irea
o p e r a to r u lu i

ec o n o m ic

în tr e p r in d e r e a :  
C u  c a p ita l  
a u to h to n /
C u  c a p ita l  

m ix t /a s o c ie r e /  
C u c a p ita l s tr ă in

N u m ă r u l  
şi d a ta  

c o n tr a c tu lu i/  
a c o r d u lu i-  

ca d ru

C o d  C P V

V a lo a r e a  c o n tr a c tu lu i T e r m e n  de  
v a la b ilita te  

a l
c o n tr a c tu lu i
/a c o r d u lu i-

ca d ru

f ă r ă  T V A
in c l u s i v

T V A

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

A u  f o s t  a p l i c a t e  c r i t e r i i  p e n t r u  a c h iz i ţ i i  p u b l i c e  d u r a b i l e  ( a c h iz i ţ i i  

v e r z i ) ? (DA/NU)

V a lo a r e a  d e  a c h iz i ţ i e  c u  T V A  d in  c o n t r a c t /  c o n t r a c t e  a  

l o t u lu i / l o t u r i l o r  p e n t r u  c a r e  a u  f o s t  a p l i c a t e  c r i t e r i i  d e  

d u r a b i l i t a t e  ( l e i  M D ) : (indicaţi suma cu TVA)

C o d u l  C P V  a l  l o t u l u i / l o t u r i l o r  p e n t r u  c a r e  a u  f o s t  a p l i c a t e  c r i t e r i i  

d e  d u r a b i l i t a t e :
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Criteriul de atribuire pentru Iotul/loturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate:

Preţul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preţ □  

Cel mai bun raport calitate-cost □

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

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 ROBU
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Model-tip 
 

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

Nr.8   din 22.08.2022    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

 
Denumirea autorității contractante Gimnaziul Pîrîta  
Localitate s.Pîrîta r.Dubăsari 
IDNO 1013620000261 
Adresa Str.Ștefan cel Mare nr.2 s.Pîrîta r.Dubăsari 
Număr de telefon 024846518, 024846223, 024846294 
Număr de fax 024846518 
E-mail piritasc@rambler.ru 
Adresa de internet - 
Persoana de contact Verlan Feodora 
 

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

Bunuri da  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul de achiziție Achiziționarea produselor alimentare pentru I 
jumătate 2022  
01.09.2022-31.12.2022 

Cod CPV 158000000-6 
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: nr. 21060914 
Link-ul: e-licitaţii:  ocds-b3wdp1-MD-1659344010140  

Data și ora deschiderii ofertelor Data:10.08.2022 Ora:09:00 

Anunț de intenție publicat în BAP 
 

Nu □    
 

Da □ 
Data: 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-16593440101

40 
Anunț de participare publicat în BAP/ 
Invitația de participare transmisă 

Nr:   
 

Data publicării/ 
transmiterii: 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  

Nu□  acord-cadru□ sistem dinamic de 
achiziție□ licitație electronic  
 catalog electronic□ 

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659344010140
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659344010140
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659344010140
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Valoarea estimată (lei, fără TVA) 318000.00 lei 
 
 

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

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare 
SRL Tiraston 06.08.2022 ora 00.00  - 09.08.2022  ora 00.00 
ICS LAPMOL SRL 06.08.2022 ora 00.00  - 09.08.2022  ora 00.00 
II Prozorovschi Lilian 06.08.2022 ora 00.00  - 09.08.2022  ora 00.00 
SRL Baguette 06.08.2022 ora 00.00  - 09.08.2022  ora 00.00 

 
4. Clarificări privind documentația de atribuire: 

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

Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a rezumatului 
demersului 

 

Data transmiterii  
Răspunsul la demers  
Contestarea documentației de atribuire Nu □    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 (09.08.2022, ora 00.00), au fost depuse 4 oferte: 

 
Denumirea operatorilor 

economici 
IDNO Asociații/administratorii 

SRL Tiraston 1003601002443 Pescov Alexandru 
ICS LAPMOL SRL 1002600024308 Ionita Serghei 
II Prozorovschi Lilian 1010605000089 Prozorovschi Lilian 
 SRL Baguette 1014600037741 Curdova Svetlana 
 
Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 10.08.2022 ora 09.00 
Oferte întârziate (după caz): 
 

Denumirea operatorilor 
economici 

Data, ora prezentării Notificări privind 
restituirea ofertelor 

   
 

7. Documentele ce constituie oferta: 
 

Denumirea Propunerea Propunerea                             DUAE Garanția 
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operatorilor 
economici 

tehnică  financiară pentru ofertă 
(după caz) 

SRL Tiraston + + + nu sa cerut 
ICS LAPMOL SRL + + + nu sa cerut 
II Prozorovschi Lilian + + + nu sa cerut 
 SRL Baguette 

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

8. Modalitatea de evaluare: 
 

Pentru fiecare lot         
                           

Pentru mai multe loturi cumulate    □ Pentru toate loturile  da                               
 

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

 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi  

 
9. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

la toate loturilie  și cerințele din anunțul de participare 

 
10. Informația privind ofertele depuse: 

 

Nr. 
lot Denumirea lotului 

U
ni

ta
te

a 
de

 m
ăs

ur
ă 

C
an

tit
at

ea
 

SR
L

 
T

ir
as

to
n 

IC
S 

L
A

PM
O

L
 S

R
 

Pr
oz

 II
 

or
ov

sc
hi

 
L

ili
an

 

SR
L

 
B

ag
ue

t
te

 

Pr
eț

 u
ni

ta
r 

fă
ră

 T
V

A
 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r 

fă
ră

 T
V

A
 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r 

fă
ră

 T
V

A
 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

Pr
eț

 u
ni

ta
r 

fă
ră

 T
V

A
 

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e 

 Lotul 1 Produse de 
panificare și 
morărit 

  24797.10 + - - - - - - 

1 Pîine albă de griu  buc 2100 6.94        
2 Pîine de secară 

Borodino buc 150 
6.94        

3 Chiflă în 
asortiment buc 2100 

4.17        

4 Făină de grîu kg 30 14.17        
 Lotul 2 Produse 

lactate    - 46900.00 + 49999.00 +   
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 Brinză cu cheag 
tare(cașcaval 
rusesc) kg 120 

  139.33      

 Chefir litri 180   13.43      
 Lapte pasterizat litri 300   11.98      
 Unt de vaci 

țărănesc kg 150 
  138.89      

 Brinză de vaci 
proaspătă kg 60 

  55.59      

 Lotul 3 Produse 
de origine 
animală și pește 

      119820.00 + 128801.60 + 

 Fileu de curcan kg 80     162.50    
 Piept de pui broiler 

fară os kg 400 
    74.05    

 Mușchi de porcină kg 560     97.50    
 Mușchi de vițel 

calitate superioara kg 80 
    165.83    

 Fileu de pește 
merlucio kg 80 

    116.67    

 Lotul 4 Fructe și 
legume   

    79861.67 + 93786.40 + 

 Banane kg 300     26.67    
 Lamie kg 30     29.17    
 Portocale kg 300     24.17    
 Mandarine kg 250     25.00    
 Mere proaspete 

Golden kg 300 
    9.95    

 Pere proaspete kg 200     22.69    
 Struguri de masă kg 100     20.37    
 Hurma kg 150     44.00    
 Prune proaspete kg 150     18.29    
 Ardei dulci import kg 45     60.19    
 Ardei dulci MD la 

sezon kg 35 
    20.37    

 Cartofi  kg 700     9.21    
 Castraveți 

proaspeți import kg 120 
    33.33    

 Castraveți 
proaspeți MD la 
sezon kg 80 

    25    

 Ceapă kg 120     11.06    
 Fasole kg 75     26.85    
 Morcov  kg 100     11.11    
 Roșii proaspete 

import kg 100 
    35.19    

 Roșii proaspete 
MD la sezon kg 100 

    16.20    

 Sfeclă roșie kg 40     10.19    
 Usturoi kg 10     53.70    
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 Varză proaspătă kg 200     12.96    
 Conopidă kg 100     36.81    
 Dovlececei 

păroaspeți import kg 45 
    35.19    

 Dovlececei 
păroaspeți la sezon kg 35 

    16.20    

 Naut kg 60     31.35    
 Brocoli kg 60     49.54    
 Lotul 5  Produse 

pe bază de boabe 
și ceriale   

    16963.33 + 17436.20 + 

 Crupe de griș kg 60     14.83    
 Crupe de griu kg 50     9.83    
 Crupe de hrișcă kg 120     40.00    
 Crupe de mei kg 20     19.17    
 Crupe de orz kg 160     9.83    
 Crupe de porumb kg 40     14.58    
 Fulgi de ovăs kg 40     20.83    
 Mazare uscată kg 60     12.64    
 Orez rotund șlefuit kg 150     24.58    
 Paste făinoase kg 180     16.46    
 Lotul 6 Diverse 

produse 
alimentare   

    45340.70 + 53207.65 + 

 Mazăre verde 
conservată 

bor
c 60 

    16.25    

 Magiun de zmeură 
,capșună kg 20 

    83.00    

 

Pastă de roșii 
bor
c 60 

    32.50    

 Păstări congelate kg 60     48.33    
 Suc de fructe 

natural 
bor
c. 180 

    14.92    

 

Roșii în suc propriu 
bor
c 60 

    15.83    

 Bicarbonat de 
sodiu buc 10 

    14.58    

 Cacao pudră kg 10     123.33    
 Ceai negru, frunze 

mășcate kg 10 
    154.17    

 Frunze de dafin 
10g kg 0,5 

    229.17    

 Ouă de găină buc 3000     2.50    
 Piper negru boabe kg 0,5     404.17    
 Sare iodată kg 70     9.13    
 Ulei de floarea 

soarelui (nerafinat) kg 150 
    37.50    

 Ulei de floarea 
soarelui (rafinat) kg 50 

    40.00    

 Zahăr tos ambalat kg 500     22.22    
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 Prune uscate kg 10     79.17    

 Biscuiți fără ulei de 
palmieri şi grăsimi 
vegetale kg 100 

    28.33    

 Stafide kg 10     48.33    

            

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 SRL Tiraston 24797.10 

   
   

Lotul 2 1 ICS LAPMOL SRL 46900.00 
2 II Prozorovschi Lilian 49999.00 
  - 

Lotul 3 1 II Prozorovschi Lilian 119820.00 
2 SRL Baguette 128801.60 
  - 

Lotul 4 1 II Prozorovschi Lilian 79861.67 
2 SRL Baguette 93786.40 
  - 

Lotul 5 1 II Prozorovschi Lilian 16963.33 
2 SRL Baguette 17436.20 
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  - 
Lotul 6 1 II Prozorovschi Lilian 45.40.70 

2 SRL Baguette 53207.65 
  - 

 
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 

          

Operatorul economic             
 

14. Ofertanții respinși/descalificați: 
 

Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descalificării 
SRL Baguette respins respinși,prețurile mai mari 

 
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. 08 din 11 august 2022 s-a decis atribuirea contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului  Operatorul 
economic 
desemnat 
câștigător 

Cantita
tea   

Prețul 
unitar 

fără TVA 

Prețul total 
fără TVA 

Prețul total cu 
TVA 

Lotul 1 Produse de 
panificare și morărit 

SRL 
Tiraston 

  24797.10 26835.00 

Piine alba  2100 6.94 14574.00 15750.00 
Pine de secară  150 6.94 1041.00 1125.00 
Chifle in asortiment  2100 4.17 8757.00 9450.00 
Faina de griu  30 14.17 425.10 510.00 
Lotul 2 Produse lactate Lapmol SRL   46900.00 52658.40 
Brinză cu cheag tare 
45%,kg 

 120 139.33 16720.00 20064.00 
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Chefir2,5%,0,5L  180 13.43 2416.67 2610.00 
Lapte pasterizat2,5%,1L  300 11.98 3594.44 3882.00 
Unt de vaci 
țărănesc72,5%,0,200kg 

 150 138.89 20833.33 22500.00 

Brinză de vaci 9%,1kg  60 55.59 3335.56 3602.40 
Lotul 3 Produse de 
origine animală și pește 

II 
Prozorovski 
Lilian 

  112420.00 134904.00 

Fileu de curcan  80 162.50 13000.00 15600.00 
Piept de pui broiler fară os  400 74.05 29620.00 35544.00 
Mușchi de porcină  520 97.50 50700.00 60840.00 
Mușchi de vițel calitate 
superioara 

 
80 

165.83 13266.67 15920.00 

Fileu de pește merlucio  80 116.67 5833.33 7000.00 
Lotul 4 Fructe și legume II 

Prozorovski 
Lilian 

  70795.47 79129.10 

Banane  250 26.67 6666.67 8000.00 
Lamie  30 29.17 875.00 1050.00 
Portocale  250 24.17 6041.67 7250.00 
Mandarine  200 25.00 5000.00 6000.00 
Mere proaspete Golden  300 9.95 2986.11 3225.00 
Pere proaspete  200 22.69 4537.04 4900.00 
Struguri de masă  100 20.37 2037.04 2200.00 
Hurma  100 44.00 3666.67 4400.00 
Prune proaspete  150 18.29 2743.06 2962.50 
Ardei dulci import  45 60.19 2708.33 2925.00 
Ardei dulci MD la sezon  35 20.37 712.96 770.00 
Cartofi   650 9.21 5988.43 6467.50 
Castraveți proaspeți 
import 

 
120 

33.33 4000.00 4320.00 

Castraveți proaspeți MD 
la sezon 

 
60 

25 1500.00 1620.00 

Ceapă  100 11.06 1106.48 1195.00 
Fasole  75 26.85 2013.89 2175.00 
Morcov   100 11.11 1111.11 1200.00 
Roșii proaspete import  80 35.19 2814.82 3040.00 
Roșii proaspete MD la 
sezon 

 
80 

16.20 1296.30 1400.00 

Sfeclă roșie  40 10.19 407.41 440.00 
Usturoi  10 53.70 537.04 580.00 
Varză proaspătă  200 12.96 2592.59 2800.00 
Conopidă  100 36.81 2944.44 3180.00 
Dovlececei păroaspeți 
import 

 
45 

35.19 1583.33 1710.00 

Dovlececei păroaspeți la 
sezon 

 
35 

16.20 567.13 612.50 

Naut  60 31.35 1881.11 2031.60 
Brocoli  60 49.54 2476.85 2675.00 
Lotul 5  Produse pe bază II   16069.58 19192.50 
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de boabe și ceriale Prozorovski 
Lilian 

Crupe de griș  60 14.83 890.00 1068.00 
Crupe de griu  50 9.83 491.67 590.00 
Crupe de hrișcă  110 40.00 4400.00 5280.00 
Crupe de mei  20 19.17 383.33 460.00 
Crupe de orz  160 9.83 1573.33 1888.00 
Crupe de porumb  40 14.58 583.33 700.00 
Fulgi de ovăs  40 20.83 8333.33 1000.00 
Mazare uscată  60 12.64 758.33 819.00 
Orez rotund șlefuit  150 24.58 3687.50 4425.00 
Paste făinoase  150 16.46 2468.75 2962.50 
Lotul 6 Diverse produse 
alimentare 

II 
Prozorovski 
Lilian 

  44470.97 52034.60 

Mazăre verde conservată  60 16.25 975.00 1170.00 
Magiun de zmeură 
,capșună 

 
20 

83.00 1660.00 1992.00 

Pastă de roșii  60 32.50 1950.00 2340.00 
Păstări congelate  55 48.33 2658.33 3190.00 
Suc de fructe natural  150 14.92 2237.50 2685.00 
Roșii în suc propriu  50 15.83 791.67 950.00 
Bicarbonat de sodiu  10 14.58 145.83 175.00 
Cacao pudră  10 123.33 1233.33 1480.00 
Ceai negru, frunze 
mășcate 

 
10 

154.17 1541.67 1850.00 

Frunze de dafin 10g  0,5 229.17 114.58 137.50 
Ouă de găină  3000 2.50 7500.00 9000.00 
Piper negru boabe  0,5 404.17 202.08 242.50 
Sare iodată  70 9.13 638.75 766.60 
Ulei de floarea soarelui 
(nerafinat) 

 
150 

37.50 5625.00 6750.00 

Ulei de floarea soarelui 
(rafinat) 

 
50 

40.00 2000.00 2400.00 

Zahăr tos ambalat  499 22.22 11088.89 11976.00 
Prune uscate  10 79.17 791.67 950.00 

Biscuiți fără ulei de 
palmieri şi grăsimi 

vegetale 

 

100 

28.33 2833.33 3400.00 

Stafide  10 48.33 483.33 580.00 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii /  Modalitatea de transmitere  

SRL Tiraston 12.08.2022 e-mail 
ICS LAPMOL SRL 12.08.2022 e-mail 
II Prozorovski Lilian 12.08.2022 e-mail 
SRL Baguette 12.08.2022  
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Notă* Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile 
grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice. 

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

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

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

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

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

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

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

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

24.  Contractele de achiziţie încheiate: 
 

N
r. 
d
/
o 

Denumirea 
operatorului  

economic,  (IDNO) 

Numărul 
contract

ului 

Data 
contractu

lui 
Cod CPV 

Valoarea contractului Termenul 
de 

valabilitate 
a 

contractul
ui 

fără TVA cu TVA 

1 SRL Tiraston 21/2022 22.08.2022 15800000-6 24797.10 26835.00 31.12.2022 

2 ICS LAPMOL 
SRL 

22/2022 22.08.2022 15800000-6 46900.00 52658.40 31.12.2022 

3 II Prozorovski 
Lilian 

23/2022 22.08.2022 15800000-6 243756.02 285260.20 31.12.2022 

    Total 315453.12 364753.60  
25. Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
Verlan Feodora                                                        ____________________ 
(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. 1  din   22.08.2022 . 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria satului Zastînca 
Localitate s.Zastînca, r.Soroca 
IDNO 1007601001503 
Adresa s.Zastînca, r.Soroca 
Număr de telefon 023026098 
Număr de fax 023032941 
E-mail oficial  Pinzari.maria.63@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

PînzariMaria,023026098, 
pinzari.maria.63@mail.ru. 
 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări + 

Obiectul achiziției Lucrări de reparație periodice la străzi din satul 
Zastînca, rul Soroca.  
 

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

Concurs Cererea Ofertei de Preț  

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

Nr: 21060751, ocds-b3wdp1-MD- 1658993786899 
Link-ul:  
Data publicării: 28.07.2022 

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:  nu e cazul 
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) 395 572,69 lei 

 

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

(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 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 10.08.2022, ora 10:00), au fost depuse 4 (patru) oferte: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1 SRL ”Izvorul din Piatra” 1015609001285 Cheptene Alexandru 
2 SRL ”Acțiune-M” 1019607002002 Moldovan Mircea 
3 SRL ”Damser-Grup” 1018607000285 Zabulica Serghei 
4 SRL ”Primaterax-Nord” 1006602011124 Brenister Dumitru 

 

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

Denumire document Denumirea operatorului economic 
SRL 
”Izvorul 
din Piatra” 

SRL”Acțiune
-M 

SRL 
„Damser 
Grup” 

SRL”Prim
aterax-
Nord” 

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

 
 

Oferta financiară prezentat 

Ofertantul 
se află în 
statutul de 
”așteptare” 

Ofertantul 
se află în 
statutul de 
”așteptare
” 

Ofertantul 
se află în 
statutul de 
”așteptare
” 

DUAE prezentat 
Grafic de executare a lucrărilor  
(anexa nr. 10) 

prezentat 

Cerere de participare (anexa nr. 7) prezentat 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa 
nr. 8) 

prezentat 

Declarație privind experienţa similară (anexa 
nr. 12) 

prezentat    

Declarație privind lista principalelor lucrări 
executate în ultimul an de activitate (anexa 
nr. 13) 

prezentat    
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Declaraţie privind dotările specifice, utilajul 
şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14) 

prezentat    

Declaraţie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului 
(anexa nr. 15) 

prezentat    

Lista subcontractanților şi partea/părţile din 
contract care sunt îndeplinite de aceştia 
(anexa nr. 16) 

prezentat    

Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17) prezentat    
Aviz pentru participare la licitațiile publice 
de lucrări din domeniul construcțiilor și 
instalațiilor (anexa nr. 22) 

prezentat    

Îndeplinirea obligaţiilor de plată a 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 
asigurări sociale, în conformitate cu 
prevederile legale 

prezentat    

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

prezentat    

Certificatul de atestare tehnico-profesională 
în domeniu dat 

prezentat    

Perioada de garanţie 60 luni    

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespundere
a cu cerințele 
de calificare 

Corespunde
rea cu 

specificațiile 
tehnice 

SRL ”Izvorul din 
Piatra” 271492,50 

Conform caietului de sarcini + + 

SRL ”Acțiune-M” 336341,32 Ofertantul se află în statutul de ”așteptare” 
SRL ”Damser-
Grup” 339397,22 Ofertantul se află în statutul de ”așteptare” 

SA ”Primaterax-
Nord” 392422,86 Ofertantul se află în statutul de ”așteptare” 

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

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

economic 
Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 

operatorului economic 

10.08.2022 nr.01/2-
738 

SRL 
”Izvorul din 
Piatra” 

Argumentarea și 
justificarea prețului 
anormal de scazut. 

 A fost argumentat prin scr nr.192       
din 10.08.2022 

 

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu 

Denumirea operatorului 
economic 

Motivul respingerii/descalificării 

  
 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot + unicul 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 e cazul 

(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: nu e cazul 

(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  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 ( cu TVA) 

Lucrări de 
reparație 
periodică la străzi 
din satul Zastînca, 
r-nul Soroca.  
 

SRL ”Izvorul 
din Piatra” 

Conform 
caietului  de 
sarcini 

 271 492,50 325 791,00 

 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: nu 
 

În temeiul art.71  

Argumentare:    
 

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

 
Denumirea operatorului 

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL ”Izvorul din Piatra” 12.08.2022 e-mail 
SRL ”Acțiune-M” 12.08.2022 e-mail 
SRL ”Damser-Grup” 12.08.2022 e-mail 
SA ”Primaterax-Nord” 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) 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:  da 

(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). 

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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17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:    

 
 

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 

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: 
 
Covalciuc Valeriu, Primar  s. Zastînca              __________________ 

 Numărul 
 
Lotului  

Întreprin 
derea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/ 
asociere 
Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 
contrac 
tului/ 
acordului-
cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabili 
tate al 
contractului/
acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

Lucrări de reparație 
periodică la străzi 
din satul Zastînca, r-
nul Soroca.  

SRL 
”Izvorul din 
Piatra” 

nr.31   din   
22.08.2022 452000

00-9 

271 492,50 325 791,00 Pînă la 
recepția 
finală a 
lucrărilor 
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr. 22/08 din 22.08.2022 

 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria orașului Criuleni 
Localitate orașul Criuleni 
IDNO 1007601009093 
Adresa MD 4801, orașul Criuleni, bd. Biruința, 12 
Număr de telefon 061022291, 068114432 
Număr de fax 0248 22 585 
E-mail oficial  criuleniprimaria1@gmail.com 
Adresa de internet www.primariacriuleni.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Mihail SCLIFOS 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Lucrări 

Obiectul achiziției Lucrari de reparatie a acoperisului la Scoala de Arte, din 
or. Criuleni 

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

Necesitatea stringenta a localității 

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

ocds-b3wdp1-MD-1657551473414 
Link-ul: https://e-licitatie.md/contract-notice/37737 
Data publicării: 11/07/2022 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 
Anunț de intenție publicat în BAP         
(după caz) 

Data: 11.07.2022  
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1657551473414 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire (după caz) 

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

Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 511375.00 

 
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 

- 

http://www.mtender.gov.md/
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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 08:00), au depus oferta 2 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. ALARCON GROUP S.R.L. 1017605003285 Alexandr TERZI 
2. BELOCTAN S.R.L. 1003600029931 Serghei PODDEACEV 

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

operatorii economici: 

7. Denumire document 
Denumirea 

operatorului 
economic 

SRL ALARCON 
Documentele ce constituie oferta 

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

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

Cerere de participare  prezentat 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei  prezentat 
Grafic de executare a lucrărilor (descrierea lucrărilor executate pe fiecare 
saptamână) (până la 31.10.2022) 

prezentat 

Declarație privind experienţa similară in domeniul dat prezentat 
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate  prezentat 
Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a contractului (cu anexarea actelor care confirmă 
proprietatea/arenda al utilajului, echipamentului) 

prezentat 

Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea 
contractului 

prezentat 

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

prezentat 

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

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

prezentat 

Certificat de conformitate ale principalelor materiale utilizate (Placi ondulate, 
ciment) 

prezentat 

Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor prezentat 
 

Denumire document 
Denumirea 

operatorului 
economic 

BELOCTAN SRL 
Documentele ce constituie oferta 

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

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

Cerere de participare  În considerare 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei  În considerare 
Grafic de executare a lucrărilor (descrierea lucrărilor executate pe fiecare 
saptamână) (până la 31.10.2022) 

În considerare 

Declarație privind experienţa similară in domeniul dat În considerare 
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate  În considerare 
Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a contractului (cu anexarea actelor care confirmă 
proprietatea/arenda al utilajului, echipamentului) 

În considerare 

Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea 
contractului 

În considerare 

Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia  În considerare 
Informaţii privind asocierea  În considerare 
Angajament terţ susţinător financiar În considerare 
Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de 
operatori economici - după caz; 

În considerare 

Declaraţie terţ susţinător tehnic   În considerare 
Declaraţie terţ susţinător profesional  În considerare 
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor 
și instalațiilor 

În considerare 

Certificat de conformitate ale principalelor materiale utilizate (Placi ondulate, 
ciment) 

În considerare 

Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor În considerare 
 
8. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei 

(fărăTVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
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Lucrari de reparatie a 
acoperisului la Scoala 

de Arte, din or. 
Criulen 

SRL 
ALARCON 

418,397.74 
MDL 

Conform 
anunțului/ 

Invitației de 
participare 

+ + 

SRL 
BELOCTAN 

627,500.00 
MDL 

Conform 
anunțului/ 

Invitației de 
participare 

+ + 

 

(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)) 
 

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

 
Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

- - - - 
 

10. Ofertanții respinși/descalificați: 
 

Denumirea operatorului 
economic 

Motivul respingerii/descalificării 

  
 

11. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
      Pentru un singur lot        

12. Criteriul de atribuire aplicat:  
Preţul cel mai scăzut                         
13. 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 
  

14. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor - 
Modificările operate - 
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15. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis atribuirea contractului:  

 
Denumirea  
lucrărilor 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Prețul unitar 
(fără TVA) 

Prețul total 
(inclusiv 

TVA) 

Lucrari de reparatie a 
acoperisului la Scoala de 
Arte, din or. Criuleni 

SRL ALARCON 1 lucrări 
418 397, 74 502 077, 29 

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

 
Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
SRL ALARCON 11.08.2022 alarcon_group@yahoo.com 
SRL BELOCTAN 11.08.2022 beloctan1@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) 
17. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

18. Contractul de achiziţie 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 fără  

TVA 
inclusiv 

TVA 

SRL 
ALARCON 

Cu capital 
autohton 22/08 

22.08. 

2022 
45200000-9 

lucrări de  reparatie 
a acoperisului la 

Scoala de Arte, din 
or. Criuleni 

418 397, 74 
MDL 

502 077, 29 
MDL 

31.12.2022 

 
 

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



/ 
/ 
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( 

Mihail SCLIFOS Conducatorul Grupului de lucru 

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizitii confirmd corectitudinea desfasuriirii procedurii 
de achizltie.fapt pentru care poartii riispundere conform pre derilor legale in vigoare. 



DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 68 din 22 august 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția general locative-comunală și amenajare
Localitate mun. Chișinău
1DNO 1007601010493
Adresa Str. M. Eminescu, 33
Număr de telefon 022 24 25 01
Număr de fax
E-mail oficial achiziții.dglca(a>.cmc.md
Adresa de internet www.dglca.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail)

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

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

Bunuri □ Servicii □ Lucrări X

Obiectul achiziției Lucrări de reparație la sediul DGLCA din str. M.
Eminescu, 33

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

Potrivit planului de achiziții

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

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1658316457348
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-
1658316457348
Data publicării: 20.07.2022

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

□ Da □ Nu

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz)

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 833 333,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu sunt

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

Data solicitării clarificărilor 28 iulie 2022
Denumirea operatorului economic Nu dispune de informații
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Prublicati va rog rechizitele pentru perfectarea 

garanției prin transfer
Expunerea succintă a răspunsului Garanția pentru ofertă conform cerințelor din anunțul
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de participare, se solicită să fie eliberată de o bancă 
comercială

Data transmiterii 28 iulie 2022
Data solicitării clarificărilor 28 iulie 2022
Denumirea operatorului economic Nu dispune de informații
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Este indicat termenul de execuție de 45 zile acesta 

este prea mic modificați va rog pina la 90 zile
Expunerea succintă a răspunsului Termenul indicat în anunțul de participare, este 

rezonabil lucrărilor necesare
Data transmiterii 28 iulie 2022

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării]

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

[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 10.08.2022, ora 10:00), au depuse următoarele oferte:

Nr. Denumirea operatorului 
economic IDNO Asociații/ 

administratorii

1. „Soltan Construct” SRL 1021600037763 Gheorghe Soltan
2. „Vega Total” SRL 1018600014632 Veaceslav Sumutovschi_________ 5----------------------------------------------

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

Documentele solicitate și alte condiții, 
cerințe obligatorii

Denumire ofertant/candidat

„S
ol

ta
n 

C
on

str
uc

t 
” S

R
L

„V
eg

a 
To

ta
l” 

SR
L

Documentul unic de achiziții european DUAE prezentat
Formularul de deviz nr.3;5;7. prezentat
Cerere de participare prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat
Scrisoare de garanție bancară, emisă de o bancă 
comercială - 1 % din valoarea estimativă stabilită

prezentat

Grafic de executare a lucrărilor prezentat
Declarație privind experiența similară prezentat
Declarație privind dotările specifice, utilajul și 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului

prezentat

Declarație privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului prezentat
Lista subcontractanților și partea/părțile din 
contract care sunt îndeplinite de aceștia prezentat
Informații privind asocierea prezentat
Angajament terț susținător financiar prezentat
Declarație terț susținător tehnic prezentat
Angajament privind susținerea tehnică și prezentat
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profesională a ofertantului/grupului de operatori 
economici
Declarație terț susținător profesional prezentat
Dovada înregistrării persoanei juridice 
Certificat/decizie de înregistrare a 
întreprinderii/extras din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice

prezentat

Certificat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor

prezentat

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat
Ultimul raport financiar prezentat
Declarație de garanție a lucrărilor prezentat

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea 

operatorului 
economic

Prețul 
ofertei

(tară TVA)*

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură, 

Buc.

Corespundere 
cu cerințele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice

Lucrări de reparație la 
sediul DGLCA din str.
M. Eminescu, 33

„Soltan Construct” 
SRL

695 798,50 1 + +

„Vega Total” SRL 950 225,94 1
* In cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind 
’’Corespunderea cu cerințele de calificare” și ’’Corespunderea cu specificațiile tehnice”, se va 
consemna prin: ,, + ” în cazul corespunderii și prin ,, - ” în cazul necorespunderii)

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

Data 
solicitării

Operatorul economic Informația solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic

9. Ofrtanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:_____________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică

Denumirea lotului
Denumirea 

operatorului 
economic

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură, 

Buc.

Prețul 
unitar 
(fără 
TVA)

Prețul 
total 
(fără 
TVA)

Prețul 
total 

(inclusiv
TVA)

Lucrări de reparație la sediul DGLCA 
din str. M. Eminescu, 33

„Soltan
Construct”

SRL
1 695 798,50 695 798,50 834 958,20

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

„Soltan Construct” SRL 15/08/2022 soltanconstructțamuiil.ru
„Vega Total” SRL 15/08/2022 vesatotal(fl)mail. ru

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

în cazul în care valoarea estimată a contractului este 
mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3)

x 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □
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al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile 
publice

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

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

□ 1 1 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 

economie

întreprindere 
a:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/
Cu capital 

străin

Numărul 
și data 

contractul 
ui/ 

acord ului- 
cad ru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de 
valabilitate al 

contractului/acor 
dului-cadrufără TVA inclusiv TVA

„Soltan
Construct”

SRL

Cu capital 
autohton

47-CA/22

19.07.2022
45200000-0 695 798,50 834 958,20 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)

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

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

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

-

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

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

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

\

Președintele grupului de lucru pentru achiziții^

Ion BURDIUMOV





DARE DE SEAMA
de atribuire a-contractului de achizilii publice

Nr./Oin 22august2022

l. utoritatea contractantd

de atribuire

3. Clarifictrri privind documenta(ia de atribuire:

2.

Date cu nrivire la autorltalea contr
f)enumirea autoritltii contractante
Localitate Mun. Chisinau

IDNO l 00660 l 000069 I

Adresa Str. Asachi 2l

Numlr de telefon 022-73-58-9s

Num[r de fax 022-73-s8-98

E-mail oficial Al ina. bivo l(a)mai. gov. md

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

e-mail)

Alina BIVOL

Tinul nrocedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisa

Tipul
cadru

oUiectuiui contractului de achizifie/acordului- Bunuri
Nr: MD- 16565A7410656

Obiectul de achizifie Echipament

Cod CPV I 8400000-3

E-p"r,.*" motivului/temeiului privind alegerii
procedurii de atribuire (tn cqzul uplicdrii altor

proceduri decdt licitalia deschisd sau cerelea ofbrtelor de

nrcluri )

@f-oe atribuire (inclusiv link-ul
proc edur i i de atr i bui re)

Nr. 2l 059207

Link-ul : https//mtender. gov. md/tender

oc d s - b 3 yrdB. l-,-MD:l 65-6J -0J I ! A 65 -6

Data ti ora deschiderii ofertelor Dua)5.07.2022 | Ora15-42

Anun{ de intenfie Publicat in BAP Dal
Data:
Link-ul:

Anun{ de participare publicat in BAP/
Invitafia de participare transmisi

Nr: 2 1059207

Link-ul : ocds;b3wdp I :MD- | 627 3-83 4237 0Q

Data publi cariil 29 iunie 2022

transmiterii:

Tehniciqi instrumente specifice de atribuire

Sursa de finanfare Buuet de stat

Valoarea estimati (lei, Jdrd TVA) 2 458 660"0 MDL

rQ,,,,,, n,,nnl,>trr in t,,rzttl in t'rtt't rtu lit.sl ltllicittllL ClUfiltc'clr,

Data solicit6 rii clarifi cirilor 6 ivl2022, 14:52

Denumirea operatorului economic

Etpune"ea succintl a rezumatului demersului Includerea poziliilor pentru lot3?

ir--i i I I iul 2022, l0:48
et6t pantofii cit Ei bocanii au fost inclugi intr-un

singur lot deoarece fac parte din categoria ,,articole

de incaltirninte

Rdspunsul la demers

Data solicitirii clarifi cdrilor 30 iul 2021. I I :45-



O--iut :OZ:. t+'S:

D-ata transmiterii iTiltzozz. to'+s
nsul la demers

i@

Modificlri operate in documentafia de atribuire:

lrp vn comDlem in cazut in cii aufoi operate modi/icari

n.ru*utuLtqqtfig4g
ffiijloacelorde
informare @fP! s

ffiEideschiderea
ofertelor Prelungit @uqa c

l5-42), au fost dePuse 7 oferte:
25.01.2022, ora

6.Informa{iiprivindoferteledepuseqidocumente|edecalificareqiaferenteDUAE
^i*'" ""utuiorii 

economici:

prezentate de

5. Pini la term l-limitl (data
DAumentete ce constituie

oferta

Denumirea oPeratorilor
economici qi

IDNO

Asocia!ii/
administratorii

Pre{ul
ofertei
ini!ial

f[r[ TVA)

Pre{ul
ofertei final
(fird TVA)

q)
L )cE
99

U,FhFn'5
gG

I)cg I

€"8 HI
6 -)€:i3
v 6r

+ + +

I 002 035.00 1 002 035,00 +se--=STEGItrEs&co"
S.R.L.
I nAA6000?- I 028

Stegarescu Sajin
Iulia

+ + + +

225 850,00 225 850.00
rs nussce
l 00360s0038 I 7

A

Balan Sergiu

lon Ciudin

+ +
261 000,00 + +

261 000,00SKL LrbU t Pn-r
r ^^'rZnnAAO?qq + + +

261 661 ,80

695 166,66

261 661 ,80 +ffi
ROM SIMPEX
r nn.| zAA',l nn445

Prodan Victoria

NaniRuslan

+ +
695 166,66 + +I

SRL
Fowens EMBRoIDERY
rotR6060002l I + + + +i

339 166,66

374 000,00

339 166,66
Murgoci SimionSRL SIMUUIVI I D^

' nnrznAAzlAA?? + +
374 000,00 + +ffi

l 002600039245
Culenco Dmitrii

c[tre oPera
lui economtc

Denumire document
OPerator

economic I

operator econolnlc operat()reconomlc
'rl-i r

Operator econonllc
n

Documen tele ce consrl
nec()nsmn1 prln

Propunerea tehnica 1



Proounerea financiara
DUAE
Garanfia pentru ofertA
duod caz)

Documente de calificare
Se vct consmna prin: prezental, neprezenlal, nu corespunde

Document I

Document n
(lnlormalia privind denumirea documenlelor prezentate se va indica in .'onformitate cu cerinlele din doc'umentalia de aftibuire ;i se va
consemna prin: prezeilql, neprezentat, nu corespunde (in cazul cdnd documentul a.fttst prezenut, dar nu corespundec'erinlelor Lle

calificare))

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

(In'forma1iaprivin'd',(-orespunt|ereacucerin1cledec'ali.fc'ara'';i',(,orcspundarcac'uspac'tf.tcu!|ilatahn|L'a
in cazul corespunderri ;i prin ,,-" in c'a:ul necorespuntlertt)

8. Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerintele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal de scizut)
s-a solicitat:

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rispunsului operatorului
economic

9, Ofertanfii respin$i/descalificafi:

pr(

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului economic

Pre{ul
ofertei

(fdr[ TVA)*

Cantitate
;i unitate

de misur[

Corespunderea
cu cerintele de

calificare

Corespunderea
cu specificatiile

tehnice

Lot I
SC ''STEGARES&CO''
S.R.L.

I 002 035,00 buc + +

Lot2 IS RUSSCA 225 8s0.00 buc + +

Lot 3

SRL GEOTER-COM 261 000,00 buc + +
ICS CRISTINA MOLD-
ROM SIMPEX

261 661,80
buc + +

Lot 4
SRL POWERS
EMBROIDERY

277 85s,00
buc + +

Lot 5 SRL SIMCOMTEX 339 166.66 buc + +

Lot 6

SRL
POWERS
EMBROIDERY

356 000,00

CANINDSPORT SRL 374 000,00 buc + +
+ ln cazul ulit izdrii licitalieielectronrca "se vu indica nretul ofertei linalr

Denumirea oneratorului economic Motivul respi nseriiidescalifi ci rii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot X
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

I l. Criteriul de atribuire aplicat:
Preful cel mai sclzut X
I nformalia privind factori i de eval uare apl i cagi :



Punctajul calculatValoarea din oferti
Factorii de evaluare

Denumirea o rului economic I

Denumire factorul I

Denumire factorul n
Denumirea torului economic n

Denumire factorul I

Denumire factorul n

Reevalua rea ofertelor:

13. in urma examin[rio evalulrii gi comparirii oferteror depuse in cadrur procedurii de atribuire s-a

decis: Atribuirea contractului'de acliizilie publici/acordului-cadru:

MoE*l te.nalud rii o&I!9.!9I

Denumirea oPeratorului
economic

Cantitate
;i unitate

de
misuri

Preful
unitar

(f[r[ TVA)

Pre{ul total
(fnrd TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Denumirea
lotului

1 I 002 035,00 I 002 035,00

225 850,00

| 202 ++z,UU
Lot I
Lot2
L"t 3

27 | 020,00
IS RIJSSCA
SRL CEOTER-COM

125 850.00

261 000,00 261 000.00 3 l3 200,00

I 277 855,00 277 855,00 333 426,00Lot 4 SRL PUwtrK5
EMBROIDERY -'-------..-----
sRL SIMCOMTEX-- 339 166,66 339 166,66 407 000,00

Lot 5

@hizitiePublica:
.Seanu|eaz[Lotul6oconformLegiiachizifii|orpub|icenr.l3ldin03.07.20l5art.7llit.f)6 Fq.rvq rnndrrlrri' T;#i:ffi#;:;;r;ffi'il;"r, considerare, nu pot fi comparate din cauz^ modului

neuniform Oe anorOare a solufiilor tehnice qi/sau financiare;

15. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

, - -- :i ;: :::: :;;i:;;;; ;;;i;;;; ; ;il;aili;i I - 6 tiie i; atz;i il;;;mii;;ii com;ni"iii p;in

miiloace electronice qi/sau fax n

ffimiterii comunicarii Prin

miiloace electronice gi/sau-flax g

XiGle ln carunransmiterii comunicirii prin

miiloace electronice Ei/sau fax n

ffismiterii comunicdrii Prin

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

Modalitatea de transmitereData transmiterii
Uen u m i rea o pel4lgllll tqqnqrnlg

e-mail
0s.08.2022
05.08.2022

sc-srEcnnES4!9-!B.L
IS RUSSCA

05.08.2022Snl ceorER-coM e-mail0s.08.2022rcffioLD-BqU!!UIEX
0s.08.2022

SRL POWERS EMBROIDERY
05.08.2022sru- snracoMTEX e-mail05.08.2022

CENINOSPORT SRL

ffi estimati a contractului

este mai mic[ decdt pragurile prevazute la arr' 2

uiin. (r) al Legii nr. i3t din 3 iulie 2015 privind

achizitiile Publice

n cariffita a contractului

este egalA sau mai mare decdt pragurile prevdzute

laart.ialin. (3) al Legii nr' l3l din 3 iulie 2015

ivind achiziliile Publice

16. Contractul de achizifie incheiat:

miiloace electronice si/sau fax n



Denumirea operatorului
Numlrul

qi data
contractului

Cod CPV
Valoarea contractului Termen de

valabilitate al
contractului

economrc fbra TVA inclusiv TVA

SC ''STEGARES&CO''
S.R.L. // 19.08.2022 I 8400000-3 I 002 035.00 | 202 442,00 31.12.2022

IS RUSSCA /f t9.08.2022 I 8400000-3 ??5 RsO 00 271020"00 31.t2.2022

SRL GEOTER-COM /9 19.08.2022 I 8400000-3 261 000,00 3 r3 200,00 3t.t2.2022

SRL POWERS
EMBROIDERY na 19.08.2022

I 8400000-3 277 855,00 333 426,00
3t.12.2022

SRL SIMCOMTEX 9/ 19.08.2022 I 8400000-3 339 166,66 407 000,00 31.t2.2022

17. Informafia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica dati se completeaz[
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 seamf,, grupul de lucru declari cd termenul de aqteptare pentru incheierea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr.
l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum 9i ca in cazul depunerii contestaliilor gi/sau
receplionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate gi solufionate.
Prin prezenta dare de seam6, grupul de lucru pentru achizilii confirma corectitudinea desfbgurarii procedurii de
achizilie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare

Dinu OSTAV
(Nume, Prenume)

rll
> lrl
0 ttl
' l:l

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

(DA/NU)

Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

(indic'ali ,suma cu TVAI

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut I
Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raport calitate-pre1 n
Cel mai bun raport calitate-cost n

ffi€*#



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizi[iipublice

Nr.12 din t9.08.2022_

1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autoriti{ii contractante Pretura sectorului Ciocana
Localitate mun. ChiEinduo sec. Ciocana

1007601010518
bd. Mircea cel B6tr6n, 4liNumir de telefon 022-3 3 -3 4 -3 4, 022_3 3 _1 8 _07

NumIr de fax 022-33-34-34
E-mail oficial

c i o c ana. ach izitii @, gmai l. comAdresa de internet https ://cioc ana.mdh o /
Persoana de contact Sinilga $COLNIC

Date cu privire la procedura de atribuire:

I procedurii de atribuire apticate Licitatie deschisd
Procedura de achizitie repetati
Tipul obiectului contractului O. a.t i"itiel
acordului-cadru
0biectul achizifiei Organizarea parcat

cu ff. cadastral 0100310592 qi 01003i3466;, mun.
Chi$indu, str. N. Milescu Spdtaru

Expunerea motivului/te--iutu-._p.ininO
ategerea proledurii de atribuire

Legea l3l privind achiziliile publice

Procedura de atribuire 1seffi
portalului guvernamental www.,mtender. gov. md)

Nr: ocds-b3wdp I -MD- I 657 5i23 tggT 0
Link-ul:
https: / I achizitii.mdh o I public I tend,er l2l 0 5g7 5 g I

Platforma de achizifii pubtice utilirate achizitii.md

Procedura a fost inclusl in planul de achizifii
publice a autoritifii contractante

nDa nNu
Link-ul cdtre planut ae actr@
https://tender. gov.md/rolsystem/fi lis/bap I 20 | 4 lbap
nr 38 0.pdf

Anunt de inten{ie publicat i;EN kl"pd *r) Data:17.05.2022
Link-ul:
https://tender. gov.md/rolsystem/fi leslbap 120 | 4 /bap
nr 38 0.ndfTIr enntcr $l mstrumente specifice de atribuire rAcord-cadru rsistem@

nLicitafie electronicd nCatalog electronicSursa de finantare Buget de stat
Yaloarea estimatd, Qei, fdrd fVA) 8 264 0t5

3. Clarificiri privind documenta(ia de atribuire:



Data solicitlrii clarifi clrilor I4 iu|2022.08:52
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii 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 Buna ziua. In conformitate cu anunlul de
participare AC solicita prezentarca garanliei pentru
oferta emisa de o banca comerciald.

Data transmiterii l4 iul 2022.15:23

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

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

pndica{i sursa utilizatd ;i data publicdriil

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

[Indicali numdrul de zileJ

5. PAni fa termenul-limiti (data 01.08,2022,, ora 08:00), au depus oferta 5 ofertan(i:

6. Informafii privind ofertele depuse;i documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate de
c[tre operatorii economici:

Nr. Denumirea operatorului economic TDNO Asocia{ii/
administratorii

1. BELOCTAN SRL 100360002993 1 Serghei Poddeacev
) Vicoliv Grup SRL 1014600018975 Turcanu Liviu
3. CREDO INDUSTRY SRL I 003600 I 002 I 6 CREDO INDUSTRY
4. Vastavit SRL I 004600066894 Stavila Vitalie

MEDALMIR SRL 1014600019994 Volcu Veaceslav

Denumire document
Denumirea operatorului economic

CREDO
INDUSTRY

SRL
Documentele ce constituie oferta

entat, neprezenlat, nu

Garantia pentru ofertd
Documente de calificare

Se va consmna prin: prezental, zentat, nu core
Cerere de participare
Declaratie privind valabilitatea
ofertei

prezentat

Grafic de executare a lucrdrilor
Declaralie privind experienla
similard
Declaratie privind dotdrile specifice,
utilajul qi echipamentul necesar
pentru indeplinirea corespun zdtoarc
a contractului



Declarafie privind personalul de
specialitate propus pentru
implement arca c ontt actului

prezentat

Lista subcontractanlilor gi
partea/pirlrle din contract care sunt
indeplinite de acestia

prezemat

Informafii privind asocierea prezental
Angaj ament tert sustindtor financiar prezentat
Angaj ament privind suslinerea
tehnic[ gi profesionald a
ofertantului/grupului de operatori
economici - dupd caz;

prezemat

Declaratrie terl suslindtor tehnic prezenlot
Declaraf ie terf sustindtor profesional prezentql
Aviz pentru participare'la licitaliile
publice de lucrdri din domeniul
construc{iilor qi instalaliilor,
drumuri;

prezentaI

Certificat de conformitate ale
principalelor materiale utilizate

prezewat

Certificat de efectuare regulatd a I prezenrat
pldtiiimpozitelor,contributiilor 

I

Certificat de atestare tehnico-
profesionala (diriginte de Eantier-
constructii rutiere)

prezentat

Cifr6 de afaceri anuald, perioada
anul2021

prezenmt

Cifra de afaceri medie anuald,
perioada ultimiii trei ani (2019,
2020.2021\

prezenlal

Recomanddri la contractele
prezentate pentru demonstrarea
lucrdrilor similare executate in
ultimii 5 ani (2016-2021)- cel pulin
5 recomanddri

prezenlal

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

prezental

Disponibilitatea de bani lichizi,
emisd de o BancS Comerciald
acreditatd in RM

prezentat

Declaralie privind confi rmarea
identitAfli beneficiarilor efectivi qi
neincadrarea acestora in situalia
condamndrii pentru participarea la
activitdli ale unei organizalii sau
grupdri criminale, pentru coruplie,
fraudd $i/sau spdlare de bani

prezenlal

Cerinfe suplimentare obligatorii-
vizitarca obiectului

prezentat



(Informayia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformilate cu cerinyele dindocumentalia de atribuire si se va consemna prin; prex,entat, nepreT,entat, nu corespunde (in cazulcdnd documentul o.fosl prezental, dar nu corespunclecerin;elor de cali,ficare))
7. Informafia privind corespunderea oferteror cu cerintere soricitate:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Preful
ofertei

(frrd TVA)*

I
Cantitate qi
unitate de
mlsurd

Corespunderea
cu cerinfele de

cclifiooro

Corespunderea
cu specificafiile

tehniceQrganizarea
parc[rilor auto
publice (pe terenurile
cu nr. cadastral
01003 10582 si
01003 13466), mun.
Chiqindu, str. N.
Milescu Spdtaru

bbL()C IAN SRL 7 083 333,33 Conform caietuluT
de sarcini

+ +

Vicoliv Grup SRL 7 290 925,41 Conform caietului
de sarcini

+ +

CREDO
INDUSTRY SRL

7 675 135,25 Conform caietului
de sarcini

+ +

Vastavit SRL 7 716 830,00 Conform caietului
de sarcini

+ +

MEDALMIR SRL 7 979 524,10 Conform caietului
de sarcini

+ +

* In cozul utilizdrii licitaliei electronice se va incJica prelul oferteifinale

l!#:::,'i:::':!"i!::::::*,:1,,::,:::t,t, i, 
'"i;/,4;," ;i"co,,spunderea cu speci/icayiitetehnice " , se ve consemna prin; ,, + ,' tn cazul corrrpunrirrii' ii pii, ,:_::;;r;;1i;:r#rt:r:":,:l;:::;rt,

8' Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cucerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inctusiv justificarea p*rri"r anormal de scizut) s-a solicitat:

9. Ofertanfii respingi/descalificafi:

10' Modatitatea de evaruare a oferteror: pentru toate roturire

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat: preful cel mai sclzut
12. Informafia privind factorii de evaluare apticafi:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite tn baza criteriilor:pret sau cel mai bun raport calitate_cost)
cel mai bun raport calitate-

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informa{ia solicitatI Rezmatul rispunsului
operatorului economic

Denumirea operatorului econo*ic Motivul res pin gerii/descalifi cl"ii

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculatDenumirea o orului economic I
Denumire factorul I

Denumire factorul n
Dgnrmitea operato*luG.onoi[l

Denumire factorul I
Denumire factorul n

13. Reevaluarea ofertelor: nu este cazul



14' in urma examiniri, evaluirii gi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-adecis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.7l alin. lit

Argumentare:

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
misurl

Pre(ul unitar
(fnrn TVA)

Preful total
(fnr5 TVA)

Pre{ul total
(inclusiv

Organizarea
parclrilor auto
publice (pe
terenurile cu
nr. cadastral
0100310582 qi
0100313466),
mun. Chiqinlu,
str. N. Milescu

BELOCTAN
S.RrL.

Conform
caietului de
sarcini

7 083 333J3 7 083 333,33 8 500 000,00

Denumirea operatorilui
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

BELOCTAN SRL 12.08.2022 e-moil
ruuilv \Jrup )x-L 12.08.202) e-mail

CREDO INDUSTRY SRL tz u6,2Utl e-mail
Vastavit SRL tz.v6.tu22 e-mailMEDALMIR SRL tz.u6.tu22 e-mail

l5' rnformarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii:

(Informarea operato.r.ilor economici implicali tn procedura d3 atribuire despre deciziile grupului delucru pentru achizilii se realizeazd tn ionfoimita'te cu prelederite art. 3l ai Legii nr. I3l din 3 iulie2015 privind achiziyiile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(selectali termenul dY a$teytare respectat. Calcularea termeneror prevdzute de Legea nr. I3I din 3iulie 2015 privind 
",t-7i?jt:lt, 

publice:, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd fn conformitatet#"f;"rrf:rile TITLUL(il IV capirolul I (calcularea Termenuiui) at Coiutui Civit at itrpu'['1iri,

I 7. Contractul de achizilie/ aco rd ul_cad ru incheiat:

rncazul in care valoarea effi
este mai mici decdt pragurile prevdzute la art. 2
alin: (3) al Legii nr. 13 I din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

fl6zileincazult@
mijloace electronice gi/sau fax n
! 11 zite in cazul netransmiterii comunicArii
prin mijloace electronice gi/sau fax n

prevdzute la art. 2 alin. (3)al Legii nr. l3l din 3
iulie 2015 privind achizitiile publice

n cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare dec6t pragurile

n ll zileitcazultrffi
mijloace electronice gi/sau fax n
tr 16 zile in ca,

in mijloace electronice gi/sau fax a



Denumirea
operatorului

economic

Intreprinde
rea:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asocier
e/

Cu capital
striin

Numirul
Ei data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate
al
contractului/
acordului-
cadru

ffiri TVA inclusiv'
TVA

BELOCTA
N SRL

Capital
autohton

75122 19.08.2
022

4520000
0-9

7 083
333,33

8 500
000,00 3r.12.2023

18. Informafia privind achizifii pubrice durabile (achizi(ii verzi):

Au fost aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizi{ii
verziX

Valoarea O" u"nrrrl,
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

Codul CPV al ro,u,u
de durabilitate:

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

(DA/NU)

(indicayi suma cu TVA)

Prelulcel mai scdzut z

Costul cel mai scdzut r:

Cel mai bun raport calitate-pretr J

Cel mai bun raport calitate-cost a

Prin prezenta dare de seamd, grupul cle lucra declarii cd termenul de aEteptare pentru incheiere(rcontractului/contractelor indicate afost respectat (exceptfrnd caz.urile prevdzute'ai art. 32 atin. (3) al Legiinr' 13I din 3 iulie 20-15 privind achiziliile puhtice ), prr"r*;i cd ti cazul depunerii contestaliitor Ei/saurecep(iondrii rapoartelor de monitorizore, aceasteo au jost examtinote Ei solulionite,

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitutlinea desfdsurdrii proceclurii
de achiTi\ie, fapt pentru care poartd rdspuntlere conform pieveclerilor tegale in vigoare,

Conducitorul gru lui de lucru pentru achizi{ii:
\ \

ts
ul
G
D

L.$.

6

>Io
ffi&}}o3

a_









DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice
de incheiere a acoduluicadru
de anulale a procedurii de atribuire

la autoritatea contractantA:

V
E

o

Dat

atribuire

I Clarificiri pfivind documentatia de atribuire|
(Se w cot)tplak! iti td:ul in cate dulbst salicitate clari|icdri)

Data !oliciti|.ii clH|.ilicirilot
Dcnrmirex opel atolului economic
lxDunerea succintii :r solicittrrii declarili€are
f xDunele:r succintii a lisDunsului
Data tmnsmiterii

4. N{oclificafi operate in documentalia de atribuire:
(Se vd ca pleta it cazLtl in care aufost aperate modifcdr,

Date

Nr . 9 dit 29 .07 .2022

Denurllircr autorititii con(raclanle Direclia Regionala Sirualii Exceplionale UT A

Gdseuzia
Locrlitate mun, Comrat
IDNO 1006601001425
Adresa mun, Comrat. str, Novaia. nr.7
Numilr de telefon 02982503s
Numdr de fax 029825035
E-mail oficial utasadse.md
Adresa dc intcrnet

Drnirri Col!a. 07600q004. logictica.ureg@dqe.rnd

Tiprl proccdurii dc atdbuire aplicate Cererea ofertelor de prefuri ,/ Licitalie deschisd tr
Altelet Undieati l

Procedura de achizitie reftet^td (dupd caz) Nr:
Tipul obicctului contractului de achizifie/
acord ului-cadru

Bunuri I/ Servicii o Lucriri o

Obieclnl nchizitiei Achizilionarea materiale de construclie pentru anul
2022.

Cod CPv 44100000-1
Expunere:r motivului/tem€iului privind
aleger€A procedurii de 

^lribrire 
(tn cazul

apliciltii Ltltar proceduri decAt Ucitalia

Proceduri de atribuile fre 'ra indica din
cadru I parta lu h ti guyern LDne tal achizttit.md)

Nr: ocds-blwdpl -MD-1658 I 51 | 16505
Link-Lrl:

Data Dublicdrii: 18.07.2022
Anunt de intenlic publicat in BAP (dupii Data:

Link-uli
Tchnici fi instmnlente specifice de atribuire Acord-cadru o Sistem dinamic de achizilie tr

Licitatie electronicd E Catalog electronictr
Sursa de finantare Buget de stat ,' Buget CNAM tr Buget CNAS a

Surse exteme o Alte svsei flndicatil
V alo^t ea estintatd let,Jdro TVA) 48 600,00

Publicatein BAPhlte loacelor de informare



(lnfo ilc\id pri|ind docuntentele prezentate la
prczenldtii sa1l ,,-" in cazul neprezentdrii)

Constalari/Comenlarii/Ofefte if,tiJ ziate (dupd caz) |

deschidere se va consenna yin: ,,+ in cazul

5. P;na la tefnrenul-limita rdala 2q.07.2022. om 15:15). au fost depuse 2 olene:

Denumirea
operatorilor economici

I-DNO

Asocis
(iv

admin
istralo

rll

' Documentele ce constituie oferta

d,: S
-ar

SRL Soverang 44550,00 44550,00

VIKING PROFIL SRL 484s0,00 48000,00 +

Infbf|na docunlenlele alerenle DU AF prezenlale de catre operatorii economici:

(lnfarnaliu prifiid (lenutnirea documentelor plezentate se

docunentulid de ua ibuite, se r)d cansemna pritt: ,,+"
va indica in conformitate cu ceri lele dh1

in cazul prezenfirii sau,,-" in cazrl

/. lnlor nrctia ori,"ind corebDunderea otbrtelor cu solicitate:

Denunrirea
lotului

Lrenumlrea operatolulul
economlc

Catrtitate
.$i unitale
., :j9,'l,:
masura.,

Corespunderga.iri.
cednlele.de

,-,,aat .f.lliri9a*

Lot l
SRL Soverang 7

VIKINC PROFIL SRL 7

(La in|a tl.tlitl priritlcl corespurderea oJertelor cu cefinlele de cdltfcate ti specifcaliile tehnice se w
inclica pri : ,, + " in cazll corespunclerii ti pin ,, - " in cazul necorespunderi) .

8. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecafe lot a
Pentru mai nulle lot[fi cumulate E

Pentru toale lotufile /
Alte limitari privind numarul de loturicare pot fi atribuite aceluiaqi ofeftaot f]ndicalil

Jrr.rifi."rca deciz ei dc a nu atribui contractLrl pe loturi:



9. Critefiul de atfibuire aplicat:

Pfelul ccl nrai scizut ,/
Cost l cel l11ai scizlrt tr
Ccl mai bun mport calitate-pret tr
Cel mai bun mport calitate-cost D
(ht cazul in care in cadrul proceclurii cle atribuire sunt aplicate mai muhe criterii de atribuire, se ror
indicLt tudle crileriile de atribuire aplicdle;i defiufiilea loturilar aferefite)

10. IDfbfnlafia priviid factorii de evaluare aplicali:
(Se |a cautpleta pentru loturile care dufost atibuite in baza crite ilor: cel mai bun rapolt calitate-prcl
satt cel ttai hun raport colitule-cast)

Pelrtru elucidafea uno. neclaritdli
bu cerintele stabilite in documentalia

A.nularea procedurii de achiziiie public?i:

ln temeLul rt. /l llln. llt

sau confirmarea unor date privind corcspunderea ofedrei
de atribuire (inclusiv justificarca pretului anormal de

I3. Reevaluareaofertelor:
(Se t,a cotilpleta fu cdzul in care afertele ctu fost reeya luate repetat)

Motivul rccv:rluirdi olertelor

n Lrrma examindri, evaluArii ficomparariiofertelor depuse in cadrul procedurii de atriburre

Factorii de cvnluare Valoarea din ofertx Punctaiul ctlculat
SRL Soverang Total

Prelul ccl mai scizut 1.00% 44550,00 44550,00

VIKINC PROFIL SRL Tolal
Pfelul celmai scizut r00% 48450,00 48000,00

sciz!t) s a solicltati
Data Opol.atorul Informalia solicitNti Rezumatul

rtrspunsului
operatorului

economic

2. OlbLtanlriresprn$i/descalr
Denumirc:r oDcratorului economic Motivul respingerii/descalifi cdrii

sRL So\ef.rng Documentele standard nu au fost complelale
conform cerintelor

Modificirilc oDcrate

Atr ibuirea co tractului de achizitie lici/acorduluicadru:
Denurnirea

lotul i
Denumirex
opertrorulul

mIsurI

Pr€1ul lotal
(fdrI TVA)

Pretil total
(inclusiv
TVA')

,4chizitionafea
nale elc dc

pentru anul
2022.

VIKING PROFIL

SRL

sef 48000,00 48000,00 57600,00

Totall 48000,00 57600,00

Argumentere:



Fe nl m i rca o Pe rato rului
economic

Data t.ansmiterii Modalitatea de transmitere

Prin poita electronica
SRL So!erang

VIKING PITOFIL SRL

12,O4.2122

02.0a.2022 Prin po$a electronica

I 5 . I nlbfmarea o pemtori lor economic i d espre deciziile grupului de lucru pentru ach izitii:

2A I5 pri\,itkl achiziliile publice)
'fermenul cie asicptarc pentru incheierea contractullri:

:ii:i:i::il;,*',::;;"ii;lw;":;:xTl:;!:"tr:;:i;:;;r":,rs",:i,":rfr:h;?:!:'#:#;;:
ldt rchizilie' rdul-cadru inchelat:

Pri l)ft)1,cttl(t lurc le sautlti, gtupul le lucru deckttd cd lemenul 
'le 

Lsteplffe Flltt incheierel

nntrttt uttti/t:t)tttr(Ltek)f iniicate a.lost fespecui (exceplAnal cazu le levizute 
'le 

arl' 32 nlin' (3) at

;;;;i-';; j;t ttin 3 itltie 20t5 pt^'inl' dchiziliile'pubtice)' precum 
.ti- 

cii..itt 
^cazul 'lePunetii'r.iti"n"riit", 

si/s u recc\liondrii rq)oarlelor le nottito zare' aceaslen au Josl exantnate tt
\olntidtttiti,

Prit |rczert(r d(tc le seut d, grupul de lucru pentru achizilii con|bmli coreclitudinefl desfdturdrii

|tucetlurii de (tchizilie,Jull l)etltru c(oe podrti idspuntlere conforu prct'etlerilor legaleitt ri<oue'

Conducitoful gl.rrPrlui de lucru pe tru achizitii:

ALexapdf CAZAC

- - ln ,"rtl ill cale \'aloarea estimata a

conlfactr.rlLri este mai micA decat pmgunle

DfelirLrlc la aft. 2 alin. (3) al Legii nr' 131

lin I i'Llie 2015 pfivind acliziliile publice

- -- Tn .azu1 ill cale valoarea estimata a

contmclulLLi este egala sall mai marg decat

Dmsufile pfcvizute la art 2 alin (3) al
' i."gii nr. lll dirr 3 iulie 2015 privind

"'l'i .: lr t t,'i:c

V6 
"11" 

\ru^t tl transmiterii comunicirii

Drin miiloace electroniqe $i/sau fax B

- 1l ,le in cazul netransmiterii

comunicdrii prin mijloace electronlce

si/sau fax E -- 
-.-i ilil" in 

"atul 
tran.miterii comunicarii

prin miiloace elechonice ii/sau fax D

tr t6 ,il" in cazlll netransmiteril

comunicirii prin mijloace eleclronrce

Si/sau fax E -'....' --_.-

ConiracLtl

Dcnunrit e!r

operatorului

Numirul
;i data :..

contrsctuluV
acoidului.

catliu

.t.

cod iiv
. ., ,. ;..

. Termen de

Yahbilitate nl
ciiitradtului/
acQrdului-

'- aadnl'

ViKINC PIIOFIL, SIiI- 4U 44100000- I 48000,00 51600,00 i r.12.2022

ffi
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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. 1     din   22.08.202226.027 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria s. Vîșcăuți 
Localitate s. Vîșcăuți, r. Orhei 
IDNO 1007601003297 
Adresa s. Vîșcăuți, r. Orhei 
Număr de telefon 023567236 
Număr de fax 023567236 
E-mail oficial  primaria.viscauti@mail.ru 
Adresa de internet viscauti.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Nița Victor, 069210425,  primaria.viscauti@mail.ru 

2. 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 □  Servicii □  Lucrări v 

Obiectul achiziției Lucrări de reparație a străzilor din s.Vîșcăuți 
Cod CPV 45233142-6 
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-1658833593175 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060619/lot/11591383/ 
Data publicării: 26.07.2022 

Platforma de achiziții publice 
utilizată 

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

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

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

Anunț de intenție publicat în BAP 
(după caz) 

Data: 
Link-ul: 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  
(după caz) 

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

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

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658833593175
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Valoarea estimată (lei, fără TVA) 311 090,83 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 __08.08_2022__, ora_13_:_00_), au depus oferta _2__ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL IZVORUL DIN PIATRĂ 1015609001285 CEBAN VEACESLAV 
JURAVELI ANDREI 

2 VIG HOUSE 1018600024334 IVAN GRADINARI 
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de 

către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL 
IZVOR
UL DIN 
PIATR

Ă 

VIG 
HOUSE 

       

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

DUAE prezentat prezentat        
Oferta financiară prezentat prezentat        

Oferta tehnică 

 

prezentat prezentat        

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

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

prezentat prezentat        

Cererea de participare, 
conform Anexei nr. 7 

prezentat prezentat        

Declarație privind 
valabilitatea ofertei, 

prezentat neprezent
at 
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conform Anexei nr. 8 
Certificat/decizie de 
înregistrare a 
întreprinderii/extras din 
Registrul de Stat al 
persoanelor juridice 

prezentat neprezent
at 

       

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

prezentat prezentat        

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

prezentat neprezent
at 

       

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

prezentat neprezent
at 

       

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

prezentat neprezent
at 

       

Aviz pentru participare la 
licitațiile publice de 
lucrări din domeniul 
construcțiilor și 
instalațiilor, eliberat de 
către Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică, 
conform Anexei nr. 22. 

prezentat neprezent
at 

       

Certificat de atestare 
tehnico-profesională a 
dirigintelui de șantier 

prezentat neprezent
at 

       

Demonstrarea accesului la 
personal/ un organism 
tehnic de specialitate, care 
să garanteze asigurarea 
unui control al calităţii. 

prezentat neprezent
at 

       

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

SRL IZVORUL DIN 
PIATRĂ 

283480.13 1 + + 

VIG HOUSE 298744.81 1 + - 

     

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    
 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

 
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

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 
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Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lucrări de 
reparație a 
străzilor din 
s.Vîșcauți 

SRL 
IZVORUL 
DIN PIATRĂ 

1 283480.13 283480.13 340176.16 

 
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 IZVORUL DIN PIATRĂ 11.08.2022  e-mail,  
Vig House 11.08.2022  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 

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprind
erea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie

re/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului
/ acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractului
/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv 

TVA 

SRL 
IZVORUL 
DIN PIATRĂ 

Cu capital 
autohton/ 

 
20 22.08.

2022 45233142-6 
 

283480,13 

 

340176,16 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: 
 
       NIȚA  Victor                                                  ____________________ 
           (Nume, Prenume)                                             (Semnătura) 
                                                                                                                       L.Ș. 



DARE DE SEAMA

achi

de incheiere a acordului-cadru

de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 3 din17.08.2022

|T.r,tt"tt*, iir ;oritI{ii contractante
l---
-------------:--
I | .ncalitatc

il-)NO
qslL--

I NumAr cle tJ,! bn

| ryrrgriJ'i \l@i1-
-{r! resa dt .. . . .'llel

l-f+.*""*t tlr ,ontact (nume, prentmte' telefon' e-

t r:r,ril)_

Date cu prit'it -: l,-r qtioritatea contractanta'

Dcrte cu prit,it .: I r procedura de atribuire:

ll lu

Ftl-t lrt"., "o,.Iii ,te uttibuire aplicate

l-+-,,g-{fLl;,, St''urt):::l"tut+J4:L\.9ttz),
i ;ii,*l ,t.,-. -:. 'll:ii contractolt'i clc achizi{ie/

E*ft,tne*' ",titufuilt"meiului 
privind :l:gt:*

f,r',l..4".ii rc :'itribuire (tn cazttl ttplicdrii altor

7,r oc ecluri,',, i'' I i c !!rry!oJ&!!IlE-A--
li;,'*,r*f* - *''tilr.tit.Lte vrt indir:rt din caclrul

ent al www. rn t e r aleJ'' gPY.u[])
\ Portclului :;t \ t: 't1(1111

It___-_
,ji.,ttottttl "r ' : cirizitii publice utilizal L 

--I

J It.oceclura : i': s1 inclusiin pl:rnul de;rchizifii

I prrblice n :rii.i; itir{ii contractante
f___-<
i ,;,,,,"1,k . , : .ti" piUlicatin BAP (&rpd caz)

uinente specifice cle at:'i!:uire

TVA)

ClctriJicdri pr', 'it d tlocumentalia de atribuite

r.Sc :'a coi,:l !(' a in cazul in care art.iitsl solicitctte clarificdri)

clarificririlor

( ret,

@Gdgduzia, r-l comrat ,

insea Primaria

0298 63-1-81

0298 63-2-36
rn "*iv uA e t ghi nge a@,mail. ru

Bacunuft KancartYn

nAltele: [Indicati

nLicitalie deschisb

g**i o Servicii n Lucriri I

21058969

Nr: 21058969
ffi1-M!__l!Ise2!10z!23
Data prrbI ica rii:23 -06.2022 a

ffi.md; nyptender'md

rDa nNn
@hizilii Publice Publicat:

Link-u1:Link-
htt os://achizitii.md/ru/public/tende12 1 05

ffiic de achizilie nlicitalie
electronic:i rCatalog e199tr9!19

onog*t Oe stut; onugst CNAM,- nBuget CNAS;

nsurse externe; nAlte s

,rirtorului economic



unerea succintl a solicitirii de ctarificare
Expunerea succinle u .e.punsului

ModiJicdri operate in documentalia de qtribuire:

(Se va completo in cazul tn care aufost operate modificdri)

Publicateinnar@ pndicayi sursa utitizatd 
S i 4ai pubk&ry

Termen-limitddeae@
ot'ertelor prelungit (dupd caz)

[Ind i c a! i num druli e 
" 
il 

" 
1

Rezumatul modificlrilor

Pdnd la termenul-limitd (07.07.2022- ora_\4:00), au depus oferta 5 _ofertanyi:

Informalii privind ofertele depuse si documentele de caliJicare si aferente D(JAE prezentate de cdtre operatorii

Nr. Denumireaope.ffi

S.C.''ELIGIBILM
:\L=$lssf'ffi

IDNO Asociafii/
administratoriiI

,
5

100660003 I 155 Condratiuc Nicolai
101661 1000800 Protiuc laroslav

ITtrI IIIIQ 1007605004579
4 SRL Prima-Fichir flBaH rep3I,I

3
ruuJol tuullJ4 I4saH 9o6aHl,r aDI(L "LIAICUL
ruujol tuu26gg Tyiryru,4rrl..{u

I)enumire
document

Denumirea forrrlrri
economici:

Documentele ce con.tituE
(Se va consmna prin: prezentat, neprezet tl

rt'erta
at, nu corespunde)

r,rput" ...]-
Propunerea

financiari
DUAE

le
Documente d e calificare

3rylu ra y.tacrnG + + +
Aexnapaqrar o
AeficrsutemHocru
o$eprrr

.r + -F

T
T

T

T -r

Cuera Soprrau
F3,F5,F7

+ + f +

+
BanroscKas rapaHrwl
AlJ,flyl{acTufl.

+ T T t

l-paQur BhrrroJrHeHrur
pa6or

+ T -r
T

.{euapaqrar o cxoxeM
onblTe

f + -1-
T +

,{euapaqnr o cnrrcre
ocHoBHbrx pa6or,
BbINOJIHEHHbIX 3A

nocneAnrzfi ro.I
AetTeJrbHocTI{

+ f -r T +

,4erurapauux o T + + -F f

2



cllequouqecr(oM
ocHaIrIeHrrr{,

r,rHclpyMeHrax u
o6opyAonaszrx

,{ercnapaqrar o
cnequ:rJrr.r34poBaHHOM

nepcoHaJre,

npeInoxeHHOM .4ru
nrruonHennr pa6or

Cnr.rcon
cy6uoApsA.rr,rxos u
qacTb AOroBOpa,
BbIIOJIHEHHBIC UMII

I4seeqeHne Ha
yqacTur B roc.
3aKy[Kax pa6or n
o6IacTI,I
clpol,rTeJrbcTBa I,r

cHa6xeHrrq

@r,tranconrrft roAoBofi
orqer 3a 2021 rot

BrruolHeHne,
o6xsaterucrB no
yIIJIaTe HaJIOToB ,
coopoB rz BSHOCOB

cour4zIJIbHoro

cTpaxoBaHwr B

COOTBCTCTBHII

4eficrnyoquun
3AKOHAMI,I

noloxeHruuupM

Extras 3anepeuHar
KOrrI4.f,, nrt4annufi
He no3AHee qeM 3a 3
MECf,IIA

Cepru$nrarrr
upoSeccuoHa;rruofi
dTTECTAITNU

pyKOBOAT{TeJrt

crpoftru (noaa
xaHanzsarlur)

,{oxynrenrrr ,

,:eprz(pzxarn,
BbIAAHHbIE

HE3ABI,ICI{MbIMII

opraHaMU,



rroATBepxAaeTc.rr, qTo

ooepraHroM
coorroAeHhr
orrpeAeJreHHbre

craHAaprbr
o6ecneqeHras KaqecrBo

Ceprurlraxar o
HaJryfryru 6anroscroro
cqeTa

T + -r + T

3arimoqeHue
AreHrcrna uo
TexHl4rrecKoMy

HaA3opy

T + + + T

Ceprurlnxar na
pyKoBoAr{reJrf,

cTpor{TenbcTBa Ha
raxgrrft Br{A pa6orrr

+ + -f T +

fapanruftuufi uepuo4
pa6or ue ueuee 3 ner

-f T T + +

CepruQr,rxar
SECURITATE SI
SANArars TN

MTJNCA

-r -r T T +

Pexouenaatenuroe
nltcbMo

+ + + -r +

CepruQr,rnar KaqecrBo
cTpor,rTeJrbHhrx

MaTepr4:uroB

T + + + +

llpe4ocranurr
r6parrpr mtrrKrr
(6pyc.rarxn), Koropbre
6yayr
ycTaHaBJrUBaTbC,'I

T +

(Informayia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se vo consemno prin: prezentat, neprezentat, na corespunde (in cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de catificare))
I nform al i a p r iv i nd c or es p under e a ofer t e I or cu c er i n6 e I e s ol i c it at e :

Denumirea
Iotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(ferd TVA)*

Cantitate
,si unitate

de misurl

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehniceLot I
Vcmpoilcmeo
mpomyapog u
neutexodax
nepexodoe no
yn. Jleuuua a
c.,(eszuauce

Operator economic I
S.C.''ELIGIBIL-

CON" S.R.L.

776134,72 Pa6ota

Operator economic 2
SRL (APS Service
Grup>

799631,97 Pa6ora

Operator economic 3 947972,93 Pa6ora

4



SRL Prima-Fichir

* in cazul utilizdrii ltcitaliei erectronice se va tndica prelur oferteifinare(Informa\ia privind "corespuna"ruo 
", cerinrele deLalrJicare." ;i ,,corespunderea 

cu specificaliile';::,::;,":.: ,::::::,::::,':' " * ''^i' "o"i "o,,,puo'iu,ii si prin ,,-" t,i 
"a,ut 

nu"o,,,punderii),&eevt vDPuftugrlLPentru elucidarea unor neclaritdli sau confirmareq unor date privind corespunderea ofertei cu cerinlere stabilite tndocumentaria de atribuire (incrusn:i"trii*ri prqrtui onorioi a" ,"a*r) s_a soricitat:

Ofert anl i i r esp i nS i/ d es c a I ifi c ay i.

Data
solicitirii

Operatorul ecooorni" Informatia solicitati Rezmarulre.p@
economic

AA
27.07.2022 Dfi.L rnma_t,rchtr 3anpoc 

"u,crtaan"x-pacxoAoB r{ AOKyMeHTOB

Denum irea operato.uf uieconomic Motivul ress.c. "ELIGIBticof s-n :*

o6gsarer'Iruv.(coeltacuo o6tnene'n* r, 
JvJrvbnv obIJIo

nyHmKal6uacmu25) tyvacmueo3ctKynKe

3anaxenu rleHbr B otrepre f3 pasaer Materiale:
- flyHrr 4- Nisip (necor) sortat n.riu-iulc" riu siiacuri 0,0_3,0mm - 187,5 nefi6es HIC u3;
-flyHm 5- Nisip ("ec-?Csortat nespalat de riu si lacuri 0,0_7,0mm - 187,5 nefi 6eg IInC na3
-IIyHT: 6 - Nisip (necox) pentru constructii 0,3_0,7(pentrurosturi) mm - 1g7,5 neia6ie H{C u3; 

-

-Ilynrr 7-Nisip (necor<) pent u cooriru ctii 0,3_0,7(pentru strat)mm - 187,5 nefi 6es HAC Lr3

;nV3xr 1-P?p sqarra p,entru pt.drumuri r.magmatice
(rue6eHs) -326.67 nefi 6es H4C 

":;- flynnr 34 - Bordura din beton vibropresat 100*25*g cm _70.83 nefi 6es HAC buc:
- flynm 30- placi d,in beton, penhu trotuar H=4cm lpavajvibropresat2O*l0*4 .* .uloa." _C.l_-iZS nefi 6es HIC u2- Pa6oqar rpynna floflpoc&ra Bac o6ocaosarr
npeAocraBJreHHrre rleHbr B o$epre g naarepualu. floreHAepy(s osepre) Bbr npeAocra"-, 

""prrsuxarH KaqecrBa
H_a q)oryapnyro nnr{rKy-x na 6op4ropu $"pr", S.C. 

-
(MEMELTT)) SRL a Snr omciieti boNsrRUCT>, uo naHarrr 3anpoc .llb312 o.r 07.07.2022 r. <<o6 oOo""o"ur", ,;;;;;BbI HaM npeAocraBr4JrHsrer Ha onnary Apyryro Supug SRt 

,

(IETSTMrLAST).tll98 o, tr.o;.fi;2l. *o;;;;-";-*
yKa3aHHa o o$epre.

:Tu^yg,"ur npeAocraBrdna cqer Ha orrrary N!349 or11.07.2022 r Ha necoK a rra rqe6en" ,o u"rur, xoroprre 6uaurrpeAcraBJreHu e oQepre.
- Pa6oqas rpyrrna craBr,rr rroA coMHeHr{e KaqecrBa

r,rcnoJrb3oBaHHoro nec
*ttn, t 

".o "oo*.n"T##J,ffitorxa 
r:poryapnofi

SRL (APS Serv-ce@, np€Aomasreuua,



rlpeAocraBr4iru cepra$r{Kar KaqecrBa Ha rporyap"y. nnrr*ul
'ua 6op4opbr KoMnaHHu SRL dAcoBA's 6ciNiinuti,,l 

"rrJrr,rrKa He coorBercrByer npeAcraBJreuHoMy ceprra$uraryyraraHnofi e otpepre. pa6oqa-s rpynna ilpuls,ila peureHr{eornpaBr'rrb Bce rrJrr4TKr4 fra^ 
_3*cneprr,r3y. 3ricnepruau(J*- 

"uuucrnao) Ilb 319 or 12.07.2022 r. nixazirru, .rro rilHrry Koropyro
npeAocTaBr,rJrrr He cooTBeTCTByeT npeAOCTaBJreHHhrM AOKyMeHTatMn o@epre pr SRL <ApS Service Grup> BBoAure n sa6ny44euzepa6ouyro rpynry.
Couacuo 3anoHa J\b 131 or 07.03.2015r <<o rccyAapcrBeHHrrx

3aKynK{x> cr.19 q.3. u. (r) pa6ovar rpynna orKrroHr.rJra Barlyo0epr:y

SC Cimtermic He npe4ocm""rr p
Koropbre 6ypyr ycraHaBJrr,rBarrc.s! flanuoe ycnonue 6lmo
o6.sgaterrHuwt,(coenacuo O6tnene'au, Ha yvacmue o 3aKynKe
nyHmKa 16 uacmu 25)

-He npegocraBvrruo6uosreHurrfi Extras sanepeuHofr neqarbro,
r,r BbrAauHrrfi He nos4Hee qeM 3a 3 uecrqa!
:VAar?n"r pecypcbr B_o$epre g pas4el Materiale, a uMeHHo:- flynnr 5- 4,9320 u3 Nisip (necorcjsoJat nespalat de riu si

lacuri 0,0-7,0 mm,- 0 refi 6es H!C;
- flyHxr 28- 1676.890 kg ciment portrand p40 saci s3gg-0
refi 6es H{C kg!

- Ha naru 3arpoc .llb 313 or 07.07.2022r. satAarrz orBer, qro
yKa3iurr4 rleHy Ha 6eron, uo r oS6pre g pa6ovax.py.r.ru np"paccMorpeHr,rx AOKyMeHTOB HlrrAe He yBlAeJra
Ao[o:IHureJlrnufi o6reu Hlrr{ AoloJrHHTeJIbI{yro [o3r,rr{t4ro
oeToHa.
- B cassu c srprM, pa6ouar rpynna craBHTb no4 6oarurunr
coMHeHHeM KaqecrBo BhrnorHqeMrx pa6or!

Modalitateq de evaluare a ofertelor:

Penku fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaliJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut a
Costul cel mai scdzut u

lef mai bun raport calitate-pref n
Cel mai bun raport calitate-coit n

(in cazut in care in,cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vorindica toate criteriile de otribuire apticate ;i dr,;;;;;;o-itrirrrto, aferente)

Inform al i a pr iv i n d fa ct or i i d e ev a lu ar e ap I i c al i :

(se va completa pentru loturile care au fost qtribuite fn baza criteriilor: cel mai bun raport calitote-pretr sau cel mai bun raport calitate_cost)



Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat

Denumire factorul n

r economlc n

Denumire factorul n

(se va completa tn cazul tn care ofertere aufost reevaruqte repetat)

in urma examindri, evaludrii si compardrii ofertelor depuse tn cadrul procedurii de atribuire r- 
^,Atribuirea contractului de achizilie publicdAcordului-cadru:

Motivul reevaluirii oferteloi

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
mlsuri

Pre{ul unitar
(frrn TVA)

Anularea procedurii de achizifie publicd:

in temeiulart .71 alin._ lit _.
Argumentare:

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru ochizilii:

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

$.c. "ELIGIBIL-CON" S.R.L. 18.07.2022 }lb333
SRL (APS Service

18.07.2022 }tb336
SRL "LIAICUL" 18.07.2022 }lt3336/1

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului delucru pentru achizi\ii se realizeozd tn ionformitite cu prevederile art. 3l ai Leg6 nr. I3I din 3 iulie2}IIprivindachizi/iilepublice) rz q' ue6" "'' rJr utrt r tt

Termenul de asteptare pentru incheierea contrsctului:

(selectali termenul de a;teptare respectat. calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3i,ulie 2015 Privind achiziliile publici, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd in conformitate

7

In cazul in care valoarea "stimffi
11i miga decdt pragurile prevdzute la art.2 alin. (3)
al Legii nr. 13l din 3 iulie 2015 privind achizifiile
publice

fJ6ziteincazult"@
mijloace electronice pi/sau fax n
tr ll zile incazulnetan@
mijloace electronice si/sau fax ncazul in care valoarea estimatd u 

"ont 
actulri 

"rt"egald sau mai mare decdt pragurile prevdzute la art.2
alln (3) al Legii nr. t3 t din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

n ll zileincazulttatr@
mijloace electronice si/sau fax n
D 16 zile in cazul netrans@
miiloace electronice $i/sau fax n



cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea
Moldova).

Contractul de achizilie/acordul-cadru tncheiat:

Termenului) al Codului Civil al Republicii

de achizilie, fapt p entru

InformaYia privind achizilii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in cqzul in care laprocedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a inchiiat contract/contracte pentru lot/loturipentru care aufost aplicate criterii de durabilitatd:

Prin ptezenta dnre de seami, grapal de lucru declalicd lermenul de ageptme pentru tncheiereq contractulili/contractelor indicarc a
fost respectht (excepftnd cazurile prevdzate de arl 32 alin (3) al Legii'nr. 131 din 3 ialie 2015 privind achizfiile publice ), precum Eicd tn cazul depunerii contestaliilor qi/sau recepliondrii rapoartelor di monitorizare, uceastea aifost examinate si solalionate.

Prin ptezenta dare de seami, grupul de lacra pentru achizilii confirntd coredirudinea desfdgurdrii
care poartd rdspundere conformprevederilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentm achizifii:

(AIume, Prenume) a:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Numirul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod
cPv

Valoarea contractului
Termen de
valabilitate

al
contractului/
acordului-

cadru

me rve 
1

,ii"
SRL

Prima-
Fichir

Cu capital
autohton

16.08.
2022 57

452000
00-9 951626,00 tt4tgst,63 30.r2.2022

Au f91t aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabite (achizi{ii
verzi)? (DA/NU)

valoarea de achizifie 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:

criteriul de atribuire pentru lotuuloturile pentru care au fost aplicate
criterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut a

Costul cel mai scdzut c,

Cel mai bun raport catitate-preyfl

Cel mai bun raport calitate-cost n

Bacu.ruft Kaucauvu
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.    2    din  22.08.2022  .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Ministerul Mediului 
Localitate Mun. Chișinău 
IDNO 1021601000089 
Adresa MD 2004, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162 
Număr de telefon 022 204-587; 022 204-589. 
Număr de fax ------ 
E-mail oficial  cancelaria@mediu.gov.md 
Adresa de internet www.mediu.gov.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Elena Vacarciuc 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii 
de atribuire 
aplicate 

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

Procedura de 
achiziție 
repetată (după 
caz) 

Nr: 

Tipul obiectului 
contractului de 
achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri V  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul 
achiziției 

Aparatelor de aer condiționat (climatizatoare) de diferite capacități tehnice, 
inclusiv servicii de instalare. 

Cod CPV 39717200-3 
Expunerea 
motivului/temei
ului privind 
alegerea 
procedurii de 
atribuire (în 
cazul aplicării 
altor proceduri 
decât licitația 
deschisă) 

 

Procedura de 
atribuire (se va 
indica din cadrul 
portalului 

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1658237941326 
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1658237941326?tab=contract-notice 
Data publicării:20.07.2022  

mailto:cancelaria@mediu.gov.md
http://www.mediu.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658237941326
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658237941326?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658237941326?tab=contract-notice
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guvernamental 
www.mtender.go
v.md) 
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://mediu.gov.md/sites/default/files/Plan%20de%20achizi%C8%9Bii%20%
20anul%202022.PDF 
 

Anunț de 
intenție publicat 
în BAP (după 
caz) 

 
 

Tehnici și 
instrumente 
specifice de 
atribuire  
(după caz) 

□Acord-cadru  □Sistem dinamic de achiziție V 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) 

241 000,00 lei 

 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  25.07.2022 
Denumirea operatorului economic ---- 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

1. Cine este persoana responsabilă care poate arăta 
volumul de lucru.  
2. Prețul cu TVA sau fără TVA 

Expunerea succintă a răspunsului  1. Persoana responsabila a fost indicată. 
2. Prețul se indică și cu TVA și fără. 

Data transmiterii 20.07.2022; 
25.07.2022. 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1658237941326?tab=contract-notice 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

http://www.mtender.gov.md/
http://www.mtender.gov.md/
https://mediu.gov.md/sites/default/files/Plan%20de%20achizi%C8%9Bii%20%20anul%202022.PDF
https://mediu.gov.md/sites/default/files/Plan%20de%20achizi%C8%9Bii%20%20anul%202022.PDF
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658237941326?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658237941326?tab=contract-notice
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5. Până la termenul-limită (data _29.07.2022, ora 10:00), au depus oferta _3_ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Inoxplus SRL  1011600039984 Dumitru Covalenco 
2. ELPO 1004600009903 Andrei Coscodan 
3. CLIMATSISTEM SRL 1003600002217 Rodica Tarlapan 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Inoxplus SRL ELPO CLIMATSISTEM 
SRL 

Operator 
economic n 

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

Specificații tehnice prezentat neprezentat neprezentat  
Specificații de preț prezentat prezentat prezentat  
DUAE prezentat neprezentat neprezentat  

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

Declarație privind 
valabilitatea ofertei 

prezentat neprezentat neprezentat  

Dovada înregistrării 
persoanei juridice 

prezentat neprezentat neprezentat  

Informații privind 
asocierea 

prezentat neprezentat neprezentat  

Declarație privind 
lista principalilor 
livrări/prestări 
efectuate în ultimii 3 
ani de activitate 

prezentat neprezentat neprezentat  

Dovada deținerii 
contului bancar 
(curent) activ 

prezentat neprezentat neprezentat  

Situația financiară 
pentru ultimii 3 ani 

    

Certificat privind 
lipsa datoriilor la 
bugetul public 
național 

prezentat neprezentat neprezentat  

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

prezentat neprezentat neprezentat  

Declarație privind 
asigurarea 
transportului livrării 
bunurilor la sediul 
indicat de către 
beneficiar 

prezentat neprezentat neprezentat  
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Numărul de 
înregistrare din lista 
producătorilor EEE 

prezentat neprezentat 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 
Aparatelor de aer 
condiționat 
(climatizatoare) de 
diferite capacități 
tehnice, inclusiv 
servicii de 
instalare. 

Inoxplus SRL  210 800,00 17 buc + + 

ELPO 233 900,00 17 buc    

CLIMATSISTEM 
SRL 

234 000,00 17 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 

03.08.2022 Inoxplus SRL  Tipul agentului 
frigorific (freon) 

R32 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut  V                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
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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) 
Lot 1 
Aparat de aer 
condiționat  
Inverter (9000 
Btu/h) 

Inoxplus SRL  4 9 700,00 38 800,00 46 560,00 

Aparat de aer 
condiționat  
Inverter (12000 
Btu/h) 

Inoxplus SRL  3 10 000,00 30 000, 00 36 000,00 

Aparat de aer 
condiționat  
Inverter (18000 
Btu/h) 

Inoxplus SRL  9 14 000,00 126 000,00 151 200,00 

Aparat de aer 
condiționat  
Inverter (24000 
Btu/h) 

Inoxplus SRL  1 16 000,00 16 000,00 19 200,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

ELPO 15.08.2022 Poșta e-mail 
Andrei.coscodan@elpo.md 

CLIMATSISTEM SRL 15.08.2022 Poșta e-mail 
climatsistem@yahoo.com  

Inoxplus SRL 15.08.2022 Poșta e-mail 
tendere@inoxplus.md  

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

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorulu

i  
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/acord
ului-cadru fără 

TVA 
inclus

iv 
TVA 

Inoxplus SRL 

Autohton 28/2022 
22.08.202
2 

39717200
-3 21

0 
80

0,
00

 

25
2 

96
0,

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): 

 

mailto:tehno@accent.md
mailto:tendere@inoxplus.md
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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): 

252 960,00 lei 
(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  V                        

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: 
 
___________Igor Pșenicinîi_________      __________________ 

(Nume, Prenume) 
 
 
Secretarul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
___________Elena Vacarciuc_________      __________________ 

(Nume, Prenume) 
 



model-tip

DARE DB SEAMA

de atribuire a contractului de achtnliipublice M
de incheiere a acordului-cadru n
de anulare a procedurii de atribuire D

Nr. 2 din 12 august2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantd:

Denumirea autoritifii contractante Primaria satului Susleni
Localittae, satul Susleni,Raionul Orhei
IDNO: 1007601001776
Aoresa MD3548 s.Susleni,r-nul Orhei
NllmIr de telefon 023546941
Numli de fax 02354623R
I4ail oficial comuna. susleni(E sm ai I - com
Adresa de internet

Bogug Margareta

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

atp", procedurii de atribuire aplicate MCererea ofertelor de preluri nticitatie deschisa
nAltele: flndicqliJ

Procedurade achirffi Nr
Jipul.,obiectului .o@
acordului-cadru

Bunuri n Servicii EI Lucrdrin

Odiectul achizitG Servicii de cantind gi servicii de caterins
Cod CPVI 55500000-5

Proceduia de atribuir" (tr ro tratro an

:;lw!;;f[:;rnanrcn,at
Nr: 21060986
Link-ul: ocds-b3wdp 1 -MD- 1 65 9 43 621 5992
Data public aii:02.08.2022tE!&.-aaeffi Vachizitii.md: n e-licitatie md. n wnfen-der -.t

-";.tr";; 
" 
;r, inctusi in pranur de

1f 
ruffi:'J".JffiJ"ffixlffi"";.

MDa n Nu
Link-ul cdtre planul de achizifii publice puUticur
https ://susleni. sat.md/2022 I 0 | I 3 1 I primaria-
susleni-publica-planul-de-achizitii-a-lucrarilor-
planifi cate-pentru-anu l-2022 /

+p'itaeiltq'fi.p@ Data:
Link-ul:

T;#;:;:','^"'" 
ente sPecin-e de at'ibiire nAcord-cadru Msistem dinamic de achizilie

nLicitatie electronici nCnfelno clcnrrnni^
Sursa de {inanlare Mtsuget de stat; rBuget CNAM; nBuget CNAS;

nSurse externe; lAlte surse: flndicati/
varoarea estimAtd (ei,.ldld TVA) 346 414.00



3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care aufost solicitate clarifcdri)

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:
(Se va completa tn cazul tn care aufost operate modi/icdri)

6. Informa{ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare;i aferente DUAE prezentate de
cdtre operatorii economici:

Daia solicittrrii clarifi ctrrilor
Denum irea operatorului econom ic
Expunerea iuccintl a solicitiirii de clarificare
Expunerea succintl a respn ns,rl.ri

Dhta solicitirii cla rifi cI rilor
-Expuneiea succinil a solicitdrii de clarificare
Expunerea-!uccintl a rdspunsulu-
Dala transmiterii

Reiumatui modificirilor

l$,,cnr. 
iniBAPlalte mijloacelor de informar" aArpd flndicayi sursa utilizatd Si data publicdriiJ

Termen-limittr de depunere gi deschidai. 
" "fgrt.l".prelungit (dupd caz)

[Indicafi numdrul de zileJ

5. PAni la termenul-limit(data 12.09,2022, ora 12: 00), au depus oferta I ofertan{i:

; Denlmirea operatorului economic rDNO,

l. SC BRODETCHI SRL r00460600r297 Strut Ruslan

Denupr redocument
Denumirea operatorului economic

SC
BRODETCHI

SRL

Operator
economic n

Documentele ce constituie oferta

- 
" 
, - " (su ro rorrryro --ir, )-Jrrtoi,- nul'lurnri)i,^,)-u ,orur^- - tr,

rropunelea rennlca I prezentat
Propunerea financiard Drezenlal
DUAE '' prezental

\.crere oe parnclpare I prezentat

3;:l;;** 
privind val abi I itatea prezentat

"DeclaraJie privi nd dotdri I e
specifice, utilajul qi

echipamentul necesar pentru
indeplinirea corespun zdto ar e a
contraCtului

prezental

Declaralie privihd personal u I

de speci4litate- propus pentru
implementarea contractul ui

prezentat

Caief de.saraini , prezental

az



Meniul-model penru 10
iitelc,Sntorin norm el or
prev[zute in actele normative
qi legislative din RM)

prezerftat

prezentat

a' ::

din

prezentat

prezefial

I

I

(Informasia privind denumirea documenlelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din documentalia de alibuire Si se va consemna prin:
prczentat, neprezental nu corespunde (in cazul aind documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

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

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oferteifrnale
(Informa\ia privind "Corespunderea cu cerinlele de caliJicare " si "Corespunderea ca specificayiile tehnice " , se ya consemno prin: ,, + ,, in cazul
corespunderii Si prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

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

Opbratorul
:Cconomic

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica(i:

, Denumirea operatorului economic Motivul re!pingerii/descalifi clrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: pentru un singur lot M
Pentru fiecare lot u
Pentru mai multe loturi cumulate tr
Pentrutoate loturile a
Alte limitiri privind numtrrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: flndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi

11. Criteriul de atribuire aplicat: pre{ul cel mai scizut EI
Costul cel mai scfuut o
Cel mai bun raport calitate-pre1 o
Cel mai bun raport calitate-cost o (in cazul tn care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai mulre criterii de atribuire, se vor indica toate
criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12. Informatia privind factorii de evaluare aplica(i:

;i Denumirea,
operatorului

economtc

Pre{ui
ofeitei 

":
(fdra TVA)*

Cantitate
qi unitate ,

oe masura

Corqqpunderea 
I

culcer:intele ae
cuiin.u." i

CorespundCiea
gu specificaliil;-'' tehnite -,

Servicii de
cantind gi

servicii de
catering

SC BRODETCHI
SRL

34t 744.70 buc + -r



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

13. Reevaluarea ofertelor:

Factorii de evaluare \/aloarea din ofertl
Denumirea operatorului economic I

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

!&!i4l reevaludri i ofertelo r

l4' in urma examiniri, evalurrii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul p.o""o,r"iil]l,.tn,,t". .*decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizi{ie publicd:
In temeiul art. 71 alin. lit
Argumentare:

15' fnformarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

(Informarea operatorilor economici impticali in procedura de atribuire d?!pi1 deciziile grupului de lucru pentru achizilii serealizeazdtn conformitate cuprevederil" orlt. 31 at Legiinr. I3l din 3 iutii 2015 prrvini aihtrz4iitepubtice)
16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(selectali termenul de asteptare respectat. calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. l3l din 3 iulie 20ls privindachiziliile publice, inclusiv a.termenilor de asteptare, se efectueaza in conformitate iu prevederite TITLUL(JI IV CapitolutI (Calcularea Termenului) ar Codurui Civir ai R-epubticii Mordova).

1 7. Contractul d e achizilie/ aco rd ul_cad ru incheiat :

Denumirea
lotului

Denumiiea
operatorului

economic l.=

Cantitate si
unitate de
misuri .

Preful unitar
(fnrl TvA)

Pregul total
(firI TVA) 

,

Servicii de
cantini qi
servicii de
catering

SC
BRODETCHI
SRL buc

341744.70 34t 744.70 382 800.00

n cazul in care valoarea estimatd a contractut"i
este mai micd dec6t pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015

ivind achizitiile publice

fl6 zile in cazul t.atts-ite.iicom@rin
4qij]oace electronice si/sau fax n
I Il zile in cazul netransmit.rii co-.rni.arii

mi.iloace electronice gi/sau fax a
cazul in care valoarea estimatd a .ontr*tului

este egald sau mai mare dec6t pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 13 1 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

I I I zile in cazul transmiterii comunic.Arii prin
miiloace electronice gi/sau fax a
f-1 1 . .r 

^LJ Io zle IncazuL netransmiterii comunicdrii
n miiloace electronice gi/sau fax n

4



Cu capital ,

autohfon/
Cu capital ,

mixVasocie
rel .:

Cu capllai 
I

strtriri .i

,*

,"""",Hljffi

:.]:j:i itiiili

: iji

'c; 'i

cP\n, :

t 
t*'

ffik.;;

flat ."J:]4.:ili ffi
JU |'r(UD-IJ'I'cHI
SRL 23.08.2022 55500000-5 341744.70 382800.00 31.12.2022

ra' Informalia privind achizi{ii publice durabile (achizifii verzi) ftubrica datd se compteteazd doar in cazut tn care ta
procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a'incheiat contract/contracte pentru lot4oturi pentru care aufost
aplicate criterii de durabilitate):

Prin prezenta dare de sesmd, grupul de lucru declard cd termenul de s$teptare pentru tncheieres eontractuluilcontrsclelor
indicate afost respectat (exceptfrnd cazurile prevdzute de urt. 32 ulhr. (51 ot t"gii or. t3l din 3 iutie 20IS privind achizi(iile
publice )' precum qi cd tn cazul depunerii contestaliilor gi/sau recep(iotndrii rapoartelor de monitorizari, aceastea aufost
examinate qi solulionate.

Prin ptezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectituclinea desfdsardrii procedarii de achiTilie,
fapt pentru care poartd rdspundere confonn prevederilor legatein vigoare.

grupului de I achizi{ii:

(Nume, Prenume)



model-tip

DARE DE SEAMA

,/ de atribuire a contractului de achizifii publice n

de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 14 din 18 august2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantd:

Denumirea autorititii contractante IMSP Institutul de Cardiolosie
Localitate Chisinau
IDNO 10036001506r3
Adresa Testimitanu29ll
NumIr de telefon 0222s6080
NumIr de fax 022733600
E-mail oficial ic achizitii (d,gm ai l. c o m
Adresa de internet lcardioloeie.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Stoicev Tatiana, 022 256-125

2. Date cu privire la procedura de atritruire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate nCererea ofertelor de pre{uri
Procedura de achizi{ie repetatl (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizifie/
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul achizitiei Inventar moale pentru anul2022
Cod CPV 39500000-7
Expunerea motivuluiitemeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita{ia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental
w\uw.mtender.eov.md)

Nr: Nr: ocds-b3wdp1-MD-l 651224637198-EV-
16s1227048ss3
Link-ul: Link-ul: https://e-licitatie.md/contract-
noticel35229

Data publ ic drii: 29 I 04 I 2022
Platforma de achizitii publice utilizatl e-licitatie.md;

Procedura a fost inclus[ in planul de
achizifii publice a autorit[{ii contractante

nDa
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
https : //i cardio logie. md/wp-
content/upl oads I 2022 107lplanul -actualizat-iulie-
2022.pdf

Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

COP

Sursa de finanfare Bueet CNAM
Valoarea estimati (e| ftrd TVA) 238 000.00



3. Clarific[ri privind documenta{ia de atribuire:

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

4. Modific[ri operate in documentafia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care aufost operate modificdri)

5. Pflnl la termenul-limitd (data 11.05.2022,ora 11:-00 )o au depus oferta 4 ofertanti :

6. Informafii privind ofertele depuse gi documentele tle calificare;i aferente DUAE prezentate de

cltre operatorii economici:

Data solicitlrii clarificlrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintfl a solicitlrii de

clarificare
Expunerea succintl a risPunsului
Data transmiterii

Rezumatul modifi clrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (dupd caz.

Termen-limit[ de depunere;i deschidere a

ofertefor prelungit (dupd caz)

findicayi surso utilizatd ;i data publicdriiJ

findicali numdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

l ,,Sarm rrSA 1 00360006 1 64 I

) ,,Anghel-Lux,, SRL 1014600041979

3. II POPOZOGLO R.A. 100461 1000023

4. SC,,Dorogan Textil,, SRT, 1019600029314

Denumire document
Denumirea o atorului economic

Sarm SA II POPOZOGLO
R.A.

Dorogan Textil
SRL

Anghel-Lux

e

Documentele ce constituie oferta
va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu core

DUAE prezemal prezentat prezentat

Specificalii tehnice prezentat prezentat prezentat

Specificatii de pret prezentat Drezentat Drezentat

Se va

Documente de calificare
consmna prin: prezentat, neprezentat, nu core

Declaralie privind valabilitatea
ofertei

prezentat prezentat prezentat

Cerere de participare prezentat orezentat orezentat

Certificat privind atribuirea
confului bancar

pre:entat prezentat prezentat

Certificat privind lipsa sau

existenla restanlelor fala de bugerul

oublic national

pre:entot prezentat prezentat

Certificat lDeciziel Extras de

inresistrare
pre:entat prezentat prezentat

Declaralie pre:entaI Drezentol prezentat

Aviz sanitar pentru fiecare Produs
in parte / Certificat de

conformitate/calitate

pre:entat prezentat prezentat

Certificat de conformitate a pre:entat
materie prime

prezentat prezentat



pre:entat I pre:entatRaport de incerclri la lesdturd 5i

prezentat

(lnformayia privind denumirea documentelor pt"ezentate se va indica in conformitate cu cerinyele din

documentalia de atribuire Ei se va consemna prin; preZentat, neprezentat' nu corespunde (in cazul

cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

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

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Preful
ofertei

({Era TVA)*

Cantitate
gi unitate

de
mlsuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

l.Perne (60x60)cm
SARM SA 3 400.00 60 + +

2.Cuvertur[ Pentru
nat 1.60x2.10 m

SARM SA 8 160.00 80
+ +

3.Husa pentru
saltele 1.95x0.90m
Piele artificiali
ecoloqic[

SARM SA 4 380.00

20

+ +

4.Husfl pentru
saltele din tricotaj
2.00x0.90x 0.20m
(flexsibii)

II POPOZOGLO
R.A.

18 999.00

95

+ i

5.Saci pentru
producte (pine)

II POPOZOGLO
R.A.

349.00
6

+ +

6.Capot/halat/
(medical ) pentru
femei) cu logotip

IIPOPOZOGLO
R.A.

50 000.00
200

+ +

T.Costum medical
unisex cu logotiP

SARM SA 29 440.00

29 s00.00
120

+

II POPOZOGLO
R.A.

+ +

100

+
8.Costum medical
cu embleml
(infermiere)

SARM SA 25 600.UU

29 8s0.00
II POPOZOGLO

R,A.

+ +

9.Costum
(bufetier[) cu
imprimeu si
cu logotip

SARM SA 9 200.00

40

+

Dorogan Textil
SRL

9 3r9.99 +

II POPOZOGLO
R.A.

1 1 940.00 + +

l0.Capot/halat/
(medical) pentru
barbati) cu logotiP

SARM SA 6 630.00

30

+ +

l l.Costum
chirurgical cu
logotip -pentru
barbati

SARM SA r2 960.00

60

+ +

l2.Uniforma
lucratori auxziliari
cu logotip

Dorogan Textil
SRL

n 299.99
30

+ +

l3Uniforma /paza
Costum cu logotiP
GAZA)

Dorogan Textil
SRL

4 950.00
t2

f +



* In cazul utilizdrii licitaliei elecn'onice se va indica preyul ofertei finale
(lnformayia privind "Corespunderea cu cerin;ele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificayiile
tehnice" , se va consemna prin: ..-" in cozul 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 prefului anormal de sclzut) s-

a solicitat:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

r' Pentru fiecare lot r
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile n
Afte limitari privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: flndica;iJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

I l. Criteriul de atribuire aplicat:

'/ Preful cel mai scizut r
Costul cel mai scAzut tr

Cel mai bun raport calitate-pre( I
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)

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informatia solicitati Rezmatul rlspunsului
oneratorului economic

Ca urmare deciziei ANSC nr. 03D-125-22 din 19.07.2022, tn procesul de reevaluare aufost solictate
clarilicdri

21.07.2022 I.I. POPOZOGLO R.A. Prezentarea
certificatului de

conformitate a materiei
prime, cf p.16 din
anuntul de oarticioare

prezentat

9. Ofertan(ii respinqi/descalificafi:

Denumirea oneratorului economic Motivul respingerii/descalifi clrii
,,Sarmo, SA - Lot 7 (Costum medical unisex cu logotip) - Se descalific[

agentul economic din motiv ca in urma evaludrii mostrei costumul

prezentat nu corespunde marimilor dupd standard (bluza mai mare,

pantalonii conform marimii).
- Lot 8 (Costum medical cu emblemf, (infermiere) ) - Se

descalificd agentul economic din motiv ca in urma evaludrii mostrei

mineca costumului prezentat nu este de 3 sferturi cum sa solicitat.
- Lot 9 (Costum (bufetierd) cu imprimeu si cu logotip) - Se

descalificd agentul economic din motiv ca in urma evaludrii mostrei

prezentate mineca costumului este scurta, nu este de 3 sferturi cum sa

solicitat.

Dorosan Textil SRL - Se descalificd agentul economic din motiv ca in urma evaludrii

mostrei prezentate mineca costumului este scurta, sa solicitat minecd de

3 sfernrri.



ll- ldrcetit prirind factorii de evaluare aplicagi:

fie :: --.;'':p .e n penrru lorw'ile care au fost an'ibuite in ba:a criteriilor : cel mai bun raport calitate-prey

-i; .'ej mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

- Reevaluarea ofertelor pentru loturile 7,8,9 (Ca urmare a deciziei AIVSC nr. 03D-425-22 din
t 9.07.2022)

decizia ANSC nr. 03D-425-22 din 19.07.2022

Solicitarea suplimentard a certificatelor de conformitate a

materiei prime qi anexarea lor la dosar, ca urrnare a reevaluirii
loturilor 7 ,8,9, autoritatea contractantd, a declaral cdqtigdtoare

oferra I.l. PoPozoGLo R.A.

14. in urma examiniri, evaluirii ;i comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1 Total

Denum re factorul I Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total

Denum re factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificlrile operate

Denumirea lotului Denum irea operatorului
economic

Cantitate
gi unitate

de misurd

Preful
unitar

(firi TVA)

Pre{ul total
(fnr5 TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

l.Perne (60x60)cm SARM SA 60 buc. 56,66 3 400.00 4 080,00

2. pentru pat
1.60x2.10 m

SARM SA 80 buc 102,00 8 160.00 9 792.00

3.Husa pentru saltele
1.95x0.90m
Piele artificiali
ecolosicl

SARM SA 20 buc 219,00 4 380.00 5 256,00

4.Husi pentru saltele
din tricotaj
2.00x0.90x 0.20m
(flexsibi[)

II POPOZOGLO
R.A.

95 buc 199,989 l8 999.00 22 798,80

5.Saci pentru
producte (pine)

II POPOZOGLO
R.A.

6 buc 58,1 66 349.00 4l 8,80

6.Capotlhalatl
(medical) pentru
femei) cu losotin

II POPOZOGLO R.A. 200 250.00 s0 000.00 60 000,00

T.Costum medical
unisex cu logotip

II POPOZOGLO
R.A.

120 buc 245,833 29 500.00 35 400,00

8.Costum medical cu
embleml
(infermiere)

II POPOZOGLO
R.A.

1 00 buc 298,50 29 8s0.00 35 820,00

9.Costum (bufetierd)
cu imprimeu si
cu losotin

II POPOZOGLO 40 buc
R. \.

298,50 1l 940.00 14 328,00

5



tff-;mLeler
*lr pentru
frftetil cu logot

SAR\I SA i0 buc .UU

l

6 6i0. )o.

ll.Cmtum
chirurgical cu
logotip -pentru
barbati

SARM SA 60 buc 216,00 12 960.00 l5 552,00

l2.Uniforma
lucratori auxziliari
cu losotip

Dorosan Textil SRL 30 buc 376,666 n 299.99 l3 559,99

13.Uniforma lpaza
Costum cu logotip
(PAZA)

Dorogan Textil SRL 12 buc 412,50 4 950.00 5 940,00

630.00 7956.00

Anularea procedurii de achizilie public[:

in temeiul art. 7 | ahn. lit

Argumentare:

(lnformarea operatorilor economici implica{i in procedura de atribuire despre deciziile grupului de

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

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

./ 6 zile in cazul transmiterii comunicirlt
prin mijloace electronice gi/sau fax r

n l1 zile incazul netransmiterii comunicdrii
n miiloace electronice si/sau fax I
1 1 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin

loace electronice si/sau fax I
n l6 zile in cazul netransmiterii comunic[rii

in miiloace electronice si/sau fax n

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. l3I din 3 iulie
2015 privind achiziyiile publice, inclusit,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 achizitie/acordul-cadru incheiat:

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

,,$arm,, SA 26.07.2022 e-mail

,Anghel- Lux,, SRL 26.07.2022 e-mail
II POPOZOGLO R.A. 26.07.2022 e-mail

,,Dorogan Textil,, SRL 26.07.2022 e-mail

n 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

n cazul in care valoarea estimata a contractului
este egalS sau mai mare decdt pragurile
prevdzute laarL.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice



Denumirea
operatorului

economic

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixtlasocie

re/
Cu capital

strlin

Numlrul
$i data

contractului/ acordului-
cadru

Cod
CPV frr[ TVA inclusiv

TVA

Termen de
valabilitate al
contractului/
acordului-

cadru

II
POPOZOG
LO R.A,

MD-
16512246
37198-2

t8.08.22
39s000
00-7

140638,00 168765,00 31.12.2022

SC,,DORO
GAN
TXTIL,,
SRL

MD-
r6s12246
371 98-l

29.07.22
395000
00-7

16249,99 19499,99 31.12.2022

SA

,,SARM,,

MD-
165t2246
37198-3

07.07.22
39s000
00-7

35530,00 42636,00 31.12.2022

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tn
cazul tn care la procedura de achizilie publicit aufost 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 seamii, grupul de lucru declard cd termenul de a;teptilre pentra tncheiereo
controctului/contrsctelor indicute ofost respectat (exceptitnd cazurile prevdzute de ort, 32 utin. (3) at Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind ochiziyiile publice ), precum ;i cd tn cazul depunerii contesta(iitor ;i/sau
recepliondrii rapoortelor de monitorizore, oceostea aufost exominote ;i solutionate,

Prin prezenta dore de seamd, grupul de lucru pentru achizitrii conlirmd corectitudineo desfdsuriirii proceclurii
de achiTilie,fapt pentru core poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare,

Au fost aplicate criterii pentru achizifii publice durabile (achizi{ii
verzi)? QA/NU

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): firai"tti*r"., fVll

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 scitzut .
Costul cel mai scdzut r:

Cel mai bun raporl calitate-pre1o

Cel mai bun raport calitate-cost 
=

Conducdtoml grupului de lucru pentru achizitii:



1 
 

   model-tip 

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  22.08.2022.    
Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante LT N.Mihai s.Ciobalaccia,r-l Cantemir 
Localitate s. Ciobalaccia, r-nul  Cantemir 
IDNO 1013620008153 
Adresa s. Ciobalaccia, r-nul  Cantemir 
Număr de telefon 0273-70-2-63;  076740195 
Număr de fax 0273-70-2-63 
E-mail oficial  ninapetreanu@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Petreanu Nina 

Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri X□  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Procurarea produselor alimentare com.ciobalaccia 
r.Cantemir perioada 01.09.2022-30.12.2022 

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: 21060939 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1659359144194 
Data publicării:01.08.2022 

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 

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 154600 lei 
 
 

Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

mailto:ninapetreanu@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
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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 15.08.2022_, ora 14_:00_), au depus oferta _5 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1.  SRLSlavena Lux 1002600003240 Smirnov Alexandru 
2  SRL Baguete 0990911267585 Balsacova Ecaterina 
3 SA Fabrica de Unt din Floresti 1003607011922 Grigosas Andrei 
4 II Sinteacova Svetlana 1008611000021 Sinteacova Svetlana 
5 SRL Nobil Prest 1010600021038 Calugher Vadim 

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

Denumirea operatorilor 
economici 

Propunerea 
tehnică  

Propunerea                             
financiară 

DUAE Documentatia Standart 
(după caz) 

 SRLSlavena Lux prezentat prezentat prezentat prezentat 
SRL Buguette prezentat prezentat prezentat prezentat 
Fabrica de un Florești prezentat prezentat prezentat prezentat 
SRL Nobil PREST prezentat prezentat prezentat prezentat 
II Sinteacova Svetlana prezentat prezentat prezentat prezentat 
 

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

Denumire document 
 Denumirea operatorului economic  

Unita
tea de 
masur
a 

Cantitat
ea  

SRL 
Slavena 
Lux 

 SRL 
Baguete 
 

SRL 
Nobil 
Prest 

 

 

SA 
Fabrica 
de unt 
din 
Floresti 

IISinte
acova 
Svetla
na 

Lotul I/ carne         

Carne de porc fără os kg 120 102.08 98.33 95.00   
Piept de pui kg 150 63.74       82.50 70.00   
Pulpa de pui kg 120 34.83 60.00 38.95   
        
LOTUL  2 / peste        
Pește fără cap „Argentina ” kg 70 50.00    63.33    
Pește fără cap „Mintai” kg 70 62.14       48.24    
LOTUL  3 / lactate        
Lapte pasterizat l 500  14.58  12.87  
Unt de vaci pac 100  39.81  33.52  
Brînză de vaci(tvorog) kg 200  77.78  66.57  
Smîntînă 

pac 
80  26.11  21.67  
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LOTUL 4 / panificatie        
Pîine buc 1800 - - - - - 
Chiflă cu magiun 

buc 
1000 - - - - - 

LOTUL 5  /diverse produse 
alimentare  

      

Cr. de arnaut kg 50 18.33 20.83    17.33   
Cr. de  griș kg 60 15.00 15.00    13.67   
Cr. de griu  kg 40 9.58 9.93    9.17   
Crupe de orz  kg 50 9.58 9.93    9.17   
Hrișcă cu bob întreg kg 70 39.00 40.00 38.33   
Făină de grîu kg 50 12.50 11.83 10.42   
Paste făinoase(asorti) kg 70 16.50 15.83 15.00   
Orez cu bob rotund kg 120 21.67 27.50 21.67   
Fasole kg 110 25.92 26.69 23.69   
Mazăre uscată pac 100 12.03 12.41 11.11   
Tăiței cu ou pac 50 11.82 16.00 13.67   
Lavas b 500 8.33 10.42 8.38   
Ouă proaspete de găină buc 1600 2.00 4.17 2.50   
Suc multi-fruct asorti borc 120 33.33 35.83 34.17   
Suc de roșii borc 10 33.33 35.83 33.33   
Magiun de mere borc 80 21.50 22.50 22.50   
Mazăre verde borc 30 12.50 12.08 12.00   
Pastă de tomate borc 60 24.17 23.33 30.00   
Biscuiți cu lapte topit kg 100 29.17 26.67 25.83   
Pesmeți cu stafide kg 50 38.88 48.89 37.96   
Foi de dafin pac 50 1.33 1.88 1.87   
Piper negru măcinat pac 40 3.17 9.75 8.33   
Pătrănjel uscat pac 60 4.00 2.75 2.67   
Mărar uscat pac 60 4.00 2.75 2.67   
Leuștean uscat pac 60 5.83 5.13 3.83   
Bors acru  clasic  P 30 5.50 4.88 5.33   
Sare iodată kg 75 7.08 8.67 7.33   
Usturoi kg 15 25.00 64.81 55.56   
Ulei  de floarea soarelui l 150 36.67 35.83 35.83   
Zahăr tos kg 150 23.14 22.04 20.00   
Ceai negru pac 20 20.00 32.75 17.00   
Cacao  p 10 13.58 12.33 12.83   
Vanilin  buc 80 1.33 1.10 1.00   
Oțet l 16 9.58 8.16 7.83   
LOTUL  6 fructe/legume        
Lămîie kg 20  38.33 23.33  30.20 
Mere kg 500  10.19 6.57  5.70 
Sveclă roșie kg 100  13.89 6.30  9.00 
Morcov kg 150  13.89 6.30  8.30 
Varză kg 300  14.81 7.59  11.00 
Ceapă kg 200  13.89 6.30  10.00 
Cartofi kg 1200  11.11 7.23  6.50 
Ardei gras  kg 100  22.22 31.48  29.00 
Rosii proaspete  kg 300  29.63 27.77  25.00 
Fructe uscate  kg 50  49.92 51.67  50.00 
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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)) 
 

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) 

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  □ XXX 
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  □XXX                        
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   
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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 
total 
fără 
TVA 

Prețul 
total cu 

TVA 

I lot-carne 

SRL Slavena 
Lux 

    
Carne de porc fără os 120 102.08 12250.0 14700.00 
Piept de pui 150 63.74 9561.0 11472.00 
Pulpa de pui 120 34.83 4180.00 5016.00 
     
LOTUL  2 / peste 

SRL Baguette 
    

Pește fără cap „Argentina ” 70 63.33 4433.10 5320.00 
Pește fără cap „Mintai” 70 48.24 3376.90 4052.30 
LOTUL  3 / lactate 

Fabrica de unt 
din Florești 
 
 

    
Lapte pasterizat 500 12.87 6435.00 6950.00 
Unt de vaci 100 33.52 3352.00 3620.00 
Brînză de vaci(tvorog) 200 66.57 13314.00 14380.00 
Smîntînă 80 21.67 1733.60 1872.00 
     
LOTUL 4 / panificatie 

 

    
Pîine 1800  

Chiflă cu magiun 1000    
LOTUL 5  /diverse produse 
alimentare 

SRL Nobil 
Prest 

    

Cr. de arnaut 50 17.33 866.50 1040.00 
Cr. de  griș 60 13.67 820.20 984.00 
Cr. de griu  40 9.17 366.80 440.00 
Crupe de orz  50 9.17 458.50 550.00 
Hrișcă cu bob întreg 70 38.33 2683.10 3220.00 
Făină de grîu 50 10.42 521.00 625.00 
Paste făinoase(asorti) 70 15.00 1050.00 1260.00 
Orez cu bob rotund 120 21.67 2600.40 3120.00 
Fasole 110 23.69 2605.90 2814.90 
Mazăre uscată 100 11.11 1110.60 1200.00 
Tăiței cu ou 50 13.67 683.30 820.00 
Lavas 500 8.38 4190.00 4525.00 
Ouă proaspete de găină 1600 2.50 4000.00 4800.00 
Suc multi-fruct asorti 
Suc de roșii 

120 34.17 4100.40 4920.00 
10 33.33 333.27 400.00 
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Magiun de mere 80 22.50 1800.00 2160.00 
Mazăre verde 30 12.00 360.00 432.00 
Pastă de tomate 60 30.00 1800.00 2160.00 
Biscuiți cu lapte topit 100 25.83 2583.00 3100.00 
Pesmeți cu stafide 50 37.96 1898.00 2050.00 
Foi de dafin 50 1.87 93.50 112.00 
Piper negru măcinat 40 8.33 333.20 400.00 
Pătrănjel uscat 60 2.67 160.20 192.00 
Mărar uscat 60 2.67 160.20 192.00 
Leuștean uscat 60 3.83 229.80 276.00 
Bors acru  clasic  30 5.33 159.90 192.00 
Sare iodată 75 7.33 549.75 660.00 
Usturoi 15 55.56 833.40 900.00 
Ulei  de floarea soarelui 150 35.83 5374.50 6450.00 
Zahăr tos 150 20.00 3000.00 3240.00 
Ceai negru 20 17.00 340.00 408.00 
Cacao  10 12.83 128.30 154.00 
Vanilin  80 1.00 80.00 96.00 
Oțet 16 7.83 125.28 150.40 
LOTUL  6 fructe/legume     
Lămîie 

 

20 30.20 604.00  
Mere 500 5.70 2850.00  
Sveclă roșie 100 9.00 900.00  
Morcov 150 8.30 1245.00  
Varză 300 11.00 3300.00  
Ceapă 200 10.00 2000.00  
Cartofi 1200 6.50 7800.00  
Ardei gras  100 29.00 2900.00  
Rosii proaspete  300 25.00 7500.00  
Fructe uscate  50 50.00 2500.00  

 

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. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
SRL Slavena Lux 16.08.2022 e-mail,  
SRL Nobil Prest 16.08.2022 e-mail 
Fabrica de unt din Florești 16.08.2022 e-mail 
AO IuginTerTrans 16.08.2022 e-mail 
SRL Baguette 16.08.2022 e-mail 
SRL Lapmol 16.08.2022 e-mail 
Sinteacova Svetlana 16.08.2022 e-mail 
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(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru 
pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 
privind achizițiile publice) 

 
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 

XXX 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 

Întreprinde
rea: 

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/ac
ordului-cadru fără TVA inclusiv 

TVA 

SRL 
Slavena Lux 

Cu 
capital 

autohton 

12 
22.08.2022 15800000-6 

25991.00 31188.00 
30.12.2022 

SRL Nobil 
Prest 

Cu 
capital 

autohton 

13 22.08.2022 
15800000-6 

46399.00 54043.30 30.12.2022 

SA Fabrica 
de unt din 
Florești  

Cu 
capital 

autohton 

14 22.08.2022 
15800000-6 

24834.60 26822.00 30.12.2022 

II 
Sinteacova 
Svetlana 

Cu 
capital 

autohton 

15 22.08.2022 
15800000-6 

31599.00 31599.00 30.12.2022 

SRL 
Baguette 

Cu 
capital 

autohton 

16 22.08.2022 
15800000-6 

7810 9372.30 30.12.2022 

 

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)? (DA/NU) ___________ 
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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  □             
XXX           

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 SЕЛN{Д
privind modifi c:rrea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cad ru

Nг. 22 din 2з.08.2022

Date cu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

II. Date сu priviгe la рrосеdurа t|e achizifie:

IIl. Date сu рriчirе la contractul de achizi{ie/acordul-cadru:

Ltrсгёгi п

Da г:

Ё, gei аБ rt"i Ы- Б gй-СТЧ Д йЪ
Buget CNAS п Surse ехtеrпе rl
Аhе surse: Ilпdica|i]

Data deciziei de atribuire
acordului-caclru

а contractului cle achizi{iel ] rsZ0 о,г |0.12.202l

Denumirea о rului economic Srl .\linr Total
Nr, qi data contractului de achizi{ie/acordului-cadru }Ъ{OЗ

I Data: l0.12.202!
Fаrа Т\'.\:
ýJ03 от 10.12.2021 SRL Alim Total
23J 9{2JЗ }tо.-I-Iавских леев,

I)enumirea autorititii contractante Примария мун. Ком
Localitate Mvll. KoMDaT
IDNo 1007601000285
Adresa мун. Комрат, ул. Третьяlковаr 36
Numйr de telefon 0(298) 2-26-60
Numir с|е fax Q@9q) 2-45_93
E-nrail oficial ,с_о,ццtацimq!цС@дцLц
Adresa de internet
реrsоапа de contact
(пuпле, рrепullте, te l еfоп, e-mail)

Михайлова Щина (068371 109)

Tipul proccdurii de achizi{ie сcЙ"i БiЬrrc Ь,. de р,€t,-Ъ--
Licitalie deschisa|: Altele: I Iпdiсu|i

Obiectul achiziliei Овощи и фрукты для нужд
подв едо м с,гв etI н ых уч режлений

цримарии Myrl. Комрат с яtIваря по

_l!I9д! л??L_
Cod СРV 15300000-1
valo:rrea estimati а achizitiei 448 ti74,06

tчr: о"сi-ьз*ср t -м lj- ir,зzilt o)izq3

Lirrlc achizitii.md

Nr. qi link-ul рrосеdчrii (se va iпdica diп cadrul
р or t al u l u i guч еrп апlеп t al wwlll, mt еп d er. goy. md )

Data rlublicйrii апuпtului de participare
Data (datele) 9i referin(a (referin{ele) рuЬliсйrilоr
апtеriоаrе in Jurпаlul Oficial al Uniunii Еurорепе
privind proiectul (proiectele) la саrе se rеfеrй anun{ul
respectiv (duрd caz)

TipuI contractului de achizi{ie/acordului-cadru
Contractul de achizilie/acordul-cadru se rеfегй la чп
proiect qi/sau рrоgrаm finanfat din fonduri ale Uniunii

Sursа de finan(are

vаlоаrеа contractului de achizitie/acoгdului-cadru



10.12.202 l SRL A|im'Гоtаl 281
930.б8 молдавских леев,

Теrшеп а" чаББпitй

о 30.08.2022

Тiрul mоdifiсйril,ог

Temeiul juridБ
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DARE DE SEAMĂ 

de anulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţii publice privind 
achiziţionarea lucrărilor de reparație a acoperișului şi etajului II a edificiului 

CM Rîșcani din str. Ștefan cel Mare, nr. 1, or. Rîșcani 
 
 

Nr. 148/22 din 24.08.2022               
 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP) 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1002600024700 
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42 
Număr de telefon 022 504021 
Număr de fax 022 212259 
E-mail oficial  asp@asp.gov.md 
Adresa de internet www.asp.gov.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

ala.musteata@asp.gov.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitaţie deschisă 
Procedura de achiziție repetată (după caz) - 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Lucrări  

Obiectul achiziției Lucrări de reparație a acoperișului edificiului 
CM Rîșcani din str. Ștefan cel Mare, nr. 1, or. 
Rîșcani 

Cod CPV 45454000-4 
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: ocds-b3wdp1-MD-1659356455267  
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1659356455267  
Data publicării: 01.08.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată 
 

www.achizitii.md  

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

Da 
Link: 
http://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-
publice/planul-anual-de-achizitii-publice  

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data: 25.02.2022 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/b
ap_nr_15_4.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de - 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659356455267
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659356455267
http://www.achizitii.md/
http://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
http://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_15_4.pdf
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_15_4.pdf
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atribuire  
(după caz) 
Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 950 000,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost. 

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

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

5. Până la termenul-limită (data 23.08.2022, ora 11:00), nu a fost depusă nici o ofertă. 

Nr. Denumirea operatorului 
economic IDNO Asociații/administratorii 

1 - - - 

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

 
Denumirea documentului 

Denumirea 
operatorului 

economic 
 

- 
Documentele ce constituie oferta 

(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică Nu a fost depusă 

nici o ofertă. Propunerea financiară 
DUAE 
Garanția pentru ofertă (după caz) 

Documentele de calificare 
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în 
situația condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii 
sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani 
(formularul Declarației va fi publicat pe SIA  „RSAP” (MTender)) - 
Declarație pe proprie răspundere - în termen de 5 zile după data 
comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul 
desemnat câștigător va prezenta această Declarație autorității contractante 
și Agenției Achiziții Publice - copia în format electronic de pe documentul 
pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii 
electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a 
operatorului economic 

Nu a fost depusă 
nici o ofertă. 

Intenția de participare în cadrul procedurii de achiziție - cerere de 
participare completată conform Anexei nr. 7 la Documentația standard 
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 - copia 
în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat 
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prin semnătura electronică a operatorului economic 
Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 120 de zile - Declaraţie 
privind valabilitatea ofertei, completată conform Anexei nr. 8 la 
Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 
115 din 15.09.2021 - copia în format electronic de pe documentul pe suport 
de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau 
documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic 
Devizul ofertă (formularele F3, F5, F7), întocmit conform prevederilor 
actului normativ CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea 
devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse” 
Copiile în format electronic de pe documentele pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentele 
confirmate prin semnătura electronică a operatorului economic. 
Expunerea detaliată a graficului executării lucrărilor. Graficul de executare 
a lucrărilor, completat conform Anexei nr. 10 la Documentația standard 
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021 - copia 
în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat 
prin semnătura electronică a operatorului economic. 
Atestarea tehnico-profesională a dirigintelui de șantier (Construcţii civile, 
industriale şi agrozootehnice). Copia certificatului în format electronic de 
pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic. 
Atestarea cunoștințelor în domeniul securității în muncă. Copia adeverinței 
în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat 
prin semnătura electronică a operatorului economic. 
Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică. Copia avizului completat 
conform Anexei nr. 22 la Documentația standard aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021, în format electronic de pe 
documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic. 
Menținerea garanției lucrărilor pentru o perioadă de 5 ani. Declarație pe 
propria răspundere - copia în format electronic de pe documentul pe suport 
de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau 
documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic 
*Dispunerea de dotări specifice, utilaj și echipament necesar. Declarație 
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a contractului, completată conform Anexei nr. 
14  la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor 
nr. 69 din 7 mai 2021 - copia în format electronic de pe documentul pe 
suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice 
sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului 
economic. 
*Dispunerea de personal de specialitate în domeniu. Declarația privind 
personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului, 
completată conform Anexei nr. 15 la Documentația standard aprobată prin 
Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021 - copia în format 
electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără 
aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura 
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electronică a operatorului economic 
*Experiență specifică în executarea lucrărilor similare (art. 22 alin. (3) lit. 
a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice). Declarație privind 
experiența similară de minim 5 ani de activitate, completată conform 
Anexei nr. 12 și, respectiv, Declarație privind lista principalelor lucrări 
executate în ultimul an de activitate, completată conform Anexei nr. 13 la 
Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 69 
din 7 mai 2021 
Declarațiile vor fi însoțite de certificări de bună execuție pentru cele mai 
importante lucrări, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări 
similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului 
contract sau valoarea cumulativă a tuturor contractelor executate în ultimul 
an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului 
contract. Certificările de bună execuție indică beneficiarii, indiferent dacă 
aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați, valoarea, perioada și 
locul execuției lucrărilor și precizează dacă au fost efectuate în 
conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la 
bun sfârșit (copiile proceselor-verbale de receptie la terminarea lucrarilor). 
 

Copiile în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică 
*Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova - copia Extrasului din 
Registrul de stat al persoanelor juridice în format electronic de pe 
documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic 
*Datele din Registrul informației criminalistice și criminologice al 
Republicii Moldova -  copia cazierului judiciar al persoanei juridice în 
format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat 
prin semnătura electronică a operatorului economic 
*Informația privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor 
şi contribuţiilor de asigurări sociale - copia certificatului SFS privind lipsa 
sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional în format electronic 
de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic 
*În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, va solicita 
prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, 
conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: nu se aplică. 

Denumirea 
lotului 

 
Denumirea  

operatorului economic 

 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantita 
te și 

unitate de 
măsură 

Corespun 
derea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespun 
derea cu 

specificați
ile tehnice 

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

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu se aplică. 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
- - 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: nu se aplică. 
 

 
Denumirea lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA), 

lei 

Prețul total  
(fără 

TVA), lei 

Prețul total 
 (inclusiv 
TVA), lei 

- - - - - - 
 

Anularea procedurii de achiziție publică:  
 
În temeiul prevederilor art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile 
publice, se anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice privind 
achiziţionarea lucrărilor de reparație a acoperișului edificiului CM Rîșcani din str. Ștefan cel 
Mare, nr. 1, or. Rîșcani.  
 
Argumentare: Nu a fost depusă nici o ofertă. 

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
- - - 
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16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: nu se aplică. 
 
În cazul în care valoarea estimată a contractului 
este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 
privind achizițiile publice 

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

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

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

 
17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: nu se aplică. 
 

Denumirea 
operatorului  

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):  nu se aplică. 
 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

  
Președintele Grupului de lucru pentru  
achiziții publice                                                                                                   Ala MUSTEAŢĂ 
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.7 din 24.08.2022.  
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria s Gura Galbenei 
Localitate s Gura Galbenei 
IDNO 1007601008878 
Adresa r. Cimișlia, s. Gura Galbenei, str. A.Mateevici 39  
Număr de telefon  024146231 
Număr de fax 024146319 
E-mail oficial  guragalbenei.primaria@yandex.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-mail Bîrsan Maria 

2. 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 Produse alimentare pe perioada    01.09.2022 – 
31.12.2022 

Cod CPV 15800000-6 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării alto 

 

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

Nr: 21060895 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1659103322944 
Data publicării:   29.07. 2022, 

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

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

VDa  □ 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 VLicitație 
electronică □Catalog electronic 

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 323000,00 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuir 

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

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659103322944
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Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

Rezumatul modificărilor  
Publicate în BAP/altemijloacelor de informare ( [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 08.08.2022, ora10:00), au depus oferta 5 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L 1016600007719 Agrici Alexei 
2. SRL Slavena Lux 1002600003240 Curdova Lidia 
3. SRL BAGUETTE 1014600037741 Curdova Svetlana 
4. SA Fabrica de unt din Floresti 1003607011922 Grigoraș Pavel 
5. II Negru Victor 1004605000101 Negru Victor 

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 

SRL 
Slavena Lux 

SRL 
BAGUETTE 

SA Fabrica 
de unt 

dinFloresti 

II Negru 
Victor 

Documentele ce constituie oferta 
  
Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Propunereafinanciară prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

    

Documente de calificare 
 

Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Garanția de bună executare prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Certificat/ decizie/ extras de 
înregistrare a întreprinderii emis de 
către Camera Înregistrării de Stat 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Autorizaţie sanitar veterinară pe 
unitate de transport sau paşaport 
sanitar la transport sau declaraţia 
privind transportarea produselor 
alimentare 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat privind lipsa sau existenta 
restanţelor fața de Stat emis de  
Inspectoratul Fiscal de Stat 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Autorizaţie sanitară de funcţionare prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Certificat de inofensivitate/ calitate/ 
conformitate/ sanitar veterinar (după 
caz) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Specificații tehnice prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Specificații de preț prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

 
7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 
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Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* Cantita

te și 
unitate 

de 
măsură 

Corespund
erea cu 

cerințele 
de 

calificare 

Corespu
nderea 

cu 
specifica

țiile 
tehnice 

Lotul 1 Carne SC”VILLA 
PRODOTTI”  S.R.L 

50 735,00 1 + + 
SRL Slavena Lux 50 870,28 1 + + 
SRL BAGUETTE 57 543,70 1 + + 

Lotul II Peste SRL Slavena Lux 11 875,00 1 + + 
SRL BAGUETTE 12 292,50  1 + + 

Lotul III Oua SRL Slavena Lux 10 133,33 1 + + 
Lotul IV Uleiurivegetale SRL Slavena Lux 5 922,75 1 + + 

SRL BAGUETTE 5 922,80  1 + + 
Lotul V Zahar SRL Slavena Lux 2 683,33 1 + + 

SRL BAGUETTE 2 983,40 1 + + 
Lotul VI Produse lactate SA Fabrica de unt 

din Floresti 
93 247,94 1 + + 

Lotul VII Păine și produse de 
panificație 

II Negru Victor 23 624,85  1 + + 
Lotul VIII Produse cerealiere, de 
morărit prelucrate, paste fainoase, 
boboase 

SRL Slavena Lux 13 400,18 1 + + 
SRL BAGUETTE 15 108,75 1 + + 

Lotul IX Produse de patiserie, 
condimente, semințe 

SRL Slavena Lux 5 430,50 1 + + 
SRL BAGUETTE 6 091,34 1 + + 

Lotul X Produse agricole, 
prelucrate si conservate 

SRL Slavena Lux 11 360 ,00 1 + + 
SRL BAGUETTE 12 532,19 1 + + 

Lotul XI  Legume și fructe SRL BAGUETTE 94 712,10 1 + + 
 

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 
Lotul 1 Carne SRL Slavena Lux - preţuri majorate 
 SRL BAGUETTE- preţuri majorate 
Lotul II Peste SRL BAGUETTE- preţuri majorate 
Lotul IV Uleiurivegetale SRL BAGUETTE- preţuri majorate 
Lotul V Zahar SRL BAGUETTE- preţuri majorate 
Lotul IX Produse de patiserie, condimente, semințe SRL BAGUETTE- preţuri majorate 
Lotul X Produse agricole, prelucrate si conservate SRL BAGUETTE- preţuri majorate 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        
Pentru mai multe loturi cumulate □             
Pentru toate loturile  V      
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  V 
Costul cel mai scăzut  □ 
Cel mai bun raport calitate-preţ □ 
Cel mai bun raport calitate-cost □ 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumirea operatorului economic n Total 

Denumire factorul 1 Ponderea   

13. Reevaluarea ofertelor: 

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) 
Lotul 1 Carne SC”VILLA 

PRODOTTI”  
S.R.L 

1 lot 50 735,00 50 735,00 60882,00 

Lotul II Peste 
 

SRL Slavena Lux 1 lot 11 875,00 11 875,00 14250,00 

Lotul III Oua 
 

SRL Slavena Lux 1 lot 10 133,33 10 133,33 12160,00 

Lotul IV Uleiuri vegetale 
 

SRL Slavena Lux 1 lot 5 922,75 5 922,75 7106,00 

Lotul V Zahar 
 

SRL Slavena Lux 1 lot 2 683,33 2 683,33 2898,00 

Lotul VI Produse lactate SA Fabrica de unt 
din Floresti 1 lot 93 247,94 93 247,94 101839,00 

Lotul VII Păine și produse 
de panificație 

II Negru Victor 1 lot 23 624,85 23 624,85 25790,00 

Lotul VIII Produse 
cerealiere, de morărit 
prelucrate, paste fainoase, 
boboase 

SRL Slavena Lux 

1 lot 13 400,18 13 400,18 15813,40 

Lotul IX Produse de 
patiserie, condimente, 

semințe 

SRL Slavena Lux 
1 lot 5 430,50 5 430,50 6419,70 

Lotul X Produse agricole, 
prelucrate si conservate 

SRL Slavena Lux 
1 lot 11 360,00 11 360,00 13632,00 

Lotul XI  Legume și fructe SRL BAGUETTE 1 lot 94 712,10 94 712,10 105112,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             
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Argumentare:  _______________________________________________________________ 
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de 
transmitere  

SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L 16.08.2022  e-mail 
SRL Slavena Lux 16.08.2022 e-mail 
SRL BAGUETTE 16.08.2022 e-mail 
SA Fabrica de unt din Floresti 16.08.2022 e-mail 
II Negru Victor 16.08.2022 e-mail 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprin
derea: 

Cu 
capital 

autohton
/ 

Cu 
capital 

mixt/asoc
iere/ 
Cu 

capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/acor
dului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termen 
de 

valabilitat
e al 

contractul
ui/acordul
ui-cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

SC ”VILLA 
PRODOTTI” S.R.L 

capital 
autohton 

09-22 24.08.22 15800000-6 50 735,00 60882,00 31.12.2022 

SRL Slavena Lux capital 
autohton 

10-22 
24.08.22 15800000-6 60805,09 72279,10 31.12.2022 

SRL BAGUETTE capital 
autohton 

11-22 
24.08.22 15800000-6 94 712,10 105112,00 31.12.2022 

SA Fabrica de unt 
din Floresti 

capital 
autohton 

12-22 
24.08.22 15800000-6 93 247,94 101839,00 31.12.2022 

II Negru Victor capital 
autohton 

13-22 
24.08.22 15800000-6 23 624,85 25790,00 31.12.2022 
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18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi)(rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

 

Au fostaplicatecriteriipentru 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): 

__________________  
(indicațisuma cu TVA) 

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

Criteriul de atribuirepentrulotul/loturilepentru care au 
fostaplicatecriterii de durabilitate: 

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □ 

 

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 



DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 41 din 24.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante IP USMF ’’Nicolae Testemiţanu”
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1007600000794
Adresa mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 165
Număr de telefon 022 20-52-65
Număr de fax 022 20-52-65
E-mail oficial achiziti i (2),usmf. md
Adresa de internet http://www.usmf.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Dînga Olesea, 022 20-52-65, achizitii@usmf.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □ Cererea ofertelor de preţuri V Licitaţie deschisă
□ Altele: [Indicaţi]

Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziţie Bunuri V Servicii □ Lucrări □
Obiectul achiziţiei Mobilier
Cod CPV 39100000-3
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental
www. mtender. nov. md)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD-1655740476151
Link-ul: httns://mtender.uov.md/tenders/ocds- 
b3wdn 1 -MD-1655740476151
Data publicării: 20.06.2022

Platforma de achiziţii publice utilizată V achiziţii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data: 10.01.2022

Link-ul:
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

□ Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziţie 
V Licitaţie electronică □ Catalog electronic

Sursa de finanţare □ Buget de stat; □ Buget CNAM; □ Buget CNAS;
□ Surse externe; V Alte surse: surse proprii

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 848 367,00

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)
Data solicitării clarificărilor 21.06.22
D e n u m ir e a  o p e r a t o r u lu i  economic
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Solicitarea ataşării schiţelor pentru toate loturile
Expunerea succintă a răspunsului Pentru loturile pentru care există schiţe, acestea au 

fost ataşate la rubrica ’’Documentele lotului”.
1

http://www.usmf.md
mailto:achizitii@usmf.md


Data transmiterii 21 .06.2022

4. Modificări operate în documentaţia 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 şi deschidere a 
ofertelor prelungit (după caz)

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 12.07.2022, ora 15:00), au depus oferta 6 ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/administratorii
1. S.R.L. ’’DIGHIVA” 1003600007739 Diaconu Ghenadie
2. S.R.L. ’’LIMANI-GRUP” 1008600031193 Chiper Diana
3. S.R.L. ’’MAGDA” 1002600011546 Munteanu Mihail
4. S.C. ’’PRIMOBIL-LUX” S.R.L. 1003600150934 Vasiliu Ion
5. S.A. ’’STEJAUR” 1003600090843 Marcenco Elena
6. S.C. ’’ANSTELUX” S.R.L. 1004600022962 Anghelinici Steluţa

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Conform Anexei nr. 1

• în cadrul propunerii tehnice, S.R.L. ’’MAGDA” nu a completat rubrica ’’Standarde de referinţă”, însă 
având în vedere că în cadrul Anunţului de participare, autoritatea contractantă nu a solicitat nici o cerinţă 
privind corespunderea bunurilor ce urmează a fi achiziţionate la anumite standarde de referinţă, grupul 
de lucru, aplicând principiul utilizării eficiente a banilor publici, a considerat această abatere 
neînsemnată de la prevederile documentaţiei de atribuire, eroare sau omitere ce poate fi înlăturată fără a 
afecta esenţa ofertei.

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preţul
ofertei

(fără TVA)*

Cantitate 
şi unitate 

de măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice

Lotul 1 Mobilier 
pentru dotarea 
Disciplinei de 

geriatrie şi 
medicină a 

muncii

S.R.L. ’’DIGHIVA” 25000,00 1 bucată “

S.R.L. ’’MAGDA” 27416,67 1 bucată + +

S.C. ’’PRIMOBIL- 
LUX” S.R.L.

37666,67 1 bucată

Lotul 2 Mobilier 
pentru dotarea 

Catedrei de 
radiologie şi 

imagistică

S.R.L. ’’MAGDA” 52500,00 1 bucată + +
S.R.L. ’’DIGHIVA” 53150,00 1 bucată
S.A. ’’STEJAUR” 65790,00 1 bucată
S.C. ’’PRIMOBIL- 
LUX” S.R.L.

68112,50 1 bucată

S.C. ’’ANSTELUX” 
S.R.L.

85500,00 1 bucată

2



Lotul 3 Mobilier 
pentru dotarea 

Catedrei de 
ortodonţie

S.R.L. ’’MAGDA” 205700,00 1 bucată + +
S.A. ’’STEJAUR” 205800,00 1 bucată
S.C. ’’PRIMOBIL- 
LUX” S.R.L.

251804,17 1 bucată

Lotul 4 Mobilier 
pentru dotarea 

Catedrei de 
chirurgie oro- 
maxilo-facială 
pediatrică şi 

pedodonţie ”Ion 
Lupan”

S.R.L. ’’MAGDA” 274000,00 1 bucată + +

S.A. ’’STEJAUR” 277000,00 1 bucată

S.C. ’’PRIMOBIL- 
LUX” S.R.L.

281716,67 1 bucată

Lotul 5 Mobilier 
necesar 

Complexului 
Sportiv 

Universitar

S.R.L. ’’DIGHIVA” 39250,00 1 bucată - -

S.A. ’’STEJAUR” 43110,00 1 bucată + +
S.R.L. ’’MAGDA” 53800,00 1 bucată
S.C. ’’ANSTELUX” 
S.R.L.

57500,00 1 bucată

S.C. ’’PRIMOBIL- 
LUX” S.R.L.

87083,33 1 bucată

Lotul 6 Mobilier 
pentru dotarea 

Secţiei de 
asistenţă tehnică

S.R.L. ’’DIGHIVA” 33583,33 1 bucată - -
S.R.L. ’’MAGDA” 41833,33 1 bucată + +
S.C. ’’PRIMOBIL- 
LUX” S.R.L.

46875,00 1 bucată

Lotul 7 Mobilier 
pentru dotarea 

Catedrei de 
chirurgie nr. 5

S.R.L. ’’DIGHIVA” 52014,73 1 bucată - -

S.R.L. ’’MAGDA” 52711,20 1 bucată + +
S.C. ’’PRIMOBIL- 
LUX” S.R.L.

57154,17 1 bucată

Lotul 8 Mobilier 
pentru dotarea 

Departamentului 
Pediatrie

S.R.L. ’’DIGHIVA” 133041,67 1 bucată - -

S.R.L. ’’MAGDA” 179083,33 1 bucată + +
S.C. ’’PRIMOBIL- 
LUX” S.R.L.

190666,67 1 bucată

Lotul 9 Mobilier 
pentru dotarea 

Catedrei de 
dermatovene-

rologic

S.R.L. ’’MAGDA” 177458,33 1 bucată + +
S.R.L. ’’DIGHIVA” 215333,33 1 bucată
S.C. ’’PRIMOBIL- 
LUX” S.R.L.

255079,17 1 bucată

S.C. ’’ANSTELUX” 
S.R.L.

269316,67 1 bucată

Lotul 10 
Mobilier 
necesar 

Centrului de 
Consiliere 

Psihologică şi 
Ghidare în 

Carieră 
’’Nicolae 

Testemitanu”

1 bucată

Lotul 11 
Mobilier

nşcvşar Catedrei 
de biochimie şi

1 bucată
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biochimie
clinică

Lotul 12 
Mobilier pentru 

sterilizare

S.A. ’’STEJAUR” 51125,00 1 bucată + +

Lotul 13 Fotolii 
de birou

S .R .L .  " L I M A N I -  
G R U P ”

28860,00 12 bucăţi - -

Lotul 14 Fotolii 
de birou

S .R .L .  ’’L I M A N I -  
G R U P ”

22375,00 25 bucăţi - -

Lotul 15 Fotolii 
de birou

S .R .L .  ’’L I M A N I -  
G R U P ”

85305,00 47 bucăţi - -

Lotul 16 Scaune 
de birou

S .R .L .  ’’L I M A N I -  
G R U P ”

8107,50 23 bucăţi -

Lotul 17 Scaune 
cu carcasă de 

metal

S.C. ’’ANSTELUX” 
S.R.L.

79360,00 124
bucăţi

+ +

Lotul 18 Scaune 
rabatabile

S.R.L. ”MAGDA” 424533,33 1 bucată + -

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

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

Data
solicitării

Operatorul
economic

Informaţia solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic

04.08.2022 S.R.L.
”MAGDA”

Justificarea preţului anormal de scăzut al 
ofertei pentru Loturile nr. 1,2, 3, 4, 7 şi 
prezentarea propunerii financiare rezultate 
ca urmare a licitaţiei electronice.

Prezentarea informaţiei 
solicitate

09.08.2022 Confirmarea corespunderii parametrilor 
tehnici conform cerinţelor din documentaţia 
de atribuire prin prezentarea mostrelor 
pentru Lotul nr. 18

Imposibilitatea 
prezentării mostrei 
solicitate din motive de 
logistică.

15.08.2022 Precizarea Standardelor de referinţă în baza 
cărora va fi produs mobilierul ofertat

Prezentarea informaţiei 
solicitate

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea
operatorului

economic

Motivul respingerii/descalificării

S.R.L.
’’DIGHIVA”

a prezentat Anexa nr. 22 ’’Specificaţii tehnice”, complinind parţial rubrica 
’’Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant”, însă conform documentaţiei 
de atribuire, s-a solicitat prezentarea Anexei respective, completată integral, cu 
denumirea modelului pentru anumite loturi, producător, ţară de origine, specificarea 
tehnică deplină propusă de către ofertant, iar necompletarea, lipsa rubricilor 
menţionate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine 
respingerea ofertei.

S.R.L.
’’LIMANI-

GRUP”

Lotul 13:
13.1 -  conform Documentaţiei de atribuire s-au solicitat fotolii cu dimensiunile: 
lăţime 60-63 cm, adâncime 65-68 cm, înălţime min 113-115 cm, înălţime max 123-
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125 cm, înălţime min până la şezut 50-52 cm, lăţime şezut interior 46-49 cm, înălţime 
spătar interior 70-75 cm, diametru bază 67-70 cm, însă operatorul economic, oferă 
fotolii cu dimensiunile: lăţime 64 cm, adâncime 69,5 cm, înălţime min 111 cm, 
înălţime max 122 cm, înălţime min până la şezut 49 cm, lăţime şezut interior 51,5 cm, 
înălţime spătar interior 62 cm, diametru bază 66 cm.
13.2 - conform Documentaţiei de atribuire s-au solicitat fotolii cu dimensiunile: lăţime 
60-63 cm, adâncime 65-68 cm, înălţime min 113-115 cm, înălţime max 123-125 cm, 
înălţime min până la şezut 50-52 cm, lăţime şezut interior 46-49 cm, înălţime spătar 
interior 70-75 cm, diametru bază 67-70 cm, însă operatorul economic, oferă fotolii cu 
dimensiunile: lăţime 64 cm, adâncime 69,5 cm, înălţime min 111 cm, înălţime max 
122 cm, înălţime min până la şezut 49 cm, lăţime şezut interior 51,5 cm, înălţime 
spătar interior 62 cm, diametru bază 66 cm.
Lotul 14 -  conform Documentaţiei de atribuire s-au solicitat fotolii cu dimensiunile: 
înălţime min 90-95 cm, înălţime max 105-110 cm, lăţime şezut interior 45-50 cm, 
însă operatorul economic, oferă fotolii cu dimensiunile: înălţime min 101,5 cm, 
înălţime max 114,5 cm, lăţime şezut interior 44,5 cm.
Lotul 15 - conform Documentaţiei de atribuire s-au solicitat fotolii cu dimensiunile: 
lăţime 60-65 cm, adâncime 70-75 cm, înălţime min până la şezut 40-45 cm, înălţime 
max până la şezut 48-52 cm, înălţime spătar interior 72-75 cm, însă operatorul 
economic, oferă fotolii cu dimensiunile: lăţime 57,5 cm, adâncime 67,5 cm, înălţime 
min până la şezut 47,5 cm, înălţime max până la şezut 58,5 cm, înălţime spătar interior 
67 cm.
Lotul 1 6 - a  prezentat Anexa nr. 22 ’’Specificaţii tehnice”, complinind parţial rubrica 
’’Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant”, însă conform documentaţiei 
de atribuire, s-a solicitat prezentarea Anexei respective, completată integral, cu 
denumirea modelului pentru anumite loturi, producător, ţară de origine, specificarea 
tehnică deplină propusă de către ofertant, iar necompletarea, lipsa rubricilor 
menţionate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine 
respingerea ofertei. Totodată, conform Documentaţiei de atribuire s-au solicitat 
scaune de birou cu sarcina maximă admisibilă de 110-120 kg, însă operatorul 
economic oferă scaune de birou cu sarcina maximă admisibilă de 100 kg.

S.R.L.
”MAGDA”

Lotul 18 -  operatorul economic nu a prezentat mostră, în urma solicitării de 
confirmare a corespunderii parametrilor tehnici conform cerinţelor din documentaţia 
de atribuire prin prezentarea mostrelor pentru Lotul respectiv.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot V
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: [Indicaţi]
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 a p lica te  şi d en u m irea  Io turilo r a feren te)

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi: nu se aplică
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(Se va completa pentru loturile care au fo s t atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ 
sau cel mai bun raport calitate-cost)____________ ______________________ ______________________

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n

13. Reevaluarea ofertelor:

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

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică:

Nr.
lotului

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate 
şi unitate 

de
măsură

Preţul
unitar
(fără
TVA)

Preţul
total
(fără
TVA)

Preţul
total

(inclusiv
TVA)

1. Mobilier pentru dotarea 
Disciplinei de geriatrie şi 

medicină a muncii

S.R.L.
’’MAGDA”

1 bucată 27416,67 27416,67 32900,00

2. Mobilier pentru dotarea 
Catedrei de radiologie şi 

imagistică

S.R.L.
’’MAGDA”

1 bucată 52500,00 52500,00 63000,00

3. Mobilier pentru dotarea 
Catedrei de ortodonţie

S.R.L.
”MAGDA”

1 bucată 205700,00 205700,00 246840,00

4. Mobilier pentru dotarea 
Catedrei de chirurgie oro- 

maxilo-facială pediatrică şi 
pedodonţie ”Ion Lupan”

S.R.L.
’’MAGDA”

1 bucată 274000,00 274000,00 328800,00

5. Mobilier necesar 
Complexului Sportiv 

Universitar

S.A.
’’STEJAUR”

1 bucată 43110,00 43110,00 51732,00

6. Mobilier pentru dotarea 
Secţiei de asistenţă tehnică

S.R.L.
”MAGDA”

1 bucată 41833,33 41833,33 50200,00

7. Mobilier pentru dotarea 
Catedrei de chirurgie nr. 5

S.R.L.
”MAGDA”

1 bucată 52711,20 52711,20 63253,44

8. Mobilier pentru dotarea 
Departamentului Pediatrie

S.R.L.
”MAGDA”

1 bucată 179083,33 179083,33 214900,00

9. Mobilier pentru dotarea 
Catedrei de dermatovene- 

rologie

S.R.L.
’’MAGDA”

1 bucată 177458,33 177458,33 212950,00

12. Mobilier pentru sterilizare S.A.
’’STEJAUR”

1 bucată 51125,00 51125,00 61350,00

17. Scaune cu carcasă de metal S.C.
’’ANSTELUX”

S.R.L.

124
bucăţi

640,00 79360,00 95232,00
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Anularea următoarelor loturi din cadrul procedurii de achiziţie publică:
Loturile nr. 13, 14, 15, 16, din considerentul că ofertele prezentate au fost respinse ca urmare a 

necorespunderii cerinţelor tehnice solicitate conform documentaţiei de atribuire;
Loturile nr. 10, 11, din considerentul că nu a fost depusă nici o ofertă.

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
S.R.L. ’’DIGHIVA”

15.08.2022 e-mail

S.R.L. ’’LIMANI-GRUP”
S.R.L. ’’MAGDA”
S.C. ’’PRIMOBIL-LUX” S.R.L.
S.A. ’’STEJAUR”
S.C. ’’ANSTELUX” S.R.L.

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

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului conform art. 32 alin. (3) lit. b) al 
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie încheiat:

D en u m irea

o p era to ru lu i

eco n o m ic

A

în tr e p r in d e r e a :  

C u  c a p ita l  

a u to h to n /

C u  ca p ita l 

m ix t/a so c ie r e /  

C u c a p ita l stră in

N u m ă r u l  

şi d a ta  

c o n tra c tu lu i

C od  C P V

V a lo a r e a  c o n tra c tu lu i

T erm en  de  

v a la b ilita te  al 

co n tra c tu lu ifă ră  T V A
in c lu siv

T V A

S.R.L.
”MAGDA”

Cu capital 
autohton

Nr. 72 din 
23.08.2022

39100000-3 1010702,86 1212843,44 31.12.2022

S.A.
’’STEJAUR”

Cu capital 
autohton

Nr. 73 din 
23.08.2022

39100000-3 94235,00 113082,00 31.12.2022

S.C.
’’ANSTELUX”

S.R.L.

Cu capital 
autohton

Nr. 74 din 
24.08.2022

39100000-3 79360,00 95232,00 31.12.2022
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18. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi) (rubrica dată se completează 
doar în cazul în care la procedura de achiziţie publică au fost aplicate criterii de durabilitate şi s- 
a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

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

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

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate 
criterii de durabilitate:
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au 
fost aplicate criterii de durabilitate:

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:
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Anexa nr. 1 la Darea de seamă nr. 41 din 24.08.2022

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

Denumire document

Denumirea operatorului economic

S.R.L.
’’DIGHIVA”

S.R.L. ’’LIMANI- 
GRUP”

S.R.L.
”MAGDA”

S.C.
’’PRIMOBIL- 
LUX” S.R.L.

S.A.
’’STEJAUR”

S.C. ’’ANSTELUX” 
S.R.L.

Documentele ce consl
(Se va consemna prin: prezentat, ne

ituie oferta
prezentat, nu cores îunde)

Propunerea tehnică nu corespunde nu corespunde prezentat prezentat prezentat
Propunerea financiară prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
Garanţia pentru ofertă prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
Cererea de participare prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Documente de ca
(Se va consemna prin: prezentat, ne

lificare
prezentat, nu cores punde)

Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice

prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat prezentat prezentat prezentat

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

Inspectoratul Fiscal, valabil în momentul 
deschiderii ofertelor (13.07.2022)

prezentat prezentat prezentat prezentat

Situaţiile financiare, pentru perioada de 
gestiune anterioară, aprobat de către Direcţia 

Generală pentru Statistică sau însoţite de 
recipisa de primire de către Direcţia Generală 

pentru Statistică, în cazul prezentării 
Situaţiilor financiare online

prezentat prezentat prezentat prezentat

Declaraţie privind valabilitatea ofertei prezentat prezentat prezentat



Declaraţie privind deţinerea experienţei 
specifice de minimum 3 ani în livrarea 

bunurilor similare, confirmată prin anexarea 
unui contract şi a recomandării pentru 

contractul respectiv

prezentat prezentat prezentat

Declaraţie privind lista principalelor livrări 
efectuate în ultimii 3 ani de activitate

prezentat prezentat prezentat

Certificai ISO 9001 al producătorului prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat ISO 9001 al participantului pentru 
Lotul nr. 18

Nu a depus 
ofertă pentru 

lotul respectiv
prezentat

Nu a depus 
ofertă pentru 

lotul respectiv

Nu a depus ofertă 
pentru lotul respectiv

Declaraţie privind asigurarea service-ului în 
perioada de garanţie a bunurilor

prezentat prezentat prezentat

Declaraţie privind prezentarea mostrelor la 
solicitarea Cumpărătorului pentru Lotul nr. 18, 

în termen de 3 zile lucrătoare

Nu a depus 
ofertă pentru 

lotul respectiv
prezentat

Nu a depus 
ofertă pentru 

lotul respectiv

Nu a depus ofertă 
pentru lotul respectiv

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



Model-tip

DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizitii publiqe r
de incheiere a acordului-cadru F

de anulare a procedurii de atribuire El

Nr. 1 Din 24.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractant5:

Deriumirea autoiititii bontrabtante Liceul Teoretic Raional G A Gaidariimun Comrat

Lochlitate 3805, Gdgduzia, Moldova, UTA or Comrat

r01260t0002t4
Adresa "' :' , : Or. Comrat str Lenin 198

Numlr de telefon , 029824144:029826036
,Numli de fax ' .. .. ..:: .ii:.:::.ii. 029824t44 029826036

I it s ev savdar zhi (d.mail.ru

Adreiia de interiiet
Gorbunova L G

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
de Bunuri n Servicii r Lucrdri n

Obiectul de achizitie Produse alimentare II iamatate 2022
.C-bd CpV, ..:. , ,. 'rij. 15800000-6 Diverse produse alimentare

Nr::21061091 ;

{
Link-ul:
ocd s-b3wdp-LMD:16196 1 42il &41-,
Data:24.08.2022 Ora:15:46

Nur Dan
Data: 04.08.2022 ,

Link-ul:
ocds-b3wdol -MD-l659610251847 v

Nr: :21061091

Link-ul: oqds-blwdpl:MD:165961025 I 847 "

Data publicd r iil 0 4.08.2022
transmiterii:

Tehnic strumehte:'specifice de atribuire' Nur acord-cadrun sistem dinamic de
achizitiel licitatie electronicdq
catalog electronicr

Buget de stat r
Buget CNAM r
Buset CNAS I



Surse externe I
Alte surse: findicafrl

Yaloarea estimat[ pei, fird TVA) 204282.0 \,

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

4. Clarificiri privind documentalia de atribuire:
(Se va completa in cazul tn care aufost solicitate clarfficdri)

5. ModificIri operate in documentalia de atribuire:
(Se va completa tn cazul in care aufost operate modificdri)

6. Pini la termenul-limiti (data _13.08.2022, ora 09249), au fost depuse 8 (opt)
oferte:
1

Dbhumirea; operatorilor economici Data depunerii cererii de narticinare
CC Nivali-Prod SRL r " t2.08.2022
SRL Meatpromcom i v 10.08.2022
SRL Slavena Lux e , tt.09.2022
FPC Serviabil SRL - ,' 12.08.2022
SRL Fabrica Oloi Pak ' t|.08.2022
SRL Chiupon \ t2.08.2022

SRL Basuette \ t0.08.2022
AO Iusintertrans r0.08.2022

Deriumirea Operatonrlui economic
Expun'eiea suddiqtf, a reZumatuhii
demersului
Data transmiterii
RispunCul la demers Expunerea succintd a rispunsului:
Contestarea;'ilocumentatiei de atribuire Nur I Daa

Rezurnatul modifi clrilor
'Pub :mijloacelor de
info

Indicati sursa utilizatdsi data publicarii

Data:

Termen-limitd de depune.ry 9i desphidere a
ofertelor piblungit : . '.. . r. ,i

Nul
Da r Cu zile

D e-4 uniiiea' operatoiilor i::
.,::i .i| r . .. i: . :l

:eCOnOmrCl i
Asociafii/administrato rii

CC Nivali-Prod SRL 1006600010112 t Mopapr Buxrop
SRL Meatpromcom \ t0116t1004399 ., Calin Anatoli "'

SRL Slavena Lux 1002600003240 , Curdova Lidia -,1

FPC Serviabil SRL l 00360003099s Angheluta Gheorghe *

SRL Fabrica Oloi Pak 100361 1002499 Ar6au Maput
SRL Chiupon 10026t1001093 ., Chiulafli Anna
SRL Baguette t0r460003774r Cebotari Valentin
AO Iugintertrans 1003610000214 ,, Patloja Ivan
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Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 15.08.2022 ora l4zl4 !

Oferte intdrziate (dupd caz):

t,., Data, oil piezentlrii Notifictrri piivind
restifuirea oferteloi

8. Documentele ce constituie oferta:

(InformaPa privind documentele prezentate se va consemna prin: ,,+ " in cazul prezentdrii, ,,-" in cazul
neprezentdrii)
Constatlri/Comentarii (dupd caz) :

9. Modalitatea de evaluare:

10. Criteriul de atribuire aplicat:

pretul cel mai scizut tr
cosful cel mai sc[zut n
cel mai bun raport calitate-pret !
cel mai bun raport calitate-cost !

Oaroai.*n ''.',

operatorilor , :','

ecdnomici

Propuneida'
financiarI'i,

Garanlia
pentru oferti

(dupd caz)

CC Nivali-Prod SRL + T +

SRL Meatpromcom + -T +

SRL Slavena Lux + -r +

FPC Serviabil SRL + + -r

SRL Fabrica Olor
Pak

+ + T

SRL Chiupon T + +
SRL Basuette -r + +
AO Iugintertrans + + +

Pentru fiecare lot tr Pentru mai multe loturi cumulate tr Pentru toate loturile r

Alte limitiri privind numirul de loturi care
pot fi atribuite aceluiasi ofertant
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul
pe loturi

11. Informalia privind ofertele depuse:
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(Informafia privind corespunderea OE cu specificafiile tehnice se va indica prin: ,,-r " in cazul
corespunderii fi prin ,,-" in cazul necorespunderii)

Constatiri/Comentarii (se completeazd in cazul tn care specificafiile tehnice ale unui OE nu
corespund cerinlelor stabilite tn documentafia de atribuire, cu expunerea neconformitdfii)

*Informafia privind factorii de evaluare se prezintl astfel:

(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care aufost atribuite tn bsza criteriilor: cel
mai bun raport calitate-prel sau cel mai bun raport calitate-cost)

* Informalia privind rezultatele licitaliei electronice:
(Se va completa tabelul de mai jos in cazul aplicdrii licitafiei electronice)

Denumirea'factorului de evaluare 9i
' ,pondqrea fiec[rui factor

Valoarea din ofertd Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic

Denumirea lotului 'se va indica punctajul
otal per lot)

Factorul 1

Factorul n

Denumirea lotului
(se va indica punctajul

total per lot)

Factorul 1

Factorul n

DenUmireAoDeratorului economic Runda I Runda 2 Runda 3
Prelul ffirl

TVdnoile valori
Prelul frri
TVA /noile

valori

Prelul ffiri TVA
/noile valori

Lot l<Carne de
porc)

SRL Nivali Prod 232t2.50 22749,75 L 21999,95

SRL Meatpromcom 23437,0 22750,0 ' 22000,0

SRL Slavena Lux 24583,33 24583,33. 24583,33

Lotul2 <Produse
Loctate>

SRL Serviabil 34190,0 t',
';' 

3382,4',07 v.. 33490,0

SRL Fabrica Oloi
Pak

.34190,74 r/ 33840,74 33490,74 :

Lotul3
<Deverse produse
alimentare>

SRL Chiupon 53t24,28 / 53124,28 53t24,28 :

SRL Slavena Lux 54976,67 w 54976,67 54976,67 ,.

SRL Baguette 60229,26 60229,26 60229,26

Lotul4 <Piine si
cifle>

AO IueinterTrans

Lotul
5<Cascaval>

SRL Serviabil 5550,0 5550,0 5550,0

SRL Chiupon 5568,75 5568,75 5568,75 \t



6187,5 , 6187,5 dl

77849,55 .'Lotul6 <Produse
de organe animal,
carne si produse
din came>

77849,55 ,

SRL Slavena Lux 80925,0 v

8289t,25
SRL Nivali Prod

Denumirea operatorului
economic

Prelul ofertei flri
TVA/Punctai ul acumulat

Lotul 1 I
)
n

Lotul n I
)
n

12. Clasamentul ofertelor in urma apliclrii criteriilor de atribuire

13. Pentru elucidarea unor neclaritili sau confirmarea unor date privind
corespunderea ofertei 9ilsau operatorului economic (inclusiv justificarea prelului
anormal de sclzut) cerinlelor stabilite in documentalia de atribuire s-a solicitat:

14. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerinlele
stabilite in documentatia de atribuire:

Data solicitdrii documentelor confirmative:
D ata prezentdrii documentelor confi rmative :

Dobumentul
rr:r9i/sau

. informalia
solicitat[ :

Rispunsul operatorului economic

ii\Sf ..'
iiitiln

alt r';jt ,.

.-11' 1. .

liri{i.: l
..;..:

6)

J,

1 DUAE ? + + T + + + T

2 CsunererucrBo o
pefrrcTpaqur
TIDEIIIDIIflTIIg

+ + + + + + t +

3 Cnuaere.urcrno o6
oTItpbrTrrrr
6anrconcrcoro cqera

+ + + + + -t

T

+

4 CeuaeremcrBo o
crrcreMarrr.recrofi
YnJraTe HaJrofoB!

+ + + + + + + T



coopoB! B3HocoB
f, rloc.rreArurft

dunancoerrft orqer
+

+ + T + +

+

+

6 CeprnQnrcar
coornercrnlrs/
Aeruapaqrs
COOTBETCTBIIfl

T + + T + + + +

7 BerepnnapHo-
caHuTapHaq
aBTODrr3aUrrfl

+
T + + + T t +

8 Berepunapno-
caHuTapHas
aBTOprr3arlrrs Ha

TpaHcrropT, a TaroKe
MEAIIIIIIHCKAfl
KHUII(KA BOAI{TEJIq

+ + + + + + + +

9 Cupanrca,
rroATBep)r(AaroIIIafl

.[eqreJlbHocTb
yqacTH[Ka Ha
pbrHrce PM ne MeHee

3-x.rrer

+
+ + + + + + +

10 [Iur[oprvraqnonHrrfi
Qopruyrnp o6
odenraure

+ T + f T + T +

11 (Doplry.rrnp oQepru +
+ + + + + + +

T2 Y4ocronepeuue
KarrecTBa rrpoAyKTa
OT TIDOI,I3BO.trITEIq

+
+ + + + + + +

13 CepruQurcar
6elonacHocru

+
+ + + + + + +

t4 IocranqnKaM Mqca

- pa3perueHr{e Ha

QynrcqraoHrrpoBaHr.re
6oftHu, rqe 6yger
npor{3BoAr.rTbcfl
:a6ofi cKora

T + T T T T +

15 rIpororcor
rrocJreAHrrx
ncc;re.lonanufi
IIPOITYKTOB

- + + T + + T +

15. Ofertanlii respinfi/descalifica$i:

Denumirea opeiatorului economici Motivu I respin gerii/descalifi cirii



Notii* In cazul in care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu

cerinlele stabilite tn documentafia de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzdtor un

tabel identic celui de la pct. 14.

16. in urma examinlri fi evaluirii ofertelor depuse in cadrul proceduri de
atribuire, in baza deciziei grupului de lucru nr. _1_ din _30/1212021 _ s-a

decis atribuirea contractului de achizilie publici/acordului-cadru:

Prelul
unitar

fIr[ TVA

Prelul total f5ri
TVA

Prelul total cu
TVA

Carne de porc SRL Nivali Prod " 21999,95 r 26399.94,'

Msco ceuuoe. 6eg

rocreft u 6es xupa
, flpousno4r.rreJrb
ronrxo PM

250 xr 88,0 21999,95 26399.94

Produse lactate SRL Serviabil i..' 33490,0 ", 36169,16 v

Monoro 2,50lo

xrrpHocTr4
350 r

JrrrTpoB
12,04 4213,0 4550,0

Macno cruBorrHoe
72.5%

,/
108 nr 128,49 13877 14987,16

Cuerana 10olo

)Kr,rpHocTlr
'/

84 uaq 16,67 1400,0 1512,0

Tnopor ceexufi 9

% 210 nr 66,67 14000,0 15120,0

Divers produs
alimentar SRL Chiupon v 53124.28 " 63159,45 t

Puc rpyrnrrft
sKCTpa

132 rcr 26,67 3520,0 4224,0

Kpyna ureHr.rqHa.rr
(apnayrra) 84 rcr 19,38 1627,5 1953,0

Mannas Kpwa 52 nr 14.17 736,67 884,0
Kyrypysua-r Kpyra
eKcTpa 96 rcr 13,13 1260,0 1512,0

Kpyua foeqnesat [20nr 41,21 4945.0 5934,0
Kpyna oBcrHalr

24 mr 19,17 460,0 552,0

Kpyna rqHeBas 24rr 9.58 230,0 276,0
fopox rouoruft
cyxofi 48 rcr ll,7l 562,,22 607,,2

Jlaurua frv.qnar 60 rcr 32,50 1950.0 2340.0
Maxaponu
(cuarerru) 60 rcr 14,38 862,5 1035,0

Myra rlrenr.rqHafl
flporsso,{crso PM 3 rcr 9,58 28,75 34,5

Macno
pacTr{TeJIbHoe

1s0
JIIITPOB

38,75 5812,5 6975,0



pa(bv Hr4poBaHHoe.

.I[ego,uoprpoBaHHoe
Cor nepcnxosrrft c
MsKorbro 2lterp L53 nrr 25,83 3952,5 4743,0

Cor .s6roqrrsir 2
Jr TeTp 204 mr 25,0 5100,0 6120,0

Caxap - rrecoK
IIpOII3BOALITenb

romro PM
200 nr 21,76 4351,85 4700,0

Cox Spyrcrosrrfi n

TeTparraKerax c
rpv6o.rKofi

1510 mr 4,04 6102,92 7323,5

IIafi
KpyrrHonlrcronofi
.repHrrft

11 r<r 125,0 1375,0 1650,0

Corn
ffo.nraoonauuas

26 rcr 9,58 249,17 299,0

flfitlo Ar,rerrrqecKoe
KyplrHoe
llponsso.[crso PM

700 urr 2r29 1604,17 1925,0

Psr6a Xer
rrorporrreHuas 6eg

IOJIOBbI

cBexeMopolKeHful

120 nr 50,0 6000.0 7200,0

Jlanposrrft rr.rcr 5ur 1,46 7,29 8.75
Vepuuft repeq
vronorurft

10 uaq 8,63 86,25 103,5

Ba(!ersnrre
ronQerrr c
ua.rldurofi u
IJItL3YPI{

24rr 95,83 2300,0 2760,0

Pine si cifle AO Iusintertrans 7790.08 r' 8410.24 +/

Xne6 6enuft
nIItenz.rHrrfi
KUprlHq Uape:nofi
vuaronauurrft

800 urr 7,16 5728,0 6184,0

X;re6 pxanofi
napesnoft
ynaroeaHurrfi

288 rur 7,16 2062,08 2226,24

Cascaval SRL Serviabil 1l 5550.0 v" 6660.0"
Crrp rnep4srit 45Yo

)Kr.rpHocrb 45 rcr v. 123.33 5550.0 6660.0

Produse de
origine animal,
carne si produse
din carne

SRL ,/

Meatpromcom 77849.55 9342s.0
t'

@zne Kypr,rHoe

oxnax.{enHoe 6es
KOCTOqKI,I

5/5 Kf 70.83 40727.25 48875.0

M.sco Kypr.rHoe 480 rcr 45.83 21998.40 26400.0

l0



(rpuno
)oxnax.{ennoe
Msco Kypr.rHoe

(6eapo 6es cnruru)
oxnaxneHHoe

330 nr 4s.83 15123.90 18150.0

CC Nivali-Prod SRL 16.08.2022 e-mail
SRL Meatpromcom 16.08.2022 e-mail
SRL Slavena Lux 16.08.2022 e-mail

FPC Serviabil SRL 16.08.2022 e-mail
SRL Fabrica Oloi Pak 16.08.2022 e-mail

SRL Chiupon 16.08.2022 e-mail
SRL Baguette 16.08.2022 e-mail
AO Iusintertrans 16.08.2022 e'mail

17. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru
achizilii:

Notd* Informarea operatorilor economici implicafi tn procedura de atribuire despre deciziile
grupului de lucru pentru achizifii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3I al Legii
nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achizifiile publice.

18. Grupul de lucru a respectat termenul de afteptare pentru incheierea
contractului de:

NotI* Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3l din 03.07.2016, inclusiv a
termenelor de agteptare, se efectueazd in conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul
I (CalculareaTermenului) al Codului Civil, gi implicit, art. 261 (1), 264 (4) ti 265.

Contractele de achizifie incheiate:

ll

19. In cazul in care valoarea estimatd a

contractului este mai mici decdt pragurile
prev[zute laart.2 alin. (3) al Legii nr. l3l
din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice

20. ! 6 zile in cazul transmiterii

si/sau fax
21. ! 11 zile in cazul netransmiterii

comunicirii prin mijloace electronice
si/sau fax

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

23. ! ll zile in cazul transmiterii
comunicirii prin mijloace electronice
si/sau fax

24. n 16 zile in cazul netransmiterii
comunicdrii prin mijloace electronice
si/sau fax



31.t2.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.t2.2022

3L12.2022

25. Anularea procedurii de achizilie publicl:

tn temeiul art.7I alin. lit

Argumentare:

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de afeptare pentru
tncheierea contractului/contructelor indicate a fost respectat (excepfind cszurile prevdzute
de srt. 32 ulin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizifiile pubtice ), precum g cd
in cazal depunerii contestafiilor, aceastea aufost examinate S solufonate.

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

Conducitorul grupului de lucru pentru achw

fop6ynona Jllo4urala
(Nume, Prenume)

t2

















DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizilii publice п

хr. J.O ain

1. Date сч privire la ачtоritаtеа contractantй:

3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de аtriЬчirе:

(Se va completa tп cazul iп care aufost solicitate clarфcdri)

ia NationalЁ ru sйnйtate publicй

mun. Сhisiпйu
10l 8б0100002l
str. Gh. Asachi
022)5745|9

Chiper Natalia

пСеrеrеа ofertelor de рrе{uri пLicitalie desclrisir
пАltеlе: Ilпdicayi

вчпчri п servicii п Luсrйri п

vesell de laborator de sticlй.
33 l 90000-8

Nr: ocds-bЗwdp l -MD- l 657 6192217 15

ublic/tende r l 2| 059829 l
Data public dril: 1 2.07 .2022
п achizitii.md; п e-licitatie.md; п
пDа пNu
rintcul catre pl,an ,

ublic/tender/2 1 0бOOЗ 0/

пАсоrd-саdru пsistеm dinamic de асьи;ti"
пLicitatie electronicй пСаtаlоs electronic
пВugеt de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS:
пSursе exteme; пАltе sursе: [Iпdica|i
434088,00

Dепчmirеа autoritйtii contract:rnte

Nчmir de telefon
Nчmйr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,

2. Date cu privire la рrосеdurа de atribuire:

Tipul procedurii de rrtribuire aplic:tte

рrосеdurа de achizi
Tipul obiectului contractului de achizitie/
асоrdчlui-саdrч
obiectul achizi

Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea рrосеdurii de аtriЬчirе (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia

Рrосеdurа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
р оr t аlului guv е r паmе пt аl у,w tl,. l,tз l е п dа r. g l ll. rll cl)

Platforma de achizitii publice utilizatri

Рrосеdurа а ftlst iпсlusй iп planul de achizitii
publice а autoriti{ii ctlntractante

Апчпf de inten{ie publicat in ВАР (dчрй c,ctz)

Tehnici;i instrumente specifice de аtriЬuirе

Sursa de fiпап{аrе

vаlоаrеа estimatil (l е i,



Denumirea о torului economic

Data transmiterii

Iixpunerea suссiпtй а solicitйrii de сlаrifiсаrе
пеrеа succinti а rйsпuпsului

De

4. Modificйri operate in documenta{ia de atribuire:

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

6. Informa{ii privind ofertele depuse 9i documentele de calificare;i aferente DUAE prezentate de
сйtrе operatorii economici:

Documentele се constituie oferta
(Se va сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, п1,1 corespuпde)

Rezumatul modificirilor
Publicate iп BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (duрd caz)

[Iпdiса|i sursa utilizatd si data publicdrii]

'l'ermen-limiti de dерuпеrе qi deschidere а
оfеrtеlоr prelungit (dupa caz)

[Iпdicali пumdrul de zileJ

5. Рiпй la termenuI-limitй (data 27.07.2022,оrа11:00), au depus oferta б ofertan{i:

Nr.

i.-

Denumirea operatorului есопоmiс IDNo Asocia{ii/
administratorii

Ecochimie SRL 002600052 1 56 Iurcu Nicolae
) BIOTECHLAB SRL 004б00067зз0 pislaru Rodica
3. Mic-Tan SRL 002600038282 Michiciuc Ghеоrghе
4. Alex Standard SRL 0 l 36000 l 8з 92 Bojenco Galina

]'emei-Vtac SRL 00з600068064 Tudorov vladimir
6. Lokmera 00760001 1 105 Nicolai Iasibas
7. sanmedico 003602008 l 54 vitalie Goreacii

пumirе document
Dепumirеа о torului economic

Ecochimie
SRL

BIOTECH
LAB SRL

Mic-Tan
SRL

Alex
Standard

SRL

Temei-
Vtac SRL

Lоkmеrа sanmedico

I)rорuпеrеа tehnicй prezentat preZentat prezentat preZentat preZentat prezentat prezentat

l)горuпеrеа fiпапсiаrй prezentat prezentat prezentat preZentat preZentat prezentat prezentat

DUAE prezentat prezentat preZentat prezentat pгezentat prezentat preZentat

Garanlia pentru ofertй
(clurэd caz)

preZentat prezentat prezentat pгezentat prezentat prezentat prezentat

Documente de calificare
Se va сопsmпа рriп: prezeпtat, пeprezeпtat, пu соrеsрuпdе

DOдЕ
Сеrеrе ае раrtrciраrеLаrlе,ха rrr;
ýpeciЛcatii tebni.e

anexa пr. 23
certificat de atribuire а contului
Ьапсаr, eliberat de banca
dе(iпйtоаrе.
Rароrt financiar pentru anul

Actu| саrе atesta drерtul de а livra
br"r п uгi/l uсrаri/sеrчiс i i

prezentat

prezentat

prezentat

2



(Iпforma|ia priviпd dепumirеа dосumепtеlоr рrеzепtаtе se vа iпdica iп сопfоrmitаtе сu сеriп|еlе diп
dосumепtа|iа de atribuire ;i se уа сопsеmпа рriп; prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрапdе (iп саzъtl
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu corespuпdeceriп{elor de calificare))

7. Informa{ia privind соrеsрuпdеrеа ofertelor cu сеriп{еlе solicitate:

Dепumirеа lotuIui Dепumirеа
ореrаtоrчlui есопоmiс

Pre{ul
ofertei
(йrП

TvA)*

Cantitat
eýi

unitate
de

mаSurа

Corespund
еrеа сч

cerin{ele de
calificare

Coresputt
derea сu

specifica(i
ile tehnicc

+Lotl.Adapter expansion cod
064.1 1.005

Ecochimie SRL 244,80 2 buc +

BIOTECHLAB SRL 295,00
Mic-Tan SRL 500,00

Lot 2.Adapter expansion cod
064.1 1.006

Ecochimie SRL 250,68 2 buc + +

+

+'-

+

+

t__

l-_

1

j
i
+

j
I
т

1___
+

BlOTECHLAB 295.00
Mic-Tan SRL 520,00

Lot 3.Аlсооlmеtrч diapazon 0-40

sanmedico 65,00 l buc +

Alex Standard SRL 95,00
Ecochimie l l4,00
Mic-Tan SRL l45,00

Lot 4.Alcoolmetru diapazon 40-70
Alex Stапdагd SRL l90.00 2 Ьuс +

Ecochimie 228,00
Mic-Tan SRL 290,00

Lot 5.Alcoolmetru diapazon 70-100

sanmedico l90,00 2 buc +

Alex Standard SRL 190.00
Ecochimie 228,00
Mic-Tan SRL 290,00

Lot 6.Biureta volum 2 ml
(miсrоЬiurеtа)

Nicio оfЪпб Nici о
оfепа

Lot 7.Biurete volum 5 ml clasa А-
etalonate

Nici о oferтё Nici о
оfепа

Lot 8.Biurete volum 25 ml clasa А-
etalonate

Ecochimie 2097,00 З buc +

Mic-Tan SRL 4250.00
Lot 9.Biurete volum 50 ml clasa А-
etalonate

Ecochirnie 2820,00 4 Ьuс +

Mic-Tan SRL 6240,00
Lot lO.Balon cotat cu dop 9i ;lif, l0
ml, Clasa А

BIOTECHLAB 4 062,50 65 Ьuс +

Ecoch irn ie 4420.00
Lot l l.Balon cotat сu dop 9i ;lif, 25
ml, Clasa А

BIOTECHLAB 2450,00 35 buc +

Ecochimie 2590.00
Lot l2.Balon cotat cu dop 9i glif, 50
ml. Clasa А

BIOTECHLAB 5950.00 85 buc
Ecochimie 7 395,00

Lot 13.Balon cotat cu dop 9i glif, l00
ml, Clasa А

BIOTECHLAB 5 760,00 72 buc +

Ecochimie 6 480,00
Lot l4.Balon cotat cu dop 9i 9lif, 200
ml, Clasa А

BioTECHLAB 2 8з5.00 2'7 Ьuс +

Ecochimie з 294,00
Lot lS.Balon cotat cu dop 9i glif,250
ml, Clasa А

BIOTECHLAB 2520,00 24 buc +

Ecochimie 3 024,00
Lot l6.Balon cotat сu dop 9i glif, 500
ml, Clasa А

Ecochimie 3 4з2,00 22Ьuс +

BIOTECHLAB 3 960.00
Lot l7.Balon cotat cu dop 9iglif, 1000
ml, Clasa А

Ecochimie 3 856,00 lб Ьuс +

BIOTECHLAB 4 l60.00
Lot 18.Balon cotat сu dop 9i9lif,2000 Ecochimie 4 25,1,00 9 buc +

ml, Clasa А BIOTECHLAB 4 з65,00
Lot 19.Balon conic сч tub lateral
(колба бунзена с ryбусом лля
вакумной фильтрации), 500 ml, d--
29-З2mm

Mic-Tan SRL 5 l0,00 3 buc
Ecochimie 660,00

Lot 20.Воrсап cu сарас, 2.000
ml,gradat, cu git ingust (Schott Duran)

BIOTECHLAB 480.00 2 Ьчс +

Ecochimie lбз0,00
Lot 2l.Capse de farfor репtru Ecochinlie 2l75,00 75 Ьuс +

.)
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25 ml BloTECHLAB 2 212.50

22.Capse de fаrfог репtru
i)\)гllгс. _ý0 l]tl

Ecochimie 1 |44,45 2l5 buc + +

BlOTECHLAB 9 567,50
23.Capse de fагfоr pentru
)огаге, l00 ml

Ecochimie 4 080,00 85 buc + +

BIOTECHLAB 5 057,50
24.Capse de fаrfоr pentru
]оrаrе, 250 ml

Ecochimie 5 110,60 55 buc + +

BIOTECHLAB 6,7з7,50
25.Саmеrа репtru cromatografie
арас 9lefuit, 1,5-2,0 l

Ecochimie 800,00 l buc + +

26.СiIiпdru gradat cu nasucl0 ml,
uрог1

Ecochimie 245,00 l0 Ьuс + +

BIOTECHLAB 260,00
Alex Standard SRL зз0,00

27.Cilindru gradat cu nasuc25 ml,
lроrt

Ecochimie 4,19"75 19 buo + +

Alex Standard SRL 798,00

28.Cilindru gradat cu nasucs0 ml,
uроrt

Ecochimie 825,00 19 buc + +

BlOTECHLAB 925.00
Alex Standard SRL l l50,00

29.СiIiпdru gradat cu nasuc l00
сu Supol,t

Ecochimie l 520,00 40 buc + +

BIOTECHLAB 1 550,00
Alex Standard SRL 2680,00

30.CiIindru gradat cu nasuc250 ml,
uроrt

Ecochimie l l88,00 l2 Ьuс +

Alex Standard SRL l260,00
3 l.Cilindru gradat cu nasuc 500
сu Supot1

Ecochimie 2625,00 21 buc +

Alex Standard SRL 3360.00
З2.Сiliпdru gradat cu nasuc 1000
cu Suport

BloTECHLAB 4860,00 2'7 buc + +

Ecochimie 5 l84,00
33.Colbe cotate сч dop 9i ;lif,
) пll

BIOTECHLAB 4975,00 l00 Ьuс + +

Ecochimie 6440,00
j,l.Colbe cotate сu dop 9i glif ,

t-nl

BIOTECHLAB 2950,00 50 buc + +

Ecochimie 4600,00
3_5.Colbe cotate сu dop 9i 9lif ,

rnl
BIOTECHLAB з00,00 4 Ьчс + +

Ecoch lllIe 444.00
j6.Соltэс cotate сu dop gi 9lif ,

J nrl

Ecochimie l040,00 4 buc +

З7.СоlЬе conice сu fuпd plat
toгezistente cu glif gi dop l00,0

Ecochimie ,7 llз,,75 75 Ьчс + +

S.Colbe conice сu tund plat
}rezistente cu dop si slif 250,0 ml

Ecochimie 8з 85,00 65 Ьuс + +

BIOTECHLAB 9 392,50
39.Colbe conice cu fund plat
lогеzistепtе , cu dop si slif 500,0

Ecochimie 4 564,00 28 Ьuс + +

BIOTECHLAB 4 690,00

4Ojolbe co"ice cu fu"d plat
lorczistente , cu dop si slif 1000,0

BIOTECHLAB I800,00 10 buc + +

Ecochimie з250,00

l l.Colbe сu fund plat cu dop rodat
ltl 250-300cm pentru oxigen
lvat

BIOTECHLAB 3 5l0,00 26 Ьuс + +

Ecochimie з822,00
Mic-Tan SRL 4901,00

42.Colbe cu fund plat cu dop rodat
lrll 200-250сm репtru consumul
пiс de oxisen

BloTECHLAB з 240,00 24 buc + +

Ecochimie з 528,00
Mic-Tan SRL 4 680.00

4З.СоlЬе al evaporatorului rotativ
torezistente (сер.ачевилные), 9lif
l00 ml

BIOTECHLAB 700,00 l0 buc + +

Ecochimie 1 212,50

14.Colbe aI evaporatorului rotativ
clrezistente (серлчевилные), 9lif
l00 ml

BIOTECHLAB 400,00 5 Ьuс + +

Ecochimie 705,00

ul5.colbe al ечароrаtоrцlui rotativ
lorezistente (сердцевидные), 9lif
i2,50 ml

Ecochimie з l36,00 28 buc + +

BlOTECHLAB 4690,00

46.Colbe aI evaporatorului rotativ
lorezistente (серлчевилные), 9lif

BIOTECHLAB 330,00 3 Ьuс + +

Ecochimie 42з,00

4



29/З2,l00 ml

тLot 47.Сrопоmеtrч de lаЬоrаtоr digital
cu diapazon de timp in secunde,
minute, оrе

BIOTECHLAB 530,00 4 buc +

Ecochimie 900,00

Lot 48,Соlоапё сrоmаtоgrаfiса fdгб
filtru,glif 29132

Ecochimie 745,00 l Ьuс + +

Temei-Vtac SRL 22l0.00
+ +Lot 49.Соlоапё сrоmаtоgrаfiса cu

filtru,9Iif 29132

Ecochimie 935,00 1 buc
BIOTECHLAB 970,00
Temei-Vtac SRL 22l0,00

Lot 50,Fiole(viale) cu filet de 2 ml
chihlimbar sticla, plus сарас cu filet si
septa РТFЕ i silicon

BIOTECHLAB 690,00 l 00 buc + +

Ecochimie 67000,00

Lot 51.Fiole(viale) p/u head spice cu
сарас Nг.20-чоlчm 20 ml (22х75mm)

Ecochimie 899,00 l00 buc + +

BIOTECHLAB l275.00
+Lot 52.Vial 1,5 ml, PN 221-З42'72-92,

l00 pcs, SHIMADZU GC-20l0 Plus

Ecochimie 2240.00 2 set +
BIOTECHLAB 2950.00
Temei-Vtac SRL 3 554.00

+Lot 53.Eprubete sticlй gradate cu dop,
l0 ml

Ecochimie 2l60,00 80 buc +

BIOTECHLAB 2960,00
Alex Standard SRL 4l60,00

Lot 54.ЕрruЬеtе sticlё gradate cu dop,
l5 ml

Ecochinlie з000.00 l00 buc + +
BIOTECIiLAB з950,00
Alex Standard SRL 5з00,00

+Lot 55.Eprubete sticlё gradate cu dop,
25 ml

Ecochimie l980.00 l 00 Ьuс +
BIol,ECHLAB 2565,00

1

Alex Standard SRL 3420.00
Lot 56.ЕрrчЬеtе cilindrice Ecochimie 2850,00 |,500 btrc +
bacteгiologice termorezistente, l бmm х
l50 mm (П-2)

Mic-Tan SRL 3000,00
BIOTECHLAB з675.00

+Lot 57.ЕргчЬеtе cilindrice
bacteriologice sticla termorezistente, 20
mm х 200 mm

Mic-l'an SRL l25.00 50 buc +
Ecochimie l75,00

Lot 58.Eprubete cilindrice
termorezistente, 14 mm xl00 mm

BIOTECHLAB l850,00 l000 buc + +
Ecochimie l870.00
Мiс-Тап SRl- 2000,00

Lot 59.Filtstar Syringe filter glass fiЬеr
d-25 mrц, роrе size 1,6 um, l00 pk

Temei-Vtac SRL 25 552,00 2 Ьuс + +

+Lot 60.Filtre seringe cu mеmЬrапа de
РТFЕ сu diametruI-25 mm si
dimensiunea роrilоr 0,45 pm(PES
mеmЬrапе filtre)

BIOTECHLAB l450,00 l buc +
Ecochimie l980.00
Temei-Vtac SRL 3780,00

Lot бl.Filtrе seringe cu mеmЬrапа de
polisuflon сч diametrul 25mm si
dimensiunea роrilоr 0,2 рm(РТFЕ
mеmЬrапе filtre)

BlOTECHLAB l450.00 l buc + +
Ecochimie 2з21,00
Temei-Vtac SRL 3480,00

lLot 62.Flасоапе gradate din sticlй сч
сарас termostabile,(pentru medii
nutritive), cu сарас 100.0 ml

Ecochimie 1l64,00 30 Ьчс +
BIOTECHLAB l бз 5,00

ILot 63.Flacoane gradate din sticlЁ cu
сарас termostabile, 250,0 ml

Ecochirnie 880.00 20 buc +

BIOTECHLAB l2 l0,00
Lot 64.Flacoane gradate din sticlё cu
сарас termostabile, 500,0 ml

Ecochimie l l00.00 20 Ьuс + +
BIOTECHLAB l425,00

Lot 65.Fчrtuп de сачсiuс (diam. l0) Ecochimie 836,00 22m + +
Lot 66.Furtчп de silicon
(diam.intern l 5;ехtеrп 25)

Nicio оfеrtё Nici о оfегtй

Lot 67.Furfuп de silicon(diam. l0) Ecochimie 2040,00 51 m + +
Lot 68.Furtчп de silicon(diam.8) Ecochimie l б l0,00 46m + +
Lot 69.Furtчп de silicon(diam. 6) Ecochimie 570,00 l9m + +
Lot 70.Fчrtuп de silicon(diam. 5 mm) Ecochimie ll40,00 З8 rп + +
Lot 7l .Furtчп de silicon(diam. 12mm) Ecochimie 874,00 23m + +

тLot 72.Furtuп de silicon(diam. l4mm) Ecochimie 760,00 19m +

Lot 73.Fоrсерs-"gепеrаl use"
BIOTECHLAB l60,00 2 buc + +
Ecochimie l60,00
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zl. ForcepsJ'dissecting use"

iцht tip"

Ecochimie l б0,00 2 buc + +

5.Grарhitе tube pyrolytic coated
cs) fоr АА-7000 Shimadzu

Ecochimie 24400,00 2 set + +

Temei-Vtac SRL з2 552,00

76.Omega-Platform Graphite Tube
.)fоr АА-7000 Shimadzu/cod 980-
t0

Ecochimie 2l200,00 l0 buc + +

Temei-Vtac SRL 23620,00

77.Grарhitе tube pyrolytic fоr
7000 Shimadzu/cod 206-50588

BloTEcHLAB l6500,00 l0 buc + +

Ecochimie I7500,00

Temei-Vtac SRL 25з40,00

8.Lame Dепtru microscopie Ecochimie 3 780,00 42 buc + +

). Lingura spatula termorezistentб
r reactivi

sanmedico з,72,00 Зl buc + +

Ecochimie 2 635.00

80.Lingurб din o1el inoxidabil
гu рrоЬе de laborator (colectarea
u сiпtбrirеа)

Ecochimie 4800.00 З0 buc + +

BIOTECHLAB 5l75,00

J l.Раhаrе gгаdаtе
orezistente,50ml

Ecochimie l190,00 85 Ьuс + +

BIOTECHLAB 1 402,50
Alex Standard SRL l5з0,00

t]2.Раhаrе gradate
lогеzistепtе, l00ml

BloTEcHLAB 3 0l 8,75 l75 Ьuс + +

Ecochimie з 2з,7,50

Alex Standard SRL 4550,00

З.Раhаrе gradate
lгezistente, l50ml

BloTECHLAB l980,00 90 buc + +

Ecochimie 22з2,00
Alex Standard SRL 3 l50,00

.1.I)altare gradate
lгezistente,2 50m l

BloTECHLAB з 539,25 l43 Ьuс + +

Ecochimie 4433.00

Alex Standard SRL б l49,00

5.l)аhаге gгаdаtс
lrczistente,600 ml

Ecochimie l901,20 49 Ьчс + +

BIOTECHLAB 2330.00
Alex Standard SRL 2,79з.00

86. Раhаrе termorezistente, l 000 ml

87.раhаrе п.Ё?iсuЁ --
loгezistente.50 ml

Ecochimie 2l56,00 44 Ьчс + +

BloTECHLAB з0l4,00
Alex Standard SRL 3960,00

BlOTECHLAB l55,00 l0 Ьчс + +

88.Раhаrе negradate
lorezistente, l00 ml

BIOTECHLAB l 903,20 122 buc + +

89.Раhаrе negradate
roгezistente,250 ml

BIoTECHl-AB 5 88,00 24 buc + +

90.Раhаrе negradate
roгczistente.500 ml

t]IoTECHLAB 975,00 26 buc + +

9 l.Раhаrе negradate
lorezistente, l000 ml

BloTEcHLAB 20,12,00 32 buc + +

92.Pipete gradate volum 1 ml
ад

Ecochimie 5250,00 210 Ьuс + +

9З,Рiреtе gradate volum 2 ml
аА

Ecochimie 5000.00 200 Ьuс + +

94.Pipete grаdаtе volum 5 ml clasa Ecochimie 5940,00 220 buc + +

95.РiЬаЙЪЙ-dаtе чоlum l0 пП

аА
Ecochimie 5,72,7,00 230 buc + +

t Pipete gradate volum 25 ml
А

Ecochimie 897,00 2З buc +

97.Pipete gradate terminale volum
l

Ecochimie l600,00 80 buc +

9tl.Pioete grаdаtе tеrmiпаIе. 2ml Ecochimie 3060,00 l70 buc + +

99.Pipete gradate terminale volum
l

Ecochimie 4900,00 245 buc +

l 00.Pipete gradate terminale volum
rl

Ecochimie 62,70,00 285 buc + +

l0l .Pipete gradate subterminale 2 sanmedico l00,00 10 Ьuс + +

Ecochimie 500,00

6



Lot lO2.Pipete gradate subterminale 5

ml
Ecochimie 2565,00 95 buc +

Lot 1 03.Pipete gradate subteгminale
l0 ml

Ecochirnie 5270,00 l 70 buc +

Lot l04.Pilnie pentru sераrаrе cu dop
de sticla, 50,0 ml, fоrmа conica

BIOTECHLAB б40,00 4 Ьuс + +

Ecochimie l400.00
Lot l05.Pilnie репtrч sераrаrе cu glifsi
dop, 250,0 ml, fоrmё conic5

BIOTECHLAB 2625.00 15 buc + 1

;
Ecochimie 4500.00

Lot 106.Pilnie pentru sераrаrе cu glif
si dop, 500,0 ml, fоrmб сопiсй

BloTЕcHLAB l575,00 7 buc +

Ecochimie 2800,00
Lot lO7.Pilnie pentru Sераrаrе cu dop
de sticla, 1000,0 ml fоrmа de conus

BIOTECHLAB 3300,00 l0 buc + +

Ecoch mle 5500,00
Lot lO8.Pilniisticla, d:30-50 mm Ecoch mle 2l00,00 l40 buc + +
Lot lO9.Pilniisticla, d =50-80 mm Ecochimie з 5б5,00 l55 buc

Lot l l0.Pilnii sticla, d :75-80 mm
Ecochimie 4200,00 l40 buc + +

BIOTECHLAB 4655.00
Lot l l l.Pilnii (Воронки Шотта), d
:45 mm, Р 160

Ecochimie 3000,00 l0 Ьчс +

+

+

г-

Lot l 12.Регiе сu diametru l8-20 mm
pentru sрйlаrеа ерruЬеtеlоr

BIOTECHLAB 5 47з.50 246Ьuс +

Ecochimie 5 904.00
Lot l l3.Реriе cu diаmеtrч 50-70 mm
pentru sрйlаrеа flacoanelor

Ecochimie 5,712,00 204 Ьuс +

Lot l l4.Piseta РЕ, cu nasuc ajustabil,
volum 500 ml (tip Kartell)

Ecochimie 270.00 6 buc +

BIOTECHLAB 360.00

Lot ] l5.Plasa de asbest
Ecochimie 768,00 12 buc + +

BIOTECHLAB ,774,00

Lot l l6.Pulverizator sticlё репtгч
cromatografi е strat subtiгe

Ecochimie 600,00 2 buc + +

Lot 1 l7.RefTigerent ascendent
(обратный) холодильник), slif 29l32

Ecoch ir-n ie 990,00 l buc +

Lot 1 l8.RefTigerent ascendent (прямоЙ
холодильник), Elif 29l32

BIOTECHLAB 550,00 2 buc + +

sanmedico 700,00

l

Lot l l9.Refrigerent ХШ-3-300-ХС cu
6 Ьчlе ГоСТ 25Зз6-82

BIoTECHl-AB 275.00 l buc +

Ecochimie з00,00
Lot 120.SeringЁ, Shimadzu
AutosamplerAoC-20i, l0 pL, PN
22l-з46|8

Temei-Vtac SRL 5400.00 2 buc

Lot l2l .Septe vials сар 1.5 ml 100pcs
22| -41239 -9 1 (septum assay shimadzu)

Ecochimie з960,00 4 set + +

+

BloTECHLAB 6800,00
Temei-Vtac SRL 9 з28,00

Lot 122,Septa fоr sсrеw top caps,
certified, РТFЕ/rеd silicone, 9mm, l00
pc/pak

Lokmera lз29,00 З set +

Temei-Vtac SRL l з50,00
Ecochimie 2970.00

Lot l23.Septa red PTFE/White Sil., 12
mm diameter, 100 pclPAKpak/White
Silicone septa, 0.075, l2mm fоr 4ml
Screw

Lоkmега l710,00 З set + +

+

Temei-Vtac SRL 1860,00

Lot 124.Septa PTFE/Silicone 8mm Рге,
lO0pc/pak

Ecochilll ie l605.00 3 set +

Temei-Vtac SRL 2550.00
Lot l25.Capace-2O mm Headspace
Сrimр Caps no septa l00pcs, codul
9з0 1 _072 l

Lоkmеrа 3 270,00 l0 set + +

Temei-Vtac SRL 3400.00
Ecochimie 5350.00

Lot l26.Head Space САР cod225-
l 1078-02

BIOTBCHLAB 2 l500,00 l000 buc + +

Temei-Vtac SRL 22880,00
Lot l27.Head Space Septa Hight temp
Septe cod 225-1 l078-0l

Temei-Vtac SRL 22 8,78,72 2lб buc + +

Lot l28.Sistema p/u determinarea
arseniului in ргоdusе аlimепtаrе

Ecochimie l2з00,00 15 buc "+

Mic-Tan SRL l2750,00
BIOTECHI-AB 16275.00 + +

+

+

Lot 129.Sample Cup Fоr ASC-7000
(l000 Pcs)Shimadzu

Temei-Vtac SRL 6 l08,00 l set +

Lot l30.Sample Cup Fоr ASC-7000
(l00 Pcs)/Shimadzu, cod 038-00 l 55-

BIOTECHLAB бз00,00 l set +

Temei-Vtac SRL 6 488,00



irrrensiuni 28х48,5

l3 l.Stativ din plastic репtru
bete сепtгifчса l5 m|.

Ecochimie 460.00 8 buc + +

l32.Stativ din plastic репtru
bete centrifusa 50 ml.

Ecochimie 390,00 5 buc + +

33.Supot1 pentru dozatoare
te) automate monocanale (la 5 - 7

э)

Ecochimie 4335,00 15 Ьuс + +

lЗ4.Sраtulб din inox, l50 mm,
teel,,-"micro spoon"

BIOTECHLAB 712.50 15 Ьuс + +

Ecochimie l020,00
Mic-Tan SRL l l62,50

l35.Spatulё din inox, 180 mm,
teelл.-"mасrо Spoon"

BIOTECHLAB 862,50 15 Ьuс + +

Ecochimie l з20.00
Mic-Tan SRL l 500,00

l36.Vase de absorbtie Rihter p/u
ltаrеа рrоьеlоr de аеr

Temei-Vtac SRL 1 760,00 40 buc + +

Ecochimie 2400,00
l37.Vase de absorbtie Zaitev plu
ltагса рrоЬеlоr de аеr

Temei-Vtac SRL 880.00 20 buc + +

Ecochimie l800.00
38.Vase de absorbtie cu placa
rsa fогmаv

Ecochimie 6400,00 40 buc +

39.Vial screw top, with fixed
t, clear 300 pl,inseп volume,
эk, vial size 12х32 mm, (l2 mm

Lokmera 2 482,00 l set + +

Temei-Vtac SRL 2599,00
Ecochimie 3900.00

i(t.V'ial. sсгеw top. rvitlr l'ixed
.litttlэсг. j()0 шt- itlsегt volutne
i/,с. l] \ .]] tTrrn ( l2 ntttt сар)

Lokmera 2 бз8.00 l set +

Temei-Vtac SRL 2 998,00
Ecochimie 4020.00

()-r, d

1.ot

сргu
1,ot

cplll
l.tlt
(pipett
pipe_!g_

t.ot l З
''St. Ste

1.ot lЗ
" st. ste

1-ot

гесо
1.ot
l,e со_

1.ot

l)()гоа_Sq

1.ot l 39
l llseгt, с
l 00ipk,

t: а 1ls)

* iп cazul utilizdrii licita|iei еlесtrопiсе se vа iпdiса pre|ul ofertei fiпаlе
(Iпfсlrmа|iа priviпd "Corespuпderea cu ceriпlele de саlфсаrе" ýi "Corespuпderea сu specirtcЦiile
tеhпiсе" , se va сопsеmпа рriп: ,,+" tп cazul corespuпderii si рriп ,,-" tи cazul пecorespuпderii)

8. Репtrч elucidarea чпоr neclariti{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei сч
сеriп{еlе stabilite iп documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea рrе{чlчi anormal de scizut) s-
а solicitat:

)ata stllicitйrii Ореrаtоrul economic lnformafia solicitatй Rezmatul rйsрuпsului operatorului
economic

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

Motivul respin
Рrеluri le oferte i ореrаtоrulu i есопоm ic depigesc bugetul autoritalii
contractante, stabilit gi documentat inainte de initierea procedurii de achizilie
publicй репtru urmёtоаrе[е loturi:
Lotul пr. 19 -Balon conic cu tub lateral, volum 500 ml, d: 29-З2mm а сёrui
чаlоаrе estimatё este in sumё de 360 lei, cel mai mic рrе{ а fost рrорus de
ofertantul SRL Mic- Тап pre[ul de 360 lei, саrе depaseste сu 41,6 %о чаlоаrеа
estimatй.
Pentru Iotul пr.l28 -Sistema p/u determinarea arseniului in produse
alimentare, SRL Mic Тап- l2750 lei йrб ТVА, саге in specificatia рrорusа nu
este сlаr сum ча аrаtа modelul, dеоаrесе se рrорuпе de а face la comanda,

Pre{urile ofertei operatorului economic depйgesc bugetul autoritё{ii
contractante, stabilit gi documentat inainte de ini{ierea procedurii de achizi}ie
publicй репtгu urmаtоаrеlе loturi:
- Lotul nr. 30 Cilindru gradat сч nasuc 250 ml, cu suport а cбrui чаlоаrе
estimatб este in sчmй de 420 lei, cel mai mic рrе{ а fost рrорчs de ofertantul
SRL Ecochimie рrеful de l 188 lei, саrе depaseste сч 182 О/о yaloarea estimatd.

- Lotul пr. 31 Cilindru gradat cu nasuc 500 ml, сu suport а сirui valoare
estimatй este in sumё de l260 lei, cel mai mic рrе{ а fost рrорчs de ofertantul
SRL Ecochimie pretul de2625lei, саrе cu l08 о/о чаlоаrеа estimat6.

Dепumirеа rаtоrului economic
Mic-Tan SRL

l,jcochimie SRL



- Lotul пr.36 Colbe cotate cu dop 9i 9lif , l000 ml а сйrui чаlоаrе estinlatil
este in sumй de 400 lei, cel mai mic рrе{ а fost рrорus de ofertantu| SRl,
Ecochimie рrефldе l040 lei, саrе depaseste cu l23 %о чаlоаrеа estimatб.

- Lotul пr. 96 Pipete gradate volum 25 ml clasa А а сйrui чаlоаrе estimata
este in sчmй de 598 lei, cel mai mic рrе! а fost рrорus de оfеrtапtul SRl.
Ecochimie preful de 897 lei, саrе depaseste сu 50 о/о чаlоаrеа estimat6,

- Lotul пr. 97 Pipete gradate terminale чоIчm 1 ml а сёrчi чаIоаrе estirnatir
este in sumtr de l200 lei, cel mai mic рrе{ а fost рrорчs de ofeпantul SRl,
Ecochimie рrе{чl de lб00 lei, саrе depaseste cu 33,3 о/о уаlоаrеа estimatй.

- Lotul пr. 99 pipete gradate terminale volum 5 ml а сйгчi valoare estirnatir
este in sчmй de 3675 lei, cel mai mic рrе{ а fost рrорчs de ofertantul SRt.
Ecochimie рrеРl de 4900 lei, саrе depaseste cu 33,3 ОZ чаlоаrеа estimati.

- Lotul пr. 102 Pipete gradate subterminale 5 ml а сйrui чаlоаге estimatё
este iп sumб de 1425 lei, cel mai mic рrе{ а fost рrорus de ofertantul SRL
Ecochimie preful de 2565 lei, саrе depaseste cu 80 7о valoarea estitTatё.

- Lotul пr. l03 Pipete grаdаtе subterminale 10 ml cu valoarea estimatё in
sчmё de 3400 lei, cel mai mic рrе{ а fost рrорus de ofertantul SRL Ecochirll it

рrеФl de 2565 lei, саrе depaseste cu 55 0/о чаlоаrеа estimati.

- Lotul пr. lll Pilnii (Воронки Шотта), d:45 mm, Р l60 cu чаlоаrеа
estimatё in sчmё de l300 lei, cel mai mic рrе{ а fost рrорчs de ofertantul sttl
Ecochimie pretul de 3000 lei, саrе depaseste cu l30 О/о чаlоаrеа estimatё.

- Lotul пr. 117 Refrigerent ascendent (обратный) холодильник), 9lif29/3лi
cu чаlоаrеа estimatё in sчmй de 250 lei, cel mai mic рrе{ а fost propus de
ofertantul SRL Ecochimie рrеful de 990 lei, саrе depaseste cu 296 Оh

чаlоаrеа estimatё.
- Lotul пr. l38 Vase de аЬsоrЬtiе cu placa роrоаsа fоrmаV cu ча|оаrеа
estimatб in sumi de l800 lei, cel mai mic рrе{ а fost рrорus de oferlantul slt l

Ecochimie pre{ul de 6400 lei, саrе depaseste cu 255 %о чаlоаrеа estilnatit.
Репtru lotul пr.l28 cel mai mic рrе1 а fost oferit de сёtrе ореrаtоrul
economic SRL Ecochimie - l2300 lei йrё ТVА, dаr s-a decis а rеsрiпgс
ofetta орегаtоrulчi economic SRL Ecochimie pentru песогеsрuпdеrеа
сеriп{еIог specificatiei solicitate (se soIicita sistema p/u dеtеrmiпаrеа
arseniului iп produse аlimепtаrе), сопfоrm GOST 269З0 саrе se compulte
dintr-un balon de rеас!iе, о duz6, о ерruЬеtd репtru solulie аЬsоrЬапti. c]ar

codul propus 065.7l .00 l Gегmап ia, duza este difeгita de се se сеге iп
ificatia tehnica.

Рrе{urilе ofeftei operatorului econo@ -

contractante, stabilit gi documentat inainte de inilierea рrосеduгii de achizilit
publicё репtru urmйtоаrеlе loturi:
- Lotul пr. l20 Sеriпgё, Shimadzu Autosampler AOC-2Oi, l0 pL, PN 22l
346l8 cu чаlоаrеа estimati iп sumЙ de l800 lei, cel mai mic рrе{ а fost
рrорчs de ofertantul SRL Temei Vtac рrе{чl de 5400 lei, саrе depasestc ctr
l53 7о чаlоаrеа estimatё.
Рrе{чrilе ofertei operatorului economic depй;esc bugetul аuЮriИtii
contractante, stabiIit gi documentat inainte de inilierea procedurii de achizilit,
publicб репtгu urmatoarele loturi:
- Lotul пr. l40 Vial, sсrеw top, with fixed insert, аmЬеr, 300 pL iпsегt
volume, Vial size: 12хЗ2 mm (12 mm сар) сч чаlоаrеа estimatё itl stttllit tlt
1600 lei, cel mai mic рrе! а fost рrорus de оfеrtапtul SRL Lоkmеrа рrеtul rlc
2638 lei. саrе te сu 64,8 %о чаlоаrеа estimatй.

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

репtrч fiесаrе lot п
репtru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitйri privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiaýi ofertant: [Iпdica|iJ

Теmеi-Vtас SRL



Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scйzut п
costul cel mai scйzut п
Cel mai bun raport calitate-pre1 п
Cel mai bun raport calitate-cost п

(iп cazul iп care tп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multе criterii de atribuire, se vor
iпсliссt toate criteriile de atribuire aplicate ;i dепumirеа loturilor afereпte)

12. Informa{ia privind factorii de ечаlчаrе aplicafi:

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

13. Rеечаlчаrеа ofertelor:

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

Motivul rеечаluйrii ofertelor
Mtlditicirrilc о

14. in urmа ехаmiпiri, evaluйrii gi соmраririi ofertelor depuse in саdrчl procedrrrii de atribuire s-a
decis:

АtriЬr-rirеа contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

1,ot

[.ot

1.ot

[-ot

1.ol

1,o_!

1-ot

1.ot

Clasa
l-tll
CIasa
t-ot l

Clasa
t.ot l

Clasa
t.ot l

Clasa

Factorii de evaluare vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Dcnum rе factorul l Ponderea

Dспumirе factorul n Ponderea
Denumirea ratorului economic n Total

Denumire factorul l Ponderea

Denumire factorul n Ропdеrеа

Denumirea lotului Denumirea
ореrаtоrulчi

economic

cantitate
;i unitate

de
mflsurй

Рrе{ul
unitar
(fПrй
тчА)

Pre{ul
total
(fПrП
тчА)

Рrе{ul
total

(inclusiv
тчА)

l.Adapter expansion cod 064.1 1 .005 Ecoch llllc 2 buc 122,40 244,80 29з;76
2.Дdарtеr expansion cod 064.1 1.006 Ecoch l11 le 2 buc l25,з4 250,68 300,82
j.Alcoolmetru di 0-40 sanmedico l brrc 65.00 65.00 78.00

4.Alcoolmetru diapazon 40-70 Alex Standard SRL 2 Ьuс 95.00 190,00 228,00

5.Alcoolmetru diapazon 70-1 00 sanmedico 2 buc 95,00 190,00 228,00

8.Вiurеtе volum 25 ml clasa A-etalonate Ecochimie З buc 699,00 209,7,00 2516.40

9.Вiurеtе volum 50 ml clasa A-etalonate Ecochimie 4 Ьuс 705.00 846,00 3384,00
l0.Balon cotat cu dop si llil l0 ml,
,tA

BIOTECHLAB 65 buc 62,50 4062,50 4875,00

ll.Balon cotat cu dop li llil 25 ml,
ttA

BIOTECHLAB З5 buc 70,00 2450,00 2940,00

l2.Balon cotat cu dop li qlii 50 ml,
tA

BIOTECHLAB 85 buc 70,00 5950,00 7140,00

l3.Balon cotat cu dop li llif, 100 ml,
tA

BIOTECHLAB 72Ьuс 80.00 5760,00 6912,00

l4.Balon cotat cu dop li qlil 200 ml,
lA

BIOTECHLAB 2'l buc 105,00 28з5,00 з402,00

l5.Balon cotat cu dop si llif, 250 ml BloTECHLAB 24 buc l05,00 2520.00 з024,00

10

1,ot



Clasa А
Lot l6.Balon cotat cu dop qi llil 500 ml,
Clasa А

Ecochimie 22 Ьчс l56,00 з4з2,00 4l llt

Lot l7.Balon cotat cu dop qi slii 1000 ml,
Clasa А

Ecochimie lб buc 241,00 3 856,00 462,|

Lot l8.Balon cotat cu dop 9i 9lif2000 ml,
Clasa А

Ecochimie 9 buc 4,7з,00 425,7,00 5l08,

Lot 20.Воrсап сч сарас, 2.000 ml,gradat, сu
get hgust (Schott Durап)

Ecochimie 2 buc 8l5,00 l630,00 l 956,

zыо,Lot 2l.Capse de fаrfоr pentru evaporare,25
ml

Ecochimie 75 buc 29,00 2l,/5,00

Lot 22.Capse de fаrfоr репtгч ечароrаrе, 50
ml

Ecochimie 2l5 buc 5 J,Z5 ,7144,45
857з.

Lot 23.Capse de fаrfоr репtrч ечароrаrе, l00
ml

Ecochimie 85 buc 48,00 4080.00 4896

Lot 24.Capse de fаrfоr репtгu evaporare,250
ml

Ecochirnie 55 buc 92,92 5l l0,60 бlз2

Lot 25.Саmеrа pentru сrоmаtоgrаfiе cu сарас
slefuit, 1,5-2,0 l

Ecochimie 1 buc 800,00 800.00 960.

Lot 26.Cilindru gradat сч nasuclO ml, cu
Suport

Ecochimie l0 buc 24,50 245,00 294,

Lot 27.Cilindru gradat cu nasuc25 ml, cu
Suport

Ecochimie l9 Ьuс )\ )\ 4,79,75 57 5.

Lot 28.Cilindru gradat cu nasuc5O ml, cu
Suport

EcochirTie 25 buc 33,00 825,00 ф0,

Lot 29.Cilindru gradat cu nasuc l00 ml, cu
suport

Ecochimie 40 buc з 8,00 l520,00 l 824,

Lot З2.Сiliпdru gradat cu nasuc l000 ml, сч
Suport

BIOTECHLAB 27 buc l80,00 4860,00 58з2

Lot ЗЗ.СоlЬе cotate cu dop qi ;lif, 50,0 ml BIOTECHLAB l00 Ьuс 49.15 4975,00 5970
Lot 34.Colbe cotate cu dop 9i qlif , l00 ml BIOTECHLAB 50 Ьuс 59,00 2950,00 з540.
Lot 35.Colbe cotate сu dop 9i glif , 200 ml BIOTECHLAB 4 buc 75,00 300,00 зъб,
Lot 37.Colbe conice cu fund plat
termorezistente cu qlif si dop l00,0 ml

Ecochimie 75 buc 94,85 ,7 |1з,75 85з6.

Lot 38.Colbe conice сu fund plat
termorezistente cu dop si slif 250.0 ml

Ecochimie 65 Ьuс l29,00 83 85,00 l 006

Lot 39,Colbe conice cu fund plat
termoгezistente, cu dop si slif 500,0 ml

Ecochirnie 28 buc lбз,00 4564,00 5476

Lot 4O.Colbe conice cu fund plat
termorezistente, cu dop si slif l000.0 ml

BIOTECHLAB 10 Ьuс l80,00 l800,00 2160

ntzLot 4l.Colbe cu fund plat cu dop rodat volum
250-300cm репtru охigеп dizolvat

BlOTECHLAB 26 buc l з 5,00 35l0,00

Lot 42.Colbe cu fund plat cu dop rodat volum
200-250cm репtrч consumul chimic de oxigen

BIOTECHLAB 24 buc lз5,00 з240,00 3 888

Lot 43.Colbe al evaporatorului rotativ
termorezistente (серлчевидные), glif l4, l00
ml

BIOTECHLAB l0 bLrc 70,00 700.00 840.

Lot44.Colbe alevaporatoruluirotativ
termorezistente (серлцевилные),qlif l9, l00
ml

BIOTECHLAB 5 Ьuс 80,00 400"00 480,

з763Lot 45.Colbe al ечароrаtогului rotativ
teгmorezistente (серлчевидные), qlif 29lЗ2,
50 ml

Ecochinlie 28 buc 1 l2,00 3 lз6,00

Lot 46,Colbe al evaporatorului гоtаtiч
termoгezistente (серлчевидные), slif 29lЗ2,
100 ml

BIOTECHLAB З buc l l0,00 зз0.00 з96.

Lot 47.Сrопоmеtrч de lаЬоrаtоr digital cu
qlepazon de timp in secunde, minute, оrе

BIOTECHLAB 4 brrc l32,50 5з0,00 бз6.

Lot 48.Соlоапё cromatografica Йrб filtгч, Elif
29lз2

Ecochirnie 1 buc 754,00 745,00 894,

Lot 49.Соlоапй сrоmаtоgrаfiса сu filtru, 9lif
29lз2

Ecochimie l buc 93 5,00 9з5,00 I l22,

Lot 50.Fiole(viale) cu filet de 2 ml chihlimbar BIOTECHLAB l00 buc 6.90 690,00 828
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sticla, plus сарас сu filet si septa РТFЕ /

[.ot 5l.Fiole(viale) p/u head spice сu сарас
Nt.,?O-uolu, 20 ml (22х7Щ
[,ot 52.Vial 1,5 mI, PN 22|-з4272-92, |00
pcs, SНlМАDZU GC-20]q !!цq
[.ot 53.ЕрruЬеtе sticla cu dop. l0 ml
t.,,i Sa ДрлrЬ.t. ,ti.И сu dop. l5 ml

t-ot 55. te sticlй сu dop.25 ml

L.ot 56.ЕрruЬеtе cilindrice bacteriologice
tегmоrеzistепtе, lбmm х l50 mm (П-2
[,ot 57.ЕрruЬеtе cilindrice bacteriologice
sticla termorezistente, 20 mm х 200 mm
r-ut 5B
rlrltt х l00 rnrT

t.ot 59.Filtstar Syringe filter glass fiЬеr d-25
rtlnl., роrе size 1,6 um, l00
l.ot 60.Fi|tге seringe сu mеmЬrапа de
crr diametrul -25 mm si dimensiunea

ртFЕ
роrilоr

0.45 pm(PES mеmЬrапе filtre)
[-ot б l.Filtrе sеriпgе сu mеmЬrапа de

1lolisut)on cu diametrul 25mm si dimensiunea
рогi|оr 0,2 рm(РТFЕ mеmЬrапе filtre
[.ot 62.Гlасоапе gradate din sticlё сu сарас
te гrrrostabile,(pentru medii nutritive), сu
сарас l00,0 ml
1.ot 63.Flасоапе gradate din sticli cu сарас
tс|ццý!qЦЦе,2ý9,0Д
1.ot 64.Flасоапе gradate din sticlй сu сарас
tcгlttostabile, 500,0 ml
I.ot 65.Fчrtuп de саuсiuс (diam. l0)
r.otOi}Щ
t-ot 68.Furtuп de siIicon(diam.8)
t.ot 69.['ut,tun de silicon(diam. 6

t.ot 70.Irurtun de silicon(diam. 5 mm)

1.ot 7l.Furtuп de silicon(diam. l2mm)
r.uiTZ,r-M
[,ot 7З.FоrсерsJ' l use"

1-ot 74.F'о "d issecting use"-"stra
Lot 75.Grарhitе tLrbe pyrolytic coated (l0
рс s) tqt4 4 -7QQ9ý!1 mgdzц
[,ot 76.Omega-Platform Graphite ТчЬе
( t p..)fo. АА-7000 Shim
[-ot 77.Graphite tube pyrolytic fоr АА-7000
Sh i madzu/cod 206-50588
Lot 78.[,arTe репtru microscopie
1,ot 79.Liпgurа spatula termorezistenta репtrч
I,eactlvl

r.ut б.I-1пgлВ ain оН
ргоЬе de lаЬоrаtоr
cantari rеа

1,ot 8 l .Раhаrе gradate termorezistente,50ml
l.clt 82.Pahare te termorezistente, l 00ml

te tеrmоrеzistепtе, 1 50ml
t.ot 84.Раhаrе te termorezistente,250ml
[,ot 85.Раhаrе tеrmоrеzistепtе,б00 ml

t-ot 86.Раhаrе termorezistente, l000 ml
1,ot 87.Раhаrе ate termorezistente,5O ml
1.ot 88.Раhаrе negradate termorezistente,100
rnl

[.ot 89,Раhаrе пе

inoxidabil репtru
(colectarea qi/sau

1078,80

l120,00

Ecochimie
Ecochirnie
Ecochimie
Ecochimie 2850,00

Mic-Tan SRL

BIoTECI-1LAI]

'Геmеi-Vtас SRL 12,1,76,00 25552,00

BIOTECHLAB 1450.00 1740,00

BIOTECHLAB l450,00

Ecochimie 1 164,00

Ecochimie

Ecochimie

Ecochimie
Ecochimie
Ecochimie l610,00
Ecochirnie
Ecochimie
Ecochimie

BloTЕcHLAB
EcoclrirTie
Ecochimie

Ecochimie 21200,00

1650,00 16500,00

Ecochimie

Ecochimie

BIOTECHLAB l 75 buc
BIOTECHLAB

з5з9.25 424,|,10BIOTECHLAB 143 buc
2281.44
258,7,20

BIOTECHLAB
вlотЕснLлв

BIOTECHLABtеrmоrеzistепtе,250

silicon

1-ot 83.Раhаrе



mI
Lot
ml

90.Раhаrе negradate tеrmоrеzistепtе,S00 BIOTECHLAB 26 buc 37,50 975,00 l l70

Lot 9 l,Pahare negradate termorezistente, l 000
ml

BIOTECHLAB 32 buc 64,7 5 2072,00 2486

Lot 92.Pipete gradate чоlum l ml clasa А Ecochimie 210 buc 25.00 5250,00 6300
Lot 93.Pipete gradate volum 2 mI clasa А Ecochirnie 200 bLrc 25,00 5000.00 6000
Lot 94.Pipete gradate volum 5 ml clasa А Ecochimie 220 buc 27,00 5940.00

,/128

Lot 95.Pipete gradate чоlum l0 ml clasa А Ecochimie 230 buc 2490,00 572,7.00 6872
Lot 98.Pipete gradate terminale, 2ml Ecochimie l 70 buc 18,00 3060.00 з6,72.
Lot lOO.Pipete gradate terminale volum l0 ml Ecoch irnie 285 buc 22.00 6270,00 7524
Lot 10l.Pipete gradate subteгminale 2 ml sanmedico l0 buc l0.00 l00,00 l20
Lot l04.Pilnie pentru sераrаrе cu dop de
sticla, 50,0 ml, fоrmа conica

BIOTECHLAB 4 buc 160,00 640,00 168,

з tЗоLot lO5.Pilnie pentru sераrаrе cu qlif si dop,
250,0 ml, fоrmё conicй

BIOTECHLAB 15 Ьuс 175,00 2625,00

Lot l06.Pilnie pentru sераrаrе cu glif si dop,
500,0 ml, fоrmй сопiсй

BIOTECHLAB 7 buc 225,00 l575,00 l 890

Lot lO7.Pilnie penffu sераrаrе cu dop de
sticla, 1000,0 ml forma de сопus

BIOTECHLAB l0 buc зз0.00 зз00,00 3960

Lot 08.Pilnii sticla, d :30-50 mm Ecochimie l40 Ьuс l5,00 2l00,00 2520
Lot 09,Pilnii sticla, d :50-80 mm Ecochimie l 55 Ьuс 2з,00 3565,00 4278
Lot l0.Pilnii sticla, d :75-80 mm Ecochinlie l40 buc з0,00 4200.00 5040
Lot ll2.Perie cu diametru l8-20 mm pentru
sрёlаrеа ерruЬеtеlоr

BIOTECHLAB 246 buc )) )\ 547з.50 6568.

aj4,

Тzц,r

Lot llЗ.Реriе cu diametru 50-70 mm pentru
sрйlаrеа flacoanelor

Ecochirnie 204 buc 28,00 57l2,00

Lot l l4.Piseta РЕ, cu nasuc ajustabil, volum
500 ml (tip Kartell)

Ecochimie 6 Ьuс 45,00 270,00

Lot l l5.Plasa de asbest Ecochirnie l2 buc 64,00 768.00 92l.(
720,(

ооо,t

Lot l 16.Pulverizator sticlй репtrч
сrоmаtоgrаfiе strat sub{ire

Ecochimie 2 buc з00,00 600.00

Lot l18.Refrigerent ascendent (прямой
холодильник), slif 29 l З2

BIOTECHLAB 2 buc 2,75,00 550,00

Lot l19.RefTigerent ХШ-3-З0O-ХС cu б bule
гост 25з36-82

BIOTECHLAB l buc 275,00 275,00 з30,

Lot l2l.Septe vials сар 1.5 ml lOOpcs 22l-
4l 239-9l(septum assay shimadzu)

Ecochirnie 4 set 990,00 з960,00 4752.

Lot l22.Septa fоr screw top caps, certified,
РТFЕ/rеd silicone, 9mm, l00 pc/pak

Lоkmеrа SRL 3 set 443,00 l329,00 l 594,

Tosz,Lot l23.Septa red PTFE/White Sil., l2 mm
diameter, 100 pc/PAKpak/White Silicone
septa, 0.075, l2mm fоr 4ml screw

Lokmera SRL 3 set 570,00 l 7l0,00

Lot l24,Septa PTFE/Silicone 8mm Рrе,
lO0pc/pak

Ecochimie 3 set 5з 5,00 l605,00 l926.

Lot \25.Сарасе-20 mm Headspace Сгimр
Caps no septa l0Opcs, codul 9З01-0'72\

Lоkmега SRL l0 set з2],00 3270,00 з924,

Lot 126.Head Space САР cod225-| l078-02 BlOTECHLAB l000 bLtc 2l,50 2l500,00
_ 25800,
2]454,Lot l27.Head Space Septa Hight temp Septe

cod 225-| l 078-0 l
Ternei-Vtac SRL 2lб buc I05,92 22878.12

Lot l28.Sistema p/u dеtеrmiпаrеа аrsепiчlчi
iп produse alimentare

BIOTECHLAB 15 buc l085,00 l6275,00 l 95з0

Lot 129.Sample Cup Fоr ASC-7000 (1000
Pcs)Shimadzu

Temei-Vtac SRL 1 set б l08,00 б l08,00 ,7з29,

Lot l3O.Sample Cup Fоr ASC-7000 (l00
Pcs)/Shimadzu, cod 0З8-00l55-03,
dimensiuni 28х48,5

BIOTECHLAB i set бз00,00 бз00.00 7560,

Lot l3l.Stativ din plastic репtгч ерrчЬеtе
centrifuga l5 ml.

Ecochimie 8 bLlc 57.50 460.00 552.

loB.

ýбiа

Lot lЗ2.Stativ din plastic репtrч eprubete
centrifuga 50 ml,

Ecochimie 5 brrc 78,00 з90,00

Lot l33.Suport pentru dоzаtоаге (pipete) Ecochirnie 15 buc 289.00 43з5,00

.0()
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Anularea procedurii de achizilie publicё:

Lotul 19,30,3|,36,96o97,99,102,103,1l1,1l7,120,138o140 irr temeiul art.77, alin. l, lit. d) alLegii пr. 131

din 03.07.20l5 privind achiziliile publice, dep69egte crr 300% valoarea estimatб а achizi{iei, calculati
сопfоrm prezentei legi".

Loturile 6,,7,66,in temeiul art.7l, alin. 1, lit. а) alLegii пr. l31 din 03.07.2015 privind achiziliile publice
"пu а fost depusd nici о оfеrtё".

I]c
BI
Mic-Ta
Alex Sl
'I'emei-

1.okme
Sanmer

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de

lucru репtru achizi|ii se realizeazd iп coпformitate cu prevederile art. 3 ] al Legii пr. 13 ] diп 3 iulie
20l5 priviпd achizi|iile publice)

(Selectali tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ]3] diп 3

iulie 20]5 priviпd achizi|iile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de aqteptare, se efectueazd iп coпformitate
cu prevederile TITL|JLUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii
Moldova),

omate monocanale (la 5
,7

l34.SpatuIй din inox, l50 mm, "st,steel,,
iсrо sDoon"

BIOTECHLAB 15 buc 47.50 112,50 855,00

l35.Spatulй din inox, 180 mm, "st.steel,,
lсrо SDoon"

BIOTECHLAB 15 buc 57,50 862,50 l0з5,00

t l36.Vase de absorbtie Rihter p/u

оltаrеа рrоьеlоr de аеr
Temei-Vtac SRL 40 Ьuс 44,00 l760,00 2||2,00

l37.Vase de absorbtie Zaitey р/u
ltarea рrоьеlоr de аеr

Temei-Vtac SRL 20 bLrc 44,00 880,00 l056,00

l39.Vial sсrеw top, with fixed insert, сlеаr
pl,insert volume, l00/pk, vial size l2x32
(l2 mm caps)

Lokmera SRL l set 2482,00 2482,00 2978,40

l5. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru репtru achizi{ii:

umirеа oDeratorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
lochimie SRL
OTECHLAB SRL
ic-Tan SRL
ех Standard SRL
:mei-Vtac SRL
lkmera
.nmedico

[se specificd SIД RSДР, e-mail,fax,

ро;td, etcJ

l6. Теrmепul de apteptare pentru incheierea contractului:

in cazul in саrе valoarea estimatё а contractului
este mai miсй decAt pragurile prevйzute |а art.2
alin. (3) al Legii nr. 13l din 3 iulie 2015 privind
achiziцiile publice

П б zile in cazul transmiterii соmuпiсйrii prin
mijloace electronice ;i/sau fax п
п 1l zile in cazul netransmiterii соmuпiсйrii
рriп miiloace electronice ýi/sau fax п

in cazul in care valoarea estimati а contractului
este egali sau mai mare decбt pragurile
prevйzute la art. 2 alin. (3) al Legii пr. 13l din 3
iulie 2015 privind achizitiile publice

П 11 zile in cazul tTansmiterii comunicйrii prin
miiloace electronice si/sau fах п
п 16 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin miiloace electronice qi/sau fax п

14



17. Contractul de achizi{ie/acortlul-catlru inchciat:

Denumirea
operatorului

есопоmiс

Iпtrе
prin
dere

а:
Сu

capit
al

auto
hton/
Сu

capit
al

mixt/
asoci
еrе/
Сu

capit
aI

strйi
п

Nчmйrчl
Ei data

contractului/
acordului-cadru

Cod СРV

valtra rеа contractultli

Теrmеп d
valabilitat

aI

соп trасtu l t

асоrtlului
саtlru

fйrй'I'VА incIusiv
тчА

Ecochimie SRL 5з0 25.08.2022 зз l 90000_8 207118,2з 24854 1,88 з1.12.202

BIOTECHLAB
SRL

5зl
25.08.2022 33 l 90000-8 l440,72,00 l72886,64 з1,|2.202

Mic-Tan SRL 536 25.08.2022 зз l 90000-8 l25,00 l50,00 з1.12.202

Alex standard
SRL

5зз
25.08.2022 зз l 90000-8 l90,00 228,00 з1.12.202

з1.12.202
Temei-Vtac

SRL
5з4

25.08.2022 33 l 90000-8 5l l18,]2 686l4.46

Lоkmеrа 5з2 25.08,2022 33 l 90000-8 8791,00 l0549,20 з|lL202
sanmedico 535 25.08.2022 зз l 90000-8 ,721.00

8,72.40 з1.12.202

е

:е

tl i/

1

2

2

2

2

18. Informa{ia privind achizi{ii publice dчrаЬilе (achizi{ii verzi) (rubrica datd se соmрlеlеаzй cJrlut.itt
cazul iП care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitale ;i s-a iпcheictl
сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durаЬilitаtе)з

Ач fost aplicate criterii репtrч achizi{ii publice durabile (achizifii
verzi)? (DA/NU)

Valoarea de achizi{ie сu ТVА din contract/ contracte а
lotului/loturilor репtru саrе au fost aplicate criterii tle
durabilitate (lei MD): ri"at*li *-" 

"rtrlДl
codul Срv al IоtuIui/lоturilоr репtгu саге аu fost a;llicate сritегii
de durabilitate:

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

Pre|ul cel mai scdzut п

co.slul cel mаi scdzltl а

Cel mai Ьuп raport calitate-prey з
Cel mai Ьuп raporl calitate-cost а

l5



Рriп prezeпto tlare de settпlit, grupul de lucru declard сd tеrmепul de aEteptare репtru tncheierea
coпlructttlui/coпtractelor iпdicote а fost reýpectat (exceptiiпd cazurile preydzute de art. 32 аliп. (3) al Legii
пr. l3I tliп 3 iulie 20I5 priviпd achiziyiile publice ), precum;i cri |п cazul сlерuпеrii coпtesta|iilor Ei/sau
racep|itlnйrii rпpoпrtelor tle moпilorizare, aceasteo aufost ехлmiпаtе;i solu|ioПate.

Рriп рrеzепtа clore de seamd, gruрul de luсru репtru achizi|ii сопJirmd corectitudiпea desfdsardrii procedarii
de achizilie,fapt репtru care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale iп vigoare.

pentru achizi{ii:

PY"Baz_,2:">grupului "y:Со

W

16



model-tip

DARE DE SEAMA

,/ de atribuire a contractului de achizi{ii publice D

de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire n

Nr. 22 din 16.08.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritltii contractante IMSP Institutul de Cardioloeie
LUCail[A]C Mun. Chisinau

I 003600 I 506 I 3
Testemitanu2gll

Numtrr de fax
0222s6080
022733600

[-matr ouctal
AOresa oe Internet

,
e-mail)

icachizitii@gmail.com
Icardioloeie.md
Stoicev Tatiana (022) 256-125

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Procedura de achizifi e repetatn ldupi "a4 
-

acordului-cadru

nCererea ofertelor de prefuri
Nr: Nr: ocds-b3wdpl-MD-t eigtaga}2f.aL9.li-
16581 49901609

Servicii I
rJr,|ecrut acnlztuel Servicii de mentenanla a Sisffi

Automatizat' Asiatenla Medicald Spitaliceascd
(SIA AMS) al IMSp Institutul de Cardiologie, mun
Chi;inau str. Testemilanu2gll (Repetat , pentru 5
luni)

nrtalului
vwy,.mtender.gov.mdl

guvernamental

0xpunerea motivului/temeiului -lrivind
rlegerea procedurii de atribuire (ti cazul
tplicdrii altor proceduri decdt licitatia
leschisil
'rocedura de atribuire (se va indica din cadrul

'rocedura a fost inclusl in planul de
chizifii publice a autoritlfii contractanre

-

rnunf de inten

72600000-6

Nr:ocds-b3wdp I -MD- I 659091940657-E\/.
16s9092995433
Link-ul : https ://e-licitatie.md/contract-
notice/38338
Data publ icdri i : 29l07 12022W
tr e-ncltatle.

DUA

content/upl oadsl2022l 07 I planul-actualizat_iul ie_
2022.pdf
Data:



Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

n Licitatie electronicd

Sursa de finantare Buget CNAM;
Valoarea estimatl Aei, /drd TVA) 340,000.00

3. Clarificiri privind documenta{ia 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 in care aufost operate modificdri)

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

Data solicittrrii clarifi clrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de
clarificare
Expunerea succinti a rispunsului
Data transmiterii

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

flndicayi sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

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

pndicali numdrul de zileJ

5. PAnd la termenul-limiti (data 12,08,2022, ora l5 :00 ), au depus oferta I ofertan(i:

Nr. Denumirea operatorului economic tDNO Asocia{ii/
administratorii

I ,, S&T MOLD ,, SRL l 002600033 l 73

Denumire
document

Denumirea operatorului economic
,,S&T MOLD

.. SRL
Documentele ce constituie oferta

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnicd prezental
Propunerea
financiard

prezentat

DUAE prezental
Garanfia pentru
ofertd
(dupd caz)

Nu se aplica

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

Declaralie privind
valabilitatea ofertei

prezentat



Certificat lDecizia
de ?nregistrare a

operatorului
economic / Extras
din Registrul de Stat
a persoanelor
iuridice

prezenlat

Certificat privind
atribuirea contului
bancar

prezentat

Declaralie privind
dotdrile specifice,
utilajul qi

echipamentul
necesar

prezentat

Declarafie privind
personalul de
specialisti

prezentat

Licenfa de activitate
/ Autorizafia de
functionare

prezental

Exoerienta similard Drezentat

(lnformayia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinYele din
documentayia de atribuire Si se vo consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (fn cazul
cand documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de cali/icare))

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

* In cazulutilizdrii licitaliei electronice se va indica preyuloferteifinale
(lnformayia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificayiile
tehnice" , se va consemna prin: ,,*" tn cazul corespunderii;i prin ,,-" in cazul necorespunderii)

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

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(ftrA TVA)*

Cantitate
qi unitate

de misurl

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Lot I I ..S&T MOLD.. SRL I 192s0.00 5 luni + T

Lot 1.2 ,,s&T MOLD ,,
SRL

278250,00 5 luni T +

Data
solicit[rii

Operatorul economic Informa{ia solicitatl Rezmatul rlspunsului
oDeratorului economic

9. Ofertanfii respinEi/descalifica{i:



Denumirea operatorului economic Motivul respinqerii/descatifi clrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

'/ Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitiri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: flndicaliJ

.lr,rstificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

, '/ Pre{ul cel mai sclzut I
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pref I
Cel mai bun raport calitate-cost I
(in cazul tn care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se
indica toate criteriile de atribuire aplicate qi denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:
(Se t'a completa pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pretr
sau cel mai bun raport calitate-cost)

I 3. Reevaluarea ofertelor:

(se va completa fn cazul in care ofertele aufost reevaluate repetat)

M otivu I reevalutrrii ofertelor
Modificlrile operate

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

Atrib Lr i rea contractul ui de achizi 1ie publ ica/acordul ui -cadru :

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

Denum re factorul I Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea
Intului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate;i
unitate de
mlsuri

Preful unitar
(fIrI TVA)

Preful total
(fIrI TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

A-



I .l Servicii
mentenanld
corectiva
sistenrului
infbrma{ional
automatizat
Asistenla
medicald
spitaliceascd
SIA AMS

,, S&T
MOLD,,
SRL

5luni 23850,00 I19250,00 143100,00

1.2 Serrricii
mentenan!d
preventiva
sistenrului
infbrma{ional
autonratizat
Asistcnfa
medicald
spitaliceascd
SIA AMS

,, S&T
MOLD,,
SRL

5 luni 55650.00 278250"00 333900,00

Suma totall a contractului 397500,00 477000,00

Anr:larea procedurii de achizilie publica:

in temeiul art.7l alin. lit
Argumentare:

(lnfbrmarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3 I al Legii nr. tS t ailn 3 iulie
2015 privind achizi;iile publice)

15. [nformarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:
I)cnumirea operatorului

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

S&T MOLD .. SRL 12.08.2022 e-mail,

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este rnai micd decdt pragurile prevdzute la arI.2
alin. (3) al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015
privind achizitiile publice

A 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice si/sau fax n
! ll zile incazul netransmiterii comunicarii
prin nlijloace electronice gi/sau fax I

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egal[ sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. l3l din
3 iLrlie 2015 privind achiziliile publice

n 1 I zile in cazul transmiterii comunicArii prin
mijloace electronice gi/sau fax n
tl 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii
prin mijloace electronice si/sau fax I

(Selec'tayi termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. l3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitate cu
pret'ederile TITLULW IV Capitolul I (Catcularea Termenului) al Codului Civil al Republiiir Moldova).

I 7. Co n tractu I d e achizifiel aco rd ul-cad ru inc heiat:



Denumire
il

operato rul
ui

econonr ic

lntreprinder
ea:
Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asociere

Cu capital
striin

Numirul
gi data

contractului/ acord ului-
cadru

Cod
CPV

Valoarea
contractului Termen de

valabilitate al
contractu lu i/acord

ului-cadruISri
TVA

inclusiv
TVA

""s&1-
MOLI)..
SRI-

MD-
1 659091 8406
57

16.08.20
22

7260000
0-6

397s00,
00

477000,
00

31.12.2022

I8. [nforma{ia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se compleleazd doar in
cazul in care la procedura de achizilie publicd au.fost uplicate criterii de durabilitate .yi s-a incheiat
contract/contracte penlru lot/loturi pentru care au.fost aplicate criterii de durabilitate):

Prin prezenta dare cle. seamd, grupul de lucru declord cd termenul de aqteptare pentru inclheierea
corttrnctului'/contractelor indicate afost respectot (exceptftnd cozurile prevdzute de art. 32 alin. (3) ol Legii nr"
I-ll din 3 iulie 2015 privind achiz,iyiile publice )t prccum;i cd tn cozul depunerii contestaliilor ri/sau
recepliondrii ropoartelor de monitorizore, aceasteo aufost exominate;i solulionate.

.'.

Prin prezento dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea deffisurdrii procedurii
de nchiz.ilie, fopt pentru care poortd rdspundere conform prevederilor legole in vigoore,

Conclucitorul grupului de lucru pentru achizifii:

6

Au lirst 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
tlu rabilitate (lei MD):

(indicali suma cu TVA)

Corlul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de tlurabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost
apl icate criterii de d urabilitate:

Prelul cel mai sciizut t
Costul cel mai scdzut z

Cel mai bun raport calitate-pre1n

Cel mai bun raport calitate-cost z

(SEntndtura)



1 
 

DARE DE SEAMĂ 

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

Nr. 6 din 23.08.2022  .    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP”Policlinica de Stat” 
Localitate Mun.Chișinău 
IDNO 1006601003924 
Adresa Mun.Chișinău, str.31 august 1989 nr.70 
Număr de telefon 022-251-508 
Număr de fax 022-22-40-21 
E-mail oficial  achizitii.pcs@gmail.com 
Adresa de internet pcs.gov.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Cioclea Rodica 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Preț   
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:21060873 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Servicii de mentenanță a dispozitivelor medicale 
din Secția Laborator pentru 2022 

Cod CPV 50400000-9 
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: 21060873 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21060873/ 
Data publicării:29.07.2022 

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:  

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 143333,33 lei 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

http://www.mtender.gov.md/
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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) 

[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 08.08.2022, ora 11:00), a depus 1(una) oferte de 1 ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL ”Diamedix Impex” 1012600019967 Administrator – Marinescu Traian Alin 

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

Denumire document 
Denumirea 

operatorului 
economic 

SRL ”Diamedix 
Impex” 

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

Propunerea tehnică prezentat 
Propunerea financiară prezentat 
DUAE prezentat 
Cerere de participare prezentat 
Garanția pentru ofertă în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA prezentat 

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

Declarație privind valabilitatea ofertei, conform anexei nr. 8 prezentat 
Dovada înregistrării întreprinderii prezentat 
Certificat ce atestă pregătirea specialiștilor pentru deservirea tehnică a dispozitivelor medicale 
enumerate 

prezentat 

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

La încheierea 
contractului 

Garanția de buna execuție a contractului 5% din valoarea totală a contractului La încheierea 
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)) 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lotul 1. Mentenanța preventivă și 
corectiva pentru dispozitivele 
medicale din secția Laborator. 
Kituri de mentenanță 

SRL ”Diamedix 
Impex” 156000,0 

Conform 
specificației 
din anunțul 

de 
participare 

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

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

Data 
solicitării 

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

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

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  
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Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

 Denumirea lotului /Denumirea 
operatorului economic 

Unit
ate 
de 

măs
ură   

Cantit
atea 

Prețul 
unitar  
(fără 
TVA) 

Prețul 
unitar  

(cu TVA) 

Prețul 
total  

(fără TVA) 

Prețul 
total 

(inclusiv 
TVA) 

SRL”Diamedix Impex” 
1 Lotul 1. Mentenanța preventivă și corectiva pentru dispozitivele medicale din secția Laborator. 

Kituri de mentenanță 
 Analizatorul hematologic automat ADVIA 

2120i 
buc 1 14000,00 16800,00 14000,00 16800,00 

 Kit de mentenanță pentru Analizatorul 
hematologic automat ADVIA 2120i 

buc 1 36500,00 43800,00 36500,00 43800,00 

 Analizatorul cu chemiluminiscență 
Immulite 2000 Siemens  

buc 1 20000,00 24000,00 20000,00 24000,00 

 Kit de mentenanță pentru Analizatorul cu 
chemiluminiscență Immulite 2000 Siemens 

buc 1 29000,00 34800,00 29000,00 34800,00 

 Analizatorul biochimic automat 
BioMajestic JC-BM 6010 

buc 1 20000,00 24000,00 20000,00 24000,00 

 Kit de mentenanță pentru Analizatorul 
biochimic automat BioMajestic JC-BM 
6010 

buc 1 28500,00 34200,00 28500,00 34200,00 

 Analizator automat Premier Hb9210  buc 1 7000,00 8400,00 7000,00 8400,00 
 Analizator semiautomat Yumizen G 400 buc 1 1000,00 12000,00 1000,00 1200,00 
 TOTAL      15600,00 187200,00 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

Argumentare:  

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
SRL ”Diamedix Impex” Nr.01-19/215  din 

09.08.2022 
dorel.turcanu@diamedix.ro 

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

15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

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

 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinde
rea: 

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 
contractul
ui/acordul
ui-cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

SRL ”Diamedix 
Impex” 

Cu capital 
autohton 

Nr. 55/22 19.08.2022 50400000-9 156000,00 187200,00 31.12.2022 

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizifii publice M

Nr. /6 din 13. ef, ,€0/t

1. Date cu privire Ia autoritatea contractanti:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autoritl{ii contractante Aggnlia Nalionald pentru S i guranfa Alimentelor
Localitate mun.Qhiqinau
IDNO 1 01 3601 000082
Adresa MD-2009, mun.ChiSin6u, str.Kogilniceanu, 63
Numlr de telefon 022-26-46-48
Numlr de fax
E-mail oficial infb@ansa.sov.md
Adresa de internet wwusnEa€gyJ0d
Persoana de contact (nume, prenume, tele/bn,
e-mail)

Iuliana Prisacari, tel: 022-26-46-48
e-mail : iuliana. fulea(@ansa.sov.md

Tipul procedurii de atribuire
aplicate

M Licita{ie deschisi

Procedura de achizifie repetati
(dupd caz)

Nr: -

Tipul obiectului contractului de
achizitie / a c o rd u lu i- cad ru

Bunuri M

Obiectul achizifiei Uniforme Si tncdQdminte de serviciu pentru colaboratorii
pgsturilor de inspeclie la.frontierd (bdrbati si femei)

Cod CPV 1 8 100000-0
Expunerea motivului/temeiului
privind alegerea procedurii de
atribuire (tn cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitatia de schisd)
Procedura de atribuire (se ya

indica din cadrul portalului
guvernamentol
u,wtv. ml. ender. qov. mcl )

Nr: ocds-b3wdp1 -\4D- 1 6588 1 572797 8

Link-ul: https://m.tgnder.gov.md/tenders/ocds-b3rvdp_l-MD-
I 6 5 8 8 I 57 27 q7 9'/tab:contract-noti ce
Data publicdii: 26.07 .2022

Platforma de achizifii publice
utilizatd

achizitii.md M

Procedura a fost inclus5 in planul
de achizifii publice a autoritifii
contractante i

MDa nNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
http://www.ansa. gov.rnd/rolcontent/achizioloCSZogBii-publ icc:
Aflab-o:f

Anunf de intenfie publicat tn BAP
(dupd caz)

Nr. 56 din 19 iulie2022,mafii
Link-ul:
hllpsz'f enilglgov,md/ro/systern/fil eslbap I ZQ I 4 |bap nr 5 6 2. pd f

Tehnici qi instrumente specifico
de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru aSistem dinamic
electronicl nCatalog electronic

de achizilie nlicitafie

Sursa de finanfare MBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; nsurse
externe; nAlte surse: flndicatil

Valoarea estimati (ei, ford TVA) 800,00 MD891

ldin6



Data solicitlrii clarifi clrilor
Denumirea operatorului economic Prin SIA RSAP
Expunerea succinti a solicitlrii de clarificare
Expunerea succintI a rlspunsului
Data transmiterii

3. Clarificlri privind documentafia de atribuire:

4, Modificlri operate in documentafia de atribuir e: nu aufost operate modfficdri,

5. PAntr la termenul-limitl (data 15.08.2022, ora 10:00), au depus oferta 2 (doi) ofertan{i:

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

:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

1 Simcomtex SRL 1 003600040033 Murgoci Simion - 100%

) Izvorul cucului SRL 1 0036001 06850 Doibani Valeriu - 50%
Doibani Ion - 50%

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Simcomtex SRL Izvorul cucului SRL

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

Propunerea tehnicl prezentat prezentat
Propunerea financiarl prezentat prezentat
DUAE prezentat prezentat
Garan{ia pentru oferttr
(dupd caz)

prezentat prezentat

Se
Documente de calificare

vo consmno plin; prezentat, neprezentat, m,t corespunde
Cerere de participare (anexa 7),
semnatd electronic.

prezentat ptezentat

Declarafie privind valabilitatea
ofertei (anexa 8), semnatd electronic.

prezentat prezentat

Extras din Registrul de Stat al
persoanelor juridice (cu indicarea
listei asociatilor), semnat electronic.

prezentat prezentat

Certificat de atribuire a contului
bancar confirmatd prin semndturd
elechonic6.

prezentat prezentat

Certificat de efectuare regulatl a
pllfii impozitelor, contribu{iilor
eliberat de Inspectoratul Fiscal

prezentat prezentat

2 din6



(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire Si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespande (tn cqzul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu carespundecerinlelor de caliJicare))

7, Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

* in cazul utilizdrii licitaYiei electronice se va indica prelul ofertei /inale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de cali/icare" Si "Corespunderea cu specfficaliile
tehnice" , se va consemno prin: ,, + " tn caail corespunderii Si prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

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

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Preful
ofertel
(f[ra

TVI;*'

Cantitate
qi unitate

de
mtrsurtr

Corespun
derea cu
cerinfele

de
calificare

Corespun
derea cu

specifica{i
ile tehnice

Lotul 1

Uniforme de serviciu pentru
colaboratorii PIF (b6rbafi qi
feme)

Simcomtex SRL 780 325
MDL

89
buc

+ +

Lotul2
Pantofi din piele naturalI
pentru bdrbali qi femei

Izvorul cucului
SRL

60 662
MDL

89
buc

+ +

Lotul3
Cizme de iamd din piele
naturalI pentru b6rbafi qi
femei

Achizi{ia nu a avut loc

Data
solicitlrii

Operatorul
economic

Informafia solicitatI Rezmatul
rlspunsului
operatorului

economic
16.08,2022 Izvorul

Cucului SRL
In temeiul art, 22 alin. (1) lit. e) din Legea nr.
131 din 03.07.2015 privind achiziliile publice,
grupul de lucru pentru achizilii publice al
Agenfiei Nafionale pentru Siguranfa Alimentelor,
examindnd oferta depus6 de dvs. la licitalia
deschis6 nr. ocds-b3wdp1-MD-16 58815727978
din 26.07.2022 privirrd achizi[ionarea " Uniforme
qi incdltlminte de serviciu pentru colaboratorii
posturilor de inspeclie la frontierd (b6rbafi Ei
femei)", a solicitat prezentarea mostrelor pentru
Lotul 2. Pantofi din piele naturalI pentru b6rbati
qi femei.

Ladata de
t7.08.2022,

reprezentantul
operatorului

economic Izvorul
Cucului SRL, a

prezentat grupului de
lucru, mostre-
pantofi pentru

blrbafi qi femei.

t6.08,2022 Simcomtex
SRL

In temeiul art. 17 alin. (4) din Legea nr. 131 din
03.07 .2015 privind achiziliile publice, grupul de
lucru pentru achizitii publice al Aeentiei

La data de
17.08.2022,

operatorul economic

3din6



Nafionale pentru Siguranfa Alimentelor,
examindnd oferta depus6 de dvs. la licitafia
deschisd nr. ocds-b3wdp1-MD-1658815727978
din 2 6.07,2022 pnv ind achizi[ionarea " Uni forme
qi inc6lf6minte de serviciu pontru colaboratorii
posturilor de inspecfie la frontieri (bdrbafi qi
femei)", a solicitat prezentarca clarificlrilor
asupra urmitorului document :

- Licenfa de activitate/Autoizafia de
funclionare - Copie confirmatl prin semnf,tur[
electronicd;

- Certificat de conformitate a bunurilor
sau a materiei prime - Copie confirmat[ prin
semndtur6 electronici ;

- Declarafie privind experienfa similarl -
Copie confirmatl prin semndturd electronicd ;

Simcomtex SRL, a
remis pe poqta

electronicd
clarificdrile de

rigoare.

9, Ofertanfii respinqi/descalificafi: nu aufost ofertanli respinsi/descaliJicall

10. Modalitatea de evaluare a ofertelorz PentruJiecare lot.

11. Criteriul de atribuire aplicat: Prelul cel mai scdzut.

12, Informafia privind factorii de evaluare aplicafi: nu se aplicd.

13. Reevaluarea ofertelor: nu aufost reevaluate,

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

Atribuirea contractului de achizi[ie publicl/acordului-cadru:
Denumirea lotului Denumirea

operatorului
economic

Cantitate
Ei unitate

de mIsurI

Preful
unitar
(fIrI
TVA)

Preful total
(fIrI TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Lotul 1

Uniforme de serviciu pentru colaboratorii PIF (bdrbali Ei femei) - 98 seturi de uniforme
Cdciuld brum6rie cu clape

Simcomtex
SRL

98 buc 500,00 49000,00 58800,00

Chipiu din semilini 98 buc 458,33 44916,66 53900,00
Costum de iamd albastru-
inchis din semilind 98 buc 2400,00 235200,00 282240,00

Costum de vard albastru-
inchis din semilind 98 buc 2391,66 234383,33 281260,00

Scurt[ de iarnl de culoare gri 98 buc 816,66 80033,33 96040,00
CImasE antie cu mineci
lungi (birbati) 196 buc 220,93 43283,33 51940,00

CImaqE alb6 cu mineci lungi
(b6rbati) 98 buc 220,83 2164t,66 25970,00

Cdmaqi azurie cu mineci
scufte (femei) 196 buc 216,66 42466,66 50960,00

4 din6



Cdmaqd albd cu mineci
scurte (femei) 98 buc 216,66 21233,33 25480,00

Cravatd" albastrd-inchis qi gri 196 buc 41,66 8166,66 9800,00

Total ofertl lot I 780325,00 936390,00

Lotul2
Pantofi din piele naturald
pentru bdrbali qi femei Izvorul

Cucului SRL

98
perechi 619,00 60662,00 72794,40

Total ofertl lot 2 60662,00 72794,40

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Simcomtex SRL 18.08.2022 e-mail, poStd

Izvorul Cucului SRL 18.08.2022 e-mail, poStd

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

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

18. Informafia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datl se completeazl
doar in cazul in care la procedura de achizi{ie publicl au fost aplicate criterii de durabiliiate qi s-
a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate)z nu au fost aplicate.

Conform art.32 alin.
nr.13ll20l5 privind

(3) lit. b) al Legii
achizifiile publice.

Respectarea termenelor prevdzute la alin. (1) este

facultativd atunci ctnd contractul de achizilii
pub I i c e /ac or dul -c adru r e sp e ctiv ur me azd s d /i e tnche i at
ctt Lm operator economic care afost singurul ofertant la
procedura de atribuire Si nu existd alli operatori
economtct i tn respecti de atribuire,'

Denumirea
operatorului

economic

intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital strlin

Numirul
qi data

contractului
/ acordului-

cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

cadru

Simcomtex
SRL

Cu capital
autohton

163 LD
22.08.2022

181000
00-0

780 325,00 936 390,00 31.12.2022

Izvorul
Cucului SRL

Cu capital
autohton

164LD
22.08.2022

r 81 000
00-0

60 662,00 72 794,40 31.12.2022

5din6

I5r[ TVA inclusiv
TVA



Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptfrnd cazurile prevdzute de arr. 32 alin, (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice), precum ;i cd tn cazul depunerii contestaliilor Si/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceustea aufost examlnate Si solulionate,

Prin prezenta dare de seumd, grupul de luuu pentru achizitrii conJirmd corectltudinea desfdsurdrli procedurii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare,

Preqedintele grupului de lucru pentru achizifii:

Executor : Iuliana Pr is ac ar i
Tel: 022-26-46-48;
E- m a i I : iul i ana.ful e a@an s a. gov. m d

Alexandr MANCIU

l: ! i

\7 7-

Yi1

6din6



modcl-tip

DARB DE SEAMA

de atribuire a contractului de achiziyir publice V
de incheiere a acordului-cadru !
de anulare a procedurii de atribuire !

Nr. 18 din 25 asryqa2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantd:

Denumirea autorit[tii contractante IIyTII unr. Arcesrur [olxHenxo r. BylKaH eu-Irb]

Localitate r.Bylxaneurrrt
IDNO l0l r601000480

Adresa ylJleuuua,77
Numir de telefon 02932027 5.029320284

Numlr de fax
E-mail oficial licey-v1@mail.ru

Adresa de internet
Pcrsoana de contact (nume, prenume, lelefon,

e-mail)
Bog6eft llapuca KoHcraHuzHoBHa

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate M'Cererea ofertelor de preluri tlicitalie deschisd

nAltele: flndicalil
Procedura de achizitie repetati (dupit caz) Nr:21061040

Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri Z Servicii r Lucrili I

Obiectul nchizitiei
Cod CPV r 5000000-8

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licilalia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental
tt,ww. mtender. g ov. md)

Nr: 21061040
Link-ul:
https ://achi zitii.mdl rulpublicitend er I 21061 040 I
Dataoubliclrii:}3.08.2022 16:26

Platforma de achizitii publice utilizatl V achiziti|md; r e-licitatie.md; n yptender.md

Procedura a fost inclusd in planul de
achizifii publice a autorit[fii contractante

MDa rNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

Ahun{ de inten{ie publicat in BAP (dupa caz) Data:

Link-ul:
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
duod caz)

nAcord-cadru rSistem dinamic de achizitie
MLicitatie electronicd lCatalog electronic

Sursa de finantare MBuget de stat; rBuget CNAM; rBuget CNAS;
rSurse externe; rAlte surse: [Indicali/

Valoarea estimatl (/e i, fdra TVA) 356425,00



Data solicitirii clarifi cirilor
Denumirea oDeratorului economic
Expunerea succint[ a solicitdrii de
clarificare
Expunerea succinti a rispunsului
Data transmiterii

3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire:

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

4. Modificlri operate in documentafia de atribuire:

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

5. PAn[ la termenul-limiti (data 14,08.2022, ora llz42), au depus oferta _6_ ofertan{i:

6. Informa{ii privind ofertele depuse;i documentele de calific:rre;i afercntc DIIAE prezentate de
cdtre operatorii economici:

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

ftndicali sursa utilizatd ;i dcltt publicdriil

'fermen-limiti de depunere gi deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

flndicati nuntdrul cle zilcJ

Nr. Denumirea operatorului economic TDNO Asocia(ii/
administratorii

1. SRL Basuette r0t460003774r r{e6oraor Banerrrnn
2. SRL Slavena Lux r002600003240 CuupHoe AlerccaHlp
J. CC,,Nivali - Prod" SRL 10066000101 12 Mopaps Bnrrop
4. SA Fabrica de unt din Floresti 100360701t922 fpuroparu llaeer

AO Iugintertrans 1003610000214 lrlean llauoNa
6. DUSA&CO 1 0076030058s9 nyrua Oner

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL
Baguette

SRL
Slavena

Lux

CC,,Nivali
- Prod" SRL

SA
Fabrica de

unt din
Floresti

AO
Iugintertr
ans

DUSA&
CO

(se vq
Documentele ce constituie oferta

consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespuncle)
Oopna 3.3 orezefiat prezentat orezentat pTezenlat pfezentat prezentat
Ceprzrpurar o
pef rlcrparlllu
TIPGAUPIUITX'

prezentat prezentat prezentat prezentat pfezentat prezentat

Propunerea tehnicd prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
Pnrpunerea flnanciari prezentat pfezentat prezentat pr:ezentat pfezentat prezentat
Car r urapnr,ril nacfl opr I ra

TprllJCnoDT
prezentat prezenlal prezentat prez.entat plezentat prezenlal

Me.t nuu rrc ru e Kl l4)KKl,i rtezenlat prezentat prezentat orczental prezentat prezenlat
Cnpanra c Halrorosofi prezentat prezentat prezentat prezentat plezentat otezentat
Car r nrapr ral aBropr43aur.it prezental prezentat DTEZEIITAI, prezental prezenlal prezenlal
CcI r76r*utut coo rBercrBr4t prezentat prezenlal 0rezental prezentat prezentat prezentat



Garnnlia pentru ofertd prezentat prezentat

rezenlal rezenlal
Documente de calificare

se va consmna prin; prezentat, neprezentat, nLt cores

Document n

prezentat

cu cerinlele din
unde (in cazul

7. rnformafia privind corespunderea oferteror cu cerinfere soricitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul Cantitate
ofertei gi unitate

(ffua TVA)* de misuri

Corespundereir
cu cerinfele de

ca lifice re

Corespunderea
cu specificafiile

+nl.-i^^

Lot 1

SRL Baguette 4947 s.63 lot -r+
SRL Slavena Lux 44608.49 + +
CC ,,Nivali - Prod''
SRL

44608.48 + +

+Lotul2
SRL Basuette 60933.90 I lot +
SA Fabrica de unt din
Floresti 60000.00 + +

Lotul3 SRL Baeuette 15708.21 I lot -1- +
SRL Slavena Lux 14941.42 + +

Lotul4 SRL Basuette 49s0.45 135 -rlzrp + +
SRL Slavena Lux 4944.38 + +

Lotul 5
SRL Baeuette '22653 .7 5 I lot + +
SRL Slavena Lux 20392.33 + +

Lotr-rl 6 AO Iugintertrans 28292.20 + -T-

Lotrrl /
SRL Baguerte 3 7095.68 I lot + +
SRL Slavena Lux )o /z I .lz + +

LotLrl 8 SRL Slavena Lux 7137 .61 2254lur + +

Lotul9 SRL Baguette B) 694.34 I lot + +
DUSA&CO 70652.89 + -T-

+
Lotul 10

SRL Baguette 63118.96 I lot +
CC
SRL

,,Nivali - Prod"
53424.00 + +

SRL Slavena Lux 52832.14 + +
Lotul I I

SRL Basuette ttt13.92 198,80 rr + +
SRL Slavena Lux r I 1 i3.25 + +

Lotul.l2 SRL Baguette 3496.32 I lot + +
DUSA&CO 2310.24

LotLrl 13

+ T
SKL Slavena Lux 2613.33 I lot -r

f
SRL Baguette 2406.18 + -f

+ In cazul uliliziirii licita!iei electronice .s,e t;ct indiccr
(In/brmalia privind "Core.spunderea cu cerinlele cle ndeyea cu speciJicaliilelehnice" , se ve consemna prin; ,, t " in cazttr coresp zur rtecor.espuncrerii)



Data
solicitirii

Operatorul economic lnforma{ia solicitatd Rezmatul rispunsului
operatorului economic

g. pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirrnarea unor date privind corespunderea ofertei cu

cerinfele stabilite in documentafia cle trtribuire (inclusiv justificarea prefului atrormal de sc[zut) s-

a solicitat:

9. Ofertan{ii respingi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/cl es califi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot M
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile I
Alte limitari privind numdrul de loturi care pot fi

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe

11. Criteriul de atribuire aplicat:

atribuite

loturi:

aceluiaqi ofertant: ftn clica t i/

Prelul cel mai scdzut V
Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raport calitate-Pre| I
Cel mai bun raport calitate-cost I

(in cazul tn care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor

indica toate criteriite de atribuire aplicate ;i denun irea loturilor aferente)

12. InformaJia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va completa pentru loturile care aufo,st ah.ibuite in baza criteriilor; cel mai bun rcrport calitate-pre1

sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

va completa tn cazul in care ofertele au fost reevaltnte repetat)

14. in urma examiniri, evaluirii gi compar[rii ofertclor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicfi/acordului-cadru:

(s,

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

1

Denumire factorul

Total

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificlrile operate



Denumirea Iotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate
;i unitatc

de
mlsuri

Pre{ul
unitar
(fnra
TVA)

Preful
totnl
(filril
TVA)

Pre{ul
total

(inclusiv
TVA)

Lotul 1

flpo4yxrrr )KrzBorHofo
lpoucxoxAeHLrs., Mrco tr
M.f,CHbre [poAyKTbr

CC .,Nivali
Prod" SRL

I lot 44608.48 44608.48 53530.18

Lotul2
Moro.{Hsre npoAyKTbr

SA Fabrica de unt
din Floresti 1 lot 59999.s3 59999.53 64788.30

Lotul3
flpolynt"t nayxonaonrHofi
npoMbrrrrneHHocTr4, KpaxMan 14

KpaxMan npoAyKTbr
SRL Slavena Lux I lot 14947.42 14947.42 17650.20

Lotul4
PacrurenrHbre MacJra

SRL Slavena Lux
135 ,rrrarp 4944.38 4944.38 5933.25

Lotul )
flepepa6o'raHHbre rfpyxrlr A

OBOLIII4

SRL Slariena Lux
I lot 20392.3-l 20392.33 24470.80

Lotul 6
Xne6 14 xne6o6y:ror{Hbre

L{3Aenlde,
AO Iuginterlrans I lot

28292.20 28292.20 30555.66
Lotul T

P as JruqHrre [poAyKTbr nr4T aHvrfl

SRL Slavena Lux I lot 36727.22 36727.22 43089.82
Lotul8
flftuo

SRL Slavena Lux
2254mr 7t37.67 3.17 8565.20

Lotul9
3epnonrre, xapro(f e:n, oBorult,

Spyxrrr pr opexu

DUSA&CO

I lot 70652.89 70652.89 78540.00

Lotul 10

Mrco rrrrrubr SRL Slavena Lux I lot 52832.74 52832.74 63399.44

Lotul 11

3anopoNennax pu6a SRL Slavena Lux 198,80 rcr 11113.25 55.90 1333s.s0

Lotul 12

Ceexra.g 3e-lreHb

DUSA&C]O
I lot 2370.24 2370.24 2560.00

Lotul l3
Cyueuur,re Spyxrsr

SRL BagLrette I lot 2406.18 2406.78 2887.50

Anularea procedurii de achizitie public6:

In terneiul art.7I ahn. lit

Argumentare:

15' Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii:
Denumirea operatorului

economic
Data transmiterii Modalitatea de

transmitere
CC ,,Nivali - Prod" SRL I4cx.J\s 04-0411024 or 1810812022 [.se specifi cd,SIA RSA P g

tnqil, fax, nostd. etcl
SA Fabrica de unt din Floresti I,Icx,Nb 04-0411026 or 1810812022
SRL Slavena Lux I4cx.N 04-0411025 or 1810812022



AO Iusinterfans I,lcx.Ns 04-0411028 or 1810812022

DUSA&CO I4cx.Nb 04-0411027 o"r 1810812022

SRL Basuette [4cx.J\b 04-0411029 or 1810812022

(Informarea operatorilor econontici implicali in proceclura cle alribuire despre deciziile grupului de
'luiru 

pentru achizilii se realizeaza in conJitrntitate cu preveclcrile arl. 3l ul Legii nr. l3l din 3 iulie

20I 5 privind achizitiile publice)

(Selecto!i lerntenul de a;leptare re,speclat. Colcularea lermcnektr prevdzule cle Lcgea nr, I3I din 3 iulie

20l51trivincl achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueozit in conformitate cu

preveclerile TITLULUI IV Capitoltl I (Coturtarea Termenuluil al codului civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

lg, I:rforma(ia privind achizitii publice durabile (achizi{ii verzi) (rtrbrictt datd s'e contplclectziidoar itt

r:trzttl i1 ,ori lopro"eclura de achizi/ie 1;ublicd crtr ,fitst aplicate criterii de durabilitate;'is-aincheiat
t:ctntra.ct/contracte pentru lotiloturi penlt'Lt care qu fost aplir:ute crilerii de durabilitate):

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

in cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decAt pragurile prevdzute Ia afi".2

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

V 6 zilein cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice qi/sau fax I
tr 11 zile in cazul netransmiterii comunicarii
prin miiloace electronice si/sau f'ax I

fn cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la afi.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iuiie 2015 privind achiziliile publice

n 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
A 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
nrin miiloace electronice siisau f-ax I

Denumirea
operatorului

economic

Intrepri
nderea:

Cu
capital
autohto

nl
Cu

capital
mixt/as
ociere/

Cu
capital
str[in

Num[rul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea
contractului

Termen de
valabilitate al

contractului/acordul
ui-cad ruinclusiv

TVA

CC,,Nivtrl i-Prod"
SRL

30 25.08.2022 l 5000000-8 44608,48 53530,1 8 c 0 1.09.2022 -3 1.12.2022

SA Fabrica de unt
din Floresti

31 25.08.2022 I 5000000-8 soqaq 5? 64188,30 c 0 1.09.2022-3 l . 12.2022

SRL Slavena Lux 32 25.08.2022 I 5000000-8 148095,01 17 6444,21 c 0 1 .09 .2022-3 1.12.2022

{O ILrgiLrtertrans 33 25.08.2022 I s 000000-8 28292,20 30555,66 c 0 1.09.2022-3 1.12.2022

DUSA&CO 34 25.08.2022 1 5000000-8 't3023.13 8l 100.00 c 0l .09.2022-3 | .12.2022

SRL Baguette 35 25.08.2022 I 5000000-8 2406.18 2887.50 c 01.09.2022-3 | ,12 2022



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

(DA/NU)

Valoarel de achizitie 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 ilu fost aplicate criterii
de durabilitate:

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

fost Prelul cel mai scdzut 
=

Costul cel mai scdzut z

Cel mai bun raport calitate-prel t
Cel mai bun raport calitate-cost =

Prin preT,enta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a;teptare pentru incheierea
contractultti/contractelor indicate afosl respectat. (exceptind cazurile prevdzute de ut. 32 alin. (3) al Legii nr.

131 dirt 3 iulie 2015 privind achiz,itiile puhlice )t precum Ei cd tn caz.ul clepunerii cttntestctliilor ;'i/sau
recepliondrii rapoartelor de monitori?,are, aceoslea aufosl extminate;i solulionnte,

Prin prezenta tlare de seamd, grupul de lucru pantru achizilii confirmd corectitudinea clesfisurdrii procedurii
de achizilia, fapt pentru care poartii rdspundere conform prevederilor legale in vigoare,

Conduc[torul grupului de lucru pentru achizi{ii:

g'/-*/"-
(Nume, Prenume) (Semndtura)
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DARE DE SEAMĂ  

de atribuire a contractului privind achiziţionarea serviciilor de  
asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru  

pagube produse de autovehicule  
 

Nr. 150/22 din 25.08.2022              

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP) 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1002600024700 
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42 
Număr de telefon 022 504021 
Număr de fax 022 212259 
E-mail oficial  asp@asp.gov.md 
Adresa de internet www.asp.gov.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

ala.musteata@asp.gov.md   

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preţuri 
Procedura de achiziție repetată (după caz) - 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Servicii 

Obiectul achiziției Servicii de asigurare obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru pagube 
produse de autovehicule  

Cod CPV 66514110-0 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

- 

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

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1658921362789 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1658921362789?tab=contract-
notice   
Data publicării: 27.07.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată www.achizitii.md  

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

Da   
Link către planul de achiziții publice 
publicat: 
http://www.asp.gov.md/sites/default/files/tra
nsparenta/achizitii/plan-anual/2022/Planul-
de-achizitii-publice-pentru-anul-2022.pdf  

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

 

Licitaţie electronică 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 49 145,04 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658921362789
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658921362789?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658921362789?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658921362789?tab=contract-notice
http://www.achizitii.md/
http://www.asp.gov.md/sites/default/files/transparenta/achizitii/plan-anual/2022/Planul-de-achizitii-publice-pentru-anul-2022.pdf
http://www.asp.gov.md/sites/default/files/transparenta/achizitii/plan-anual/2022/Planul-de-achizitii-publice-pentru-anul-2022.pdf
http://www.asp.gov.md/sites/default/files/transparenta/achizitii/plan-anual/2022/Planul-de-achizitii-publice-pentru-anul-2022.pdf
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost. 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu se aplică. 

5. Până la termenul-limită (data 09.08.2022, ora 10:00,  a depus oferta 1 (un) ofertant: 

 

 

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

Denumirea documentului 

Denumirea operatorului 
economic 

ÎM CA „Grawe Carat Asigurări” 
SA 

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

Propunerea tehnică prezentat 

Propunerea financiară prezentat 
DUAE prezentat 
Garanția pentru ofertă (după caz) Nu s-a solicitat. 

Documentele de calificare 
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea 
acestora în situația condamnării  pentru participarea la activităţi 
ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă 
şi/sau spălare de bani - declarație pe proprie răspundere - în 
termen de 5 zile după data comunicării rezultatelor procedurii de 
achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta 
această Declarație autorității contractante și Agenții Achiziții 
Publice (formularul Declarației va fi publicat pe SIA  RSAP 
(MTender)), confirmată prin semnătura electronică a 
operatorului economic 

prezentat 

Intenția de participare în cadrul procedurii de achiziție - cerere 
de participare completată conform Anexei nr. 7 la Documentația 
standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 
15.09.2021, semnată electronic de către operatorul economic 

prezentat 

Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 90 de zile - 
declaraţie privind valabilitatea ofertei, completată conform 
Anexei nr. 8 la Documentația standard aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021, semnată 
electronic de către operatorul economic 

prezentat 

Informația privind numărul sancţiunilor aplicate de CNPF pentru 
perioada 2019 - 2021 - document confirmativ de la Comisia 
Naţională a Pieţii Financiare (CNPF), confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic 

prezentat 

Informația privind stabilirea corectă a primelor de asigurare pe 
marginea listei autovehiculelor ASP, fiind în corespundere cu 

prezentat 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii 

1 ÎM CA „Grawe Carat Asigurări” SA 1004601000125 - 
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cerințele stabilite în actele normative în vigoare - imagine-
captură de ecran (screenshot) de pe pagina SIA de Stat ”RCA 
Data” pentru fiecare autovehicul aparte sau pentru toate 
auovehiculele într-un singur document, în format A4), semnat 
electronic de către operatorul economic 
Coeficientul de lichiditate - declarație pe proprie răspundere 
privind coeficientul de lichiditate la data depunerii ofertei (cu 
indicarea acestuia), care trebuie să fie nu mai mic de 1, norma 
aprobată prin Hotărârea CNPF nr. 2/1 din 21.01.2011 cu privire 
la aprobarea Regulamentului privind marjele de solvabilitate și 
coeficientul de lichiditate ale asiguratorului (reasiguratorului), 
semnată electronic de către operatorul economic 

prezentat 

Rata solvabilității asigurătorului - declarație pe proprie 
răspundere privind  rata solvabilității asigurătorului la data 
depunerii ofertei (cu indicarea acesteia), care trebuie să fie cel 
puțin 100%, norma aprobată prin Hotărârea CNPF nr. 2/1 din 
21.01.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
marjele de solvabilitate și coeficientul de lichiditate ale 
asiguratorului (reasiguratorului), semnată electronic de către 
operatorul economic 

prezentat 

*Dreptul de prestare a serviciilor de asigurare obligatorie a RCA 
- copia licenței, confirmată prin semnătura electronică a 
operatorului economic 
 

prezentat 

*Experiență specifică în prestarea serviciilor similare (art. 22 
alin. (1) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice) - 
declarație privind lista principalelor livrări/prestări - un an de 
experiență specifică în prestarea serviciilor în ultimii trei ani de 
activitate, completată conform Anexei nr. 12 la Documentația 
standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 
15.09.2021, semnată electronicde către operatorul economic. 
Prestarea serviciilor se confirmă prin prezentarea unor certificate 
/ documente (facturi fiscale) emise sau contrasemnate de către 
beneficiarii de livrări, semnate electronicde către operatorul 
economic 

prezentat 

*Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova - copia 
extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, 
confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat 

*Datele din Registrul informației criminalistice și criminologice 
al Republicii Moldova - copia cazierului judiciar al persoanei 
juridice, confirmată prin semnătura electronică a operatorului 
economic 

prezentat 

*Informația privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale - copia 
certificatului SFS privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de 
bugetul public naţional, confirmată prin semnătura electronică a 
operatorului economic 

prezentat 

*În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, va 
solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 
zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor 
justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat. –  Operatorul economic ÎM CA 
„Grawe Carat Asigurări” SA a prezentat certificatul SFS privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de 
bugetul public naţional actualizat până la expirarea termenului-limită indicat (22.08.2022) în scrisoarea ASP 
cu nr. 06/03-SAP/352 din 17.08.2022. În temeiul prevederilor art. 20 alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind 
achiziţiile publice, copiile certificatelor/documentelor (facturilor fiscale) emise sau contrasemnate de către 
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beneficiarii de servicii pentru confirmarea experienței similare nu se solicită, deoarece autoritatea 
contractantă este deja în posesia acestor documente, prezentate în cadrul procedurilor anterioare cu obiectul 
achiziţiei similar. 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei 
(fără 

TVA)* 

Canti 
tate și 
unitate 
de mă 
sură 

Corespund
erea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespund
erea cu 

specificațiil
e tehnice 

Servicii de asigurare 
obligatorie de 
răspundere civilă 
auto pentru pagube 
produse de 
autovehicule  

ÎM CA „Grawe 
Carat Asigurări” 

SA 
49 145,04 serviciu + + 

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

 
Licitaţia electronică nu a avut loc. 

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

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu au fost. 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

CALCULUL PONDERII CONFORM FACTORILOR DE EVALUARE A OFERTEI 
CELEI MAI AVANTAJOASE DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC    

 
Nr. 
d/o 

 

Denumirea factorului de evaluare 
 

Ponderea % 

1 Prețul 40 
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2 Coeficientul de lichiditate 20 

3 Rata solvabilității asiguratorului 20 

4 Numărul sancţiunilor aplicate de Comisia Naţională a Pieței Financiare 
pentru anii 2019-2021 

20 

Cel mai bun raport calitate-preț, calculat în baza punctajului uniform atribuit corespunzător 
numărului de participanți calificați, conţine: prețul, coeficientul de lichiditate, rata solvabilității 
asiguratorului și numărul sancţiunilor aplicate de către Comisia Naţională a Pieței Financiare 
pentru anii 2019-2021.  

Algoritmul de calcul al procentului acordat fiecărui participant: 
1. Procentul pentru factorul de evaluare „prețul ofertei” se acordă astfel: 

a) pentru cea mai scăzută dintre suma ofertelor se acordă procentul maxim alocat 
factorului de evaluare respectiv; 

b) pentru altă sumă decât cea prevăzută la pct. a) se acordă procentul astfel: S(n)=suma 
minimă/suma (n)*procentul maxim alocat. 
 

2. Procentul pentru factorul de evaluare „coeficientul de lichiditate” se acordă astfel: 
a) pentru cel mai mare coeficient de lichiditate pentru asigurător se acordă procentul 

maxim alocat factorului de evaluare respectiv; 
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 „rata solvabilității” se acordă astfel: 
a) pentru cea mai mare rată a solvabilității se acordă procentul maxim alocat factorului 

respectiv; 
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).  
 

4. Procentul pentru factorul de evaluare „numărul sancțiunilor aplicate de Comisia Naţională a 
Pieței Financiare pentru anii 2019-2021” se acordă astfel: 

a) pentru lipsa (=0) sancțiunilor aplicate de Comisia Naţională a Pieței Financiare pentru 
anii 2019- 2021” pentru asigurator se stabilește procentul maxim. 

b) pentru alt număr de sancțiuni decât cel prevăzut la pct. a) se acordă procentul astfel: 
pentru fiecare sancțiune aplicată de Comisia Națională a Pieței Financiare pentru anii 2019-
2021, procentul maxim se diminuează cu 1%. 

 
Notă: Documentele operatorului economic ÎM CA „Grawe Carat Asigurări” SA pentru 
stabilirea criteriului de evaluare indicat în documentația de atribuire: cel mai bun raport 
calitate-preț: 
1. Prețul ofertei propus este de 49 145,04 lei, fără TVA. 
2. Coeficientul de lichiditate constituie 75,03%. 
3. Rata solvabilității constituie 195,52%. 
4. Numărul sancțiunilor aplicate de Comisia Națională a Pieței Financiare pentru anii 2019 - 
2021 este 0 (zero) sancțiuni. 

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:  
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Nr 
d/r 

Denumirea lotului Denumirea 
operatoru 

lui 
economic 

Cantita 
te și 

unitate 
de 

măsură 

Prețul 
unitar 
(fără 

TVA), lei 

Prețul total 
(fără 

TVA), lei 

Prețul total 
(inclusiv 
TVA), lei 

1 

Servicii de asigurare 
obligatorie de 
răspundere civilă 
auto pentru pagube 
produse de 
autovehicule  

ÎM CA 
„Grawe 
Carat 

Asigurări” 
SA 

serviciu 49 145,04 49 145,04 - 

 
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  

ÎM CA „Grawe Carat Asigurări” SA 18.08.2022 SIA RSAP 
Poşta electronică 

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:  
 

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

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

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

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

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

Denumirea 
operatoru 

lui  
economic 

Întrepri
nderea: 

Cu 
capital 
autohto

n/Cu 
capital 
mixt/as
ociere/ 
Cu ca 
pital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV Valoarea 
contractului 

Termen de 
valabilitate 

al 
contractu 

lui/acordul
ui-cadru 

 

fără 
TVA 

inclusiv 
TVA 

ÎM CA 
„Grawe Carat 
Asigurări” SA 

- Nr. 
938 25.08.2022 66514110-0 49 145,04 - 31.12.2022 

 

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

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

 
 
Președintele Grupului  
de lucru pentru achiziții publice                                                                 Ala MUSTEAŢĂ 



model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizifii publice E
de incheiere a acordului-cadru rl
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 2/6 din ?5.08.20?2
l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritifii contractante I-iceul feoretic,,Petre $tefEnucf,"
Localitate Or.laloveni
IDNO 10126200087625
Adresa Or. Ialoveni, str. Basar abia 2
Numir de telefon 026821965
Numlr de fax 026821870
E-mail oficial I tpetre ste fanuga@grnAd.qelq
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Balan Vera

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate fiCererea ofertelor de pre{uri nLicitalie deschis6
nAltele: findicayiJ

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

Bunuri I Servicii n Lucrdri n

Obiectul achizitiei Produse alimentare sem. II an.2022
Cod CPV l 5800000-6
Expunerea motivuluiltemeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
apliciirii altor proceduri decdt licitalia
deschisa)
Procedura de atribuire (se va indicq din cadrul
portalului guvernomental
www.mtender.gov.mdl

Nr: 21061005
Link-ul :https ://mtender. gov.md/tenders/ocds-
b3wdp 1 -MD- I 659447 48427 5
Data publ ic drii:}2.08.2022

Platforma de achizi{ii publice utilizati fiachizitii.md; I e-licitatie.md; n yptender.md

Procedura a fost inclustr in planul de
achizi(ii publice a autoritlfii contractante

nDa oNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

Anunf de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data:

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

nAcord-cadru aSistem dinamic de achizilie
nLicitalie electronicd rCatalog electronic

Sursa de finanfare lBuget de stat; rBuget CNAM; nBuget CNAS;
nSurse externe; nAlte surse: findicatil

Valoarea estimati Qei, fiird TVA) 300246,20

t:



3. Clarificlri privind documentafia de atribuire:

(Se va completo in cazul in care au/bst solicitate clarificdri)

4, ModificIri operate in documentafia de atribuire:

(Se va completa in cazul in core aufost operate modificdri)

Data solicitirii clarifi clrilor
Denugrirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitlrii de
clarificare
Expunerea succintl a rlspunsului
Data transmiterii

Rezumatul modifi clrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
infornrare (dupa caz)

pndica;i sursa utilizatd Si data publicdriiJ

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

findicali numdrul de zileJ

5. PAnI la termenul-limitl (data 10.08.2022, ora 12:00), au depus oferta 7 ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului
economic

IDNO
Asocia{ii/

administratorii

I ,,LAPMOL " S.R.L. 1 002600024308 Ionitsa Elena-10%o
Ionila Sergiu-90%
Ionila Sergiu-administrator

) ,,AVT LUX COM " S.R.L. I 0 l 4600040053 Muqet Dumitru- 50%
Vieru Denis-S0%
Muqet Dumitru -administrator

3. ,,BAGUETTE" S.R.L. 1014600037741 Bolqacova Ecaterina- 1 00%
Curdova Svetlana-
administrator

4. ,,PROASPAT-PR0D"
S.R.L.

1012600008914 Cozoveachin Gheorgh i-l 00%
ColCev Leonid-administrator

5. ,,NOBIL PREST'S.R.L. 1010600021038 Calugher Vadim- 100%
Calugher Vadim-administrator

6. Combinatul de carne
''NIVALI-PROD'' S.R.L.

10066000101 l2 Plegca lgor-37,70Yo
Gradinaru Sergiu-62,3 0%
Gradinaru Sergiu-admini strator

7. ,,vlLLA PRODOTTI"
S.R.L.

1016600007719 Agric
Agric,
Agric:

Vladimir-50%
Alexei-50%
Alexei-administrator

tt

2



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

Denumire
document

Denumirea operatorului economic
,,LAPMO
L'S.R.L.

,rAVT
LUX COM
" s.R.L.

,,BAGUET
TE'

S.R.L..

,,PROA I ,,NOBIL
sPA- | PREST"

PROD" I S.n.r.
S.R.L. I

C.C
,,NIVALI-

PROD'
S.R.L..

,,vILLA
PRODOTTI

" s.R.L..

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

Propunerea
tehnicd

prezenlal prezental Prezental
nu
corespunde

prezenlal prezentat prezentat prezentat

Propunerea
financiard

prezenlat prezentat prezentat prezenlat prezentat prezental prezentat

DUAE prezental prezenlat prezental prezental prezental prezenlat prezentat
Garan{ia
pentru ofertd
(dupd caz)

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

Formularul
ofertei

prezentat prezentat prezental prezental prezenlat prezentat prezental

Informatii
despre
ofertant

prezenlat prezenlal prezentat prezentat prezenlat prezentot prezental

Specificatrii
tehnice,
Specificalii
de pret

prezentat prezentat prezenlat prezenlat prezenlat prezentat prezentat

Certificat de
atribuire al

contului
bancar
eliberat de
banca
de(indtoare
de cont

prezentat prezental prezentat prezental prezentat prezental prezentat

Certificat de
efectuare
sistematicd a

platii
impozitelor,
contributiilor

prezenlal prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezental

Dovada
inregi strari i

persoanei

iuridice

prezental prezenlat prezenlal prezenlal prezental prezentat prezental

Aviz sanitar prezenlal prezentat prezentat prezentql prezentat prezental prezentat
Autoriza{ie
sanita16-

veterinard pe

unitatea de

transport

prezenlat prezenlal prezenlat prezentat prezentat prezenlat prezental

AutorizaIie
sanitard de

prezentat prezenlat prezental prezenlat prezentat prezentat prezentat

t:



funcfionare
(eliberat de

organul
national
abilitat)
Actul care
atestd dreptul
de a livra
bunuri

prezentat prezenlql prezental prezentat prezenlat prezentat prezentat

Sistemul de

Managment
al Siguran(ei
Alimentului
ISO 22000
HACCP
(pentru
produsele de

origine
animald)

prezental prezentat prezentat prezentat prezentat prezenlal prezentat

Declaratie
privind
valabiliattea
ofertei

prezental prezentat prezental prezentat prezentat prezentat prezentat

Formularul
ofertei

prezental prezentat prezentat prezenlat prezentat prezentat prezenl0t

Informatii
despre
ofertant

prezenlal prezental prezental prezenlal prezenlat prezental prezenlat

(lnformayia privind clenumireo documentelor prezentote se va indica in codormitate cu cerinlele din

documentalia de atribuire $i se va consemna prin; prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul

cdnd documentul afost prezenlat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

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

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei
(Iara

TVA)* lei

Cantitate
qi unitate

de
misurl

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Lot I
,rLactateo'

,,Lapmol" S.R.L. 120572,04 7 pozitii
kg

+ +

Lot 2

,rPaste
fainoase,
cruDett

,,NOBIL PREST"
S.R.L.

22082,00 I I pozitii
-ke

+ +

,,BAGUETTE'' S.R.L. 22082,95 + +

Lot 3
,rPeste"

,,BAGUETTE" S.R.L. 19609,50 2 pozitii
ks

+

,,AVT LUX COM ))

S.R.L.
2287s.00 + +

Lot 4
,rFructe si
lequme"

,,NOBIL PREST"
S.R.L,

76327.78 23 pozitii
-ks

+ +

,,BAGUETTE" S.R.L. 82154.45 + +

Lot 5
..Carnet'

,,VILLA PRODOTTI"
S.R.L

75175,00 4 pozitii -
ke

+ +

t:

4



Combinatul de carne
''NIVALI-PROD"
S.R.L.

76824,00 + +

,,NOBIL PREST"
S.R.L.

77023"00 + +

PROASPAT-PROD"
S.R.L.

82614^50 + +

,,BAGIJETTE" S.R.L. 92447,50 + +

Lot 6 ,,
Diverse
produse
alimentare"

,,NOBIL PREST"
S.R.L.

42604.40 26 pozitii
-ke

+ +

,,BAGUETTE" S.R.L. 45719,89 + +

x in cazul ulilizdrii licitaliei electronice se va indica preful ofertei.finale
(lnformalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespundereq cu specificaliile
tehnice" , se va consemna prin: ,,+" tn cazul corespunderii Si prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritS(i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

cerin(ele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-

a solicitat:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate o
Pentru toate loturile n
Alte limit[ri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: [lndicasiJ

.lustificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

t:

Data
solicitlrii

0peratorul economic Informa{ia solicitatl Rezmatul rispunsului
operatorului economic

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea oDeratorului economic Motivul respingerii/descalificdrii

,,NOBIL PREST" S.R.L. Oferta depaseste cu30%o valoarea estimata a lotului
IV

,,BAGUETTE" S.R.L. Oferta depaseste cu30o/o valoarea estimata a lotului
IV

,,NOBIL PREST" S.R.L. Decizia grupului de lucru, mijloace financiare
insuficiente lot VI

',BAGUETTE'' 
S.R.L. Decizia grupului de lucru, mijloace financiare

insuficiente lot VI

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi clrii
,,BAGUBTTE'' S.R.L. Dec Z a grupulu de lucru, pret mare lot II, V

,,BAGUETTE" S.R.L. Decizia grupului de lucru,nu corespunde

Specif.Tehnica.lot III

',NOBIL 
PREST" S.R.L. Dec zia grupulu de lucru, pret mare lot V

Combinatul de carne "NIVALI-PROD"
S.R.L.

Decizia grupului de lucru, pret mare lot V

PROASPAT.PROD" S.R.L. Decizia grupului de lucru, pret mare lot V



I l. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scizut !
Costul cel mai scazut D

Cel mai bun raport calitate-pre1 n
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

(Se va completo pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-prel
sau cel mai bun raport colitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa in cozul in care ofertele au fost reevaluqte repetot)

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile operate

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

Atribuirea contractului de achizilie publicl/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publica: In temeiul art. 7l alin, I (lit.d) a Legii I 3 1 din 201 5 privind
achizitiile publice.
Se anuleaza achizitia la lotul IV ,,Fructe si legume", motivul: ofertele depasesc cu30o/o valoarea
estimata.
Se anuleaza achizitia la lotul VI ,,Diverse produse alimentare" motivul: valoarea inclusa in propunerea
financiara depasesc valoarea fondurilor alocate pentru indeplinirea contractului de achizitii publice.

6

f;

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

Denum re factorul I Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denum re f'actorul I Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea
Iotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
mlsurtr

Pre{ul
unitar
(Iara
TVA)

Preful total
(fIrI TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Lot I
,,Lactate"

,,LAPMOL " S.R.L. 7 pozitii-kg t07204,99 120459,80

Lot II ,,Paste
fainoase,
crupett

NOBIL PREST"
S.R.L.

1l pozitii -
kg

22082,00 26351,00

Lot III i,,

Peste"
,,AYT LUX COM"
S.R.L.

2 pozitii -kg 22875,00 27450,00

Lot V
,rCarne"

,,VILLA
PRODOTTI'' S.R.L.

4 pozitii -kg 65806,86 78968,00



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

Denumirea operatorului economic Data
transmiterii

Modalitatea de
transmitere

LAPMOL " S.R.L. 17.08.2022 e-mail.

,,AVT LUX COM " S.R.L. 17.08.2022
18.08.2022

e-mail.

,,BAGUETTE" S.R.L. 17.08.2022
18.08.2022

e-mail.

PROASPAT-PROD' S.R.L. 17.08.2022 e-mail.
NOBIL PREST'' S.R.L. 17.08.2022 e-mail.

Combinatul de carne ''NMLI-PROD" S.R.L. 17.08.2022 e-ma

,,VILLA PRODOTTI" S.R.L. 17.08.2022 e-ma I

Argumentare:

(ldormarea operotorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizi{ii se realizeazd in conformitate cu prevederile arl. 3l al Legii nr. l3l din 3 iulie
201 5 privind achiziyiile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd dec6t pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achiziliile publ ice

[6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice $i/sau fax n
Allz
prin mi

e in cazul netransmiterii comunicdrii
loace electronice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimat[ a contractului
este egala sau mai mare decdt pragurile
prev6zute la art. 2 ahn. (3) al Legii nr. 13 I 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 comunicdrii
prin mijloace electronice $i/sau fax n

(Selectali termenul de asteptare respectqt. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de o$teptare, se efectueazd tn 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

intreprind
erea:

Cu capital
autohton/

Numlrul
Ei data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

cadru

frri TVA inclusiv
TVA

,,LAPMOL "
s.R.L.

Cu
capital
autohton

212 25.08.
2022

I 5800000-6 107204,89 120459,80 31.t2.2022

NOBIL
PREST'S.R.L.

Cu
capital
autohton

2t3 25.08.
2022

l 5800000-6 22082,00 26351,00 3t.12.2022

,,AVT LUX
COM'' S.R.L.

Cu
capital
autohton

214 25.08.
2022

1 5800000-6 22875,00 27450,00 31.12.2022

,,vlLLA
PRODOTTI''
S.R.L.

Cu
capital
autohton

2t5 25.08.
2022

l 5800000-6 65806,86 78968,00 31.12.2022

r.D



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

Prin prezenta dore cle seamd, grupul de lucru declard cd lermenul de aqteptare pentru incheierea
contractului/contractelor indicate tfost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art, 32 alin. (3) al Legii nr.
l3l clin 3 iulie 2015 privind achizi1iile publice ), precum Ei cd in cazul depunerii contesta(iilor Ei/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastefi aufost examinate si solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii confirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
cle achizilie,fapt pentru core poartd rdspundere conform prevederilor legalein vigoare,

ConducltoryJgrupului de lucru pentru achizifii:

(Nume, Prenume)

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

(indicayi 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:

Pre{ul cel mai scAzut tr

Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pret tr
Cel mai bun raport calitate-cost tr

t:









model-tip

DARE DE SEAMA 
//

de atribuire a contractuluj. de achizilii publice fu/
de incheiere a acordului-cadru D
de anulare a procedurii de atribuire r.r

>/"*t &p#
1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Procedura de atribuire 1seffi
portalului guvernamental www. rntender. gov. md)

Penumirea autorititii contractante I\4SP SCMC "ry'alentin i
Mun. Chisindu
1Ct0360015264C1

Str. Grenoble,149
Numir de telefon
Numlr de fax 02272 57 66

Persoana d""oot^@, MrorariNata lia,O E9 9 | t Zl: n@
Date cu privire Ia procedura de atribuire:

noererea ofertelor a* p""@
Procedura de achizitie

Bunuri a Servicii n Luci,ari n
Tipul obiectului "ont"u"ffiacordului-cadru
Obiectul achizi{iei Reactive gi consumabiilm

33(;96s00-0
Expunerea motivul@
alegerea procedurii de atribuire 6; cazulaylblli altor proceduri decdt licitayia

Nr: 21059651
Link-ul : s{;}xb i :ulLfl ,rr4p1 6 SJ ? 6n Lg7 J 4

Platforma de achizitii prrUti"e utitirute !ryli n e-licitatie.md; nAnunf de intenfie publ;catid$@a ia4
Linl<-ul:

Tehnici;i instrumente specifi-e di airibuire nAcord-cadru din d
nlir;itafie electronicd

Sursa de finantare nBuLget de stat; EBueet CIN@
nSurse externe; n.Alte surse: IlndicatilValoarea estimatil (ei,

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:



(se va compreta fn cazur tn care aufost soricitate crarrificdri)

5. PAni la termenul_limiti (data 20 .07.2022_, orar 17_:00),;;;;; I oferta{i:

6' 
*f:Jffi'i#lli::"""Tilif,depuse qi documentetre de cariricare ei arerente DUAE prezentate de

n"t" s"tt.ttA;rc|a; m
so"clntiasolic@

E"puo..ea suffitl a
Data trans.it."ii

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:
(Se va completa tn cazul fn care aufost operate mod[ficdri)

Rezumatul moAin.l"ilo"
Fubticatei"@
informare (dund anr)
Termen-limtt
ofertelor prelungit (iupd cad

Denumireaopffi

10086020081s4 Vitalie Goreacii

torului economic

Do.u r entel. .e co-i'stit, l. 
"f-.t,

Documente Oe c"tindE

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate tie va indica in conformitate cu cerinlele dindocumentasia de atribuire ;i se ri ,onrr*na prin; prezentat, neprezentat, na corespunde (tn cazulcdnd documentur afost prizentat, d;;;, 
"orrrpunircerinreror de cariJ,icare))

7' rnforma{ia privind corespunderea oferteror cu cerin{ere solicitate::



Denumirea
lotului

Lot I
Optochim discuri
{b!9

Denumirea
operatorului economic

Pre{ul
oferrtei
(flud

TV,.{;X

Cantit:a
te qi

unitate
de

misur[

Corespunder
ea cu

cerinLfele de
calilicare

Corespundere

acu
.specificafiile

tehnice
Dr(L "lianmedico,'

1250.,00 2L)0 burl *pret rnajorat *pret majorat

Lot2
E.Coli ATCC
(anse) (buc.)

Dr(L--;anmedico 1900,00 3 buc Uoresp,unds corespunde

Lot 3
St. Aureus ATCC
(anse) (buc.)

DrrL "Danmedlco', 
| 1900,110 3 buc corespunde corespunde

Lot 4
Ps. Aeruginosa
ATCC (anse)
(buc.)

sr(L "Sanmedico
1900,00 J buc corespu:nde corespunde

Lot 5
Salmonella
Enteritidis ATCC
(anseXbuc.)

DKL--uanmedtco 1900,0,0 3 buc Corespumde corespunde

Lot 6
C. Albicans ATCC
(anse)(buc.)

Dr(L "sanmedico
1800,0,0 3 buc Uorespunde corespunde

E In cazul utilizdrii ricitaliei erectronice se va indica pre:lul oJerteifinttre(Informalia privind "coiespunderea c) cerinlele du cal,ificare." si 
,,corespunderea 

cu speciJicali,etehnice" , se va consemno prin: ,, * " tn cazur corespir,iiirii ;i prilt ,,-,, tn- cazur necorespunderii)8' Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
;tfiil|!|||tabilite 

in documentafia de atribuire ailJJt justificarea prefurrui anormar de scizut) s-

Ofertanf ii respinqi/descalifi cafi:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: pndlcaliJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe Jroturi:

Data
solicitlrii

Operatorut economic Informafia srrlicitatl Rezmatul 
"lsp.rosuiuioperatorului economic

9

Denumirea ope"atorului ednoilic l\I,ctivul respinJlgli!/d.*"Itfi .I"fi
Modalitatea de evaluare a ofertelor:



11. Criteriul de atribuire aplicat:

lef maibun raporr calitate_pref n
uel mal bun raport calitate_cost n

(in cazul tn care fn 
-cadrul 

procedurii de.atr.ibuire sunt apricate mai murte criterii de atribuire, se vorindica toate criteriire de atittuiri ipiir*, ;t denumirea iotur,or a"ferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

f;,':":W';:; f:f#r':#::;,";::,::,f', afuibuit<z tn baza criteryiitor: cet mai bun raport catitate-

Costul cel mai scdzut n

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumire factorul n

rului economic n

Denumire factorul n

13. Reevaluarea ofertelor:
(se va completa in cazur fn care ofertere aufost reevaruate repetat)

--
to' 

i:"TJ,-" 
examiniri' evaluirii qi compardrii oferterlor depuse in *adrur procedurii de atribuire s-a

Atribuirea contractului de achizifie pubricd/acordurui-cerdru:

If o tiv u I reeva I u i ri i o fertel o.-

Denumirca lotului Denumirea
operatorului

economic

Canfitate qi
unitate de (frrd TVA)

4lulat in temeiut art.]Gtt* (t) 131 /2015 privind actriziLot2
E.Coli ATCC
(anse) (buc.)

SRL
"Sanmedico',

St. Aureus ATCC 2160,00

C. Albicans ATCC
(anse)(buc.)

"Sanmedico,'



Lot 5
Salmonella
Enteritidis ATCC

"Sanmedico,,

Anularea procedurii de achizilie publicd:

ln temeiul art.7l alin. _ lit

Argumentare:

,riile grupului de lucru pentru achizifii:

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

(selectayi termenul de a;teptare respectat' Calcularea termeneror p,evdzute de Legea nr. I3I din 3':l'ri!ii;;n-i,;:!;T;j'r;t!l", lx"i::::i7:'.!, a;teFtlre. se erectueazd in conrormitatecu prevederite rrrLULUr jv captotut reabuttar:;;";;kyr';f;;'fr't:r;;:i'ffi;f ;fflffiif::,Moldova).

1 7. Contractul de achizifre/ acord ul-cad ru incheiat:

hl'ormafia privind achizifii publice durabile (achizifiive rzi) (r.ubriica datd se ,o*o^*ffi';y::,#;::;*:;;:;:f:,;*i:i:::l:;;;*:;;ii;;'Juu,,de durabiti,a,i si s_a tncheia,contract/contlacte pentru ror/roturi pri,r:, ,"ir-r,iir;;;;i:;;r':';;,';r';;::{;l;:i"si s-a tnchei

Denumirea op..ato"utui Data transrniterii- Modalitat.u O* t"u"rurit"E
SRL "SanmeOi.o.

Incanilincareuutoa@ui
este mai micd dec6t pragurile prrua^i. t a aft.2alin, (3.).at Legii nr. i: r ain : i"ii.loij privind
achizigiile publice fl. I I zile in ca^Gffi;ffin",mm

Ein miiloace electronice qi/sau f.;;--Incazulincareuat@
este egald sau mai mare dec6t pragurile
prevdzute la art.2 alin. (3) al iegil nr. 13l din 3iulie 2015 privind achizigiiteorUji.. 

' '

fl ll ziletr.t
miiloace electronice qi/sau fa* o 

-*'---
D.16 zite irar"t;;t mG
Ein miiloace electronice qi/sau f.><;--

I)enumirea
operatorului

economic

Numirul
qi data

contractuluil
acordului-

cadru

Cod
CPV

V'aloarea contractului
ffiH Termen de

valabilitate al
contractului/acord ului

-cadru
;,;*' t"tr

OrU,''DANM,bDIC
o"

rt2
/22

23.08.2
022

336;96

500-0 9000,00 l0 9i00,00 31.t2.2022

18. Info

{q4bile (actrizirii



I|:"Tu de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a
1",111y,/,19,Tri,to1-nggfru care au fost aplicate criterii dedurabilitate (lei MD): (ntdicali suma cu TVA)

fJlllfitY,at 
lotutui/toturilor pentru care au frrt 

"ptr.r;""rt."t,

Crileriul de atribuire p:*:r lotulloturile pentru .u"" ,*aplicate criterii de durabilitate: Prelul cel mai scdzut a
Ca'stul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate_prel n
Cel mai bun raport calitate_cost n

Prin prezenta dare d.e s-eayd, grapul de lucru cleclard cd termentzl de aEteptare pentru incheiereabontractului/contractelor-indicatu";i"ti nlnutyr (exceptiind cuzurile prevdzute'di art.32 arin. (3) ar Legiinn I3I din 3 iulie 2015 privina aihtztliite'pubue'e ), ;;;;,;;; $.i cd tn ,,orii i"pioerii contestali,or qi/saarecepliondrii rapoartelor de monitorizare' aceasteu au jost examinate qi sctlalionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru penttru achizilii conJirmd corectitudinea deffisurdrii proceduriide achiailie,fapt pentra care poartd rdspundere ,o,nyori piirri"rito, lega:le tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

(Nume, Prenume)

6



DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizitii publice

Nr. 210б0889 din 25.08.2022

1. Date сu privire la autoritatea сопtrасtапti:

Dепumirеа autoriti{ii contractante IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Moqneaga"

Localitate mun. Chisinйu
IDNo 100з6001 507вз
Adresa mun.Chisinбu, str.Testemifanu, 29

Numйr de telefon 02z 40з 697

Numйr de fax 022 40з 697

E-mail oficial achizitiin irыiсеsсr(а) grrra il, сопr

Adresa de internet tl ww.scr.mc1

Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп, е-

п,Lctil)

Aliona Grigorag, tе|.02240З697,
email : achizitiipublicescr@,gmail.com

2. Date cu privire la рrосеdurа de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate сеrеrеа ofertelor de pret

Рrосеdчrа de achizi(ie rереtаtй (duрd caz)

Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul achizitiei Inventar moale песеsаr pentru апu|2022
Cod СРV 39500000-7
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia deschisd)
Рrосеdurа de atribuire (se va iпdica diп cadrul
р о r t alului guv е r п аm епt al www. m t еп d е r, gоv. m d)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- l 659]'02].7 697 2
Link-ul:
https ://achizitii.md/ro/public/tender/2 1 0б0 8 8 9/

Data publicfuli: 29.07 .2022
platforma de achizitii publice utilizatй achizitii.md

Рrосеdurа а fost iпсlчsй in planul de achizilii
publice а autoritй{ii contractante

Nu
Link-ul сйtrе planul de achizilii publice publioat:
https ://scr.md/pagelro-planuri-de-achiziii-26 8

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd caz) Data: ВАР nr. 56 diпТ9.07.2022
Link-ul:
https ://tender, gov.md/rolsystem/fi les/bapl20 1 4 lЪар
пr 56 2.pdf

Tehniei;i iпstrчmепtе specifice de atribuire
(duрй caz)

Licitalie electronicб

sчrsа de finantare Buget CNAM;
Vаlоаrеа estimatf, Qei, fdrd ТVД) 440.208,33

3. Clarificйri privind documentalia de atribuire: пu suпt



Nr. Denumirea operatorului
economic IDNo Asocia{ii/

administratorii

1 ,,JORJ - тЕх'' SRL 1002б00030079 BalmuE Gheorghe, Balmug Raisa

2 iI ,,popozoct,o R.A." 1004б1 1000023 Topal Raisa

3 ,,ýARM" SA 1 003б00061 б41 zaicf,ln Mihail

4 ,,UNIVERSCOM, SA |0026000зlз,7,7 BalaEova Galina

4. Modificf,ri operate in documenta{ia de atribuirez пu suпt

5. Рiпf, la Теrmепul - limitй (data 10.08.2022, оrа 15:4б)о au depus oferta 4 ofertan{i:

б. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare;i aferente DUAE prezentate
de сйtrе operatorii economici:

(Iпformalia priviпd dепumirеа dосuпtепtеlоr prezeпtate se уа i.пdi.ca iп сопfоrmitаtе сu сеriп|еlе diп
dосumепtаliа de atribuire qi se va сопsеmпа рriп; рrехепtаt, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (iп cazul
сdпd dосumепtul а fost prezeпtat, dar пu corespuпdeceriпlelor de cali.ficare)

Dепumirе document
Dепчmirеа operatorului economic

,'JORJ - тЕх"
SRL

II,,PoPoZoGLo
R.A.,, ,,ýARM,' SA ,,UNIVERScOM"

SA
Documentele се constituie oferta

(Se уа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)

РrоDuпеrеа tehnic1 prezeпtat DrеZепtаt пu соrеsрuпdе prezeпtat

рrорuпеrеа financiar6 prezeп.tat prezeпtat пu corespuпde prezeпtat

DUAE prezeпtat prezeпtat пu corespuпcle preZeпtat

Garan{ia репtгu ofertё
(dupit caz)

preZeпtat prezeпtat пu corespuпde preZelltat

сеrеrе de participare рrеzепtаt prezeпtat пu соrеsрuпdе preZeпtat

Documente de calificare
Se уа сопsеrппа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе

Declaralie privind
valabilitatea ofertelor

prezeпtat пu соrеsрuпсlе пu соrеsрuпdе prezeпtat

cerlificat de
inregistrare (decizie
de inregistrare)/
Ехtгаs de inregistrare

preZeпtat prezeпtat пu corespuпde prezeпtat

Notificare privind
inilierea activitatii de
соmеr{/ Licenla de
activitate/. Autorizare
de fuпсfiопаrе/аlt
document confirmativ
1а necesitate

preZeпtat пu соrеsрuпdе пu соrеsрuпdе рrеZепtаt

certificat de
confotmitate /

Declaralie de
conformitate

prezeпtat prezeпtat пu cclrespuпde рrеzепtаt
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Denumirea lotului
Denumirea
operatorului

economic

Prelul
ofertei
(Iara

тчА)*

Cantitate qi

unitate de
mйsчrй

Corespunderea
cu eerin{ele de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice

Lot 1. Cearqaf de

рlарumй alb

iI,,popozocl,o
R.A., 134418,50 830 Ьuс

g

,,UNIYERSCoM,
SA 142483,33 830 buc + +

Lot2. Сеаrqаf
репtru pat
func{ional

iI,,popozocl-o
R.A., 150000,00 1800 Ьчс +

,,UNIvERScoM"
SA 157999,00 1800 Ьчс + +

Lot 3. Fа{fl de

реrпi

iI,,poгozocl.o
R.A.,, 58045,00 1900 Ьuс J

,oUNI\.ERScOM,
SA 58108,33 1900 tluc + +

Lot 4. Сimр
pentru masa
pacientului

fi,,popozoGl,o
R.A.,,

16130,00 200 Ьuс +

,,UNIVERScoM"
SA 1б550,00 200 buc + +

Lot 5. САmр
репtru opera{ii

iI,,popozocl,o
R.A.o,

9300,00 500 buc *

,,UNIvERScOM"
SA 9875,00 500 Ьuс + +

Lot б. Реrпе de
silicon

,'JORJ - тЕх"
SRL 39083,33 700 Ьuс + +

fu,,popozocl,o
R.A., 44799,00 700 Ьuс J *

,,ýARM" SA 44800,00 700 Ьuс о о

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

8. Репtrч elucidarea чпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei
cu cerinfele stabilite in documentalia de аtriЬuirе (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de
scizut) s-a solicitat:

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitatй Rezmatul rйspunsului
operatorului есопоmiс

15.08.2022
,,JORJ - твх" SRL

Solicitare prezentare mostre pentn
lotul participant.

Operatorul economic а
prezentat mostrele in
termenii solicitali.



15.08.2022 ,,UNIvERScoM,
SA

- Solicitare prezentare mostre
pentru loturile participanto.
- Solicitare prezentarea oferta de

рrе! finall in urmа rundelor de
negociere in cadrul СОР.

Ореrаtоrul economic а
pr0z9ntat mostrele in
termenii solicitali.
Oferta de рrе! fiпаlй а
fost prezentat1 1а

tеrmепul solicitat.

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

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

pentru fiесаrе lot м
pentru mai multe loturi cumulate м
pentru toate lоturilе м

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Рrе{ul сеl mai scйzut М

12.Informa{ia privind factorii de evaluare aplicafi: пu se aplicd

13. Reevaluarea ofertelor: пu se aplicd

14. in urmа ехаmiпёriо evaluf,rii qi соmраrf,rii ofertelor depuse irr cadrul рrосеdurii de
atribuire s-a decis:

Atribuirea contracfului de achizilie publicй/acordului-cadru :

4

Dепчmirеа operatorului
economic

Motivul rеsрiп gerii/descalifi сirii

iI ,,popozocl-o R.A."

Оfеrtа este песоrеsрuпzйtоаrе deoarece s-a oferit uп tеrmеп de
valabilitate al ofertei mai mic decAt cel indicat de cltre Autoritatea
Contractantй in Anunlul de participare, insl conform anexei nr. 1 al
Ordinul МF ш. ||512021,,,pct. 53 ... Orice оfеrtй чаlаЬilй pentru
о реriоаdй mai micй decflt сеа рrечйzчtй in апеха пr. 2 (Апчпf
de participare) se respinge de сйtrе gruрul de lчсru са fiind
песоrеsрчпzitоаrе." Of, in anun! s-a indicat termen de valabilitate
al ofertei 90 zile (respectiv рffпй la 06.11.2022) dar operatorul
indicй tеrmепul de valabilitate al ofertei 30 zile, (09,09.2022').

,,ýARM" SA

Grupul de lucru а descalificat oferta operatorului, deoarece пiсiчп
dосumепt iпсirсаt de cйtre ореrаtоr ре platforma achzitii.md
nu con{ine sеmпйturi electronice. Astfel, in temeiul art.33
alin.(14) |itJ) ,,Iпstrumепtеlе ;i dispozitiyele de receplie еlесtrопiсd
а ofertelor, а cererilor de participare, precum ;i а рlапurilоr ;i а
proiectelor репtru сопсursuri de solulii, trebuie sd garaпteze, рriп
miiloace tеhпiсе qi proceduri adecvate, cel рuliп сd ре ofertele
electroпice este aplicatd sеmпdtаrа еlесtrопiсй" si Art. 69, alin.6,
lit, а) ,,Ехаmiпаrеа, eyaluarea qi compararea ofertelor, Autoritatea
сопtrасtапtd пu ассерtd oferta iп cazul iп care: а) оfеrtапtul пu
iпdерliпе;tе сеriп{еlе de calificare ;i seleclie.,,



Dепumirеа lotului Dепumirеа
operatorului

economic

Cantitate;i
unitate de
misurй

Рrе{ul
unitar

(fйrf, ТVА)

Рrеlul total
(fйr5 ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv
тчА)

Lot 1. Cearqaf de

рlарчmй alb
,UNIVERSCOM

"SA 830 buc 1] 1,66 |4248з,3з 170980,00

Lot 2. Ceargaf репtru
pat func{ional

,UNIVERSCOM
"SA 1 800 buc 8],78 157999,00 189598,80

Lot 3. Fа{й de реrпi
,UNIVERSCOM

"SA 1900 buc 30,58 58108,33 б9730,00

Lot4. Cffmp pentru
masa pacientului ,LINIVERSCOM

"SA 200 buc 82,75 1б550,00 19860,00

Lot 5. Cfimp репtru
opera{ii

,UNIVERSCOM
"SA 500 buc 19,75 9875,00 1 1850,00

Lot б. Реrпе de

silicon
,,JORJ - тЕх"

SRL 700 buc 55,83 39083,зз 46900,00

Апulаrеа procedarii de achizilie publicd: пu se арliсd

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

1б. Теrmепul de a;teptare репtru incheierea contractului:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

,,JORJ _ тЕх" SRL 18.08.2022 e-mail, SIA RSAP
II ,,popozocl,o R.A." 18.08.2022 e-mail, SIA RSAP

,,ýARM" SA 18.08.2022 e-mail, SIA RSAP

,,UNIVERSCOM, S.A. 18.08.2022 e-mail, SIA RSAP

in cazul in саrе чаlоаrеа estimatй а contractului

este mai mic1 decit pragurile prevйzute |а art.2
alin. (3) а1 Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizi{iile publice

/ б zile in cazul transmiterii comunicйrii prin

mijloace electronice ;i/sau fax п
П 11 zile in cazul netransmiterii comuniclrii
prin mijloace electronice ;i/sau fax п

in cazul in care valoarea estimatl a contractului
este еgаlй sau mai mare decflt praguTile

previzute |а art. 2 а|iп. (3) а1 Legii nT. 131 din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice

П 11 zile in cazul transmiterii comunicirii prin

rnijloace electronice qi/sau fax п

п 16 zile in cazul netransmiterii comunicбrii

рriп mijloace electronice gi/sau fax п
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17. Contractul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

есопоmiс

intreprindere
а:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Сu capital

strйin

Numйrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod
срч

vаlоаrеа contractului

Теrmеп de
valabilitate al

contractului/aco
rdului-cadrufilrЁ ТVА inclusiv

тчА

,,JORJ- тЕх"
SRL

autohton
Nг. 06 -
1,72l22

25,08,2022

39500000-7
39.083,33 46.900,00 з|,|2.2022

,,IINIVERScoM"
S.A.

autohton
Nr. 06 -
11зl22

25,08.2022 385.015,66 462.018,80 з|.1z.2022

18. Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd

doar iп cazul tп care la procedura de achizilie рuЬtiсd aufost aplicate criterii de durabilitate qi

s-a iпсhеiаt сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de

durabilitate):

рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de luсru declard сd tеrmепul de лqteptale репtru tпсhеiеrеа

coпtractului/coпtractelor iпdicate а fost respectat (exceptftnd cazurile prevdzute de art. 32 аliп. (3) aI Legii
пr. 1з1 сliп з iulie 2015 privind achiziyiite pablice ), рrесum qi сd iп cazul dерuпеrii contestaliilor ;i/sаu
receplioпйrii rapoartelor de moпitorizare, acestea аu fost ехаmiпаtе ;i sоluУiопаtе.

Рriп prezeПta dare de sеаmd, grupul de luсru репtru achizi|ii сопft,rmd corectitudiпea desfisurdrii procedurii
de achizi|ie, fapt репtrч care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale tп vigoare,

19. Ач fost aplicate criterii репtru achizi{ii publice
durabile (achizi{ii verzi)?

Nu

Vаlоаrеа de achizi{ie сu ТVА din contract/ contracte а
lotului/loturilor pentru саrе au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):

codul Срy al lotului/loturilor репtru care ач fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotuИoturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

иffifrн,,
Conducf,torul grupului de luсrч ntina SAGHIN
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nx)del-l ip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice !
de incheiere a acordului-cadru n

de anulare a procedurii de atribuire (lot 17,18,19) n

Nr. 210525 13 din 25.08.2022

Date cu privire la autoritatea contractant5:

Denumirea autoritltii contractante Directia Educatie Tineret si Sport sectorul Botanica

Localitate Mun. Chisin[u
IDNO 1007601010448

Adresa Bd.Traian2l12
Num5r de telefon 022776711

NumIr de fax 02276s42r
E-mail oficial ach i ziti i dctsbotatr ica(rr)RlI iiil,Q-ttill"

Adresa de internet httn://detsbotanica.mcl/anuntuLi-dc:piu[i-c-lp-+1.-e:l

Persoana de contact (nume, prenume, tele/bn, e-mail) I Frunzi lnna

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate nCererea ofertelor de plelr"rri nlicita{ie deschisi
rAltele: findicatil

Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri n Servicii I Lucrf,ri I

Obiectul achizi{iei D E TE RG E N T I c o nfo r m n e c es itd(il o r in s tit u(ii lo r de t nv dtr iim Afi s u b o r d o n at e

DETS Botanica anul2022
Cod CPV 39800000-0

luiprivindalegereaproceduriideatribuire(|n
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia deschisd)

cazul

Procedura de atribuire (se va indica din codrul
portalului guvernamental

l!:!i" rLa"l" l:u L{ q[,S!ryJJll)

Nr: Achizitii.md ID 21052513
MTender ID
occls-Lr3 rvdrr I Nl I)- I 64(r053 -i7.j(r2 8

Link-ul : https ://ach iziti i.md/ro/pub I icl tender 12 I 0-525 I 3/

Data publ icdrii:28.04.2022

Platforma de achizitii publice utilizatl r achizitii.md; I e-licitatie.md; I yptender.tnd

Procedura a fost inclusi in planul de

achizi{ii publice a autorit[{ii contractante

n Da nNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
h t t n s : //cl c t s b o tit t't i c it. nr cl/a q lt i z t t ii1-it qh i z i t.i i.l

Anun{ de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data: httlts://rnte-ncler.gor,.mcl{t-gnclcrdocds-
b3 wdp 1 -MD- 1 64605 3 5 7.1 62 B?tab:contract- rr o t i cc

Link-ul: htips://mtcuder.g,ov.rnd/Lcnclcr.VQQd-,s::

b 3 w d p 1 - M D - 1,646Q5.3 571 5 2 E:llilb. :p rr -r-r.!"t-it':L u rt t i "c- r:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(duod caz)

rAcord-cadru lSistern dinamic de achizilie
rLicitatie electronicd lCatalog electronic

Sursa de finan{are rBuget de stat; rBuget CNAM; nBuget CNAS;
rsurse externe; nAlte surse: [Indicatri]

Valoarea estimatl (ei, fdrd TVA) I 573 973



Clarificlri privind documenta{ia de atribuire:

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

ModificIri operate in documenta{ia de atribuire:

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

Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de citre
operatorii economici:

Data solicitirii clarific[rilor 0r.03.2022 - 23.03.2022

Denumirea operatorului economic https://ach Z .md/ro/pubhc I tender 121 0 525 I 3 /questions

Expunerea succintl a solicit[rii de
clarificare

https ://achi zitii.mdl rc I public/tende r I 21 0525 l3/questions

Expunerea succinti a rlspunsului https ://achi zitii.mdho lpublic/tend er l2l 0 525 1 3 /questions
Data transmiterii 02.03 .2022-23 .03 .2022

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

findicali ,tursa utilizatd ;i dala publicdrii/

Termen-limitl de depunere qi deschidere a

ofertelor prelunsit (dupd caz)
[Indicali numdrul de zileJ

Pflni la termenul-limiti (data 27.04.2022, ora_09:00J, au depus oferta 8 ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului
economic

IDNO Asocia{ii/
administratorii

I SRL DENIADI r 003600022839 Arnaut Serghei
) RoditalLux SRL I 00260005007 I Misnei Ilarion , Misnei Tamara, Grozavu Angela

3 Chirnexpert 101561 1001028 Chiuliu Svetlana

4 SRL DENIADI 1 003600022839 Arnaut Serghei

5 DEZMED-CV S.R.L. 1 00860005683 s Stroevici Diana,Cebotari Alina
Poiata Liliana, Stroevici Diana

6 Mitra-GrLrp 1002600041206 Boico Mihail

7 V iorica-Cosmetic 1002600033'793 DAAC Hen.nes GrLrp SA, Pielar SA, Chirtoca
Vladislav

8 "Aksorr Project" SRL 1015600019577 Ghereg Victor Bocaucea Andrei

Denumire document

Denumirea operatorului economic
Rodital

Lux SRL
SRZ

DENIADI
Viorica-
Cosme tic

Chintexpert DEZMED-
CV S,R.L.

Ecocltint-
Grup

Xiitnr-
Grup

.s111-

Akson

Documentelc ce constituie ofcrta (Se va consenma prin: prezental, neprezentat, nu corespLtnde)

DUAE ptezentot prezenl(1t prezentat preze nlql preze nlal prezenl0t prezenlal preze nl (
Propunereatehnicd Anexanr. 22 prezentat prezenlat prezentat prezental prezentat prezent0l preze nl0l prezenlu

Soecificatia de oret Anexa nr.23 prezentat prezentat prezentat prezentat prezenlat prezental preze nl0l prezan/0

Carantia pentru ot'ert6 l% FARA TVA prezentat prezentat prezenlal prezent0t prezental preze nlal prcze nl0l prezenl0

DECLARATIE privind valabilitatea ofertei prezenlal prezentat prezental prezenlal prezenldl

Documcntc de calificare Se va consemna plin: prczentat, neprezenlat, nu corespunde

CertificatiDecizie. Extras de inregistrare prezentat preze nl0t preze nlot preze nlal preze nl0l prezenl0l preze nlal pre:c n l(

Certificat cu privire la efectuarea sistematicd
a ol6tii imnozitelor. contributiilor

prezenl0l preze nla/ prezenlat prezenlal preze nlal prezen/al preze nl0l

Certifi cat de conformitate/calitate el iberat6
de producdtorl avizare sanitard
pentru fiecare produs in parte

prezenlal prezenlal prezenlctt prezental preze nldl prezent0t prezc nl 0l

Prafde spdlat autornat universal prezenlat prezenlal

Nu au participat la lotul dat
Mbnusi de cauciuc prezenlat prezenl0l

Sdpun pentru rufe 72oh prezenlat

Bicarbonat de sodiu 100% prezentat

Gel pentru veseld prezentat prezentat
corespunde

prezenlal
Nu au participat Ia Iotul dat

Lichid pentru vesel[ preze nlal prezenl0t prezenlal preze ntql

Deterqent lichid pentru cur6tenia umedd prezent(1t prezent0t

2



Crernd pentru curdtat suprafelele prezenlat prezenl0l Nu au participat la lotul dat

Solutie Dentru geamuri prezental p/ezentat

Solutie anti degresant prezenlat prezentdt

Lichid pentru podele prezenlal prezenlat

Prafde curdtat prezenlal prezenlal

Sapun lichid prezenlal prezenlqt prezentat prezentat Nu au participat la lotul dat

Lichid pentru toaleta prezentat prezenlot Nu au participat la lotul dat

Dezinfectant pentru mAini si suprafete prezent0t

Nua
participat
la lotul dat

prezentat

Nu au partrcipat [a lotul dat

prezenlal
NLr aLr participat la

lotul datDezinfectant pentru mdini cu pomp6.
Capacitatea 500m1

prezentat prezenl0l preze nlol

Dezinfectant pentru mdini cu pompd.
Capacitatea 1 l.

prezent0t prezentcrt l)reze nlal

HARTIE IGIENICA
Nu au participat la lotLrl dat

preze nl0/

$ervefele din hdrtie prezenl0l pre:e n/01 Nua
partici pa

la IotLrl

dat

Prosop Role Nua
participat

la lotul
dat

prezenl0l

HArtie igienicbjurnbo prezenlat

Prosop rol[ derulare prezenlal prczenlal preze

Detergent lichid autornat universal prezenlctl prezenl0t Nu au participat la Iotul dat

Certificat de inregistrare de stat lavizare
sanitari al produsului biodestructiv (Tablete
clorisene. Cloruri de var)

prezentat preze nl0l Nu au participat la lotul
dat

preze n/01 Nu aLr participat la lotLtl clat

Fiqele tehnice/ instrucliuni de utilizare a

produsului biodestructiv (Tablete clorigene,
Cloruri de var)

prezentat prezenlat prezentat

Raport de incercare la prafqi dezinfectan{i prezentat prezent0t prezenl0t Nu au participat la lotul dat prezenlal Nu au participat la

lotul dat

(lnformalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitale cu cerinlele clin

clocumenta{ia de atribuire $i se va consemna prin; prezentat, neprex,entat, nu corespunde (in cazul

cdnd documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerin[elor de coldicare))

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

Denunrirea
lotulu i

Denumirea operatorului
economio

Prelul olertei
(fhra TVA)*

Cantitate qi unitate
de trlisurh

Corespuncicrea cu cetinfele de

cal i Ilcare
esl)Liltdcrca oLl

llcaliile tchnicc

Lot I Praf de spllat autourat universal.

1 Roditql Lux SRL 1t 335 .65 kg 4761
I

-l

-l2 SRL DENIADI 99 028.80
Lol2 \4dnuEi de cauciuc

I SRL DENIAD] 42 579.00 perechi 5 I 30 + +

2 Rodilal Lux SRL 44 417.25

t,ot 3 Sdpun pentru rufeT2o/o

I Rodital Lux SRL 52 5 1 5.00 buc 7002 Art. 71 lit. d) legea l3l privind achizilii publice
depf,sesc cu 30% valoarea estirnati a achizilici

Lot 4 Bicarbonat de sodiu 100%

I SRL DEN]ADI 50 640.00 buc JJ /O Art.71 lit. d) legea 131 privind achizilii pLrblicc

depf,sesc cu 30% valoarea estimtltat a achizilici

Lot 5 Gel pentru vesela

I Viorica-Cosmetic 59 681 .34 buo 4266

2 SRL DENIADI 61 402.80 + +

3 Chimexpert 67 473.90
4 Rodital Lux SRL '79 809.75

[-ot 6 ,ichid pentru vesel6

1 Roditql Lux SRL 47 406.56 litri 7415 + +

2 Chintexpert 48172.79
3 SRL DENlADI 51 534.25

4 Viorica-Cos metic 74 150.00

LotT Detergent iohid pentru curf,fenia umedii

I llodital l,ux SRL 21 898.33 litri 3754 + +

2 SRI, DENIADI 38 290.80
Lot 8 Cremd pentnr curatat suprafelele

I Rodital Lux SRL 42 907.91 buc 3074 + +

2 SRL DENIADI 52 258.00

Lot 9 So u{ie pentru geamuri

I SRL DENIADI 20 218.40 buc 2032 + +

J



2 Rodital Lux SRL 22 690.66

Lot 10 Solutie anti degresant

I SRL DENIADI 23 I I l.l5 buc 1126 + +

2 Rodital Lux SRL 26 273.33

Lotll L chid oentru oodele

I Rodital Lux SRL 3s 432.00 |

42 73e.8s I

buc 4429 + l+
2 SRL DENIADI
l,ot 12 Praf de curdtrat

I Roditol Lux SRI- 34 645.00 buc 5330 + +

2 SIII, DENIADI 6 r 295.00

I-ot 13 Slpun lichid
I Rodital Lux SRl, 62 526.80 + l+
2 S]IL DENIADI 62 5L)2.00

3 Chimexpert 63 s37.40
4 Vi orica-Cosmetic 90 269.40
I-ot l4 Lichid pentru toaletl
I RoditaL Lux SRL 61 845 60 

|

l+ l+
2 SRL DENIADI 112343.70 | """ "'"' | |

Lot 15 Tablete cloriqene
I DEZN4ED-CV S,R.L. 158 854.20 Pastile 264757

Litri solufie de luoru
1323785

+ +

Lot 16 Clorurd de var

I lor 3oo 
ISRLDEN\AD| I s4?0.00 | ' 
IT2

Lot 1'7 Dezinfectant pentru mdini si su ralt{e
I Rodital Lux SRL 85 s00.00 |

105 300.00 l

I r 9 700.00

litri 4500

--,

2 l/iorica-Cos metic
3 Ecochi.nt-Gt ttp

Lot l8 Dezinfectant rndini cu pompd. Capacitatca 50Ornl

I Rodital Lux SRL r933.33
2 2160.00 buc 80

3 Irior i.ca-C osntetic 2 333.60

Lot 19 Dezin tce!4!!!e!! ru mAini cu oomni. Canacitltea I I.

I Roditol Lux SRL l2 133,33

14105.00
t7 062.50

buc 4552 Ecochim-Grup
3 V i or ic a-C os ntetic
Lot 20 uFnrre icrsNrcA
I Alitra-Grup 207 700.00 buc 67000 + +

2 SRL Aksort Project 351 750.00

Lot2l $ervefele din hdrtie

I Mitra-Grup 46 200.00 buc 12320
+ +

2 Rodital Lux SllL 60 s73.33

Lot22 Prosop Role
I Alitra-Grtrp 157 399.20 buc 6246 + +

Lot23 Lldrtie igienic6.iumbo

I SRI, DENIADI l6 170.00 buc 600

Lot24 rosop rolf, det'ulare

I I :.r.rzs.oo
I :q .soo.oo

I ss uoo.oo

buc 5002 SR! AltptltptS:t _
3 SRL DENIADI
Lot 25 Detergent lichid automat univelsal

I SRL DENIADI t 4 812.50
I irri 790

2 Cltimexperl 23 436.67 + +

* in ccrztrl utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oferteifinale (lnforntalia privind "Corespunclerea cu cerinlele

tle calificare" Si "Corespunderea cu specificaliile tehnice" , seva consetnna prin: ,,+" tn cazul cc.tresptrnderii ;i prin ,,-"
in cazul necorespunderii)
Evaluqrea tehnicd a fost efectuatd de cdtre inginer DETS Botqnica ;i $ef DETS Bolanica.

Pentru eluciclarea unor neclarit[(i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerin(ele

stabilite in documenta{ia cle atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal de sclzut) s-a solicitat:

Data solicitlrii Operatorul economic Informafia solicitatl Ileznratul rrispunsului operatorttl tri

econotn i c

28.04.2022 SRL DENIADI
Roditrtl Lux SRL

Raport de incercare la praf se anexeuz,ti lu dosur

28.04.2022 Rodital Lux SRL
Viorica-Cosmetic
Ecochim-Gruo

Raport de incercare la dezinfectan{i se anexeozi ltt tlosar

litri 9780

14itra-Grttp + +



28.04.2022 SRL DENIADI
Rodital Lux SRL
Chimexpert
SRL DENIADI
Mitra-Grup
Viorica-Cosnetic
"Aksott Proiect" SRL

mostre AuIosl prezenl0te

|.05.2022 SRL DENIADI
Rodital Lux SRL

Fiqa tehnicfl la prafde sptrlat Se anexeaz[ la dosar

I t .05.2022 SRL DENIADI
Chimexnert

Fi;a tchnicii la Deterge nt Iichid automat
u niversal

Se anexeozri la dosar

28.04.2022 SRL DENIADI
Roditnl Lux SRL

Raport de incercare la praf se anexeazd ltr dosar

01.07 .2022 Rodital Lux SRL Clarificare cota TVA, denumirea produsului Se onexeoz.ri lu dosar nispuns

Ofertan{ii respinEi/descalifi ca{i:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului economic

Motivul respingerii/descalifi ctrrii

Lot I Prafde spllat automat universal,

1 Rodital Lux SRL Art. 69 alin. (6) lit. b) legea 131 privind achizilii publice
s-a solicitat temperatura de spdlare de la 30"-95o C, OE a propus praf de spdlat cu

temperaturadespdlaredela30"-60o C; s-asolicitatDestir.ratp/uspdlareaarticolelor
din lesdturi de orice tip, OE a propus praf de spAlat care nu poate fi utilizat la spiilarc

tesf,turi de lAn6.

2 SRL DENIADI Art.69 alin. (6) lit. b) legea 131 privind achizi{iipublice
s-a solicitat ternperatura de sp[lare de la 30o-95o C; praf propus de OE ntl conline pe

arnbalaj rnen{iuni privitor la ternperatura de spdlare; S-a solicitat in arnbala.i de 3 l<gl

Draf Dropus de OE nu are alrbalai de 3 ke.

Lot2 Mtrnuqi de cauciuc

2 Rodital Lux SRL prclul propus este mai ntare decdt ofefla operatot'ului desemnat cdqtigltor

Lot 3 S[pun pentru rufeT2oh

I Roditnl Lux SRL Art. 7l lit. d) legea 131 privind achizi!ii publice
depdgesc ct 30o/o valoarea estimatd a achiziliei

Lot 4 Bicarbonat de sodiu 1007o

I SRL DENIADI Art. 7l lit. d) legea l3l privind achizilii publice
depdsesc cu 30% valoarea estimatf, aachizitiei

Lot 5 Gcl pentru vesell

I Vioricu-Cosmetic Art.69 alin. (6) lit. b) legea 131 privind achizilii publice

s-a solicitat gel , a propus detergent lichid

3 Chimexpert preful propus este mai mare decdt ol-erta operatorului desemnat cdEtig[tot'.

4 Rodital Lux SRL preful propus este mai rnare decdt of'erta operatot'ului desemnat cdqtigdtor

Lot 6 Lichid pcntru vescll

2 prelul propus este tnai mare decdt of'erta opel'atorului desemnat cd;tigdtor

3 SRL DENIADI preful propus esto mai rnare decdt ol'erta operatorului desemrlat cdStigirtor.

4 Viori.ctt-Cosmelic preful propus este mai uale clecdt o1'erta operatorului clesetnnat oA;tigitor.

LotT Detergent lichid pentru curdtenia umedE

2 SRL DENIAD1 I prelul propus este rrai marc decdt oltrta operatolului desernnat clistigf,tor.

Lot 8 Crcmtr pentru ctrrtrtat stlpllfelele

2 SRL DENIADI I prelul propus este mai rnare clecdt ofbrta operatorului desemnat cditigitor. .--

Lot 9 Solutie Dentru eeamuri
2 Roditol Lux SRL I prelul propus este Inai rnare decAt oltrta operatolului clesernnat c6$tigiitor. 

-Lot l0 Solutie anti degresant

2 Roditol Lux SRL I prelul propus este mai mare decAt of'erta operatorului desemnat cdstigf,tor.

LotII Lichid pentru podele

2 SRL DENIADI preful propus este mai mare decdt of'erta operatolului desenina!cqtigalqr

Lot 12 Praf de cur5{at
2 SRL DENIADI pre{ul propus cste rrai mars dec/it oI'erta operatorului desenlnat cAstigirtor

Lot 13 SIpun lichid
2 SRL DENIADI preful propus este mai mare decAt olbrta operatorulu clesernnat cAstiaAtor

J Cltimexperl pretul propus este mai rral'e decdt of'erta operatorulu deserrnat oAgtigltot'

4 Viorica-Cosmetic prelul propus este mai mare decAt of'erta operatorulu descrnnat cdqt gf,tor

Lot 14 Lichid pentru toalet[
2 SRL DENIADI pretul propus este mai mare decAt oI'crta operatorulr-ri clesenltiat cdltigirtor 

-Lot l6 Clorurl de var
2 SRL DENIADI preful propus este mai mare clecdt ofertzr opct'atorultri descmrlat cA;tigtittll

Lot l7 Dezinfectant pentru rnAini $i suprafete
I Ro(litol Lux SRL - retinereu garanliei Denttu ofcrtri h data de 23.08,2022. @ refuzut semnoreu contruclului)
2 Viorico-Cosmetic Experat termenul de valabilitate a ofertei.

Art. 71 alin. (1) lit. g) legea 131 privind achizilii publiceJ Ecoclim-Grup
Lot I tt Dezinfecta nt pentru m 6i ni cu po m p4.q4,p4!{4!94$! tnl

5

Cltimexoert



1 Rodital Lux SRL - la dalo de 23,08,2022, (a re/hz.ut senululeo conlructrtlui.

2 Ecochim-Grult Experat termenul de valabilitate a ofcrtei.
Art.7l alin. (l) lit. g) legea l3l privind achizifii publice3 Viorica-Cosmetic

Lot 19 Dezinfectant pentru rnflini cu pornpi. Capacitatea I l. 
-1 Ro(litol Lux SRL - relinerea goranliei penlru ofertd kt datd de 23,08,2022, (o refuzat semnareu conlroclului)

2 Ecoclim-Grup Experat termenul de valabilitate a ofertei.

Art.71 alin.lt) lit. e) legea l3l privind achizifii publice3 Vioriar-Cosmelic
Lot20 HARTIE IGIENICA
2 Snt A.iion Proiect I pretul propus este mai mare decdt of'er1a operatorului deserrnat cdEtigator

Lot21 Servetele din h6rtie
2 Rodital Lux SRL prelul propus este mai mare dec6t of'erta operatorului desemnat cAqtig[tor

Lot23 Hf,rtie isienictr iumbo
I SRL DENIADI Art.69 alin. (6) lit. b) legea 131 privind achizi[iipublice

s-a solicitat hdrtie alb[ cu 2 straturi, OD a propus hdrtie sur[ cu I strat.

Lot24 Prosop rotX Oerutare
2 SRL Akson Proiect prctul propus este mai mare decit of'erta operatorului clescrrnat cA$tigdlor _-,,
3 SRL DENIADI prclul propus esle nrai rrare decit oferta opelatorului clesenrnat cd;tigitor
Lot 25 Detergent lichid automat universal
I SRL DENIADI Art.69 alin. (6) lit. b) Iegea l3l privind acliizilii pLrblicc

s-a solicitat Detergent pentru rufe. Potrivit at6t pentru rultle albc, ciit qi colorate, inclcpitrLcazir

ellcient petele incdpd{dnate gi murdlria la temperaturi scf,zute de la 20 o C. Bunul propLrs dc OIr
nu confine menfir"rne od bunul este preconizat p/u rul'c albe qi colorate, tentpclatut'i lzr carc sc

tttilizeazi, (incepe acfiutie dc la 30" C)

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile r
Alte limitari privind numArul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: [Indica{iJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Pre(ul cel mai sc[zut !
Costul cel mai scdzut r
Cel mai bun raport calitate-pre1 n
Cel mai bun raport calitate-cost o

(in cazul ln care tn cadrul procedurii de atribuire sunl aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor

indicct toote criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

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

Reevaluarea ofertelor:

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

tn .,rma examinlri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Factorii de evaluare Valoarca din oferttr Punctajul calculat

Denumirea opcratorului ecotiornic I Total

Denumire lactorul I Ponderea

Denurnire I'zrctorul n Ponderea

Motivul reevalulrii ofertelor Refuzul operatorului economic Rodital Lux SRL de a sernna

contract p/u loturile 77,78,19.
Modificdrile operate Anularea procedurii la loturile la loturile 17,1 8,1 9, in

conformitate cu Aft. 7I alin. (1) lit. g) legea 131 privind achizi\ii
publice. (oferlele sunt expirate).
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Denumirea
lotului

Denumirea operatorului economic
Cantitate qi unitatc de

mtrsurtr
Pre{ul unitar
(l{rI TVA)

Pre{ul total
(lErI TvA)

Pre(ul total
(inclusiv TVA)

Lot2 M6nusi de cauciuc

SRL DENADI 5 1 30 pereche 8,300 42579 5 I 094.80

Lot 5 Gel pentru veseld

SRL DENUDI 4266buc 15.800 67402.80 80883,36

Lot 6 Lichid pentru vesell

Rodital Lux SRL 7415litri 6,39 47 406.s6 56887.88

LoIT Detergent lichid pentru curalenia umeda

Rodital LUxSRL 37 54 litri 5,83 2 r 898.33 26278

I-ot 8 Crer.nI pentru curatat suprafelele

Rodital Lux SRL 3074 buc 13,958 42907.91 51489.50

Lot 9 Solulie pentlu geamuri

SRL DENIADI 2032 buc 9,950 20218.40 24262.08

Lot l0 Solutie anti desresant
SRL DENIADI I 126 buc 20,52s 23lll.l5 27733,38

Lotll Lichid pentru podele

Rodital Lux SRL 4429 bttc 8.00 3s432 42518.40

Lot t2 Praf de curf,tat

Rodital Lux SRL 5330 buc 6,50 34645 41574
Lot 13 Sdpun lichid

Roditol LUxSRL 9780 lin'i 6,39 62526.80 75032.16

Lot 14 Lichid pentru toaletf,

Rodital Lux SRL 6139 buc 10.40 63 845.60 76614.',72

Lot l5 Tablete clorigene
Dezmed-CV SRL Pastile 264757

Lih'i solutie de lucru
1323785

0,12 158854.20 171562,54

Lot 16 Clorurd de var
Rodital LUxSRL 300 ke 17.48 5245 6294

Lot20 HARTIE IGIENICA
Mitra-Gruo 67000 buc 3,l0 207700 249240

Lot2l Servetele din hArtie

Mitra-Grup 12320 buc 3,75 46200 55440

Lot22 Prosop Rolc
Mitra-Gruo 6246 bu.c 25.20 157399.20 I 88879.04

Lot24 Prosop lolf, derulare

Mitra-Grun 500 buc 66.65 33325 39990

Lot25 Detergent Iichid automat universal
Chimexperl 790 lilri 29.67 23436.67 28124,00

Anularea procedurii de achizilie publicd:
in temeiul art.71 alin. (1) lit. c) lotul nr. 1;23.
Argumentare: niciunul dintre ofertanli nu a intrunit conditiile de calificare prev6zute in docutnentalia de

atribuire;
intemeiul art.7\ alin. (1) lit. d) loturtff.3;4.
Argumentare: ofefte depuse depdgesc cLt30oh valoarea estimata aachiziliei, calculate.

in temeiul art. J 1 alin. (l ) lit. g) loturile lJ,18,19
Argunrerrtare: Refuzul operatorului ecouomic Rodital Lux SkL de a semna contracl p/u lolurile 17,18,19 dar

Terrnen de valabilitate a oferlelor a expirat.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi(ii:

Denumirea operatorului
economic

Data tra..nsmiterii Modalitatea de transmitere
SIA RSAP, e-mail

Rodital Lux SRL 18.05.2022
14.07.2022
25.08.2022

SRL DENIADI 18.05.2022 cl cn i ad i anto n c I a(iDN tli h ; delul d j ttztLil lyf0 ttit i l. Ltt

Chimexpert SRL 18.0s.2022 ch i nrexpert(/?)rna i L ru

Vioricq-Cosmetic SRL 18.05.2022
t4.07.2022
25.08.2022

v anzari@v ior i c a. m d ; d Lull ! lL Ll]-!.Jl-it rqu a"a y iq il ! il, lt t il

DEZMED-CV S.R.L, 18.05.2022 dez 2004fti,mail.ru
Ecochim-Grup SRL 18.05.2022

14.07.2022
25.08.2022

e c,o c lr i nr. tra cl e (li)lluit!_1. ceul

SRL Akson Proiect 18.0s.2022 i n lirft)a l<son. rn cl : and lc i. bocat) ccit(.i)al' s() I r. I n(l

7
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fn .u^l in cale valoarea estiu-ratf, a contractului estc mai rnicf,

dccdt pragurilc previzute |aart.2 alin. (3) al Legii nr. l3 l din 3

iulie 20 l 5 privind achizi!iile publice

e 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
rxiiloace electronice qi/sau fax n

n I I zile in cazul netransmiterii comunic[rii prin miiloaoe
electronice Ei/sau lax n

in cazul in care valoarea estimat[ a contractului este egald sau

nrai nrare decdt pragurile prevf,zute laarL.2 alin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privincl achiziliile publice

tr 11 zile in cazul transmiterii comuniclrii
prin miiloace electronice qi/sau fax I
Z l6 zile in cazul netransntiterii conruniollrii prin nriiloircc

electronice ;i/sau fax n

confornritate cu prevederile art. 3 I al Legii nr. I 3 I din 3 iulie 20 I 5 privind achiziliile ptrblice)

Termenul tle aqteptare pentru incheierea contractului:

(ScLectali terntelnl de a;teptare respectat. Calcularea terntenelor previlztrte de Legea nr. I 3 I din 3 iulie 20 I 5 pr"ivind achiziliile publice,

ipcLtrsiv a termenelor cle asteptare, se efectueazit tn conforntitate ur prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Cal.ctilarea l'erntenului) ttl

Codtlui Civil crl Republicii Moldova).

Contractul de achizif ie/acordul-cad ru incheiat:

Informa(ia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datl se completeaz[ doar in cazul in

care Ia proc;dura 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):

frn pruents dffe de seamd, grupul de lacru declard cd termenul de a;teptare pentru inclreierea

contiactului/confisctelor indicate afost respectal (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3

iulie 20l S privinl achiziliite pubtice ), precunt qi cci tn cuzul depunerii contestuliilor ;i/sau recepliontirii rapoortelor de

nrortilorizare, uceosIeu ou.fost exanittole ;i solu1ionote.
Prin prezento dare fle seunui, grupul de lucru perttru achizilii cor(irrui corectittrdinea desfrisurdrii procedurii de

uchizilie,fttpt pentru care poorlri rtispundere corr.fbrm prevederilor legale tn vigoare.

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asocicre/
Cu capital striin

Nunrlnrl
qi data
contractul ui/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului
'l'ernren clc

valabilitatc al
contrrctuIui/a

cord ul u i-
cadru

operatorul ui
economlc ftrT TVA inclusiv'['VA

Rodital Lux SRL
Lot.6,7,8,11,12,13,
14,16

Capital social 55

31.05.2022

-19t]()0(100-() 3t3907.20 376688.66
31.12.2022

SRL DENIADI Capital social 56 31.05.2022 -l980()()00..() 15331 l .35 183973.62 3t.12.2022

DEZMED-CV

^S..R.I

Capital social 57 31.05.2022 39ti()0000-0 1s8854.20 171562.54 31.12.2022

Mitra-Grup SRL Capital social 58 3t.05.2022 398()(X)00-0 444624,20 533549.04 31.12.2022

Chimexpert SRL
Capital social 59 31.05.2022 198()00(x)-() 23436.67 28124.00 31.12.2022

Au fost aplicate criterii pentru achizilii publice durabile
(achizitn verui)?

(DA/NU)

Valoarea de achizilie cu TVA din contract/ contracte a

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):
(indicali sunxa cu TVA)

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care all fost aplicate cliteri de durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost

aplicate criterii de durabilitate:
Prelul cel mai scAzut D

Costul cel mai scAzut tr

Cel mai bun rapott calitate-pret n

Cel mai bun raporl calitate-cost tr

Conducltorul grupului de lucru $ef DETS Botanica lon Musteati



model-tip

DARB DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice

de incheiere a acordului-cadru

de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 5 drn 26'08'2022

V
tr
tr

Date cu privire la autoritatea contractanti:

Or.Leova str.

1007601011331
O.L."". tt. Idependentei 3

0263 2-32-25
Numir de telefon
Numir de fax

contdilv@,mail.ru
E-mail oficial
Adresa de internet

Prenume' telefon'

Date cu privire la procedura de atribuire:
ie deschisd

nAltele: [Indicg]ETtpnt pttGa"tttte atribuire aplicate

F-r".e-o".aoea!hizi$9-I9pet3!4
@ului de achizifie/

acordului-cadru

B""uri V Setvicii n Lucrdri n

bbiectul achizifiei
34100000-8

ffiemeiului ..privind
alegerea procedurii de- atribui':. (",, ::::::
,ifirarii altor proceduri decdr. licitalia

Nr:210607661; icadin cadrul,

portalului guvernamentat

www.mten'der'gov'md\
http s : //achi zitit.md I r o I licltender121060T 661

Data ilbl ica.ti:28.07 .2022

nDa lNu
Procedura a fost inclusi in planul de

achizifii publice a autorit[tii contractante
@!iipublicepubiicat:

Data:28.07.2022@tinBAP ldupdcaz)
Link-ul:

de achizilie

ii"ituti" electro@ecificedeatribuire
nBuget CNAS;

nsrrrsle externe; tntte swse: FnncaltlSursa de finan{are

V"ioa*" .ttt-"td (lei fa'tt-T!4



3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

va completa tn cazul tn care au fost solicitate clarificdri)

Dat" s"tt.ttdrii clarificlrilor
Denumirea ratorului economic

Exp"*t*.,*.ttti a solicitirii de

clarificare
n*un"t-.u t*ti"ta u tatP"ntot"i
Dutu t.uttrtltlgltt

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:

(Se va completa in cazul tn cctre au fost operate modificdri)

ullimitl (data 18'08 '2022, ora 0:00 ), au dePus oferta -1- ofertan{i:

R."t*"t"t m!4lfic3llgl a Publicdriil
iffitemijloacelorde
informare (duqa:ez Andio. nu*o,ut de zileltiffire Ei deschidere

ofertelor Prelungit (

f,. PAni la termen
IDNO Asocia{ii/

administratoriiNr. Denumirea operatorulul econuuuu

Poiar Igor1017606000085
1. ntate de

Denumirea torului economic

Denumire document Operator
economic 2

,,TechPlanet"
S.R.L.

D*fi."t"ttce constituie oferta

v a c o nsmn a P iin.Plqgn! g!,- entat, nu cores,

D o.-u t* nte d e c alific are

va consmna prin: prezentat' neprezenttal' nu core

Garantia Pentru ofertd

ificatie tehnice

Pasaport tehnic sau

descrierea tehnica a

autovehicului
Formular informativ

Cfficat / decizie de

inregistrare a

intreprinderii extras

ffirteledepuseqidocumenteledecalificareqiaferenteDUAEpreze
citre oPeratorii economrcr:

pfezerfial



din Registrude Stat a

rsoanelor juridice

Declaratia Privind
valabilitatea ofertei

lGttta tau autorizatia

de activitate
Ultimul raPort

financiar
Certificat de detinere

a contului bancar
prezentatCertificat de la

Inspectoratul Fiscal

privina liPsa datorie la

Soecificatie de PI4
DElaratie Privind
lista princiPalelor
livrari efectuate rn

ultimii 3 ani de

activitate
Garantie bancara

eetete de Parlici prczenIat

(rnformayia privind denumiyea documenteror prezentate se va indica in conformitate cu cerin{ele din

documentatia de atribuire ;i se va':""*'* f:y,.ij:::li:":'r:::f,f,';lnl,"o"'ounde 
(tn cazut

i\:"T;:::il: :;f : ;K," ; :; ; ; ;; a'. ";, ",; 
s p u i d e c e r i n! e t o r d e c at in c ar e ) )

nderea ofertelor cu cerin{ele solicitate:

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale

(Informayia privind',;corurprnderea.rr";r;;;ri; iu'raiT'oie" ;i" " corespunderea cu specificaliile

tehnice,, , se va consemna prin: ,,+,, inl-o,r'ur' ,ornrpunderir ir pl'in ,,-" in cqzur necorespunderii)

S.Pentruelucidareaunorneclarititisauconfirmareaunordateprivindcorespundereaoferteicu
cerin{ele rtuniiit" in document"u; il;;;tbrir" ii""r"#'iJJtiniu."u prelului anormal de sclzut) s-

7, Informa{ia Privind corespu

Cantitate
qi unitate

de
mesuia

CoresPunderea
cu cerin{ele de

calificare

CoresPunderea
cu specificafiile

tehniceDenumirea
lotului

Denumirea
oPeratorului

economic

T;;Lpl"""F S.RL

Pre(ul
ofcrtei

(fbrd
TVA)* +

2 +
Autovehicule
penfiu
transPortarea
elevilor

I IZ4UUU.UU

a solicitat: ---Re-r*ututtisPunsului
operatorului economici-nf ormaliasoticitat[

Data
solicit[rii

Operatorul economic

Ofertan(ii respinqi/descalifi ca{i:

Motivul ine.tii/d.tq4!!t4l
Denumirea o torului economrc



10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot V
Pentru mai multe loturi cumulate D

Pentru toate loturiie n

Alte limit'ri privind numarul de roturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicafiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriut de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut V

Costul cel mai scAzut il
Cel mai bun raPort calitate-Pre! r
Cel mai bun raPort calitate-cost n

(in cazul tn care in cadrul procedurii.de atribuire sunt aplicate mai multe

indica toate criteriil;-;;"o,,iiUuiru aplicii";i"irir*r'uo loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

(Se va completa pentru lotu,r',t:: ,!!3,,oufost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pretr

criterii de atribuire' se vor

'rou ,ul *ii b,n raPort calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

@lgt

% 
puse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

ibuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:
A

Punctajul calculat
Valoarea din ofertd

Factorii de evaluare

Denumirea o lui economrc r

Gnumire factorul 1

Totalb-numire factorui n
ului economrc n

b-enumire facqrul]
Denumire factorul n

rlour
Pre{ul total
(flr[ TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

1348800.00

Cantitate qi

unitate de

mesuie

Pretul unitar
(firi TVA)Denumirea

lotului
Denumtrea
oDeratorulul

economrc - 1L24000.001 1124000.0u
Autovehicule
pentru
transPortarea
elevilor

TechPlanet
S.R.L.

Anularea procedurii de achizilie publicl:



in temeiul art.7l alin' 
- 

lit --

M-o a atnatea d e t ra ns m i t e re
Dutu ttuntmiteriiO.n"-i..u oPeratorului

GchPlanet S.R.L'
,W{t*l'rplanet'md

pentru achizilii:

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedurl de atribuire desple deciziile grupului de

Iucrupentru achizirii se re,arize3zdtn ionformitate rupruur"iri'iu ort. 31 ai Legii nr' l3l din 3 iulie

2015 privind achiziyiile publice)

[6. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

ilie

(serectari termenur de a;teprare respectat. Carcurarea termeneror prevdzute de Legea nr' I3I din 3 it

2015 privind achiziliiti publice,:":?::'o-t"*'n'lo' au o;t'ptare' se efectueazdtn conformitate cu

prevederire r*ulut tT'copirart t (catcuiareaTermen"r;;;"";-c;,autui ct'it al Republicii Moldova)'

municdrii Prin

miiloace electronice Ei/sau fax nd a contractului

.t,.."i micd decdt pragurile qtgyai*1laart'2
ufin. f:l al Legii *. i:iOit"t: iulie 2015

ivind achiziliile Publice

nlEite lftazul netransmiterii comunrcanr

orin miiloace electronice Ei/sau fax n . - '

A 1 lffiiAzul transmiterii comunlcanl pnn

miiloaceeie@"i a contractului

.t,. .g"fa sau mai mare decdt pragurile-
:- /?\ ol T eoii nr 'l 31 din;;;ilt. laart.2 alin' (3) al Legii.nr' 131

5-irri.2ol5privi@
i omunicdrii

orinmiiloaceele@

lg. Informafia privind achizi{ii pubtice durabite (achizi{ii,ve rzi) (rubrica d?td:e.:.oryleteazd doar tn

cazur in care ra procecrura de achizirie i"itiri )"pst apricate'*nerii de durabilitate ;i s-a tncheiat

contract/contracrc pentrut lot/loturi pr";;;';;;t "^tort 
opti"ote Uiterii de durabilitate)z



prin prezenta dare cre seamri, grupur de rucru decrard- cir termenur de aqteptsre pentru fncheierea

contracturui/con*acrclor indicaLte nyor1.1"il"iil, i;.*nriy.1"*r"rifi,"i:vdzute 
de art' 32 iti'' (s) ul Legii nr'

r3I din 3 iutie 20ti priuinrr ,:trr!!::: )ubfice ), precum ;-;;-;" cazut depunerii contestafiilor qi/sau

recepgiondrfi rapoartitir cle monitorizoru,I[roti;oi qo't examinate qi solufionate'

prin prezenta crure de seamd, grupyt cre lucru pentru-achiziru .c^onJirm' 
corectitudinea desfdsurdrii ptocedurii

de uchizilie, ppt pnntrif,"r, i"t ra raspuidere conform preveitirilor legale in vigoare'

'0offi0,\r1:
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