


































DARE DE SEAMA

de atribuire а сопtrасtцlчi de achizi{ii publice И
de incheiere а acordului-cadru tr
de anulare а procedurii de atribuire ц

Nr. Ц din 14 iапчаriе 2022.

1. Date сч privire la autoritatea contractantй:

Dепчmirеа autoriti{ii contractante Араrаtчl presedintelшi rаiопчlчi strйsепi
IDNO I01760100016I

Localitate mчп.Strёýепi
IDNo 1017601000l61
Adresa str. Mihai Eminescu nr.28
Numёr de telefon 9@7)2збз0
Numйr de fax 0(2з7) 236з0
E-mail oficial consiliulraional@crstraseni. md

emilia.harea@mail.ru
Adresa de internet www.crstraseni.rnd

HAREA Emilia

2. Date сч privire la рrосеdчrа de аtriЬчirе:
Tipul рrосеdчrii de atribuire aplicate исеrеrеа ofertelor

tПаiсцU
de рrеtчri пLicitalie deschisй пAltele:

Рrосеdurа ае acbizilБ rерЙГ баид;
caz)

Nr: пч

Tipul obiectului contractului de
achizitie/ acordului-cad rч

вчпuri И servicii п Lucrбri п

Obiectul achizi{iei Produse petroliere pentru necesitёfile sеrчiсiчtuГtrапфЙý
gospodёria drumurilor din cadrul Aparatului preqedintelui
raionului St{ёqeni

Cod СРV 09100000-0 - Combustibili
Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind
аlеgеrеа procedurii de аtriЬuirе (tп
cazul aplicdrii aIlor proceduri deccil
Иcila|ia deschisd)
Рrосеdчrа de аtriЬчirе (se vi iпdica diп
cadrul portalului gчvеrпаmепtаl
иlу,и,, m l еп cl er. gоv. п t d,l

MTender ID
ocds-b3wdp 1 -MD- 1 63 9 1 3 656043 1

Link-ul
https ://achizitii.md/rolpublic ltendet l2t048464 llotl t t 5 43 45 6
Data publicёrii: 1 0 dýae]nbrie 

-20Ц

Platforma de achizi{ii publice ,rtiПruta п qchizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md
Рrосеdurа а fost iпсlЙй lrl рrr""rБ
achizi{ii publice а autoritй{ii
contractante

Da
http ://crstraseni. md/index. php?pag:,1 

"*.Д 
1@

Апuп{ de inten{ie publicat in jАР
(duрd caz)

Dаtа:пч
Link-ul:
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Tehnici qi instrumente specifice de
atribuire
(duрd caz)

пАсоrd_саdru пSistem dinamic de aohizi{ie пLicitatie electronioб
BCatalog electronic
пu

Sursа de fiпап{аrе ИВчgеt de stat; пВugоt CNAM; пBuget CNAS; пSurlse exte,rne;
пАltе surse: [Iпdiсаil

VаIоаrеа estimatй (ei, fard ТVД) 458 333,33 MDL

3. Clarificйri privind dосчmепtа{iа de atribrrire: Nч sunt

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

Data solicitйrii сlаrifiсirilоr
Dепчmirеа ореrаtоrului economic
Ехрuпеrеа sчссiпtй а solicitйrii de clarificare
Ехрчпеrеа suссiпtй а rispunsului
Data transmiterii

4, Modificiri operate in documenta{ia de аtriЬчirе: Nч sunt
(Se va completa iп cazul iп care aufost operate tпodificdri)

Rezumatul modifi сirilоr
РпdiсаУi sursa utilizatd si data publicйriiJ

Termen-Iimiti de dерчпеrе 9i deschidere а
ofertelor prelungit (dupd caz)

Pпdica\i пumdrul de zileJ

5. Рiпй la termenuI-Iimitй (data 21 gqсеЙЦтiе 2021, оrа !ЩQQ), ач depus oferta t (uпа) ofertan{i:

Nr. IDNo

1 icý.,,LUKoIL-Moldova''SRL 1002600005897 Isayev FEYRUZ

6, Informa{ii privind ofertele dерчsе qi documentele de calificare gi aferente DUдЕ prezentate de
сf,trе ореrпtоrii economici:

Nr.
d/o

Documenteb ýolicitate
qi alte condi{ii, сеriпfе fаtй de ореrаtоrчl economic

Соrеsрчпdеrе
oferta, iпclusivformularele care о tпsо|еsс,

sеmпаtе electroпic qi dapd caz, ýеmпаtе qi qtampitateiп mоdаl соrеsрuпzйtоr

1.

oferta financiarё:

Specificafii tehnice

7. Fоrmчlаrчl ofertei
чаlоаrеа fdri ТVА, ( lei)
чаlоаrеа сч ТVА, ( lei)
termen de valabilitate al ofertei-se solicitй-
45зi!Ф prezeпtat

prezeпtat

Conform Anexei пr.22 din Documenta}ia
standard aprobatёprin Ordinul МF nr. 115 din
15.09.202l
С о фr rп at pr iп s е rппdtur а.
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Specificatii de рrе{

Сопfоrm Anexei w.23 din Documentatia standard
aprobatё prin Ordinul МF ш. 1 15 din l5.09.2021.
Софrtпаt рriп sеmпdturа.

prezeпtat

) Cerere de participare Conform Anexei nr. 7 din Documenta{ia standard
арrоЬаtё prin Ordinul МF nr. 115 din 15.09.2021
Софrmаt рriп sеmпdturа.

prezeпtat

J. Demonstrarea
capacitёtii de exercitare
а activitйf ii profesionale

С er t iti с at/ de с i zi е de iпr е gi s tr ar е а tпtr epr i пdеr i i
-Extrasul diп Registru de Stat с/ al persoanelor
juridicч- copie сопJirшаt рriп sеmпdturа

prezeпtat

4.
DeclaTa{ie privind
valabilitatea ofertei

Сопfоrm Anexei ш. 8 qi completarea formularului
ofertei din Documentatia standard
СопJirrпаt рriп sеtппdturа .

prezeпtat

5

Garan}ia pentru ofertё
in cuantum de2o/o diп
suma ofertei fЕrё ТVА.

Garan{ie Ьапсаrй еmisё de сёtrе institulia
fiпапсiаrё unde se deserveqte ofertantul in valoare
de de 2.0 % din suma ofertei fбrё ТVА, conform
Anexei nr. 9 din Documentatia standard арrоЬаtё
prin Ordinul МF nr. 115 din t5,0;9.202t, tеrmеп
de valabilitate сопfоrm ofertei- 45 (zile)
софrmаt рriп sеmпdturа.

prezeпtat

6.
certificat de atribuire а
contului Ьапсш

copie - eliberat de Ьапса definёtoaTe de cont,
с офrmаt d pr iп s еmпdtur а ofertaпtului prezeпtat

7. DUAE
Documentul Unic de Achizilii European
Se va completa сопfоrm modelului ataqat in
SIARSAP Mtender.
С офrmаt pr iп s еmпdtur а.

prezentat

8.

DemonstraTea
capacitёlii economice qi
financiare

Certificat privind lipsa sau existenta restan{elor la
bugetul public national, eliberat de сЁtrе Serviciul
Fiscal de Stat, (valabilitatea certiJicatului сопfоrm
ceriпfelor Iпspectoratului Fiscal al R М)
Сопfirmаt рriп sеmпdtаrа, valabil la ziua
de sldýur drii с опсur sului,

prezeпtat

prezeпtat

Raportul financiar, (situa\ia tiпапсiаrd ре ultimul
ап de activitate), ачizаt 9i inregistrat de organele
competente,
С опlirmаt рriп sеrппdturа,

9.
Dеmопstrаrеа
eligibilitёtii de сёtrе
ofertant / candidat

Declaratie de пеiпсафаrе in siatuatiile се determinё
excluderea de la procedura de atribuire, се vin in
aplicarea art. 18 din Legea rrT. 131 din 03.07.2015,
corпpletat si соп/irmаt рriп sеrппdturа еlесtrопiсй

prezeпtat

prezeпtat
Declaratia privind conduita eticё qi neimplicarea in
practici frauduloase qi de соruреrе.
completat si сопtirmаt рriп sеrппdturа еlесtrопiсd



10.

DECLARATIE
capacitatea tehnicй
qi/sau рrоfеsiопаlё

*Autorizatia de functionaf,e
*Licen{ё de activitate - copia licentei се atestй

dreptul de а presta servicii de comercia|izarc а
produselor petroliere
С опfirtпаt рriп s еmпdtur а

prezeпtat

prezeпtat

prezeпtat

Lista amplasЁrii stafiilor РЕСО ре teritoriul
raionului Strйqeni qi Republica Moldova conform
Anexei rrr. 10.

Completat si сопlirmаt рriп sеmпdturа
Lista а principalelor livrёri de bunuri/servicii
similare efectuate in ultimii 3 ani, сопfоrm Anexei
ш. 12.

Completat gi сопlirrпаt рriп sеtппdturа

11
Asigurarea
standardelor calitёtii

certificate de calitate а bunurilor livrate emise de
organisme abilitate in acest ýens, care sё ateste
conformitatea bunurilor.
С офrrпаt рriп s еtппdturа

prezeпtat

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se уа iпdiса iп coпformitate сч сеriп|еlе diп
dосumепtа|iа de atribuire si se vа сопSеmпа рriп: рrеzепtаt, перrе1епtаt, пч соrеsрuпdе (iп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriп|еlоr de calilicare))

8. Informa{ia privind соrеsрчпdеrеа ofertelor сч cerintele solicitate:

* iп cazul utilizdrii licita|iei еlесtrопiсе se ча iпdica preyul oferteiJinale
(Iпfоrmа|iа priviпd "Соrеsрuпdеrеа сu сеriп|еlе dеЪаlфсаrе" si "Соrеsрuпdеrеа сч speciJica|iile
tеhпiсе " , Se vа сопSеfппа priп: ,, * " iп cazul corespuпderii si рriп ,, - " iti cazul пecoreipuiauii1

9. Репtru elucidarea uпоr neclaritй{i sач сопfirmаrеа чпоr dato privind соrеsрчпdеrеа ofertei сч
cerin{ele stabilite in dосцmепtа{iа de аtriЬчirе (inclusiv justificarea рrе{чlчi апоrmаl de sсйzчt) s-
а solicitat: Nч sчпt

Data
solicitйrii

Informa{ia solicitatй

Dепumirеа operatorului economic Motivul respingerii/descalifi сйrii

Dепчmirеа
ореrаtоrчlчi

economic

sчmа ofertei
(йrй ТVА)*

Corespun
derea cu
cerin{ele

de
calificare

Produse petroliere репtrч
necesitilile serviciului transport gi
gospodбria drumurilor din cadrul
Араrаtшlui preqedintelui raionului
Str69eni.
СРV: 09100000-0 _ Combustibili

iCS. ,,LUKOIL_
Moldova"SRL

4l4 576,67
27 400 ,r* " ,r* "

10. Ofertan{ii respinqildescalifica{i: Nч sunt

4

Соrеsрu
пdеrеа

сц
specifica{

iile
tehnice



11. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor: Репtrч lot intreg И
pentru fiecare lot п
pentru mai multe loturi cumulate Е
репtru toate loturile п
Alte limitйri privind пчmёrчl de loturi саrе pot fi atribuite aceluia;i ofertarrt: [Iпdica|iJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

12. Criteriul de аtriЬчirе aplicat:

Рrеfчl cel mai scйzut И
costul cel mai sсёzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pret п
Cel mai bun raport calitate-cost п

(iп cazul |п care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multe criterii de atribuire, ýе чоr
iпdica toqte criteriile de atribuire aplicate si dепurпirеа йturilor afereпte)

13. Informatia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i: Nч sunt
(se va completa репtru loturile care au fost atribuite iп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-pre| sau cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

1У. Rеечаlчаrеа ofertelor: Nч

15, in urmа ехаmiпйri, evaluйrii gi соmраrйrii оfеrtеlоr dерчsе in саdrцl рrосеdчrii de аtriьшirе s-adecis:

Atribuirea contractului de achizilie public5/acordului-cadru:

16, Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grчрчlчi de lчсrч репtrч achizi{ii:

(Iпformarea operatorilbr есопоtпiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului dely|yy rепПu achizi|ii se realizeazd iп iопfоrmitйе сч prevederile art, зI ai Legrr пr. IзI diп з iulie20I5 priviпd achiziliile publice)

Dепumirеа lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
mаSurа

Рrе{чl total
(inclusiv
тчА)

Produse petroliere

репtru necesitёlile
serviciului transport
qi gospodйria
drumurilor din
cadrul Aparatului
pregedintelui
raionului Strёqeni.

cS.
,,LUKoIL_
Moldova"SRL

(Lilri)
27 400
IncIusiv

I 1,4Q0
Вепziпd
Premium 95
16 00.0

Моtоriпd
Euro5

I6,48

17,7I

4l4 576,67

1в7 9]0,00

22б бб6,б7

497 492,00

225 492,00

272 000,00

Denumirea operatoruIui есопоmiс Data transmiterii Modalitatea de transmitere
ICS. о,LUкоIL_моIсоч.лтш, 28.12.202l е -mail : dumitru. s imoпov@lukoil. Йсl

5

Рrе{чl
uпitаr

(firй ТVА)



17. Теrmепчl de aqteptare pentru incheierea сопtrасtчlчi:

In саzчl in care valoarea estimatё а contractului este
mai micё decit pragurile previzute la art. 2 alin. (3)
al Legii пr. 131 din 3 iulie 2015 privind aohizi{iile
publice

П б zile in cazul transmiterii comunicйrii prin
mijloace electronice ýi/sau fax п
П 11 zile in cazul netransmiterii comunicёrii prin
miiloace electronice gi/sau fax п

In cazul iп саrе чаlоаrеа estimiи а contractului este
egalё sau mai mаrе decбt pragurile prevёzute la art. 2
alin. (3) al Legii пr. 13l din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

П 11 zile iп cazul transmiterii comunictrrii рriп
mijloace electronice 5i/sau fax п
П 1б zile in oazul пёtrапsЙitеrii соmчпiсаriЦriп
mijloace electronice qi/sau fax п

(selectali tеrmепul d9 asteptare respectat. calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. tз] diп з
iulie 2015 рriviпd achizi|iile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de asteptare, se фсturаid in сопfоrrпitаtе
сu prevederile TITLULUI Ir Capitolul I (Calcularea Теrmепulu| aI Codului Civil al ilepublicii
Moldova).

18. Сопtrасtчl de achizifie/acordul-cadru incheiat:

рriп рrеzепtа dare dy s9пmd, grupul de luсru declard сd tеrmепul de aqteptare репtrч tпсhеiеrеа
coпtractului/coпtractelor iпdicate afost reýpectat (ехсерtdпd cazurile prevdzute'di art з2 аЛiп, (З) al Legiiпr, I31 diп 3 iulie 2015 priviпd achizi|iite publice ), рrесum qi сd tп cazul dерuпеrii coпtestaiiilor si/мчrecep|ioпdrli rapoartelor de mопttоrizаrе, aceastea aufost ехаmЁпаtе qi solu1loпite,

Рrtп prezenta dare de sеаmd, grupy! dy lucru репtru асhiфtt сопftrrпd corectltadiпea desldgardriii proceduril
de achixilie,fapt репtru care poartd rdsрuпdеtе сопfоrm pievedirilor legale tп vigoare.

Сопdчсйtоrчl grчрчlчi de lчсrч pentru achizifii:

Liliana RUSNAC

6

Dепчmirеа
ореrаtоrчlчi

economic

Intreprindere
аз

Сч capital
autohton/
Cu capital

miхuаsосiеrе/
Сч capital

strйin

Nчmйrчl
qi data

contractului/
асоrdчlчi_саdrч

Cod
срч

yаlоаrеа сопtrасtчlчi
Теrmеп de
valabilitate

al
contractului/
acordului-

саdru

йri ТYА iпсIчsiч
тчА.

ics.
,,LUKoIL_
Moldova"SRL

Intreprindere
сч Capital
Strйin 17 14.01.2022 Б!

о\о 4l4 576,61 497492,00 з1.12.2022
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0е апц1аге а ргосе6шт|| 6е а1г|6ц|те
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1. )а{е сц рг!т!ге !а аш1ог1{а{еа соп1гас{ап{й:

у
п
п
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Ргосе0цга а [ов( !пс]цзй |п р[апш[0е
ас}лй!!!! рш}11се а аш{ог|{й!!| соп{гас1ап(е

п)а п\ш
[1п&_ш1 сй1ге р1апш1 0е ас}т1:11|1 рш61|ое рш611са1:

Апшп{ 0е |п{еп{|е ршБ||са1|п БАР (4шрй саэ) |а!а.
!1п&_ц1:

[е[п|с! ;| !пэ1гшгпеп1е эрес|{!се 0е а1г1}ц1ге
(4шрй саи)

пАсог0-са6гш п$|з1е:т 6|пагп1с 6е ас|т|т|11е
п[|с|тат1е е1ес1гоп1сй п€а1а|оя е1ес1топ|с

5цгза 0е {!пап{аге ! Бш9е1 0е з|а1; пБш9е1 €\А\4; пБв9е| €\А5;
п5вгзе ех1егпе; пА11е 5шг5е: |п*!са{!/

!а|оагеа ез{!шпа{й (е!, {йтй [[гА) 13 13 18.47



3. €!аг!йсйг| рг!т|п0 6осцхпеп{а!!а 0е а{г|Бц!ге:

(5е та сотпр/е{а [п саэш[ [п саге аш ф:[ во!!с!{а|е с[атфсйт!)

4. }1о01[сйг! орега1е |п 0осшгпеп{а!!а 0е а1г!}ш1ге:

(3е та сотпр!е[а ?п саэш/ /п сауе аш|ов{ орета|е тпо4фсйт!)

6. |п[оггпа!!! рг!т!п0 о|ег(е|е 0ершзе;! 0осшгпеп1е|е 0е са!![саге;! а[егеп{е )шАв рге:еп{а1е 0е
сй1ге орега{ог!| есопогп|с!:

}а{а эо1|с|1йг1| с1аг|Ёсйг11ог
)епцпп1геа орега{огц1ц1 есопогп1с
0,хршпегеа вцсс1п1й а эо!|с1{йг11 0е
с!аг!Ёсаге
Бхвцпегеа вцсс1п{й а гйвпцпэц1ц1
)а{а {гапвгп!1ег!|

&еацгпа1ц1 тпо0100сйг!1ог
РцБ[!са1е !п БАР/а1{е гп1!1оасе1ог 0е
!п{оггпаге (6шой саз)

[п41са11 3шг5а ц[!/!эа[й ;! 4а[а ро.с\/!сйг||]
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I.

DARE DE SEAMA
privind modilicarea contractului

de achizif ii publice/acordului-cadru

Nl 21041 l22l 02 din 18.01 .2022

Date cu privire la autoritatea contractantilz

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

III. Date cu privire la contractul de achrzilielacordul-cadru:

Denumirea autorititii contractante Primlria com. Bdcioi
Localitate Com. Bdcioi
IDNO 100760r0t0220
Adresa Com. Bicioi" str. Independentei 125
NumIr de telefon 022383s25
NumIr de fax 022383525
E-mail oficial primaria. bacioi2 0 1 I @mailru
Adresa de internet
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Jonu Maria
022381255
maiatonu@bacioi.md

Tipul procedurii de achizifie Licitalie deschisd

Obiectul achizi{iei Lucrdri de termoizolare a clddirii
Instituliei Publice "Liceul Teoretic
Grigore Vieru" amplasat pe teren
nr.cad.55 1 121 1308, S+P+2E

Cod CPV 4s200000-9
Valoarea estimati a achizitiei 9 494 917,02
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
p o r t al u I u i guv ernonxe nt ql y, y, t,t,. rnl e n de r. go v. m d)

Nr: MD-1624365890438
Link-ul:
https: I I achiziti i.md/rolpublicl tender I 21 0 4 1 12
2l

Data publiclrii anuntului de participare 22.06.2021
Data (datele) qi referin{a (referinfele) publiclrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind proiectul (proiectele) la care se
referi anun{ul respectiv (dupd caz)

Tipul contractului de achizifie/acordului-cadru Lucrdri
Contraetul de achizi{ie/acordul-cadru se referl la
un proiect.si/sau program finan{at din fonduri ale
Uniunii Europene

Nu

Sursa de finanfare Buget local



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

t9.08.202t

Denumirea operatorului economic ,,Sigma VenMer " ,SRI
Nr. ,si data contractului de achizi{ieiacordului-
cadru

Nr: 198
Data:13.09.2021

Valoarea contractului de achizifie/acordului-
cadru

F[rE TVA: 8349507.33
Inclusiv TVA: 10019408,8

Termen de valabilitate 30.06.2022
Termen de execu{ie 4 luni si 15 zile

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

V. Descrierea achizifiei inainte qi dupl modificare:
(Se vor indica natura Si amploarea lucrdrilor, natura Si cantitatea sau valoarea bunurilor,
natura Si amploarea serviciilor)

Lucrdrile de termoizolare a clddirii Institu{iei Publice "Liceul Teoretic Grigore Vieru" amplasat
pe teren nr. cad. 5511211308, S+P+2E, achizi\ionate prin LP nr. MD-1624365890438 se executd
in conformitate cu devizul de cheltuieli inaintat de Prim6ria com. B6cioi in documentalia de
atribuire. insd, dupd constatarea necesitIlii efectu6rii unor lucrSri suplimentare, voiumul
lucr6rilor de construcfie stabilite initial se mdreqte, conform devizului aprobat, cu suma
666 332,51lei.

VI. Descrierea circumstan{elor care au ficut necesarl modificarea:
(Se voy indica motivele/argumentele modi/icdrii contractului de achizifie/acordului-cadru)

In procesul de executare a lucrdrilor de termoizolare a obiectivului, s-a constatat faptul cd
in Caietul de sarcini inifial nu sunt incluse annumite lucrdri strict necesare pentru frnalizarea
obiectivului.

in aceste condilii s-a decis ajustarea devizului la necesarul de-facto, pentru care se necesitd
alocarea unor mijloace financiare suplimentare. Conform actului de constatare a lucrlrilor
neprevdzute, s-a decis referitor la necesitatea executlrii urmdtoarelor tipuri de lucrdri
suplimentare:

- Lucrdri de betonare a scdrilor exterioare, treptelor, perelilor de sprijin;
- Lucrdri de vopsire a suprafelilor din lemn, a confecfiilor qi construcfiilor metalice, in

scopul evitdrii coroziunii acestora;

Tipul modificirilor Majorarea valorii contractului n

Temeiul juridic Art. 76 alin. 7 pct. 2 din Legea nr.
1 3 1/20 1 5 privind achiziliile publice

Creqterea prefului in urma modificdrii (dupd caz) Prelul lucrdrilctr se majoreazd cu 6.65
o%, echivalentul a 666 332,51 lei

Modificarea anterioari a contractului de achizitii
publice/acordului-ca dra (dupd caz)

A fost majoratd perioada de executare a
lucrdrilor, de la 3 luni la 4 luni ;i l5 zile,
de la data primirii ordinului de lncepere
a execuliei; a fost prelungit termenul de
vslabilitate al contractului pdnd lcr

30.06.2022.
Alte informafii relevante
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- Lucrdri de confeclionare a carcaselor pentru copertine, precum qi vopsirea acestora;
- Lucrdri de termoizolare a cerdacului (518,56 m2 - galeria, Poqta)
- Lucr[ri la falada casangeriei;
- Lucr6ri de finisare interioar6 in jurul foculurilor;
- Etc.

Lucririle menfionate supra, in privinfa termoizolirii clidirii Institu{iei Publice "Liceul
Teoretic Grigore Vieru" amplasat pe teren nr. cad. 5511211308, S+P+2E, sunt tehnic qi

tehnologic strf,ns legate unele de altele qi constituie un tot intreg, necesare pentru buna
executare a proiectului demarat.

VII. Rezultatele examinirii:

in rezultatul examindrii necesitdlilor de modificare a contractului de achizilielacordului-
cadrul s-a decis incheierea acordului adilional privind majorarea valorii contractului de antrepriz6
nr. 198 din 13.09.2021 cu6,65 oA.

ui de lucru:\
\A-

Q{ume, Prenume)

Agenlia chizilii Publice: mun. Chi;indu, ;os. Htnce;ti, 0 2 2 -8 2 0-7 0 3 ; "fax : 0 2 2 -8 2 0-
728,'
e -mail : b ap@tender. gov. md ; www. t e nde r. gov. md
Agenlia Nalionald pentru Solulionarea Contesta{iilor; mun. Chi;indu, bd. $tefon cel Mare ;i
Sfdnt, 124 et. 4; tel.:022-820-652;Jitx; 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md;
www.ctnsc.md

Denumire
operator economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strlin

Nr. qi data acordului
adi{ional

Valoarea modificirilor
(dupa caz)

,,Sigma VenMer"
SRL

Cu capital
autohton

2 18.0t.2022 majorarea valorii contractului
le antreprizd, nr. 198 din
3.09.2021 ct 6,65 Yo.

L.D.



























DARE DE SEAMĂ

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

DECIZIE DE REVALUARE 

în baza: □ deciziei ANSC; □ raportului de monitorizare; □ decizie autoritatii contractante

Nr. wV /22din J l _ 0 ţ M ) 2 J U
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorităţii contractante Serviciul de Informaţii şi Securitate al RM
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1006601000439
Adresa bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 166
Număr de telefon 022239391
Număr de fax -

E-mail oficial dtm sis@sis.md
Adresa de internet sis.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

SIS SIS

2. Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de preţuri nLicitaţie deschisă 

□Altele: Negociere Fără Publicarea Prealabilă a 
Anunţului de Participare

Procedura de achiziţie repetată (după caz) -

Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri □ Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei Servicii publice de comunicaţii electronice pentru 
anul 2022

CodCPV 64210000-1
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)

A

In temeiul art. 56 alin. 1 lit. c) al Legii nr. 131 din 
03.07.2015 privind achiziţiile publice, precum şi 
pct. 128 subpct. 3) al Regulamentului cu privire la 
achiziţiile publice folosind procedura de negociere 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 599 din 
12.08.2020.

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

Nr:
(Va corespunde cu nr. de intrare la AAP)
Link-ul:

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

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

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

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

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

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

Sursa de finanţare □Buget de stat; nBuget CNAM; oBuget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: [Indicaţi]

1
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Valoarea estimată (lei, jară TVA) 333 333,33
3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor -

Denumirea operatorului economic -

Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

-

Expunerea succintă a răspunsului -

Data transmiterii -
4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor -

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

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

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

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 10.12.2021, ora 10:00), au depus oferta 1 ofertant:
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/

administratorii
1. SA Moldtelecom 1002600048836 Alexandru CIUBUC

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

Denumirea operatorului economic
Denumire document SA Moldtelecom

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

Oferta prezentat

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

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preţul
ofertei
(fară

TVA)*

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Corespundere 
a cu cerinţele 
de calificare

Corespunde 
rea cu 

specificaţiile 
tehnice

Servicii 
publice de 

comunicaţii 
electronice 
pentru anul 

2022

SA
Moldtelecom 333 333,33

CONFORM 
INVITAŢIEI DE 

PARTICIPARE LA 
PROCEDURA DE 

NEGOCIERE 
FĂRĂ 

PUBLICAREA 
PREALABILĂ A 
UNUI ANUNŢ DE 

PARTICIPARE

+ +

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



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

solicitării
Operatorul economic Informaţia solicitată Rezmatul răspunsului 

operatorului economic
- - - -

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

- -

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot □
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile a
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: [Indicaţi]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:_________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preţul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
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

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 -
A

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

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

economic măsură TVA)

3



Servicii publice 
de comunicaţii 

electronice SA
Moldtelecom

Conform 
invitaţiei de 333 333,33 333 333,33 400 000,00

pentru anul 
2022

participare

Grupul de lucru pentru achiziţii al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, 
în temeiul Art. 56 alin 3. al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice, şi Pct. 128 subpct. 
3) al Regulamentului cu privire la achiziţiile publice folosind procedura de negociere aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 599 din 12.08.2020, a atribuit contractul de prestare a serviciilor indicate 
supra, în legătură cu faptul că SA ’’Moldtelecom” este unicul prestator de telefonie fixă pentru toate 
punctele de abonat ale Serviciului de pe întreg teritoriul ţării, care utilizează semnalul analogic prin 
cabluri de cupru. Astfel, o eventuală modificare a modalităţii de transmitere a semnalelor ar genera o 
substituire totală a echipamentelor pentru toate punctele de abonat ale Serviciului.

Totodată, alte motive care justifică decizia grupului de lucru de desfăşurare a procedurii de 
negociere conform prevederilor menţionate mai sus, sunt:

A.

1. In cazul contractării altui operator economic pentru a presta serviciile date, va exista 
necesitatea schimbării echipamentelor prin fibră optică pentru toate punctele de abonat ale Serviciului 
(asigurate cu alimentare continuă cu energie electrică garantată 24/24), ce ar genera cheltuieli 
suplimentare neplanificate;

2. Vor fi necesare efectuarea lucrărilor de reconfigurarea a centralei telefonice a Serviciului 
în conformitate cu parametrii noului prestator pentru stabilirea legăturii prin SIP Trunk, aceasta va duce 
la perturbarea activităţii a 800 de abonaţi pe perioada efectuării lucrărilor (ce pot dura timp de 30 zile), 
precum şi va fi necesar resurse financiare suplimentare neplanificate.

3. Pentru acordarea serviciilor de telefonie fixă în toate punctele necesare Serviciului se va 
impune necesitatea dezvăluirii locului de amplasare a acestora, altor prestatori de asemenea servicii, fapt 
ce ar duce la dezvăluirea informaţiei sensibile pentru Serviciu.

Astfel, grupul de lucru pentru achiziţii al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii 
Moldova, în temeiurile indicate supra, declară câştigător al procedurii de achiziţii publice negociere 
fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare din 10.12.2021 privind achiziţionarea 
serviciilor publice de comunicaţii electronice pentru anul 2022:

S.A. ’’Moldtelecom”
Suma: 400 000,00 (patru sute mii,00) lei MD.

15. Anularea procedurii de achiziţie publică: -

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

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SA Moldtelecom / fo.  n - l i E-mailul indicat în ofertă

(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
17. 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 o
□  16 zile în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice şi/sau fax □
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(Selectaţi termenul de aşteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achiziţiile publice, inclusiv a termenelor de aşteptare, se efectuează în conformitate cu 
prevederile TITLULUIIVCapitolul I  (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).
_ 8. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:__________ ____________________________

Valoarea contractului

Nr.
d/o

Denumirea
operatorului

economic,
(IDNO)

întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocicre/ 
Cu capital 

străin

Nr.
contract

ului
Data

contractului
6
>5o
U fără TVA cu TVA

Te
rm

en
ul

 d
e 

va
la

bi
lit

at
e 

a 
co

nt
ra

ct
ul

ui

1 SA
Moldtelecom

Cu capital 
autohton /22 Yl O/.2022

64
21

00
00

-1
i

333 333,33 400 000,00

31
.1

2.
20

22

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

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

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

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

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

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

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

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.

Adjunctul preşedintelui grupului de lucru pentru achiziţii:

Serghei DULGHIERI



DAIiTIA DIi SEAMA
tle atribuirc a contr:rctului tlc achizifii publicc Yl
dc incheicrc a acorclului-cadru Ll

de anularc a proccrlurii clc atribuirc rl

Nr. 8/4 din I 8.01 .2022 .

l. f):rtc cu privirc la iru(oritatcl contractantir:

Denumirea autorititii contractantc Liccul'l'corctic ..Pctrc Stclirruca"
Localitatc Or.[aloveni
IDNO 10126200087625
Adrcsa Or. Ialoveni. str, Ilasarabia 2
Numlr de telefon 026821q65
NumIr de fax 02682 1 870
E-mail I t pct re ste l'an uc a(r) gnr a i L c o nr
Adresa de internet
Persoana de contact Balan Vcra

2. I)atc cu privirc la procedura dc atribuire:

Tipul procedurii de atribuire anlicate COP'l'ipul obiectului contractului de
aq! iZ-1Ie1qco rd u lu i-cad ru

Buntrri )na Scrvicii r I-ucriri n

Obiectul de achizi{ie estrul
2022-reoctat

Cod CPV I 5800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind
alcgerii procedurii de atribuire (in cazul
aplic:iirii altor proceduri decdt licitalia
de.schisci seu cerereu ofertelor de preturi)
Nr. procedurii de atribuirc (inclusiv link-ul
procetluri i de a lribuire)

Nr: 21049334
t.i,,l.-rii' litip;'//,i i.;na.:i.tn"..itii.i"r
[3uldp 1 - M D,- I 6406Q0tt73 53_0

Data si ora deschiderii ofcrtelor Data 05,01.2022 -- 
T O* ll^0, 

__--

Anun( de intenfie publicat in BAP Nun Dan
Data:
Link-ul:

Anun( dc participarc publicat in IIAP/
lnvitafia de participare transmisl

f cf,, icil i tr.ttrrrn." t., p".l fi .. .t. rtri 1", ir.

Nr: 21049334
L ink-u I : https:i/nr tcndcr'. gov. rlcl/tcncl
.tl.w4p1lt ILI f tQ$! q.7.1 i i q
I)ata ptrblicdriil I 27.12.2021
trarrsnritcrii:
I.J,',' i ucr.,r'cl-cacirur i sistenr- dinar

I

lachiziticn licitatie elcctronic
i

I catalou clcctronicrr
Sursa de finant:rrc lluget de stat Yn

Buget CNAM n
[]r-rget CNAS n
Surse externe n
Alte sursc: Iindict

Produsc trlimentare Dcntru scm I -anului

ri

I



3.O cerc de r!,irrlull a uqc qqu ryi!-qa1lrLqu*

Clarificlri privind clocumcnta(ia dc atribuirc:
(Se va c'ornplelu iu c'uzul iu c:ore uu.fb.sl solic'itctle clurilicdri)

Modificlri opcratc in documcnta(ia dc atribuirc:
(Sc t'ct cotrtplelu itr cazul iu cqre cnr fo,st opcrute nroclificciri)

Rczu matul modilicirilor
Public:rtc in BAP/altc mijloacclor de si clata publicdrii:
inlbrmare (cl upd c'crz1

[)ata:

Nur
Dan Cu

6, Pjinir la tcrmenul-lilniti (clata 04.01.2022, ora ll:00), au fost dcpusc ofertc:

[)eschiderea o1'ertelor a avut loc la data de 05.01.2022 ora l3:09.
Ol'crtc irrtirziatc (dupd c'uz);

Dcnurnirea operatorilor
economici

Data, ora prczcntirrii

7. Documcntcle ce constituie oferta:

d

4.

5.

ra[Oru ccon0mtcl care au ucDus ccrcrr
l)enumirca oneratorilor economici Ilql,'llgp!-lgrrylre!! dg-Brl! c i p a 19-

ICS,,l-apmol "SRL SIA RSAP
SRI- Credoprim SIA RSAP
AVI'LUX COM SRL SIA TTSAP

Data solicitlrii clarificlrilor
Dcnumirea operalo1q!ui cconomic
Expunerea succintl a rezumatului
demersului
Dnta transmiterii
Risnunsul la demers Expunerea succirttl
Contcstarea clocumentatiei de atribuire Nun

Transnrise operatorilor cconomici

'l'crmen-limitri de depunere qi tleschiderc
a ofertelor rlrelungit

f)en u m irea operatorilor
cconomici

IDNO Asocia{ii/ad m in istrato rii

ICS ,,l,trplnol "SIIL I 002600024308 Nastasc I)umitru
SIi.l, Crctlonrinr I 003600026963 Costru Gheorghc
AVT I,TJX COM SRL 1014600040053 Dumitru Muset

NotificIri privind

Denuntireu
operulorilor
econontici
,SllL Lttttnrol

(clupir cu;)

AVT LU,Y COM SRL

Valoarea estimatl TV, t7 1193

Propuneren
tehnicd

Propunereo
./irtonciari

DUAE

+ + +
SRL Crcdoorirn + + +

+ + +



(lrr/orntolicr Ttrivincl elocuntentele prezenlote,\e r)u (:on.\ettntu ltrirt; ,, t-" irt c,tr:trl ltre:etttcirii, ..-', in cuzul
naprezcnldri i)
Constatlri/Comcnta rii (dupci caz) :

8. Moclalitatca de evaluare:

9. Criteriul dc atribuire aplicat:

10. Inll

Pentru fiecare lot
Yr

Pentru ntai nrulte totuii .rnrut-ot. o T p.rtr,, t.,^t.l"tr.,r,l. "I

IAlte linritar
numdrul de
pot fi atribu
ofertant

privind
oturi carc
te aceluiaqi

.lusti flcarca cleciziei dc
a nu atribui contractul
pe loturi

Critcriul aplicat *Denumirea qi numirul lotului (t,ceurta rub-rirrr*,
completa in cazul in care in caclrul procedurii cle arribuire
sunt apliccrle ntai multe crilerii cle utribuire)

preful cel nrai sclzut Y !
costul ccl ntai scdzlrt r_l

cel niai burr raport calitate-pre{ n
cel mai bun rapoft calitate-cost n

ind ofertelc examinate:nlorma a

Nr.
Iot

Denumirea
lotului

)G
L

Y, u)
;i )fi

,E

o

U

ICS,,l.apmol "Slll, SllLCredoprim AVT T,UX COM

a<'=>
=F

OJ

e

LY

i:<'=>

q,

c)

LY

i:<
-a

L!a

I ,,l,aclate"

kg 7 86930,00 -t- 8(r9J0.56 +

III ,,Pestc"

kg

ri

t
21097,50 +

ra

I



(lrt/rtrntu{itt ltrittincl corespunclerect Otj cu,\pct'i.fic'tttiilc tcltnic'c,tc t,u itttlic'u pt'itr; ,,+ " irt c'u:rrl
corc.spundcrii ;i prin ,,-" in cazul necore.\pttndcrii) i

Constatiri/Comentar"ii (se contpletectza in co:trl in ctu'e,s:1taci./icctliilc tehnice qle utlui OE ttu
core.\pund ccrinlelor slobilile in clocumerttalia de qlribuire, cLt cxpuncreu net'onfitrnrittilii)

Inlbrma(ia privind factorii dc cvaluarc se prczintl astfcl:
(Se vu tttntplclu tohelul de ntui fos pcnlru lolurila c'ut'e uu.fit,sl utribuita itt buzu t't'itt:t'iilor; ct,l
ntui l"sttn ruporl c'ulitule-prc1 .s'uu cel ntui bun roporl c'ulituta-c'o.st)

* Informafia privind rezultatcle licitafiei electronice:
(Se va complela tabelul de mai.ios in cazul aplic'tirii licitaliei electronice)

Denumirea factorului de evaluare Ei
ponderea fiecirui factor Valoarea din ofertl Puncta.iulcalculat

Denumirea operatorului econom ic

Denunrirea lotului (.se vu indic'cr

ltrrrtcttrj ul lolrrl pcr
lot)

Factorul I

Iractoru l n

I)enLulirea lotulrri
(.sc t'u iudiccr

ltttttt'lttj trl t olul per
Iot)

Factonrl I

[ractoru I rr

Denumirea operatorului
cconomic

Runda I Runda 2 ll.unda 3

Lotul I ,,I-.actate" Pre(ul fiirl
TVA/noilc valori

Preful fir[ TVA /noile
' valori

Pre{ul firi TVA /noile
valori

Opera orurl econom cl 86930.00 86930,00 86930,00
Opera ortrl econon'r c2 86930,56 86930.56 86930,56
Lotul II ".Paste liinoasc.
cnlpc-

Pre(ul fIrI'fVA
/noilc valori

Pre(ul 16ri TVA /noile
valori

Preful fIrI TVA /noile
valori

Operatorr.rl econom c1
Operatorul econonl c2

Lotul III ,,Pe;te'" Prc{ul firi TVA
/noile valori

Preful firri TVA /noile
valori

Pre(ul firl TVA /noile
valori

Operatorul ecouoln cl
Operatorul econon'l c2
Lotul IV ..Frurctc si
legunrc"

Preful fIr[ TVA
/noilc valori

Pre{ul firri TVA /noile
valori

Pre(ul fnri TVA /noile
valori

Operatorul econolll cl
Operatorul econom c2
Operatorul econonl c3

t.D
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I l. clasamcntul ofcrtclor in urma aplicrrii criteriilor rle atribuire

12. Pentru clucidarca unor neclarit[(i sau confirmarea unor
ofcrtci ;i/sau operatorului ccononric (inclusir' .iustificarca
ccrin(clor stabilitc in documcntaf ia dc atribuirc s-:r solicitat:

clate privincl corespundcrea
prefului anornral de scazut)

Opcratorul
economic

Documentul Data transmiterii Ilispu nsul opcratorului
economic

pc primul loc cu ccrintclc stabilite in

qi/sau
informaf ia
!g!!-rltt5 _

13. Corespunderca operatorului cconomic clasat
documcnta{ia de atribuire:

Data solicitdrii documentelor confi rmative:
Dala prezent[rii documentelor confi rmative:

14. C)fcrtanf ii rcspinqi/dcscalificaf i:

Dcnumirea o
f.:.lquu!lU,

r.D

Denumirea lotului Clas
anlc
ntul

f)enumirea opcratorului
cconomic

tc.t"Uqpel!U;
:lBl4rerbpllry :- ------ --__

Preful ofertci 1[rI
TVA/['u ncta.ju I acu mu lat

.8(e-lQ,_Q0 _
86930.56

_2_lq2z,5Q

Lotul I ,,l,actAle" I
)

Lotul lll ,,Pc;tc" I

Denumirca
operatorul

ui
economic

Se indicl documentele confirmative privinO .cmclia ;i.rli
documentafiei de atribuire (inclusiv DUtl

ficarea
E)

Lotul I
..l,acta1e"

6-

=an
E 9{

tr 9.-
L 

==

N'=

.-_N

a-E

L

dicl
!.? !.!t 5f J-

4tr9:

L

\
i

-jt'i i.! =,.,=i-:?
= 

c; =.-, t', z'e

!u':)

I,* i
t:j.E <;€

ICS
,,Lapnrol
''SRI, s : t t : s s s

Lotul III
,,Peste"

IF

O EL

€{J.-

gL:v;; i,e f

:=L
'('a

r! E !
=.3 ! .?i:1 er>, ?,=

^tr9=

L

N

.IrE-L n.i - sC.:FT=
:r:tr.-i,.d7L'E

!u'?

I,r i
<te =-e<;a

SRL
AVT LIJX
COM i t € s

C)E conform

'Jl .
7,

torului cconontici

AV'I' LT]X COM SIII,

! 
=cnqa

u<ei

t



Notii" itt cttzul in cctre o.ferla operulorului cc'onotrtic clusul pa primtrl loc'ntr (1 cot'c,\iptttl.\'cu
c:crirrlcle stabilite in clocumertlcrliu tle cttribuire, grupul da lucut t,ct cotrtpletq c,orc.\tputl:iilor.trn
lahcl itlentic celui de lo pct. 11.

15. in urma examiniri Ei evalulrii ofcrtelor clepuse in cadrul proccduri tlc atribuire s-a dccis
atribu i rea co ntroct ul u i d e o c lt izi li e p u b I ic d/acordu lu i-cad ru :

l6.lnlbrnrarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucnr pentrlr achizitii:

lModalitatea de translmitere
[se speci/icci SIA RSAP, e:!!]!i! /ax,
po$td, ctc'l _
e-ntail
c-nruil
i:iiiii

Nrrt:i* lnfbrmarcu operutorilor econontici intplit'uli in pt'oc'ecltrrtr tla trtrihtrirc: tlt:.t1tra dt,t,i:iile
gt'r'tpului clc lucru penllu achizilii sc rculizeuzci in ctnlfitrntilatc c'tr ltrct'ctlarilc urt.3l ul t,agii
nr. I 3 I din 3 iulie 201 5 privind achizitiile publicc,

lT.Cnrpul de lucru a respectat termenul de aEteptare pentru irrcheicrea contractului cle:

YD 6 zilc in cazul transmitcrii ail,,,n.drii
rri.jloacc clectronicc si/sau f)rx
tr l l zilc in cazul netransntiterii contunicarii prin
nrijloace electronice ;i/sau lax

n cazttl in care valoarea estirratd a contractLllLli Il I I zilc in cazul transnritcrii conrr-rnictirii prin
este cgal[ sau mai mare dec6t pragurile
prer,dzute la art.2 alin. (.1) al Legii rrr. l3l dirr

qlloa_cq,g 
I 
gqlloll r_cg $ i /sa ur lax

I-l l(r zilc irr cazul nctlunsnritcriiconrruricarii prin
itntiq 2lll s p{v11c! 9,cl1g,!1!ilc publicc Ejlq*e_ e'Iectroni cc; I1saq !!r
Notii* ('ulcularca lcrntanelot' prevdzulc cle Lc5iau nr. l3l din 03.07.)1111',, inc'ltr.s'it' u termanalor
tla u.slaplure, se e.fbctueqzii in rcnfitrmitalc c'tr ltrcvadarile 7'ff L(lt.Ut ll'('ultitoltrl I ((ctlc'trluracr
l-erntcnului) crl ()odului Civil,;i inqilic,it, urt. 261 (l), 26.t (-/);i 265.

ri

Denumirea lotului Operatorul
economic
desemnat

*-*-q3$!et!e'

Cantitatea Pre{ul
unitar

fitrl TVA

Pre{ul total f5r[
TVA

Pre(ul total cu
TVA

Lot I o,l,itctatc" ICS ..l.apnrol
..S ItI-

7 8(r930.00 q577 5.33

Lotul lll ,,l)cstco' AVT I-TJX
COM SRI-

2 2l 0e7.50 25 3 r 7.00

Denumirea operatorului economic Data transrniterii odalitatea de tra

ICS,,I-apmol "SRL
SIll. Credoprinr
AV'I'I,L]X COM SRL

10.01.2022
10.01.2022
10.01.2022

In cazul in care valoarea estimat6,a contractului
este mai micl decdt pragurile prevdzute la art.
2 alin. (3) al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015
rivind achizitiile publice



18. Contractele de achizilie incheiate:

lg.Anularcaproceduriideachiziliepublica: :intcnreiul art.7l alin.l( lit.cl)al.egii l3ldin20l5
privind achiz.iliilc publice. Pentru Lotul II ;i Lotul lV nu s-au clcpus olcrtc. astl'cl achizitia la
acestc loturi rtu a avut loc. Grr-rpul de lucru a clccis cle a inchcia contractc dc r,'aloarc nrica cu
agerrti cci'rnorrici pcntnr rcspectivclc loturi.

I'rirr pre?.ertto dore cle seomci, grupul de lucru lecltrci cd termcnul de o;taplora pcntru
incheiereo conlrsctului/contractelor indicctte o.fost respectut (exceptfrnd cuz.urilc prevciz.ute
de ort.32 olin. (3) ol Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privirrd ucltiz,i\iile puhlice ), precum;i cd
in cuzul depunerii contestaliilor, aceosteo ou.fost extruinule;i solu{ionute.

Prin prezento dsre cle seomci, grupul de lucru pentru
desfd$urdrii procedurii de ochizilie,fopt petttru care poortd
legtle in vigoore,

)

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

Balan
(Nume,

Vcra
Prenurne)

nchiz.ilii cott/irmd corectitutlinecr
' rii s 1t u n d e rc co n.fo rnt p rcved e ri I o r

(.'

Nr.
d/o

Denumirea
operatorului

cconomic,
(rDNO)

Num
rirul
cont
ract
ului

Data
contractului

Cod CPV

Valoarea contractului Ternren u I

de
va la bilitat

ea
cont ractul

rui

flrri TVA cu'IVA

1

ICS ,.Laprnol
''SRI-,

8t2 I 8.01 .2022 I 5800000-6 8693 0.00 95tt 5.33 20.07.2022

2 ,.AVT LI..JX
COM'' SRL

8t3 14.01.2022 I 5800000-6 2 t 097"50 25 3 I 7.00 20.01.2022
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BARE D E SEAM A 

ublice 

Nr. W U O ^ 

de atribuire  a  contractului  de  achiziţii  publice  în  urma  negocierii  fără  publicarea  prealabilă  a  unui  anunţ  de 

1. Dat e c u privir e l a autor i ta te a cont rac tan tă : 

Denumirea autori tăţ i i cont rac tan t e IMSP Institutu l 'Oncologi c 
Localitate Mun. Chişină u 
IDNO 1003600151023 
Adresa str. Testemiţan u 3 0 
N u m ă r d e telefo n 0-22-85-23-03 
N u m ă r d e fa x 0-22-72-78-80 
E-mail oficia l anticamera®,onco.md 
Adresa d e interne t 
Persoana d e contac t (nume,  prenume,  telefon,  e-mail) Vitalie Jor a 0  -22-85-26-70 ; vitalieiora@mail.r u 

2. Dat e c u privir e l a p rocedur a d e a t r ibui re : 

Tipul proceduri i d e a t r ibui r e aplicat e •Cererea ofertelo r d e preţur i •  Licitaţi e deschis ă 0Altele : 
[negociere fără  publicarea  prealabilă  a  unui  anunţ  de 

Tipul proceduri i d e a t r ibui r e aplicat e 

participare1 
Procedura d e achiziţi e repeta t ă (după  caz) Nr: 
Tipul obiectulu i contractulu i d e achiziţie / acordului -
cadru 

Bunuri •  Servicii| 3 Lucrăr i • 

Obiectul achiziţie i Servicii de  formare  profesională  continuă  a  medicilor  si Obiectul achiziţie i 
farmaciştilor din  cadrul  IMSP  IO 

Cod CP V 80320000-3 
Expunerea motivului/temeiulu i privin d alegere a 
proceduri i d e a t r ibui r e (în  cazul  aplicării  altor 
proceduri decât  licitaţia  deschisă) 

Suma planificat ă 

Procedura d e a t r ibui r e (se  va  indica  din  cadrul 
portalului guvernamental  www.mtender.gov.md) 

Nr: Procedura d e a t r ibui r e (se  va  indica  din  cadrul 
portalului guvernamental  www.mtender.gov.md) Link-ul: 
Procedura d e a t r ibui r e (se  va  indica  din  cadrul 
portalului guvernamental  www.mtender.gov.md) 

Data publicării : 

P la t forma d e achiziţi i public e utilizat ă • achizitii.md ; •  e-licitatie.md ; •  yptender.m d 

Procedura a  fos t inclus ă î n planu l d e achiziţi i public e a 
autori tăţ i i contractant e 

0[Da •  N u 
Procedura a  fos t inclus ă î n planu l d e achiziţi i public e a 
autori tăţ i i contractant e Link-ul cătr e planu l d e achiziţi i publice publicat : 

Anunţ d e intenţi e publica t î n BA P (după  caz) Data: Anunţ d e intenţi e publica t î n BA P (după  caz) 
Link-ul: 

Tehnici ş i ins t rumente specific e d e a t r ibui r e 
(după caz) 

•Acord-cadru nSiste m dinami c d e achiziţi e •Licitaţi e 
electronică oCatalo g electroni c 

Sursa d e f inanţar e @Buget d e stat ; nBuge t CNAM ; aBuge t CNAS ; nSurs e 
externe; oAlt e surse : f.Proprii/ 

Valoarea estimat ă (lei,  fără TVA) 650 000,0 0 le i 

Clarif icări privin d documenta ţ i a d e a t r ibuire : 

(Se va  completa  în  cazul  în  care  au  fost solicitate  clarificări) 
Data solicitări i clarif icări lo r 
Denumirea operatorulu i economi c 
Expunerea succint ă a  solicitări i d e clarif icar e 
Expunerea succint ă a  răspunsulu i 
Data t ransmiteri i 

1 

mailto:vitalieiora@mail.ru
http://www.mtender.gov.md
http://www.mtender.gov.md
http://www.mtender.gov.md


4. Modificăr i operat e în documentaţi a d e atribuire : 

Rezumatul modificărilo r 
Publicate în BAP/alte mijloacelo r d e informare (după 
caz) 

[Indicaţi sursa  utilizată  şi  data  publicări:' 

Termen-limită d e depuner e ş i deschidere a  ofertelo r 
prelungit (după  caz) 

[Indicaţi numărul  de  zile] 

Până l a termenul-limită (dat a 17.01.2022 , ora : 10:00), a u depu s ofert a 1  ofertanţi: 

Nr. Denumirea operatorulu i economi c IDNO Asociaţii/ 
administratorii 

1. IP Universitatea d e Sta t de Medicină ş i Farmaci e 
„Nicolae Testemiţanu " di n Republica Moldov a 1007600000794 Emil Ceba n 

6. Informaţi i privin d ofertel e depus e ş i documentel e d e calificar e ş i aferent e DUA E prezentat e d e cătr e operatori i 
economici: 

Denumire documen t Denumirea operatorulu i economi c Denumire documen t 
IP Universitatea d e Sta t de Medicină ş i Farmacie „Nicola e Testemiţanu " di n 

Republica Moldov a 
Documentele c e constituie ofert a 

(Se va  consmna  prin:  prezentat,  neprezentat,  nu  corespunde) 
Specificaţia de pre ţ prezentat 
Specificaţii tehnice prezentat 

Licenţa de activitat e (sa u actu l c e 
confirmă dreptul operatorulu i 

economic s e presteze serviciil e 
solicitate) 

prezentat 

Documente d e calificar e 
Se va  consmna  prin:  prezentat,  neprezentat,  nu  corespunde 

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

7. Informaţi a privin d corespundere a ofertelo r c u cerinţele solicitate : 

Denumirea lotulu i 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Preţul oferte i 
(fară TVA) * 

Cantitate ş i 
unitate d e 

măsură 

Corespundere 
a c u cerinţel e 
de calificar e 

Corespunder 
ea c u 

specificaţiile 
tehnice 

FORMARE PROFESIONALĂ  CONTINUĂ  A  MEDICILOR  ŞI  FARMACIŞTILOR 
Turcanu Olese a 2 048,0 0 1 persoan a DA DA 
Gherman Andria n 4 096,0 0 1 persoan a DA DA 
Curasevici Slav i 6 344,0 0 1 persoan a DA DA 
Paladi Marin a 6 344,0 0 1 persoan a DA DA 
Privalova Oxan a 4 096,0 0 1 persoan a DA DA 
Gavrilaşenco Igo r 4 096,0 0 1 persoan a DA DA 
Zapşa Elen a IP Universitatea d e Sta t 1 725,0 0 1 persoan a DA DA 
Lisiţa Natali a de Medicină ş i 6 168,0 0 1 persoan a DA DA 
Suceveanu-Păduraru Aneli a Farmacie „Nicola e 4 096,0 0 1 persoan a DA DA 
Dobrovolschi 
Natalia 

Testemiţanu" di n 
Republica Moldov a 4 096,0 0 1 persoan a DA DA 

Cobîleanu Alion a 4 096,0 0 1 persoan a DA DA 
Harea Marin a 4 096,0 0 1 persoan a DA DA 

Niţelea Steluţ a 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Damir Ludmil a 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Cotruţa Alexandr a 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Capitan Valenti n 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
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Popov Svetlan a 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Veveriţa Irin a 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Godoroja Vitali e 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Pînzari Stel a 4 096,0 0 1 persoan a DA DA 
Urescu Dumitriţ a 4 096,0 0 1 persoan a DA DA 
Finciuc Veronic a 4 096,0 0 1 persoan a DA DA 
Corotas Elen a 4 096,0 0 1 persoan a DA DA 
Durbailova Galin a 4 096,0 0 1 persoan a DA DA 
Golban Rodic a 4 096,0 0 1 persoan a DA DA 
Cotelnic Viore l 2 872,0 0 1 persoan a DA DA 
Brenişter Sergi u 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Taran Loret a 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Bucinschi Vladimi r 6 316,0 0 1 persoan a DA DA 
Ursachi Tatian a 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Leşan Valentin a 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Casian Neonil a 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Suceveanu-Păduraru Aneli a 3 072,0 0 1 persoan a DA DA 
Grăjdian Galin a 3 072,0 0 1 persoan a DA DA 
Ţurcanu Tatian a 3 072,0 0 1 persoan a DA DA 
Stratan Valentin a 3 072,0 0 1 persoan a DA DA 
Chemencedji Ing a 4 308,0 0 1 persoan a DA DA 
Chistrusa Ludmil a 2 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Chilaru Simon a 2 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Punea Jann a 2 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Stratila Valeri u 2 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Tataru Petr u 4 096,0 0 1 persoan a DA DA 
Doruc Sergi u 2 872,0 0 1 persoan a DA DA 
Pelivan-Edu Tatian a 4 880,0 0 1 persoan a DA DA 
Caisîn Zinaid a 4 880,0 0 1 persoan a DA DA 
Coadă Valentin a 3 072,0 0 1 persoan a DA DA 
Gafenco Mihai l 3 072,0 0 1 persoan a DA DA 
Covalschi Elen a 4 096,0 0 1 persoan a DA DA 
Cebanu Irin a 4 096,0 0 1 persoan a DA DA 
Jalbă Lidi a 4 096,0 0 1 persoan a DA DA 
Buzu Anatoli e 6 344,0 0 1 persoan a DA DA 
Rotar Alion a 6 344,0 0 1 persoan a DA DA 
Catrinici Victo r 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Mednicov Loren a 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Gherasim Mihael a - 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Guritanu Dumitr u 4 096,0 0 1 persoan a DA DA 
Topală Sofi a 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Culaxîzov Alexand r 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Roşculeţ Vădi m 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Lungu Vioric a 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Gorincioi Ghenadi e 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Iurcu Corneli u 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Kotenco Iuli a 3 172,0 0 1 persoan a DA DA 
Stratan Valentin a 3 072,0 0 1 persoan a DA DA 
Nicorici Alion a 3 072,0 0 1 persoan a DA DA 
Rusnac Angel a 3 072,0 0 1 persoan a DA DA 
Balan Roma n 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Bejan Anatoli e 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Postolache Alexandr u 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Monastîrscaia Anastasi a 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Chistruga Ludmil a 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Mocanu Ecaterin a 4 308,0 0 1 persoan a DA DA 
Soloviova Olg a 4 308,0 0 1 persoan a DA DA 
Dorogan Al a 3 072,0 0 1 persoan a DA DA 
Simionică Olg a 2 048,0 0 1 persoan a DA DA 
Gutium Rodic a 1 024,0 0 1 persoan a DA DA 
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Mardari Olg a 1 024,0 0 1 persoan a DA Ţ> » 

Cernat Mirce a 4 792,0 0 1 persoan a DA DA 
Miron Cristin a 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Monul Victori a 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Brega Dian a 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Ureche Corneli u 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Cucieru Valeria n 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Repeha Iva n 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Bîlba Valeri u 6 604,0 0 1 persoan a DA DA 
Bostan Io n 6 344,0 0 1 persoan a DA D A 
Ratcov Mariana . 6 344,0 0 1 persoan a DA D A 
Catan Cristin a 2 528,0 0 1 persoan a DA DA 
Monul Alion a 2 528,0 0 1 persoan a DA DA 
Antoci Lilia n 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Crăciun 
Natalia 

4 096,0 0 1 persoan a DA DA 

Ursachi Sergi u 2 048,0 0 1 persoan a DA DA 
Taşcă Io n 3 072,0 0 1 persoan a DA DA 
Mardari Asti a 4 096,0 0 1 persoan a DA DA 
Taucci Ann a 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Pahomi Viore l 6 344,0 0 1 persoan a DA DA 
Sinicliu Mihai l 6 344,0 0 1 persoan a DA DA 
Prepeliţa Corneli u 3 072,0 0 1 persoan a DA DA 
Cozac Alexand r 3 072,0 0 1 persoan a DA DA 
Ciobanu Marce l 3 072,0 0 1 persoan a DA DA 
Ţiganu Irin a 3 072,0 0 1 persoan a DA DA 
Badan Andre i 6 344,0 0 1 persoan a DA DA 
Meisova Natali a 6 344,0 0 1 persoan a DA DA 
Cojocaru Corneli u 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Maevschi Victo r 3 072,0 0 1 persoan a DA DA 
Antoci Laris a 3 072,0 0 1 persoan a DA DA 
Caraman Irin a 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Prepeliţa Corneli u 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Popa Cătălin a 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Feghiu Elen a 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Sofroni Larisa 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Iudin Vădi m 6 344,0 0 1 persoan a DA DA 
Butnaru Oxan a 6 344,0 0 1 persoan a DA DA 
Schiopu Elen a 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Parasca An a 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Batir Nicola i 3 472,0 0 1 persoan a DA DA 
Cozac Al a 2 048,0 0 1 persoan a DA DA 
Bărbuţă Al a 3 072,0 0 1 persoan a DA DA 
Postoronca Drago ş 3 072,0 0 1 persoan a DA DA 
Roşea Serghe i 4 792,0 0 1 persoan a DA DA 
Prodan Lilian a 4 096,0 0 1 persoan a DA DA 
Panuş Lilian a 2 048,0 0 1 persoan a DA DA 
Turcanu Valentin a 1 725,0 0 1 persoan a DA DA 
Belonojco Iuli a 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Cantir Evgheni i 5 744,0 0 1 persoan a DA DA 
Cebanu Irin a 3 072,0 0 1 persoan a DA DA 
Piterschi Alexandr u 4 308,0 0 1 persoan a DA DA 
Trochyn Natali a 1 725,0 0 1 persoan a DA DA 
Cara Olg a 5 120,0 0 1 persoan a DA DA 
Balan Nic u 4 792,0 0 1 persoan a DA DA 
Mocanu Irin a 3 072,0 0 1 persoan a DA DA 
Munteanu Victo r 3 072,0 0 1 persoan a DA DA 
Lisiţa Natali a 3 072,0 0 1 persoan a DA DA 

FORMARE PROFESIONALĂ  CONTINUĂ  A  PERSONALULUI  MEDICAL  CU  STUDII MEDII 
Podorojnaia An a IP Universitatea d e Sta t 25 600,0 0 1 persoan a DA DA 
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Bostan Marin Gheorgh e de Medicină ş i 4 096,0 0 1 persoan a DA 
Mar j in Ion Farmacie „Nicola e 2 048,0 0 1 persoan a DA DA 
Braghiş-Rusu Ann a Testemiţanu" di n 3 072,0 0 1 persoan a DA DA 
Popovici Tatian a Republica Moldov a 3 072,0 0 1 persoan a DA DA 
* In cazul  utilizării  licitaţiei  electronice  se  va  indica  preţul  ofertei  finale 
(Informaţiaprivind "Corespunderea  cu  cerinţele  de  calificare"  şi  "Corespunderea  cu  specificaţiile  tehnice  ,  se v j 
consemna prin:  „  + " in  cazul  corespunderii  şi  prin „  - " în cazul  necorespunderii) 

8. Pentr u elucidare a uno r neclarităţ i sa u confirmare a uno r dat e privin d corespundere a oferte i c u cerinţel e stabilit e î n 
documentaţia d e atribuir e (inclusi v justificarea preţulu i anorma l d e scăzut ) s- a solicitat : 

Data solicitări i Operatorul economi c Informaţia solicitat ă Rezmatul răspunsulu i operatorulu i econorr . . 
Nu sun t 

9. Ofertanţi i respinşi/descalificaţi : 

Denumirea operatorulu i economi c Motivul respingerii/descalificări i 
Nu sun t 

10. Modalitate a d e evaluar e a  ofertelor : 
Pentru fiecar e lot • 
Pentru mai multe lotur i cumulat e • 
Pentru toate loturile 0 
Alte limităr i privind număru l d e lotur i car e pot fi  atribuite aceluiaş i ofertant : [Indicaţi] 
Justificarea deciziei de a  nu atribu i contractu l pe loturi : 

11. Criteriu l d e atribuir e aplicat : 
Preţul ce l mai scăzut 0 
Costul ce l mai scăzu t • 
Cel mai bun raport calitate-pre ţ • 
Cel mai bun raport calitate-cos t • 
tîn 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. Informaţi a privin d factori i de evaluar e aplicaţi : 

•Se va completa  pentru  loturile  care  au  fost atribuite  în  baza criteriilor:  cel  mai  bun raport  calitate-pr 
Factorii d e evaluar e Valoarea di n ofert ă Punctajul calcula t 

Denumirea operatorulu i economi c 1 Total 
Denumire factoru l 1 Ponderea 
Denumire factoru l n Ponderea 

Denumirea operatorulu i economi c n Total 
Denumire factoru l 1 Ponderea 

13. Reevaluare a ofertelor : 
(Se va completa î n cazu l în care ofertel e au fos t reevaluate repetat ) 

Motivul reevaluări i ofertelo r 
Modificările operat e 

14. î n urm a examinări , evaluări i ş i comparări i ofertelo r depus e în cadru l proceduri i d e atr ibuir e s- a decis : 
Atribuirea contractulu i d e achiziţi e publică/acordului-cadru : 

Denumirea lotulu i 
Denumirea 

operatorului economi c 
Cantitate ş i 
unitate d e 

măsură 

Preţul uni ta r 
(fără TVA ) 

Preţul tota l 
(fără TVA ) 

Preţul tota l 
(inclusiv 

TVA) 
FORMARE PROFESIONALĂ  CONTINUĂ  A  MEDICILOR  ŞI  FARMACIŞTILOR 

Ţurcanu Olese a IP Universitatea d e Sta t 
de Medicină ş i 

1 persoan a 2 048,0 0 2 048,0 0 2 048,0 0 
Gherman Andria n 

IP Universitatea d e Sta t 
de Medicină ş i 1 persoan a 4 096,0 0 4 096,0 0 4 096,0 0 
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Curasevici Slav i Farmacie „Nicola e 1 persoan a 6 344,0 0 6 344,0 0 6 344.0 0 
Paladi Marin a Testemiţanu" di n 1 persoan a 6 344,0 0 6 344,0 0 6 344.0 0 
Privalova Oxan a Republica Moldov a 1 persoan a 4 096,0 0 4 096.0 0 4 096.0 0 
Gavrilaşenco Igo r 1 persoan a 4 096,0 0 4 096,0 0 4 096,0 0 
Zapşa Elen a 1 persoan a 1 725,0 0 1 725,0 0 1 725,0 0 
Lisiţa Natali a 1 persoan a 6 168,0 0 6 168,0 0 6 168.0 0 
Suceveanu-Păduraru Aneli a 1 persoan a 4 096,0 0 4 096,0 0 4 096.0 0 
Dobrovolschi 
Natalia 1 persoan a 4 096,0 0 4 096,0 0 4 096,0 0 

Cobîleanu Alion a 1 persoan a 4 096,0 0 4 096,0 0 4 096.0 0 
Harea Marin a 1 persoan a 4 096,0 0 4 096,0 0 4 096.0 0 

Nitelea Stelut a 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744.0 0 
Damir Ludmil a 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744,0 0 
Cotruţa Alexandr u 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744.0 0 
Capitan Valenti n 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744,0 0 
Popov Svetlan a 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744,0 0 
Veveriţa Irin a 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744,0 0 
Godoroja Vitali e 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744,0 0 
Pînzari Stel a 1 persoan a 4 096,0 0 4 096,0 0 4 096,0 0 
Urescu Dumitriţ a 1 persoan a 4 096,0 0 4 096,0 0 4 096,0 0 
Finciuc Veronic a 1 persoan a 4 096,0 0 4 096,0 0 4 096,0 0 
Corotaş Elen a 1 persoan a 4 096,0 0 4 096,0 0 4 096,0 0 
Durbailova Galin a 1 persoan a 4 096,0 0 4 096,0 0 4 096,0 0 
Golban Rodic a 1 persoan a 4 096,0 0 4 096,0 0 4 096,0 0 
Cotelnic Viore l 1 persoan a 2 872,0 0 2 872,0 0 2 872,0 0 
Brenişter Sergi u 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744,0 0 
Taran Loret a 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744,0 0 
Bucinschi Vladimi r 1 persoan a 6 316,0 0 6 316,0 0 6 316,0 0 
Ursachi Tatian a 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744,0 0 
Lesan Valentin a 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744,0 0 
Casian Neonil a 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744,0 0 
Suceveanu-Păduraru Aneli a 1 persoan a 3 072,0 0 3 072,0 0 3 072,0 0 
Grăjdian Galina 1 persoan a 3 072,0 0 3 072,0 0 3 072,0 0 
Ţurcanu Tatian a 1 persoan a 3 072,0 0 3 072,0 0 3 072,0 0 
Stratan Valentin a 1 persoan a 3 072,0 0 3 072,0 0 3 072,0 0 
Chemencedji Inga 1 persoan a 4 308,0 0 4 308,0 0 4 308,0 0 
Chistruga Ludmil a 1 persoan a 2 744,0 0 2 744,0 0 2 744,0 0 
Chilaru Simon a 1 persoan a 2 744,0 0 2 744,0 0 2 744,0 0 
Punga Jann a - 1 persoan a 2 744,0 0 2 744,0 0 2 744,0 0 
Stratila Valeri u 1 persoan a 2 744,0 0 2 744,0 0 2 744,0 0 
Tataru Petr u 1 persoan a 4 096,0 0 4 096,0 0 4 096,0 0 
Doruc Sergi u 1 persoan a 2 872,0 0 2 872,0 0 2 872,0 0 
Pelivan-Edu Tatian a 1 persoan a 4 880,0 0 4 880,0 0 4 880,0 0 
Caisîn Zinaid a 1 persoan a 4 880,0 0 4 880,0 0 4 880,0 0 
Coadă Valentin a 1 persoan a 3 072,0 0 3 072,0 0 3 072,0 0 
Gafenco Mihai l 1 persoan a 3 072,0 0 3 072,0 0 3 072,0 0 
Covalschi Elen a 1 persoan a 4 096,0 0 4 096,0 0 4 096,0 0 
Cebanu Irin a 1 persoan a 4 096,0 0 4 096,0 0 4 096,0 0 
Jalbă Lidi a 1 persoan a 4 096,0 0 4 096,0 0 4 096,0 0 
Buzu Anatoli e 1 persoan a 6 344,0 0 6 344,0 0 6 344,0 0 
Rotar Alion a 1 persoan a 6 344,0 0 6 344,0 0 6 344.0 0 
Catrinici Victo r 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744.0 0 
Mednicov Loren a 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744.0 0 
Gherasim Mihael a 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744,0 0 
Guriţanu Dumitr u 1 persoan a 4 096,0 0 4 096,0 0 4 096,0 0 
Topală Sofi a 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744,0 0 
Culaxîzov Alexand r 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744.0 0 
Roşculeţ Vădi m 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744.0 0 
Lungu Vioric a 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744.0 0 
Gorincioi Ghenadi e 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744,0 0 
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Iurcu Corneli u 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744.0 0 
Kotenco Iuli a 1 persoan a 3 172,0 0 3 172,0 0 3 172,0 0 
Stratan Valentin a 1 persoan a 3 072,0 0 3 072,0 0 3 0~2,0 0 
Nicorici Alion a 1 persoan a 3 072,0 0 3 072,0 0 3 0-2.0 0 
Rusnac Angel a 1 persoan a 3 072,0 0 3 072,0 0 3 072.0 0 
Balan Roma n 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744.0 0 
Bejan Anatoli e 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744.0 0 
Postolache Alexandr u 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744.0 0 
Monastîrscaia Anastasi a 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744,0 0 
Chistruga Ludmil a 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744.0 0 
Mocanu Ecaterin a 1 persoan a 4 308,0 0 4 308,0 0 4 308,0 0 
Soloviova Olg a 1 persoan a 4 308,0 0 4 308,0 0 4 308,0 0 
Dorogan Al a 1 persoan a 3 072,0 0 3 072,0 0 3 072,0 0 
Simionică Olg a 1 persoan a 2 048,0 0 2 048,0 0 2 048.0 0 
Gutium Rodic a 1 persoan a 1 024,0 0 1 024,0 0 1 024.0 0 
Mardari Olg a 1 persoan a 1 024,0 0 1 024,0 0 1 024.0 0 
Cernat Mirce a 1 persoan a 4 792,0 0 4 792,0 0 4 792,0 0 
Miron Cristin a 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744,0 0 
Monul Victori a 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744,0 0 
Brega Dian a 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744,0 0 
Ureche Corneli u 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744,0 0 
Cucieru Valeria n 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744,0 0 
Repeha Iva n 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744,0 0 
Bîlba Valeri u 1 persoan a 6 604,0 0 6 604,0 0 6 604,0 0 
Bostan Io n 1 persoan a 6 344,0 0 6 344,0 0 6 344,0 0 
Ratcov Mariana . 1 persoan a 6 344,0 0 6 344,0 0 6 344,0 0 
Catan Cristin a 1 persoan a 2 528,0 0 2 528,0 0 2 528,0 0 
Monul Alion a 1 persoan a 2 528,0 0 2 528,0 0 2 528,0 0 
Antoci Lilia n 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744,0 0 
Crăciun Natali a 1 persoan a 4 096,0 0 4 096,0 0 4 096,0 0 
Ursachi Sergi u 1 persoan a 2 048,0 0 2 048,0 0 2 048,0 0 
Taşcă Io n 1 persoan a 3 072,0 0 3 072,0 0 3 072,0 0 
Mardari Asti a 1 persoan a 4 096,0 0 4 096,0 0 4 096,0 0 
Taucci Ann a 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744,0 0 
Pahomi Viore l 1 persoan a 6 344,0 0 6 344,0 0 6 344,0 0 
Sinicliu Mihai l 1 persoan a 6 344,0 0 6 344,0 0 6 344,0 0 
Prepeliţa Corneli u 1 persoan a 3 072,0 0 3 072,0 0 3 072,0 0 
Cozac Alexand r 1 persoan a 3 072,0 0 3 072,0 0 3 072,0 0 
Ciobanu Marce l * 1 persoan a 3 072,0 0 3 072,0 0 3 072,0 0 
Ţiganu Irin a 1 persoan a 3 072,0 0 3 072,0 0 3 072.0 0 
Badan Andre i 1 persoan a 6 344,0 0 6 344,0 0 6 344,0 0 
Meisova Natali a 1 persoan a 6 344,0 0 6 344,0 0 6 344,0 0 
Cojocaru Corneli u 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744,0 0 
Maevschi Victo r 1 persoan a 3 072,0 0 3 072,0 0 3 072,0 0 
Antoci Laris a 1 persoan a 3 072,0 0 3 072,0 0 3 072,0 0 
Caraman Irin a 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744,0 0 
Prepeliţa Corneli u 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744.0 0 
Popa Cătălin a 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744.0 0 
Feghiu Elen a 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744.0 0 
Sofroni Larisa 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744.0 0 
Iudin Vădi m 1 persoan a 6 344,0 0 6 344,0 0 6 344.0 0 
Butnaru Oxan a 1 persoan a 6 344,0 0 6 344,0 0 6 344.0 0 
Şchiopu Elen a 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744,0 0 
Parasca An a 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744.0 0 
Batir Nicola i 1 persoan a 3 472,0 0 3 472,0 0 3 472.0 0 
Cozac Al a 1 persoan a 2 048,0 0 2 048,0 0 2 048.0 0 
Barbuta Al a 1 persoan a 3 072,0 0 3 072,0 0 3 072,0 0 
Postoronca Drago ş 1 persoan a 3 072,0 0 3 072,0 0 3 072,0 0 
Roşea Serghe i 1 persoan a 4 792,0 0 4 792,0 0 4 792,0 0 
Prodan Lilian a 1 persoan a 4 096,0 0 4 096,0 0 4 096,0 0 
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Panuş Lilian a 1 persoan a 2 048,0 0 2 048,0 0 2 048.0 0 
Ţurcanu Valentin a 1 persoan a 1 725,0 0 1 725,0 0 1 725.0 0 
Belonojco Iuli a 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744,0 0 
Cantir Evgheni i 1 persoan a 5 744,0 0 5 744,0 0 5 744,0 0 
Cebanu Irin a 1 persoan a 3 072,0 0 3 072,0 0 3 072,0 0 
Piterschi Alexandr u 1 persoan a 4 308,0 0 4 308,0 0 4 308,0 0 
Trochyn Natali a 1 persoan a 1 725,0 0 1 725,0 0 1 725,0 0 
Cara Olg a 1 persoan a 5 120,0 0 5 120,0 0 5 120,0 0 
Balan Nic u 1 persoan a 4 792,0 0 4 792,0 0 4 792,0 0 
Mocanu Irin a 1 persoan a 3 072,0 0 3 072,0 0 3 072.0 0 
Munteanu Victo r 1 persoan a 3 072,0 0 3 072,0 0 3 072,0 0 
Lisita Natali a 1 persoan a 3 072,0 0 3 072,0 0 3 072,0 0 

FORMARE PROFESIONALA  CONTINUA  A  PERSONALULUI  MEDICAL  CU  STUDII  MEDII 
Podorojnaia An a IP Universitatea d e Sta t 

de Medicină ş i 
Farmacie „Nicola e 
Testemiţanu" di n 

Republica Moldov a 

1 persoan a 25 600,0 0 25 600,0 0 25 600.0 0 
Bostan Mari n Gheorgh e 

IP Universitatea d e Sta t 
de Medicină ş i 

Farmacie „Nicola e 
Testemiţanu" di n 

Republica Moldov a 

1 persoan a 4 096,0 0 4 096,0 0 4 096,0 0 
Mar j in Ion 

IP Universitatea d e Sta t 
de Medicină ş i 

Farmacie „Nicola e 
Testemiţanu" di n 

Republica Moldov a 

1 persoan a 2 048,0 0 2 048,0 0 2 048.0 0 
Braghiş-Rusu Ann a 

IP Universitatea d e Sta t 
de Medicină ş i 

Farmacie „Nicola e 
Testemiţanu" di n 

Republica Moldov a 
1 persoan a 3 072,0 0 3 072,0 0 3 072,0 0 

Popovici Tatian a 

IP Universitatea d e Sta t 
de Medicină ş i 

Farmacie „Nicola e 
Testemiţanu" di n 

Republica Moldov a 1 persoan a 3 072,0 0 3 072,0 0 3 072,0 0 

Anularea proceduri i d e achiziţi e publică : 
în temeiul art . 71 alin . li t . 
Argumentare: 

15. Informare a operatorilo r economic i despr e deciziil e grupulu i d e lucr u pentr u achiziţii : 

Denumirea operatorulu i economi c Data transmiteri i Modalitatea d e transmiter e 
IP Universitatea d e Sta t de Medicină ş i 
Farmacie „Nicola e Testemiţanu " di n 
Republica Moldov a 

17.01.2022 
e-mail 

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

16. Termenu l d e aşteptar e pentr u încheiere a contractului : 

In cazu l în care valoarea estimat ă a  contractului est e ma i 
mică decâ t pragurile prevăzute l a art . 2 alin . (3 ) a l Legii nr . 
131 din 3  iulie 2015 privind achiziţiil e public e 

• 6  zile în cazul transmiteri i comunicări i pri n mijloac e 
electronice şi/sa u fa x • 

In cazu l în care valoarea estimat ă a  contractului est e ma i 
mică decâ t pragurile prevăzute l a art . 2 alin . (3 ) a l Legii nr . 
131 din 3  iulie 2015 privind achiziţiil e public e • 1 1 zile î n cazu l netransmiterii comunicări i prin mijloac e 

electronice şi/sa u fa x • 
In cazul în care valoarea estimat ă a  contractului est e egal ă 
sau mai mare decâ t pragurile prevăzut e l a art . 2 alin . (3 ) a l 
Legii nr. 13 1 din 3  iulie 2015 privind achiziţiil e public e 

• 1 1 zile în cazul transmiterii comunicări i prin mijloac e 
electronice şi/sa u fa x • 

In cazul în care valoarea estimat ă a  contractului est e egal ă 
sau mai mare decâ t pragurile prevăzut e l a art . 2 alin . (3 ) a l 
Legii nr. 13 1 din 3  iulie 2015 privind achiziţiil e public e • 1 6 zile î n cazu l netransmiterii comunicări i prin mijloac e 

electronice şi/sa u fa x • 

(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  Termenidui)  al  Codului  Civil  al  Republicii Moldova). 
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1". Contractu l d e achizitie/acordul-cadru încheiat : 

Denumirea 
operatorului 

economic 

înt repr inderea: 
Cu capita l 
autohton/ 
Cu capita l 

mixt/asociere/ 
Cu capita l străi n 

Numărul 
şi dat a 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CP V 

Valoarea contractulu i 
Termen d e 

valabilitate a l 
contractului a c 
ordului-cadru 

Denumirea 
operatorului 

economic 

înt repr inderea: 
Cu capita l 
autohton/ 
Cu capita l 

mixt/asociere/ 
Cu capita l străi n 

Numărul 
şi dat a 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CP V 
fără TV A inclusiv TV A 

Termen d e 
valabilitate a l 

contractului a c 
ordului-cadru 

IP Universitate a 
de Sta t d e 

Medicină ş i 
Farmacie 
„Nicolae 

Testemiţanu" di n 
Republica 
Moldova 

Cu capita l 
autohton 

Nr. 33-P N di n 
17.01.2022 80320000-3 

634 883,0 0 634 883,0 0 31.12.2022 

18. Informaţi a privin d achiziţi i public e durabil e (achiziţi i 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 fos t aplicate criteri i pentr u achiziţi i public e durabil e (achiziţi i verzi) ? i/NU) 
Valoarea d e achiziţi e c u TV A di n contract / contract e a  lotului/loturilo r pentr u car e a u 
fost aplicat e criteri i d e durabilitat e (le i MD) : iicaţi suma  cu  TVA) 
Codul CP V a l lotului/loturilor pentr u car e a u fos t aplicate criteri i d e durabilitate : 
Criteriul d e atribuir e pentr u lotul/loturil e pentr u car e a u fos t aplicate criteri i d e 
durabilitate: 

Preţul cel  mai  scăzut  0 
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. 
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ccu il tl со ll
l)епumirеа autorititii
cOntractante

PLclcuratLп,lt Gепеrа]й а Rcptibiicii Moldova

Localitate MLln. Chiqiпlir_l
IDNo l 006601 00j 865
Adrcsa bd. ýtefan cel Nlаrс si SIlnt,73
Numir tle tclelbrr 02282 8j 7з
Nrrnrir clc fax 02282в38з
E-mail oficial 11oc-gen(QpKlcuratura, rTlcl

Adrcsa dc internct tt ц ц,nLocLtгaILtгa.llld
Реrsоапа de сопtлсt (пuпле,

рl"епчmе. tеlеfоп, е-mail)
Meteoglo Victoria
078 1 02285, ч.mеtеоqIо@рrосurаturа.md

DARE DE SЕАМД

de atribuire la рrосеdurа de negociere йr5 publicare prealabilб а unui anunt de participare
Nr. 04/22 dtn 17 .01.2022

l. I)ate cu priyire la irutoritirtea сопtгасtлпti:

2. Datc cu ргiчirс l;r рrосеrluгrr de:rtгibuirc

j, NIodilicirri ripcrate itr tlocumcntatia de atrilruirc: лл.iztпl
.{. I)iinil la termcrruI-1imiti (data 12.0l,2022,), а lbst dcpr.rsir 1 (uпа) оIсгrlr:

5. Int'ornratia prir.ind o1crtclc exanrin:rte:

rосеdu гrr de
Tipul procedurii de аtriЬчirе
aplicate

Ncgociet,e lirгir рtlЬliсаrгс prcalabilir а tt1-ltti attuIlt сlс рагtiсiрагс

Tipul obiectului contractttlui
de achizitic/ acordului-cadru

S егl, icii

obicctrrl achizitiei Servicii de receplionarea gi distribuirea corespondenJei
speciale qi secrete

Ехрuпеrса
motivului/tenreiului privind
аlоgеrеа proceclurii de
atribuire (iп cazul aplicdrii
altor proceduri decat licitatia
deschbit)

Dirl nltltivr-rl са sсгчiсii сlе гeccptiotrarca si distгiЬuiгса
colespclnden!ei spcciale ;i sccIete pe]ltILl allLllnite Institlltii
РuЫiсс sc pl,esteaz'l nrtnlai Вirоul Сuriсri Speciali al
Scrviciului cle intbrnrlrlii gi sccuritate, cste l-Iecessitatc de
lblosi pl,occduri dc ncgocielc 1ili рuЫiсаrс prealabilir,
conl'orttl a1,1icolttl 5(l.pun. 1(с) din Legc 1З l .

C]od Сl'V 641 20000-з

Sursa de fiп:rп!аге ЦrщЦs,..1ц

Vаlоаrеа estimatil ( l е i, .|iirci
TL'A)

70() 000.00 NtDI-

Nr. I)enumirca ореrаtоrului cconornic IDNo Asrtciпtii/
acl m i п is trato rii

] Вiюul de Сrrriсri Spcciali I 0()66() l 00j 82 1 viсtоr С]гсttt

Dепumirеа lotului l)cnunrirea
operatorului

есопопriс

I'rс{ul
ofe rtei

(fili 1'VA),i

cantitate si
utritate dc
mйsur:i

Crrrcspun_
dеrеа cu

specificatiile
tehnice

Servicii de гесер!iопаrеа gi

distгibuirea coresponden!ei
ýpeciale ýi secrete

Riloul cic Сul,iеl,i
S рес ia li

7()() ()00.00
СоrtlЪl,п,l

soliciliiгii
bcl-refl с iагrr llri

]-



6. Modalitatea dc ечаluаrе а ofЫtelor:
Pentru un singur lot

8. iп чrmа ехаmiпiri qi evaluirii ofertelor depuse in саdrчl proceduri de atribuire,
in baza deciziei а grupului de lчсrч пr.02 din 11.0|.2022 s-a decis аtriЬчirеа
сопtrасtчlчi de achizi{ie publici:

9. Contractele de achizi{ie incheiatc:

Рriп рrеzепtа dare de seamii, grtцul cle luсru cleclard сd tеrпепul cle aýteptare репtru
tпclteierea сопtrасtului/сопlrасtеlоr iпtliсаtе afost respeclat (ехсеРапсl cazurile preyiizate de
пrt. 32 оliп. (3) al Legii пr. l3l tliп 3 iulie 2015 priyiпrl achiziliile publice), рrесuп;i сdiп
cazul r]ерuпеrii coпtesta|iilor, acestea oufosl ехоlпiпаtе Ei soIu|ioпote.

рriп рrеzепtа clare de sеолпd, grupul de lucru репtrч acllizi|ii сопtirпd corectitttdiпea
desfiqurdrii procedurii cle achizi|ie,Japt репtrц core роаltй rйsptlпclere соtфrm prevederilor
legale tп vigoare.

Сопduсйtоrчl grupului de lucru рспtru achizi{ii: ý
Ф\ъФ_,

7. Atribuireacontractului de ас ublicй:
Dепumiгеа

lotului
Denumirea

operatorului
economic

cantitate
qi unitate

de
mйsцri

Pre{ul uпitаr
(fйrй ТVА)

Prc{ul total
(fПrй ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv
тчА)

servicii de
rесер{iопаrеа;i
distribuirea
coresponden}ei
speciale qi

Seorete

Вirочl de
Curieri
Speciali 700 000,00 700 000.00

Dепumirса
lotului

I)епumirеа
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
mйsчrй

Pre{ul
unitar
(fйrй
тчА)

Pre{ul
total
(f5rП
тчА)

Pre{ul total
(incIusiv
тчА)

servicii dc
rесер!iопаrеа ýi

distribuirea
coresponden!ei

specialc 5i secrete

Biroul de
Curieri
Speciali

Corrfbrm
solicitirii

bcrreficiarului
700 000,00 700 000,00

Dепчmirеа
operatorul

ui
economic,
(IDNo)

Nчm5rчl
contractului

Data
contractului Cod СРY

Vаlоаrеа
сопtrасtчIчi теrmепчl de

valabilitate а
contractuluifйri ТVА сч

тчА

Вirоul de
Счriеri
Srleciali

15l4-2l5l22 20.01,2022 64120000-3 700 000.00 зL12.2022

DIMITRAý Marcel



DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 4 din 17.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante IP USMF ’’Nicolae Testemitanu”
Localitate mun. Chisinău
LDNO 1007600000794
Adresa mun. Chisinău. bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 165
Număr de telefon 022 20-52-65
Număr de fax 022 20-52-65
E-mail oficial achizitii@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 eu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate V Cererea ofertelor de preţuri □ Licitaţie deschisă □ 
Altele:

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

Bunuri V Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei Mantii, toci şi eşarfe pentru absolvenţii programelor 
de studii integrate şi de licenţă

Cod CPV 18400000-3
Expunerea motivului/temciului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)

Autoritatea contractantă, prin cererea ofertelor de 
preţuri, poate atribui contracte de achiziţii publice de 
bunuri, care se prezintă conform unor specificaţii 
concrete, cu condiţia ca valoarea estimată a achiziţiei 
să nu depăşească 800000 de lei.

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

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD-1637157685564
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds- 
b3wdpl-MD-1637157685564
Data publicării: 19.11.2021

Platforma de achiziţii publice utilizată V achiziţii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
Anunţ de intenţie publicat în BAP (după 
caz)

Data:
Link-ul:

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

□ Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziţie V Licitaţie electronică □ Catalog electronic
Sursa de finanţare □ Buget de stat; □ Buget CNAM; □ Buget CNAS; V 

Surse externe; V Alte surse: surse proprii
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 350000.00

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

mailto:achizitii@usmf.md
http://www.usmf.md
mailto:achizitii@usmf.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1637157685564
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1637157685564


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 termcnul-limită (data 30.1 1.2021, ora 11:00), au depus oferta 1 ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/administratorii
1. S.R.L. "POWERS EMBROIDERY" 1018606000211 Ruslan Nani

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

Denumire document Denumirea operatorului economic
S.R.L. "POWERS EMBROIDERY”

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

Propunerea tehnică prezentat
Propunerea financiară prezentat
DUAE prezentat
Garanţia pentru ofertă prezentat
Cererea de participare prezentat

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

Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice prezentat
Certificat de atribuire a contului bancar prezentat
Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, 
contribuţiilor

prezentat

Situaţiile financiare prezentat
Declaraţie privind valabilitatea ofertei prezentat
Declaraţie privind deţinerea experienţei specifice de minim 3 
ani în livrarea bunurilor similare

prezentat

Declaraţie privind asigurarea livrării, descărcării şi 
depozitării bunurilor la sediul indicat de către Cumpărător

prezentat

Declaraţie privind asigurarea prezentării mostrelor la solicit. prezentat
(Informaiia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in 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))

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea lotului Denumirea
Preţul ofertei
(fără TVA)* Cant.,

Corespund.
cu

Corespund.
cu

operatorului economic buc cerinţele de 
calificare

specificaţiile
tehnice

2



1 Mantii, toci şi eşarfe S.R.L. ’’POWERS 323250,00 1000 + -

EMBROIDERY” buc
* 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
02.12.2021 S.R.L.

’’POWERS
EMBROIDERY”

precizarea informaţiei solicitate la poz. C. 
şi D. din cadrul cap. III al DUAE-ului, 
precum şi cea solicitată la poz. 4C.8 din 
cadrul cap. IV al aceluiaşi document.

Prezentarea 
informaţiei solicitate

10.12.2021 prezentarea mostrelor la bunurile ofertate 
în cadrul procedurii de achiziţie publică

Prezentarea mostrelor

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea
operatorului

economic

Motivul respingerii/descalificării

S.R.L. ’’POWERS 
EMBROIDERY”

Bunurile prezentate în calitate de mostre nu corespund cerinţelor tehnice 
solicitate, şi anume:
- conform documentaţiei de atribuire s-a solicitat mantie cu mânecile fixate 
extinse până la partea de jos, lărgimea la tiv fiind de 30 cm, iar lungimea robei 
de 1,10 -  1,20 m, în funcţie de mărime, însă. operatorul economic, conform 
mostrei prezentate, oferă mantie cu mânecile fixate extinse până la partea de jos, 
lărgimea la tiv fiind de 29 cm, iar lungimea robei fiind de 1,07 m;
- conform documentaţiei de atribuire s-a solicitat tocă cu partea superioară 
alcătuită dintr-un patrat garnisit în centru cu un nasture, de care se agaţă o aţă de 
40 cm şi cu partea interioară ce constă dintr-un cilindru a cărui înălţime este de ~ 
9 cm, însă, operatorul economic, conform mostrei prezentate, oferă tocă cu partea 
superioară alcătuită dintr-un patrat garnisit în centru cu un nasture, de care se 
agaţă o aţă de 42 cm şi cu partea interioară ce constă dintr-un cilindru a cărui 
înălţime este de ~ 11 cm;
- conform documentaţiei de atribuire s-a solicitat eşarfa cu lungimea de 125 cm 
şi lăţimea de 12 cm, a cărei colţuri au formă triunghiulară -  pe o distanţă de 10 
cm, iar pe ambele părţi ale acesteea este imprimat logo-ul USMF ’’Nicolae 
Testemiţanu”, însă, operatorul economic, conform mostrei prezentate, oferă 
eşarfa cu lungimea de 123 cm şi lăţimea de 11,4 cm, având un colţ sub formă 
triunghiulară -  pe o distanţă de 10 cm, iar un altul sub formă triunghiulară -  pe o 
distanţă de 9,5 cm, şi logo-ul USMF ’’Nicolae Testemiţanu” lipit.

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]

3



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 □

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:__________________________________

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului economic

Cantitate,
bucată

Preţul
unitar

(fără TVA)

Preţul total 
(fără 
TVA)

Preţul total 
(inclusiv 
TVA)

Anularea procedurii de achiziţie publică:

în temeiul art. 71 alin. ( l) lit . d) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.

Argumentare: Autoritatea contractantă a decis anularea procedurii de achiziţie, din considerentul că 
unica ofertă prezentată nu corespunde necesităţilor şi cerinţelor indicate în documentaţia de atribuire.

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

Denumirea operatorului economie Data transmiterii Modalitatea de transmitere
S.R.L. ’’POWERS EMBROIDERY” 04.01.2022 e-mail

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

4



16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

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

(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 încheiat:

Denumirea
operatorului

economic

întreprinderea: 
Cu capital autohton/ 

Cu capital 
mixt/asociere/

Cu capital străin

Numărul 
şi data 

contractului
Cod CPV

Valoarea
contractului Termen de 

valabilitate al 
contractuluifără TVA

inclusiv
TVA

18. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi) (rubrica dată se completează 
doar în cazul în care Ia 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/loturilc 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:

Cerneţchi Olga



DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizilii publice ,/

de inchoiere а acordului-cadru tr

de anulare а procedurii de atribuire tr

Nr.l din 17.0L2022

1. Date cu рriчirе la autoritatea contractantй:

2. Date сч privire la рrосеdurа de atribuire:

а CR Ocniva
Or.Ocni
1 007б01 09750
Str 51

027121459
0271222,/6

.ruE-mail
://www.diocnita.md/

Silvia Chistruga,
06,721,794з s.chi

/cerctea ofertelor de preluri Licitalie deschisё

пАltеlе:

Вuпuri/ Servicii п Lucrlri

Produse
09 1 000000-0

proceduri
alegerea

licitdecdt a!iaaltoraplicdrii

Nr: 2i049331
Link-ul: https://mtender.gov .md/plarrs/ocds-

1-MD-164059,79712]'0ьз
:28.1,L202|Data

cadrul portalului
l,t ll;w . m t е пdе r. g оу. m d.)

(,се уа diпiпdiсар deчrа atribuireroced

/ achtzitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

Data:
Link-ul:

publicat in ВАРАпuп{ de inten{ie

пАсоrd-саdru пSistеm dinamic de achizilie
/Licitalie electronicё пСаtаlоg electronic

АМ; ASCNCN пВugеtпВde ugetstat;пВugеt
localА1 SurseteSurseп

Sursa de fiпап{аrе

48з000,00

1

Localitate
IDNo

Numйr de telefon
Numйr de fax

Adresa de internet
реrsоапа de contact (пumе, рrепumе,
lеlеfоп, e-mail)

Tipul procedurii de atribuire aplicate

рrосеdurа de
Tipul obiectului contractului de achizi!ie/

Obiectul
Cod СРV
Expunerea motivului/temeiului

atribuire

Platforma de achizilii publice utilizatй

Tehnici qi instrumente
atribuire

specifice de

vаlоаrеа estimatй



3. Сlаrifiсйri privind documentalia de аtriЬuirе:
(Se va complela iп cazul tп care aufost solicitate clarificdri)

Data solicitйrii clarificirilor

Ехрчпеrеа succintй а solicitйrii de
сlаrifiсаrе
Ехрuпеrеа succintй а rйsрuпsului
Data transmiterii

4. Modificйri ореrаtе in documenta{ia de atribuire:
(Se va completa iп cazul tп care aufost operate modфcdri)

Rezumatul mоdifiсйrilоr
Publicate iп BAPialte mijloacelor de
iпfоrmаrе (dupd caz)

[Iпdiса!i sursa utilizatd;i data publicdriiJ

[Iпdicali пumdrul de zileJ

5.Pin5lаtermеnul-linritiЩ),аudepusofertа1ofеrtаn{i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1 Vento Retail SRL 1 0096000447 1 2 Novac Vadim

6. Informa{ii privind ofertele depuse 9i documentele de calificare 9i аfеrепtе DUAE рrеzепtаtе de
сitrе operatorii economici:

f)епumirе document vento Retail
SRL

Operator
economic 3

lc
Operator

economic п

DUAE prezentat

Specificatii de рrеt prezentat

Specificatii tehnice prezentat

Сеrеrе de participare prezentat

Declaratie privind
valabilitatea ofertei

prezentat

Cerlifi cat de inTegistrare
а intreprinderii

prezentat

Ехtrаsul din registrul
реrsоапеlоr juridice

prezentat

certificat de atribuire а
contului bancar

prezentat

certificat de efectuarea
sistematica а platii
impozitelor

prezentat

Lista statiilot РЕСо prezentat

Actul се atesta dreptul
de а liчrа Ьuпuri si act
се сопfirmа calitatea
bunurilor.

prezentat

2

Denumirea operatorului economic

Termen-limitй de depunere qi deschidere
а ofertelor рrеlчпgit (durэd caz)

се constituie oferta



(Iпfоrmаliа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdiса tп coпformitate сu сеriп!еlе
diп dосumепtаliа de atribuire ;i se уа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrех,епtаt, пu соrеsрапdе (tп

cazul сdпd dосumепtul а fost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriп!еlоr de саlфсаrе))

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

* itl cazul utilizdrii licitatiei еlесlrопiсе se уа iпсliса preytl ofertei Jiпale
(Iпfоrmа{iа priviпd "C'rlre.spuпderea cu сеriп!еlе de caliJicare" ;i "Corespuпderea cu
specdica|iile tеhпiсе " , se уа сопsеmпа рriп; ,, + " iп cazul corespuпderii ;i рriп ,, - " iп cazul
пecorespuпderii)

8. Pentru elucidarea uпоr песlаritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei cu
сеriп{еlе stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаI de scЙzut)
s-a solicitat:

9. Ofertanlii respinqi/descalificali:

10. Modalitatea de ечаIuаrе а ofertelor:

pentru fiecare lot п
pentru mai multe loturi cumulate п
PentTu toate loturile ,/
Alte limitбri privind пumйrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Iпdica|iJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre}ul cel mai scdzut /
costul cel mai scйzut п
Се1 mai bun rароrt calitate-pre1 П

Cel mai bun raport calitate-cost п

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multe criterii de atribuire, se

llor iпсJiса loate crileriile de atribuire aplicate ;i dепumirеа lolurilor аfеrепtе)

J

Dепчmirеа
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei
(йrП

тчА)*

cantitate
qi unitate

de mйsuri

Соrеsрчпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice

Benzinй А 95 SRL Vento
Retai1

54549,00 З300 Litri + +

Motorinй
Er-rro 5

SRL Vento
Retail

420600,00 З0000 Litri + +

Ad-Blue SRL Vento
Retai1

]7з2,00 400 Litri + +

Denumirea оDеrаtоrulчi есопоmiс yIotivul rеsрiп gerii/descalifi сйrii

Dепumirеа
lotului

Iпfоrmа{iа solicitatйData
solicitirii

Operatorul есопоmiс



12. Informafia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:
(Se va completa репtru loturile care аu fost atribuite iп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport
calitate-pretr sаu cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

Denumire factorul 1 Ponderea

DenrLmire tЪctorr-rl п Ponderea

.1_3. Rеечаluаrеа ofertelor:
(Se va completa in cazul in care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul rеечаluйrii ofertelor
Nlodificйrile operate

14. tn urmа ехаmiпiri, evaluirii Ei соmраririi оfеrtеlоr depuse in саdrul procedurii de аtriЬuirе
s-a decis:
Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicй:

tn temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

15. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de lucru репtru achizi{ii:

(Iпformarea operatorilor есопоmiсi implicali tп procedura de atribuire despre deciziile grupului
de lucru репtru achizilii se realizeazd tп coпformitate сu prevederile art. 3 ] al Legii пr. ] 3 ] diп 3

iulie 2015 рriviпd achizi|iile publice)

in cazul in care valoarea estimatё а
contractului este mai micl decAt pragurile

/ б zi|e in cazul transmiterii comunicёrii
prin mij 1оасе electronice qi/sau fах п

4

Denumirea
operatorului

есопоmiс

Pre{ul uпitаr
(fйrП ТYА)

Pre{ul total
(fйrй ТVА)

Benzin5 А 95 vепtо Retail
SRL

litri 16,53 54549,00 65472,00

N4оtоriпй
Еurо 5

Vепtо Retail
SRL

litri 14,02 420600,00 504600,00

Ad-Blue vento Retail
SRL

litri 19,33 7]з2,00 9280,00

482881,00 579352,00

|0,01.2022Vento Retail SRL

16. ТеrmепuI de a;teptare репtru incheierea contractului:

Factorii de ечаluаrе yаlоаrеа din оfеrtй Punctajul Calculat

Dепumirеа
lotului

Cantitate qi

unitate de
шйsчrй

Pre{ul total
(inclusiv
тчА)

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

e-mail,



prevazute la art. 2 а|iп. (З) al Legii nr. 131

din З iulie 2015 privind achiziliile publice
П 11 zile in cazul netransmiterii
соmuпiсйrii prin mijloace electronice qi/sau
fах п

Tn cazul in care valoarea estimatй а
contractului este еgаlё sau mai mаrе decбt
pragurile prevйzute 1а art. 2 alin. (3) а1 Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

п 11 zile in cazul transmiterii соmuпiсйrii
рriп mijloace electronice qi/sau fax п
П 16 zile in cazul netransmiterii
comunicйrii prin mijloace electronice qi/sau

fах п

(Seleclali lеrmепul de asleptare respeclal, Calcularea lеrmепеlоr previizule de Legeaпr. ]3] diп
3 iulie 2015 рriviпd achizi|iile publice, iпсlusiч а lеrmепеlоr de a;teptare, se фсtuеаzd iп
coпformilate сu preyederile TITLLILUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Ciyil
al Republicii Moldova).

17. Сопtrасtчl de achizi{ielacordul-cadru incheiat:

18. Iпfоrmа{iа privind achizi{ii publice dчrаЬilе (achizi{ii verzi) (ruЬriса dati se completeazi doar
in cazul in саrе la рrосеdurа de achizi{ie publicй au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a
incheiat сопtrасt/сопtrасtе pentru lot/loturi pentru саrе аu fost aplicate criterii de
durа

Рriп prezeпtct clare de sеаmd, grupul de luсru declarii сd tеrmепul de aqteptare репtru iпcheierea
coпtractului./contractelor iпclicate а fost respectat (ехсерtdпd cazurile prevdzute de art, 32 аliп. (3) aI
Legii пr. 131 diп 3 iutie 20l5 priviпd achizi|iile publice ), рrесum qi сd tп cazul dерuпеrii coпtesta{iilor
qi/sau recep|ioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aafost ехаmiпаtе qi solu|ioпate.

Рriп рrеzепtа clare de sеаmd, grupul cle lucru репtru achizi|ii сопfirmd corectitudiпea desfdqurdrii
procedurii de achizi|ie,fapt репtru care poartd rdspuпdere сопfоrm preyederilor legaletп vigoare.

Сопduсйtоrчl grupului de luсru pentru achizi{ii:

Ivan ZAHARCO
Q{umе,Рrепumе)

5
.d

qi data
It[umйrul

09000000-0 482881,00 579352,00 3!,12.2022SRL Yепtо
Retail

э l7.01.2022

(DA/IvU)

(iпdiсауi suma cu TVA)

Prelul cel mаi scdzut о

crlsltll cel mаi scdzLrt Е

Cel mqi Ьuп raport cqlitate-pre| а

Cel mai Ьuп raport calitate-cost ч

*

Dепumirеа
ореrаtоrului

economic

Cod СРV

yаlоаrеа contractului теrmеп de valabilitate
al

со ntractului/acord u l ui
-cadru

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

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

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

Criteriul de atribuire pentru lotul/Ioturile репtru саrе аu fost
aplicate criterii de durabilitate:



DARE DE SEAM Ă  

de atribuire a contractului de achizit

model-tip

ii publice □
de încheiere a acordului-cadru 
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 18 din 17 ianuarie 202 '2

□
□

1. Date cu privire ia autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante IMSP s c m c : ’’Valentin Ignatenco”
Localitate Mun. Chişină u
IDNO 1003600152640
Adresa Str. Grenoble, 149
Număr de telefon 022 72 57 66
Număr de fax 022 72 57 66
E-mail oficial vienatenco(ă)kis.md
Adresa de internet www.vienatelnco.nid
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Morari Natalia, 069 911 793 
natalia morari(a),inbox.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea of
□Altele: find

îrtelor de preturi nLicitatie deschisă 
Icaţi]

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

Bunuri □ Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei Servicii de asigurare a ordinii publice pentru 
anul 2022

Cod CPV 75242000-4
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă) !
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.sov.md)

Nr: 21048140
Link-ul: ords-b3wdp1-MD-1638794243447

Data publicăi ii:06 dece3mbrie 2021
Platforma de achiziţii publice utilizată □ achiziţii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data:

WT ~ '  *

Link-ul:
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

□Acord-cadn 
□Licitaţie ele

a □ Sistem dinamic de achiziţie
ctronică nCatalog electronic

Sursa de finanţare □Buget de s 
□Surse exten

tat: nBueet CNAM; nBuget CNAS; 
ie; nAlte surse: fondator

Valoarea estimată (lei, fă ră  TVA) 400 000,00

1

http://www.vienatelnco.nid
http://www.mtender.sov.md


3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fo s t solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor -

Denumirea operatorului economic -

Expunerea succintă a solicitării de clarificare -

Expunerea succintă a răspunsului -

Data transmiterii -

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor -

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

-

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

-

5. Până la termenul-limită (data 18 decembrie 2021__, ora 15 :00), au depus oferta 4 (patru)
ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1. SRL ”DVS SERVICE” 1004600013407 Litvinocv Ilie
2. SRL ’’Delta Forţa” 1003600042923 Budăi Alexei
3. SRL ’’Arsenal ” 1005600039187 Haruţa Vasile
4. ÎS”Servicii Paza MAI” 1010600043506 Sava Serghei

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

S R L ”DVS 
SERVICE”

SRL ’’Delta 
Forţa”

SRL ’’Arsenal ” ÎS Servicii Paza 
MAI

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

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

- + + +

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

Licenţa prezentat prezentat prezentat prezentat
Formularul ofertei prezentat prezentat prezentat prezentat
Anexa 22 prezentat prezentat prezentat prezentat
Anexa 23 prezentat prezentat prezentat prezentat
Date despre participant prezentat prezentat prezentat prezentat
Cazier judiciar prezentat prezentat prezentat prezentat
Caracteristica fiecărui 
gardian

prezentat prezentat prezentat prezentat

Caracteristica de la prezentat prezentat prezentat prezentat
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IGP
Copia contractelor de 
munca

prezentat prezentat prezentat prezentat

Harta de amplasare a 
fiecărui gardian

prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificate de 
perfecţionare

prezentat prezentat prezentat prezentat

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

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preţul
ofertei

(fără
TVA)*

Cantitate 
şi unitate 

de
măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice

Lucrări de 
reparaţie în 
cabinetul 
Renghenologic

SRL ’’Sagitod 
Grup”

273 361,87 buc corespunde corespunde

SRL ’’Unicons AI” 310398,24 buc Nu corespunde Nu corespunde

SRL ’’Servicons 
Plus”

368 671,40 buc Preţ majorat Nu corespunde

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

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

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată Rezmatul răspunsului 
operatorului economic

20.12.2021 Autoritatea contractantă 
a solicitat de la 
operatorul economici 
poziţionat pe primul loc 
după preţ prezentarea 
documentelor în 
original cu ştampila 
umedă

La data de 21.12.2021 operatorul 
economic pozioţionat pe primul 
loc a prezentat documentele 
solicitate

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
- -

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:_______ _____________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preţul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
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 fo s t atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate- 
preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor -

Modificările operate -

A

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv 
TVA)

Servicii de 
asigurare a 
ordinii publice 
pentru anul 
2022
(februarie-
decembrie)

SRL ”DVS 
SERVICE”

bucată 40 759,33 448 352,63 538 023,20

Anularea procedurii de achiziţie publică: 

în temeiul art. 71 alin. lit
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Argumentare:

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transm iterii M odalitatea de transm itere

SRL ”DVS SERVICE” 22 .12.2021 e-mail
SRL ’’Delta Forţa 22 .12.2021 e-mail
SRL ’’Arsenal” 22.12.2021 e-mail
ÎS ’’Servicii Paza MAI” 22.12.2021 e-mail

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

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

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

□  6 zile în cazul transm iterii comunicării 
p rin  mijloace electronice şi/sau fax □
□  11 zile în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice şi/sau fax □

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Numărul 
şi data

contractului/ acordului- 
cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/a 

cordului- 
cadru

Iară TVA inclusiv
TVA

SRL ”DVS 
SERVICE” 07/22

17.01.2022 75200
000-8 448 352,63 538 023,20 31.12.2022

*La data de 27.12.2021 SRL ’’Arsenal ” a înaintat contestaţie către ANSC împotriva deciziei din 
18.12.2021, însă conform scrisorii ANSC nr. 05/54/22 din 11.01.2022, am fost informaţi 
despre faptul că, SRL ’’Arsenal” şi-a retras contestaţia.

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 (DA/NU) NU
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verzi)?

Valoarea de achiziţie cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (Iei 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 o 

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 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:
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DARE DE SEAMA

de atdbuire a contractului de achizilii publice
de incheiere a acordulu i-cadru
de anulare a procedurii de atriburre

Nr )S din |1 il )n)1
Date rivire la autoritatea contractanti:

X

tr
o

Da

cu al con
f)enumirea autorititii contractante Primdria or.Ghindesti
Localltat€ Or.Gh indesti
IDNO I 00760 r 0034 I 5
Adresa Or.GhindesJi,str.Fab4cii 3
Numir de telefon 02507 ls 39 I 016'180'117
Numir de fax 025071535
E-mail oficial
Adresa de internet primaria-or. gtrindesti@mail.ru
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- Galina Krauss - 07 67 807 17

te cu la ura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate X Cererea ofedelor de preluri llicitalie deschisd

n{ltele: FrydiculiJ
l'rocedura de achizi(ie repelati (dupa cazl Nr: -
Tipul obiectului contractului de achizitie/
aco rdului-cadru

Bunuri x Servicii I Lucriri I
Obiectul achizitiei Produse alimentare
Cod CPV rs800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor

,p!e c!414_&!!lJEt!q!te 49!!!E@
Procedura de atribuire a" *- ira;ro an ,aarui
por talul ui guv ername ntal www. mtender. gov.md)

Nr: 2'1048697
l,ink-ul: .oe4s:UUOsLMp:.lpgSEZZgOgZo
Data publicdrii: 1S dec 202i, 10:47

Platforma de ac!izilii publice utilizati X achizitii.md; I e-licitatie.md; I yptender.md

Procedura a fost inclusi in planul de achizilii
publice a autoritif ii contractante

xDa cNu
Link-ul cltre planul de achizilii publice publicat:

Anun! de rntentie publicat in BAP (dupd caz) Data: 15 dec 2021
L i n k-u I : olds.b.QwO s1.Ut!.1,@q5qZl9O9Z9

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dund caz)

rAcord-cadru nSistem dinamic de achizitie xlicitatie
electronicd nCataloe electronic

Sursa de finanlare xBuget de stat; trBuget CNAM; lBuget CNAS; osurse
externet irAlte surse: [Indicatil

Valoarea estima(A tlci, fjrd TVA) 351 378,41

Clarifi ciri privind documentafia de atribuire:
(Se va completa in cazul tn care aufost solicitate clarificdri)

Data solicitirii clarificirilor

_ 
DeDumirea operatorul ui economic

15 dec 2021 , 11 .42

16 dec 2021 10.49

Expunerea succinti a solicitirii de clarificare care este perioada de livrare?
Concretizarea % de grasime



Expunerea succintl a rdspunsului 0 1.0 1.2022 -30.06.2022
apte 2.5aA paket smintina 10% paket chefirul 2.5% paket
cascavalul 45% kg brinza de vaci 5% paket untul 72.5% paket
(unitatea de masura este indicata si in anunt si in loturi -amb

Data transmiterii 16 dec 2021, 09:15
16 dec2021.11:44

Modificiri operate in documentalia de atribuire:
(Se va complela in cazul in care aufost operate modificdri)

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare
(dund caz)
Termenlimitd de depunere $i deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

PAni la termenul-limiti au deous ol'erta l5 ol'ertanti:
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocialii/

administratorii
I SRL "Lovis Angro" 1007600043788 Sofrone Lilian
2 SRL BAGUETTE t014600037741 Cebotari Valentin
3 SC ''VILLA PRODOTTI'' S.R,L 1016600007719 Asrici Alexei
4 DANT-Agro SRL 1003609001903 Ferfe{chi Adrei
:) SA Fabrica de unt din Floresti 1003607011922 Grigoras Pavel
6 SC ..Brodetchi" SRL 1004606001297 Strut Ruslan

Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare $i aferente DUAE prezentate de citr€
torll economlcl

(lnjttrntolia privind denumirea dctcumentelor prezenldte se va indica in conJbrmitate cu cerinlele din
documenlalia de atribuire Si se va consemna prin. prezentat, neprczentat, nu corespunde (in cazul
ctind documenlul afosr prezentut, dar nu corespundecerinlelor de calificarel

o econom

Denumire
document

Den umirea operato rului economic
SRL

"Lovis
Anqro"

SRL
BAGUETTE

SC "VILLA
PRODOTTI"

S.R.L

DANT-Agro
SRL

SA Fabrica
de unt din
Floresti

sc
,,Brodetchi"

SRL
Documentele ce constituie oferta

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea
tehnicd

prezental prezental prezentat prezentat prezentat prezenlal

Propunerea
financiard

prezentat prezentat prezental pfezentat prezentat prezemal

DT]AE prezerltal prezentat prezenlal Drezentat prezentat prezentat
Gafantiil pentru
oferld
klunii cuz)

pfezental prezcntat prezentat prezentat prezenlat prezenlat

Se yu
Docrrmente de calificare

l)0cument I
Document n

nlormatia orivind erea ofertelor cu solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economlc

Pre!ul ofertei
(fEri TVA)8

Cantitate Si
unitate de
mlsurd

Corespunderea
cu cerinlele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Produse
aiinlen ta re

SRL "Lovis Angro" 7 4006.40 Lot Da Da
SRL BAGUETTE '7 4066,42 lot Da Da

P rodu sr
alinrenta re
(o trir )

SRL "Lovis Angro" 5 750,00 Lot Da Da
DANT-Agro SRL 7500,00 Lot Da Da
SRL BAGUETTE 5999.99 Lot Da Da
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Produse din
carne

SC "VILLA PRODOTTI"
S.R.L

8s250,00 Lot Da

94666,50 Lot Da

Produse din
peste

SRL "Lovis Angro 9466,67 Lot Da Da
-TaLalcuEtre 9666,00 Lot Da Da

Produse
lactate

SA Fabrica de unt din
Floresti

7364r,30 Lot Da

Produse de
Danificatie

SC,B.odetchi" SRL 13284,00 Lot Da Da

Fructe SRL "Lovis Angro" 16739,00 Lot Da Da
SRL BAGUETTE 16740.00 Lot Da Da

Legume SRL "Lovis Angro" 65591,00 Lot Da Da
s-LBAGUETiE 65 591,10 Lot Da Da

Pentru elucidarea unor neclarit5li sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu,cerin-tele

stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificareg anormal de scdzut) s-a solicitat:

Data
solicitirii

Oferta
Denumirea oPeratorului economic

SRL BAGUETTE

Motivul respingerii/descalifi cirii
Pretul m-ai mare decit a concurentului

DANT-Agro SRL Pretul m-ai mare decit a concurentului
Modalitatea de evaluare a ofertelor:

* in cazul utilizdrii licitaliei eleclronice se va indica prelul oferteifinale
(lnformalia privind " clore.spuncJered cu cerinlele cle'calificare" qi "Corespunde,rea cu specificaliile
'teinice"', si va consemna prin: ,,i " tn cazul corespunderii $i prin,,-" in cazul necorespunderii)

Pentru tlecare Iot x
Pentru mai multe loturi cumulate D

Pentru toate loturile n
Alte limitari privind numdrr.rl de lotr.ri care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: Fndicalil

Justillcarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aPlicat:

Preful cel mai scazut x
Costul cel mai scdzut tr
Cel mai bun raport calitate-Pre! !
Cel mai bun raport calitate-cost -

InformaJia privind factorii de evaluare aplica{i:
(Se va completa penhu lolurile cari ai fost atribuite in baza ffiteriilor: cel mai bun rapott calitate-

t)re{ sau cel mai bun ruport calilate-cosl)

(in cazut in care in cadrul procedurii tle attibuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire' se vor

inclica toate criteriile tle atr.ibuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

Reevaluarea ofertelor:

Denumirea oPeratorului economic I

Denurnir. fdil"rul I Ponderer l

Valoarei din ofertd Punctajul calculat
Total

n--,,,-1,- a""r^-,I - Pdn.lerc,

Denumlrea oDeratorulul economlc

Denumirc factorul i LPondefea

Total

Denu ife facorul n Pondgrea

(Se va completa in cazul in care ofertele aufost reevaluale repetat)



Motivul reevaludrii oferteloi

In urrna eramini.i. 
"t 

alui.ii.si. co'n pararii oEiGloffi
ALli bui rea contractu lui de achizitie publica./acordului-cadm 

:

Modificirile

Anulare a procedurii de achizif ie publicl-

L'r temeiul art. 71 alin. _ lit
Argumentare:

decis:

Denumirea
lotului

Denurnirea
operatorului

economic

Cantitate $i
unitate de
mdsuri

Prelul unitar
(mrn TVA)

Pre{ul total
(flr[ TVA)

Pre(ul total
(inclusiv TVA)

Produse
alimentare

SRL "Lovis Angro,' I lot 74 006,40 74 006,40 87 348,00
Produse
alimentare (oud)

SRL "Lovis Angro,, l lot 5 750,00 5 7s0,00 6 900,00
Produse din
cArne

SC "VILLA
PRODOTTI" S,R,L

l lot 85 250,00 85 250,00 102 300,00
Produse din
pesre

SRL "Lovis Angro" I lot 9 466,67 9 466,67 r1 360,00
Produse lactate SA Fabrica de unt

din Floresti l lot 73 641,,30 73 64r,30 80 200,00
rroquse oe
pan ificatie

JU,,t'rooetcnl_
SRL l lot 13 284,,00 13 284,00 14 350,00

! ructe SRL "Lovis Angro,, I lot l6 739.00 t6 739,00 19 567,50SnL "t-ovis engro- I lot 65 591,00 65 591,00 71 863,00

_._- rr.rur ru4.-ea u peralorllor
Denumirea operatorului

economic
gIlL 'rlovis Angro-

deciziile sru ui de lucru
Data transmiterii Modalitatea d€ transmitere

e-mailSRL BAGUETTE e-maltDL "VILLA PI<()DOTTI'' S.R.L 27.'12.21 e-mailDANT-Asro SRL 
--SA Fdbrl;a de unfOin proresti

27.12.21 e-mail
27.12.2'l e-mail

SC ,,Brodetchi" SRL 27.12.21 e-mail

Informa torilo economici

(lttformarea operalorilor economici impticali in procerlura de atribuire despre deciziile grupului delucru pentru achizilii se realizeazd in ionfo)minte cu prevederile art. 3I al Leg:ii ni.'jst ain s iuti,2a 1 5 privind achiziliile publicel

(selectut.i 
-termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3l ctin 3iulie 2015.pritind achizitiile publice, inclusiv a rermenelor de a;teprare, se efectueazd in conformitarecu prevederile TITLULUI IV Capitotul I (Calcularea Termenului) al Coriului Civit al RepubliciiMo ldot'a).

deulTI ermenUl de astenfrre npn
llr ca./ul tn care valoarea estirnatd a contraclului este
rn a i nr icd decdt pragurile prevAzute la arr. 2 alin. (3)
al Lcgii nr. l3 j din I iulie 2015 privind achizitiile
p rrbJic e

Il) ca.llll rn care valoarea eslitnatA a contractului este
egall sau mai mare decAt pragurile prevdzute la art. 2
alin. ri) al Legii nr. l3tdinl iulie )015 orivind
achizitiile publice

tru incheierea contractului:

I x 6 zile in cazul rransmirerii 
"ornunic,4.r, 

pnn 

-
mtlloace electronice si/sarr fav I
L_.r I I lrte tn caTul netransmirerii comunicdrii orin
mijloacc electrorrice si/sau fax -
rr I I zle In cazul transrnlterii comunicdrii prin
mijloace electronice si.rsau fax u
Lr to zlte In cazut netransmiterii comunicdriiprin
mijloace electronice $i/sau fax n



Con tractul de achizi

Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica dati se completeazi doar in cazul in
care la procedura de achizilie publicd au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a incheiat

contract/contracte pentru Iot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitat€):

Pritt prezenla dua de seamd, gruput rte lucru tleclard cri termenul de (tsteptare pentru tncheierea(ontfttclul ui/contrat'telor indicate (t fost respeclat (exceptrtntl cazurile prevdzute tti art, 3) alin, (3) at Legiirtr' lJl tlitt 3 iulie 2015 privind. cltizitiile publice ), precun Si cri ii cazul depunerii contestaliilor Ei/saurecepTfundrii rapoqrtelor de monitorizqre, dceastea au fost examinate si sorutionflte,

Prin p_raz.enIo dore tle setmd, grupul de lucru pentru achixilii con/irmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de uchi:i1ie,.fnpt pentru c(re po rtd rrtspuntlere conJitrm prevedarilor legale in vigoare.

Conducdtorul grupului de lucru pentru achizitii:

Bulut Mihail

ul-ca dru incheiat:
Intreprinderea

:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strdin

Numirul
$i data

contractului/
acordului-cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al
contractului,/a

cordului-
cadru

I)enumirea
operatorulu

i
economic

IErI
TVA

NKL ''LOVIS
Angro"

sC;vnra
PRODOTTI"
S.R.L

Cu capital
mlxt

05 0l 2022 2022-
0000000071

dinl0 0l 2012

15800000
-6 t7 t6t3,06 197038,50 31.12.2022

Cu cap ital
m irt

r022 2022-
000000033_u
dinl5.0l 2022

15800000
-6 8 5250,00 102300,00 31.12.2022

!A raDnca oe
Lrnt din Floresti

Cu capital
mrxt/asoctere

0:01 1022 2422-
0000000042

dinl9 .01 .2422

r5800000
-6 7J 61 I ,30 80200,00

3t.122022

SRL
Cu capitai
autohton

0i 01 t022 2022-
000000020:

Dinl2.0l202
2

15800000
-6 1328.1,00 t4350,00

31.12.2022

Au fost aplicate criterii pentru achizitii publice durabile (achizitii
_ver4)L
Valoarea de achizilie cu TVA din contract/ contracte a
lotllui/loturilor pentru c:tre au fost aplicat€ criterii de
4!l's!itrlqt9 0c44Di , _.
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicat€ criterii
dc 4,ry!!!t!4!e'
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost
aplicate criterii de du rabilitate;

NU

393 888,5
(indicali suma cu TVA)

Prelul cel mai scAzut !
Costul cel mai scbzut I

Cel mai bun rapoft calitate-prel !
Cel rnai bun raport calitate-cost I

(Nurnc. Prenumc) (SemnAtufa)

















Nr.03 diп |7.01.22

Date сч privire la autoritatea contractanti:

DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizi{ii publice

Date cu privire la рrосеdчrа de atribuire:

I)епчmirеа autorititii contractante Счrtеа de Apel Chisinau
Localitate Republica Moldova, Chisinёu
IDNo l0l360l000059
Adresa МD-204з. mun.ChisinЁu. str. Teilor 4

Nчmйr de telefon 022409 l05.079601690
Nцmйr de fax 022 бз54з2
E-mail oficial vasile.cuculescu@i ustice.md
Adresa de internet https ://сас. instante j ustice.md/

Persoana de contact (пumе, рrепumе, tеl|,фп, е-
пail)

vasile cuculescu

Tipul procedurii de аtriьuirе aplicate пСеrеrеа оfеrtеlоr de рrеtчri
Рrосеdчrа de achizitie repetatй (duрd caz) Nr:
Tipul оЬiесtчlчi contractului de achizi{iel
асоrdчlчi-саdrч

Вчпчriп Щ LчсrЁriп

obiectul achizitiei servicii de cleanins (curбtenie si isien6)
Cod СРV 90900000-6

Ехрчпеrеа mоtiччlцi/tеmеiцlчi privind аlеgеrеа
рrосеdчrii de аtriЬцirе (iп cazul aplicй,ii altor
proceduri decdt licitatia deschisd)
Рrосеdчrа de аtriЬчirе (se va iпdica diп cadrul
р or t al ul ui guу еrп аm е пt al wyyyy. mt е п de,r, gоv. md )

Nr: 21048270
Link-ul: ocds-b3wdp 1 -MD- 1 б389б05945 87

Data publicйrii: 8 dec 2021
platforma de achizitii publice utilizatй + achizitii.md: п e-licitatie.md; п yptender.md

D-ллл,l..-л л fл^] :_лl,,^х л_
+Da пNч

l l ч!Ецчt а 4 luýa lцLlцD4 rц рr4rlцa uý 4Lrlrлll

publice а autoritй{ii contractante Link-ul сёtrе planul de achizilii publice publicat:

Апчп{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd cclz) Data:

Link-ul:
Tehnici qi iпstrчmепtе specifice de atribuire
(duod caz)

пАсоrd-саdrч пSistem dinamic de achizilie
пLicitatie electronici пСаtаlоg electronic

Sursa de fiпап{аrе *Buget de stat; пBuget CNAM; пВчgеt CNAS; cSurse
ехtеrпе: пАltе surse: [Iпdicatil

YаIоаrеа estimatfi (ei, jdrd TVA) 400 000



Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa tп cazul tп care aufost solicitate clarфcdri)

Data solicitйrii clarifi сйrilоr
Dепчmirеа ореrаtогчlui economic
Ехрчпеrеа succinti а solicitйrii de clarificare
Ехрчпеrеа succintй а risрчпsчlчi
Data transmiterii

Modificiri ореrаtе in documenta{ia de аtriЬчirе:

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

Informatii privind ofertele depuse Ei documentele de calificare Ei aferente DUAE prezentate
de сёtrе operatorii economici

Rеzчmаtчl modificйrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare
(duрd caz)

Рпdiса|i sursa utilizatd si data publicdriiJ

Теrmеп-limiti de dерчпеrе pi deschidere а
оfеrtеIоr prelungit (dupd caz)

[Iпdiса|i пumdrul de zileJ

Рiпб la termenul-Iimitё (data 21l2z021 00:00), au depus oferta 5 ofertan{i:
Nr. Dепчmirеа operatorului economic IDNo Asocia{ii/

administratorii
1. Terra Facility"SRL 010600034214 Ludmila Slopetchi
2. ,,Easy Сlеап" SRL 01 860004l 726 Mircea Nita
3. .. Euroservices Cleaninq" SRL 0l4600006925 Petru Danu
4. ..Elina Service" SRL 0l4б00019204 Oleg Сrесiчп

,,Palimira соm service" SRL 0lбб0003l l5б pinzari Alina

economlcl:
Dепчmirе dосчmепt Dепчmirеа ореrаtоrчlчi economic

,,Terra
Facility"SRL

,,Easy
Clean" SRL

,,Euroserviceý
Gleaning"

SRL

,,Elina
Service"

SRL

,,Palimira
com

service"
SRL

Documentele се constituie oferta
(Se va сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)

Рrорчпеrеа tehnicй prezeпtat, Drezeпtat. prezeпtat, prezeпtat, prezeпtat,
рrорuпеrеа fiпапсiаr1 prezeпtat, prezeпtat, prezeпtat, prezeпtat, prezeпtat,
DUAE prezeпtat, рrеzепtаt, prezeпtat, prezeпtat, prezeпtat,
Garan{ia pentru oferta пu s-a solicitat пu з-а solicitat пu s-a solicitat пu s-a

solicitat
пu S-a
solicitat

Documente de calificare
Se vа сопsmпа рriп: prezeпtlxt, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе

Dovada inregistrйrii
persoanei iuridioe

prezeпtat, prezeпtat, prezentat, prezeпtat, prezentat,

Licen}ё sau
autorizatia de
activitate

prezeпtat, prezentat, prezeпtat, prezeпtat, preZeпtat,

Declaratie privind
dotйrile specific,
utilajul
siechinamentul

перrеzепtаt, prezeпtqt, prezentat, prezeпtat, prezeпtat,
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песеSаr.(апаха l3)
prezeпtat, prezentat, prezeпtat, prezeпtat, prezeпtat,

prezeпtat, prezeпtat, prezeпtat, prezeпtat, prezeпtat,

prezeпtat, preZeпtat, preZeпtat, prezeпtat, prezeпtat,

Сеrеrе de participare
(anexa пr. 7),

prezeпtat, prezeпtat, prezeпtat, preZeпtat, prezeпtat,

Lista cu detergen{i,
solu{ii de cur5tat,
emulsii de igienizare,
dezinfectanti.

prezeпtat, prezeпtat, prezeпtat, prezeпtat, prezeпtat,

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdiса iп coпformitate сu сеriп|еlе diп
dосumепtа|iа de atribuire si se vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (iп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu corespundeceriп|elor de calificare))

Informa{ia privind соrеsрчпdеrеа оfеrtеlоr сч cerin{ele solicitate:

* iп cazul utilizdrii licitaliei electroпice se уа iпdica pre|ul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmа|iа priviпd "Corespuпderea сu сеriп|еlе de саlфсаrе" si "Соrеsрuпdеrеа сu specфca|iile
tehnice" , se vа сопsеmпа prin: ,,I" tп cazul corespuпderii si рriп ,,-" tfl cazul песоrеýрuпdеrii)

Репtrч elucidarea чпоr neclaritnfi sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei
сч cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pretului апоrmаl de
scitrzut) s-a solicitat:

Rezmatul rispunsului ореrаtоrчlчi
economic

Dепчmirеа
operatorului

есопоmiс

Рrе{чl ofertei
(ffua TvA)*

Cantitate qi
unitate de
mйsчri

Соrеsрчпdеrеа
еч cerin{ele de

calificare

Соrеs;rчпdеrеа
cu specifica{iile

telhnice

servicii de
cleaning

,,Terra
Facility"SRL

зз5 950.00 12luni. + +

'Easy Clean" SRL з36 000.00 12luni. + +

,, Euroservices
Cleaninq" SRL

з47 988.00 12luni. + +

,,Elina Service"
SRL

з88 464.50 l2luni. + +

,,Palimira соm
Service" SRL

45t 5б0.00 l2 luni. + +

Ofertanfii respinqi/descalifi ca{i:

Dепцmirеа ореrаtоrчlчi economic Motiyul respingerii/descalificirii

certificat de la
Insoectoratul Fiscal
Declaratie privind
lista principalelor
/рrоsйri 3ffectuate iп
ultimii 3 ani de
Date informative
despre ofertant

Dепчmirеа
Iоtцlui

Data
snlicitйrii

Ореrаtоrчl economic Informa{ia solicitati

J



Modalitatea de ечаlчаrе а оfеrtеlоr:
репtrч fiесаrе lot в
pentru mai multe lottrri cumulate п
pentru toate loturile rэ

Alte limitiiri privind пчmёrчl de loturi саrе pot Гr atribuite aceluiaqi ofertant: [Iпdica|iJ

Justificarea deciziei de а пч atribui contractul ре loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

рrеtчl cel mai scf,zut п
costul cel mai scёzut в
Cel mai bun raport caliИte-pret п
Cel mai bun rароrt calitate-cost в

(iп cazul iп care tп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multe criterii de atribuire, se vоr
indica toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)

Informafia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:

(Se va completa репtru loturile care au fost atribuite tп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-
pre| sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

Rеечаlчаrеа ofertelor:

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

моtiччl rеечаlчйrii ollertelor
Modificirile ореrаtе

чrmа examinf,ri. ечаlчirii si соmраrйrii оfеrtеlоr depuse in cadrul рrосеdчrii de аtriьчirе s-inf,ri, ечаlчirii qi соmраrйrii оfеrtеlоr depuse in cadrul р

а decis: Atribuirea contractului de achizi{ie publicё agentului economic ,,Теrrа Facility" SRL care а

dat cel mai sсёzчt pre!.

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

Anularea procedurii de achizilie publicё:

in temeiul аrt. 71 alin. lit

Factorii de ечаlчаrе vаlоаrеа din ofertй Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic l Total

Denumire factorul 1 Ропdеrеа
Denumire factorul n Ропdеrеа

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul п Ponderea

Dепчmirеа
lоtчlчi

Dепчmirеа
ореrаtоrчlчi

economic

Cantitate pi

unitate de
mйsчrй

Рrе{чl чпitаr
(f*rй ТVА)

Рrе{чl total
(fйrй ТYА)

Рrеfчl total
(inclusiv ТVА)

servicii de
cleaning.

,,Terra
Facilitv"SRL 12lчпi 27 995.83 335 950.00 403 140.00
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6.Informarea operatorilor economici despre deciziile srupului de lucru pentru achizitii:
Modalitatea de transmitere

Теrrа Facilitv"SRL 30.12.202l postd, etc

'Еаsч Сlеап" SRL 30.12.202l роýtd, etc

,, Euroservices Cleaning"
SRL

зо.l2.2о2l роstd, etc

,,Еliпа Sеrчiсе" SRL 30.12.202l poqtd, etc

Palimira com service' SRL 30.|2.202| poqtd, etc

Аrgчmепtаrе:

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizi|ii se realizeazd tп coпformitate cu prevederile art. 31 al Legii пr, I31 diп 3 iulie
20l5 priviпd achizi|iile publice)

Termenul de incheierea ntracfului

(Selecta\i tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ]3] diп 3
iulie 20l5 priviпd achizi|iile publice, iпсlusiу а tеrmепеlоr de asteptare, se фсtuеаzd iп coпformitate
cu prevederile TПLULUI П/ Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii
Moldova),

со
ln cazul in саrе чаlоагеа estimati а contractului este
mai miсё decбt pragu,гile рrечёzчtе la art. 2 alin. (3)
al Legii nr. 1 3 1 din З iulie 201 5 privind achiziliile
publice

+ б zile in cazul transmiterii соmчпiсйrii рriп
miiloace electronice si/sач fax п
П l l zile in cazul netransmiterii comunicйrii prin
miiloace electronice si/sau fax п

In cazul iп саrе valoarea estimatб а contractului este
egalЁ sau mai mаrе decбt рrаgчrilе prevйzute la art,2
alin. (3) al Legii пr. 1,3l din 3 iulie 2015 privind
achizi{iile publice

П 1l zile in cazul transmiterii comunicЁrii рriп
miiloace electronice si/sau fax п
П lб zile in cazul netransmiterii comunicirii prin
miiloace electronice si/sau fax п

Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

economrc

Теrmеп de
valabilitate

al
contractului/
асоrdчIчi-

саdrч

,,Terra
Faciliý"
SRL

ачtоhl,оп 22l0з
17.01.
2022

90900000_6 335 950.00 403 140.00 з1,12,2022

Dепчmirеа operartorului
есопоmiс

Data trarnsmiterii

Intreprin
dercla:

Сч capital
autohton/
Cu capital
mixt/arsoci

€r€l/
Cu ca;pital

strйiп

Nчmйrчl
qi data

сопtrасtчlчi/
асоrdчlчi-

саdrч

Cod СРV

yаlоаrеа сопtrасtчlчi

йrй ТVА inclusiv
туА



Informa{ia privind achizilii publice durabile (achizilii verzi) (ruЬriса dаtй se completeazЁ doar in
cazul in care la procedura de achizilie publicй ач fost aplicate criterii de durabilitate 9i s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru саrе au fost aplicate сritеrii de durabilitate):

achiziyii:

Prin prezeпta dare de sеаmd, grupal de lucru declard сd tеrmепul de asteplare репtru iпcheierea
contractului/contractelor iпdicate а fost respectat (ехсерfiпd cazarile prevdzate de ort, 32 аliп, (3) al Legii
пr. 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achiziyiile publice )l рrесum si сd tп cazul depaпerii contestayiilor si/sаu
rесер|iопdrii rapoartelor de mопitоrizаrе, aceaýtea autost ехаmiпаtе si sоlа|iопаtе.

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupal de luсru репtrа achizi|ii сопlirmd corectitudiпea desfisurdrii procedurii
de achizilie,|apt репtru care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale tп vigoare,

Сопduсdtоrul grupului de luсru репtru

Au fost aplicate criterii репtrч achizi{ii publice dчrаЬilе (achizi{ii
verzi)?

(Dд/NU)

Yаlоаrеа de achizi{ie сч ТYА din contract/ сопtrасtе а
lоtчlчiЛоtцrilоr pentru саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

Codul СРV al lоtчlчiЛоtчrilоr репtrч саrе ач fost aplicate criterii
de durabilitate:

Сritеriчl de аtriЬцirе репtrч lotuИoturile репtrч саrе ач fost
aplicate сritеrii de durabilitate:
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DARE DE SЕАМД

de atribuire а сопtrасtчlчi de achйifii publice

Nr. 002 din |4 ianuarie2}Z2

Date сu privire la autoritatea сопtrасtапtd:

Denumirea autoritйtii contractante curtea de Apel chisinau
Localitate _Republica Moldova, ChiqinЁu
IDNo 10lзб0l000059
Adresa .МD-204З, mun.Chisinйu, str. Теilоr 4
Nчmir de tehfon 022409 l05,079601690
Nчmir de fax 022 бз54з2
E-mail oficial ,vasile.cuculescu@iustice.md

Adresa de iпtrэrпеt

Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеIеfоп, е-
mail)

vasile cuculescu

Date сu privire la procedura de atribuire:

Tipul ргосеdчrii de аtriЬчirе aplicate +Сеrеrеа ofertelor de рrе{чri пLiсiИliе deschisi
пАltеlе: [Iпdicatil

рrосеdчrа de achizitie repetatй Иuрd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
асоrdчlчi-саdrч

.Вчпuri п Servicii * Lucriri п

obiectul achizitiei serviciilor postale

Cod СРV 64100000-7

Ехрчпеrеа mоtiччlчi/tеmеiчlчi privind alegerea
рrосеdчrii de аtriЬчirе (iп cazul aplicdrii altor
proceduri dec,it licitatia deschisd)
Procedura de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
р or t al ul ui gltv (| r п аmе пt al www. m t е пd е r. goy. md)

Nr:21048353

]Link-ul : ocds-b3wdp 1 -MD- l 63 90 441 92219

Data publicЁrii: 9 dec 2021
Platforma de achizitii рчЬIiсе utilizati -| achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

Рrосеdчrа а first inclusi in planul de achizi{ii
ршЬliсе а autoritй{ii contractante

пDа пNч
]-ink-ul сёtrе planul de achizilii publice publicat:

Апчп{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd caz) Data:
]-ink-ul:

Tehnici qi instrrrmente specifice de аtriЬчirе
(duрd caz)

+Licitatie еlесtrопiсi пcatalog electronic

Sчrsа de fiпап{аrе -l-Buget de stat; пВчgеt CNAM; пВчgеt CNAS; пSчrsе
ехtеrпе; пАltе sчrsе: flпdicatil

Yаlоаrеа estinrati (ei, ftrй TVA) бl0 000

Clariftcdri рriчiпd doc аmепtа|iа de atrib uire:

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



Data soliciйrii сlаrifiсirilоr
Dепчmirеа ореrаtоrцlцi есопоmiс
Ехрцпеrеа succinti а solicitйrii de сlаrifiсаrе
ExDunerea succintй а rйsрuпsчlui
Data transmiterii

Modilicdri operate iп dосutпепtа|iа de atribuite:

(Se va соmрlеtа iп cazul iп care aufost operate modфcdri)

Iпfоrmа|ii priviпd ofertele depuse si dосumепtеlе de calijicare si аfеrепtе DUAE prezentate de cdtre
operolorii есопоmiсi:

|ia priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se уа iпdica tп сопfоrmitаtе сu сеriп|еlе diп
dосumепtа|iа de atribuire si se vа сопsеmпа рriп: lrrezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (iп cazul
сdпd dосumепtul а fost prezeпtat, dar пu соrеsрuпсIесеriп|еlоr de calificare))

* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se vа indicct pre|ul ofertei fiпаlе
(IпfоrmаУiа priviпd "Соrеsрuпdеrеа сu сеriп|еlе del calificare" si "Corespunderea cu specфca|iile
tehпice" , se va сопsеmпа рriп: ,, + " tп cazltl corespuпderii qi рriп ,,-" tfl cazul песоrеsрuпdеrii)

Rеzчmаtчl modificirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de iпfоrmаrе
(dupd caz)

,[Iпdica|i sursa utilizatd si data publicdriiJ

Termen-limitý de dерчпеrе qi deschidere а
ofertelor prelungit (duрd caz)

[Iпdica|i пumdrul de zileJ

Рdпd la tеrmепаL-himitd (data 22.12.2021 00:00), аu depus oferta 1 оfеrtап|i:

Nr. Dепчmirеа ореrаtоrчlчi economic IDNo Asocia{iil
administratorii

l posta Moldovei |00260002з242 ceaetchii Tatiana

Dепчmirе dосчmепt
Denumirea опеrаtоrчIчi economic

Pogta Moldovei Ореrаtоr economic
aJ

Ореrаtоr economic
n

Documentele се constituie oferta
(se vа сопsmпа рriп: prezeпtart, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)

Propunerea tehnicб prezeпtat,

Рrорчпеrеа fiпапсiаrй prezeпtat,

DUAE Drezeпtat.
Garantia pentru оfеrtй
(duod caz)

Nu s-a solicitat

Documente de calificare
Se vа сопsmпа рriп: prezeпtclt, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе

Dovada inregistrйrii
persoanei iuridice

prezeпtat,

Licen{ё sau autoriza{ia
de activiиte

prezeпtat,

Iпfоrmа|iа priviпd соrеsрuпdеrеа оlеПеlоr са сеriп|еlе solicitate:

Dепчmirеа
lotului

I)епчmirеа
ореrаtоrчlчi

economic

Pre{ul ofertei
(йrаТVА)*

Cantitate qi
unitate de
mlsчrl

Соrеsрчпdеrеа
сч сеriп{еlе de

calificare

Соrеsрчпdеrеа
сч specifica{iile

tehnice
Lot 1 posta Moldovei бl0 000 12luni + +

2



Репtrч elucidarea uпоr песlаritdli sаu сопtirmаrеа апоr date priviпd соrеsрuпdеrео o|erlei сu сеriп|еlе
slabilite tп dосumепtа|iа de atribuire (inclusiv jaýiticarea рrе|ului апоrmаl de scdzut) s-a solicitat:

Data
solicitйrii

Operatorul economic Informa{ia solicitatй Rezmatul rйsрчпsчIчi ореrаtоrчlшi
economic

Ofe п а пуii r е s р iп s i./d е s с а l iti с ау i :

Dепчmirеа ореrаtоrrrlчi economic моtiччl respinserii/descalifrcйrii

Modalitatea de eyaluare а ofertelor:

репtrч fiecare lot *
репtrч mai multe loturi cumulate tr
pentru toate loturile п
Alte limiйri privind пumйrчl de loturi care pot fi atribuite aceluia;i ofertant: [Iпdica|iJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

Criterial de atribaire aplicat:

Рrе{чl cel mai scizut *
costul cel mai scЁzut п
Cel mai bun rароrt caliИte-pret tr

Cel mai bun raport caliИte-cost tr

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multе criterii de atribuire, se vоr
iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor afereпte)

Iпfоrmа|iа priviпd factorii de ёvаluаrе aplica|i:

(Se va completa репtru loturile care аu fost atribuite tп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-
pre| sau cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

Rееv aluarea ofertelor :

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

Motivul rеечаlчйrii оfеrtеlоr
Modificйrile ореrаtе

iп аrпа ехаmiпdri, evaludrii si compardrii оfеПеtоr depuse iп cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

АtriЬчirеа contractului de achizifie publicй/acordului-cadru:

Factorii de ечаlчаrе vаlоаrеа din оfеrti Punctajul calculat
Dепчmirеа operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea
Dепчmirе factorul n Ропdеrеа

Dепчmirеа operatorului economic п Total
Denumire factorul 1 Ponderea
Dепчmirе factorul п Ропdеrеа

Cantitate qi
unitate de

Рrе{чl lцпаr
(firп ТYА)

Рrе(чl total
(ftlrё ТYА)

Рrе{чl total
(inclusiv TVA)

J

Dепчmirеа
lotului

Dепчmirеа
опеrаtоrului



economrc mаýчrа
servicii postale posta Moldovei 12lчпi 50 833.33 б10 000 б10 000

Апчlаrеа procedurii de achizi}ie public6:

iп temeiul art. 71 alin. lit

Аrgumепtаrе:

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i tп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizi|ii se realizeazd tп coпformitatel сu prevederile art. 3 ] al Legii пr, ] 3l diп 3 iulie
20I5 priviпd achiziyiile publice)

(Selecta\i tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. 13 ] diп 3
iulie 2015 рriviпd achizi|iile publice, iпсlusiу а tеrmепеlоr de asteptare, se фсtuеаzd tп coпformitate
сu prevederile TITLULUI Ш Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

Coпtractul de achizilielacordul-cadr а tпcheiat :

Iпfоrmа|iа priviпd achizi|ii publice durabile (achiziyii verzi) (rubrica datd se completeazd doar iп cazul tп
care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a iпсhеiоt сопlrасt/сопtrасtе
репtru lotЛoturi репtru care aufost oplicate criterii de darabilitate):

Iпfоrmаrеа operalorilor есопоmiсi despre deciziile gruрului de lucra репtrа achizi|ii:

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

posta Moldovei 28.12.202t ро$td, etc

Теrпепul de aqteptare репtru tпсhеiеrеа coпtractului:

In cazul in саrе чаlоаrеа estimatЁ а contractului este
mai micб decбt pragurile prevЁzute la art. 2 alin. (3)
al Legii пr. l3l din 3 iulie 20l5 privind achizitiile
publice

+ б zile in cazul transmiterii соmцпiсirii рriп
miiloace electronice si/sarr fax в
П 11 zile iп cazul netransmiterii comunicйrii prin
miiloace electronice si/sau fax п

ln cazul in саrе чаlоаrеа estimatЁ а contractului este
egalё sau mai mаrе decбt pragurile prevйzute la art,2
alin. (3) al Legii пr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

П 11 zile in cazul transmiterii comunicirii prin
miiloace electronice si/sau fax п
П lб zile iп cazul netransmiterii comunicбrii рriп
miiloace electronice ýi/sau fax п

Denumirea
ореrаtоrulчi

есопоmiс

Теrmеп de
valabilitate

al
сопtrасtчlчi/
асоrdчlчi-

саdrч

Pogta
Moldovei autohton 22l0t

14.01.
2022

б4l00000_7 бl0 000 610 000 3|.12.2022

I)enrrmirea operatorului
economic

4

Iпtrrэрriп
det,ea:

Cu c:rpital
auto,hton/
Сч c:lpital
mixt/asoci

ere/
Сu capital

striin

Nчmйrчl
qi data

contractului/
асоrdчlчь

саdrч

Cod СРV

yаlоаrеа сопtrасtчlчi

йrf, ТVА inclusiv
тчА



Рriп prezeпta dare de sешпd, grupal de luсru declard сd tеrmепul de a$eptare репtru lпcheierea
сопlrасtului/сопtrасtеlоr iпdicate а fost respectat (ехс:еРапd cazurile prevdzute de art. 32 оliп. (3) aI Legii
пr, l31 diп 3 iulie 2015 priviпd achizi|iile publice ), рrесum Ei сd |п cazul depaпerii coпtesla|iilor si/sau
rесер|iопdrii rapoartelor de monitorizare, aceastea au"fost ехаmiпаtе si sоlu|iопаtе.

Рriп prezenta dare de sеаmd, grupul de luсru репtru achizi|ii сопlirmd corectitudinea desfйsurdrii procedurii
de achizi|ie,fopt репtru care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legaletп vigoare.

Сопduсйtоrul grupalai de luсru репtru ochizi|ii:

Nelea ВUDдI

Ач fost aplicate criterii репtrч achizi{ii publice duratlile (achizi{ii
verzi)?

Yаlоаrеа de achizi{ie сч ТYА din сопtrасt/ contracte а
lоtчlцiЛоtчrilоr репtrч саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

Codul СРV al lоtuluiЛоturilоr репtru саrе аu fost ap,licate criterii
de durabilitate:

Сritеriчl de atribuire репtrч lоtuИоtчrilе репtrч саrе ац fost
aplicate criterii de dцrabilitate:























model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizi\ii publice V
de incheiere a acordului-cadru tr

, de anulare a procedurii de atribuire r

Nr.0l din 14.01.2022
l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autoritltii contractante Primdria comunei Grdtiesti
Localitate S. Grdtie5ti, mun. Chiqindu
IDNO 10076010i0219
Adresa Str.Stefan cel Mare 72, s.Grltiegti, mun.Chigindu
Numlr de telefon 022-45 r23 r. 022-45 125 4
Numir de fax 022-45t231
E-mail oficial orimsratiesti@email. com
Adresa de internet
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-
mctil)

Balan Ana, 07 9 0 58126. ana.balan.63 @mail.ru

Tipul procedurii de atribuire aplicate V Cererea. ofertelor de prefuri rlicitalie deschis[
nAltele: ilndicatil

procedura de achizitie renetati (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de rchizi[iel
acordului-cadru

BunuriV Servicii r Lucriri I

Obiectul achizi(iei Achizitionarea diverselor produse alimentare
Cod CPV 15800000-6
Expunerea motivuluiltemeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
oroceduri decdt licital ia desc hisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p o r t alul ui guv ern ame nt al www. mte nd e r. go v. m!0

Nr:21048930
Link-ul: ocds-b3wdp 1 -MD- I 6398283 88369
Data nublicdrii:l 8.12.2021

Platforma de achizitii publice utilizatl V achizitii.md; n e-licitatie.md; r yptender.md

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

nDa VNu
Link-ul citre planul de achizilii publice publicat:

Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:
Link-ul:

Tehnici Ei instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru rSistem dinamic de achizilie V Licitalie
electronicf, rCataloe elecffonic

Sursa de finan{are rBuget de stat; rBuget CNAM; rBuget CNAS; rSurse
externe; rAlte surse: [Buget local]

Valoarea estimat[ (lei, Jdrd TVAI 608 285 lei

3. Clarificlri privind documentafia de atribuire:



(Se va completa in cazul tn care aufost solicitate clarificdri)

Dafa solicitlrii clarificirilor
Denumirea oDeratorului economic
Expunerea succintl a solicitdrii de clarificare
Exnunerea succinti a rlsnunsului
Data transmiterii

4, Modific[ri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care aufost operate modificdri)

5. PflnI la termenul-limitl (data 27.12.2021, ora 12:00), au depus oferta 7 ofertan{i:

6, Informa{ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate de cdtre
operatorii economici:

Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare
(duod caz)

[Indicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

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

[Indicatri numdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia(ii/
administratorii

t SA Fabrica de Unt din Floresti 100360701.1922 Grieoras Andrei
) Credoprim SRL 1003600026963 Costru Radu
? SC Villa Prodotti SRL 1016600007719 Asrici Alexei
4. Lovis Ansro SRL 1007600043788 Sofrone Lilian
5. SRL Basuette 1014600037741 Curdova Lidia
6. AVT Lux Com SRL 1014600040053 Muset Dumitru
7. SRL Viocris Imnex 1006600032107 Ciobanu Aurel

Denumirea
operatorului economic

Denumirea document
Propunerea

tehnicS
Propunerea
financiarf,

DUAE Garan{ia pentru
oferti

(dupd caz)

(Se
Documentele ce constituie oferta

va consmna prin; prezentol, neprezenlal, nu corespunde)
SA Fabrica de Unt din
Floresti

prezenat prezemat prezentat

Credoorim SRL Drezentat prezentat prezentat
SC Villa Prodotti SRL prezental Drezentat orezentat
Lovis Ansro SRL prezentat orezentat Drezentat
SRL Basuette prezentat prezentat prezentat
AVT Lux Com SRL prezentat Drezental Drezentat
SRL Viocris Impex prezenrut Drezentat Drezentat

Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentot, neprezenlat, nu corespunde

SA Fabrica de Unt din
Floresti

prezentat

Credonrim SRL Drezentat
SC Villa Prodotti SRL Drezentat
Lovis Anero SRL Drezentat
SRL Baguette Drezentat
AVT Lux Com SRL Drezenrcfi

2



SRL Viocris Imnex Drezentat

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

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

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va irtdica prelul ofertei finale
(lnformayia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Ei "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se va consemna prin: ,, + " in cazul corespunderii gi prin ,,-" tlt cazul necorespunderii)

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

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea
lotului

DenumirCa
operatorului

economic

Pie(ul
ofertei

(f,tr[ TVA)*

Cantitate
qi unitate:
de mtrsur[

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Lot 1 Produse
lactate

SA Fabrica de Unt drrr
Floresti

216746,00 lei + T

Lot2Came SC Villa Prodotti SRL 205409,00 le + +
Lot 3 Peste SRL Viocris Impex 56302.25 le T -1-

Lot 4 Produse de
mor[rit qi
frinoase

Lovis Angro SRL 28715,42 lei f T

Lotul 5 Fructe gi
legume proaspete

Lovis Angro SRL 206517,00 lei T T

Lotul 6 Diverse
prod. alimentare

Lovis Angro SRL 119123,00 lei T T

Lotul 7 Ceai din
ierburi

SRL Basuette 3731,27 lei + +"

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitatl Rezmatul rispu:nsului operatorului
economic

Denumirea oueratorului economic MotiVu I respinAerii/descalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot V
Pentru mai multe loturi cumulate c
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind num5.rul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: pndicaliJ



Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scAzut V
Costul cel mai scdzut a
Cel mai bun raport cali-tate-pre! n
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

14. in urma examiniri, evalulrii ;i compar[rii 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 I Total

Denum re factorul I Ponderea

Denum re factorul n Ponderea
Denumirea ooeratorului economic n Total

Denum re factorul I Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
misurl

Preful unitar
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(fern TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

Produse lactate SA Fabrica de
Unt din Floresti

lei 276746,00 216746,00 235361,40

Carne SC Villa
Prodotti SRL

lei 205409,00 205409,00 246490''80

Peqte SRL Viocris
Imnex

lei 56302,25 56302,25 6810s.10

Produse
mor[rit
fhinoase

de
si

Lovis Angro
SRL

lei 28715,42 28715,42 344s8.s0

Fructe si lesume Lovis Ansro lei 206s17.00 206sr7.00 227946.00



proaspete SRL
D
al

verse prod.
mentare

Lovis Angro
SRL

Iei 119123,00 119123,00 142981,20

Ceai din ierburi SRL Baeuette lei 373r.27 3731,2',7 4477,50

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art.77 alin. 'lit

Arsumentare:

(lnformarea operatorilor economici implicayi tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de

Itrcru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I3I din 3 iulie
201 5 privind achiziliile publice)

(SeLectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. l3l din 3
itrlie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitate
ctr prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldovd.

I 7. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

numirea
:ratorulu

i
:onomic

Intreprinderea
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strlin

Numlrul
gi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen
de

valabilitat
eal

contractul
ui/acordul
ui-cadru

SA Fabrica
dc LJnl dm

Floresti

lntreprinderea
Cu capital autohton/

02
05.01.2022

I 5800000
-6

2t6746,00 23536t,40 3t.t2.2022

Lor,is Angro
SRL

' Intreprinderea
Cu capital autohton/

03
05.0t.2022

I 5800000
-o

154'15 5 4? 405385,70 31.12.2022

Dcr
olie

cc

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SA Fabrica de Unt din Floresti 29.12.2021 fe-maill
SC Villa Prodotti SRL 29.12.2021 Ie-maill
SRL Viocris Impex 29.12.202t fe-maill
Lovis Angro SRL 29.12.2021 Ie-maill
SRL Basuette 29.12.2021 fe-mail/

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

ln cazul in care valoarea estimat[ a contractului este
nrai mic[ decdt pragurile prevdzute la art. 2 alin. (3)
a I Legii nr. 13 1 din 3 iulie 20 I 5 privind achiziliile
publice

Y 6 zile in cazul transmiterii comuniclrii prin
miiloace electronice si/sau fax r
n 1l zile in cazul neffansmiterii comunicirii prin
miiloace electronice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatf, a contractului eSte

egal6 sau mai mare decdt pragurile prevlzute la aft.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

I I I zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice sVsau fax r
J 16 zile in cazul netransmiterii comuniclrii prin
miiloace electronice si/sau fax n



SC Villa
'rodotti SRL

lntreprinderea
Cu capital autohton/

04
05.01.2022

I 5800000
-6

205409,00 246490,80 3r.12.2022

SI{1. Viocris
Impex

Intreprinderea
Cu capital autohtott/

05
05.01.2022

15800000
-6

56754,25 68 105,00 3t.12.2022

SRL
Ilaguette

Intreprinderea
Cu capital autohton/

06
05.0r.2022

I 5800000
-6

1,711 )'l 4477,50 3t.12.2022

I 8. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{iive rzi) (rubrica d?td :e.:.ompleteazd 
doar tn

cazul ln care la procedura de achizilie publicd iufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a tncheiat

contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate)t

Au il
verT

Valo
lotul
dtt t'ir

Corl
de il

Cr"i
al)i

iost aplicate criterii pentru achizitii publice durabile (achizi{ii
ri)?

r)urea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a

lui/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

:rbilitate (lei MD):

lul cPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
Iu rabilitate:

teriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost

icate criterii de durabilitate:

(DA/NU NA

(indicati suma cu TVA)

Prelul cel mai scitzut t
Costul cel mai scdzut t
Cel mai bun raPort calitqte-Prel a

Cel mai bun raPort calitate-cost a

pritt lsrezenta dare de seamd, grupur de lucru declard cd termenut de aqteptilre penfiu incheietea

cotttrrctului/contractelor indicate a fost ripectut (exceptdnd cazurile prevdzute de art' 32 ulin' (3) al Lesii

rtr. t-il din 3 iulie iOtS privfna ailtfz4Ute publice ),"precum gi cd tn ca!4u! depunerii contestaliilor lYsnu

rett:pliondrii rapoartelor ile monitotizarie, aciastea aufost examinute ;i solu{ionate'

pr!tt prezentu dare de seamd, grupul de rucru pentru uchizilii conJirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii

clt:rtt'ltizitrie,faptpentrucarepoartdrdspandereconformprevedetilorlegaletnvigoare'

Cu:rducltorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

LLa n,a/a",Lz ,(ryuh,qz
(Nume, Prenume)



RE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizifii publice privind achizifionarea

lucrlrilor de ..Reconstructie a perimetrului de nazi al Penitenciarului nr.10. s. Goian"

Nr. ocds.blwdp-l-- MD-'1619?66[5&169 din

Date la procedura de atribui

1. Date cu la autoritatea contractantil:
I)enumirea autorititii contractante Administratia National[ a Penitenciarelor
Localitate n. Chisinlu
IDNO 1006601001012
Adresa str. N. Titulescu 35

Numir de telefon 022 - 409 -7r7
Numir de fax 022 - 409 -787
E-mail oficial anp@aqp.cqy-fl1d
Adresa de internet httn://anp. sov.md/
Persoana de contact (nune, prenume. telefon, e-mail) Bradu Victoria, A22 - 409-715

victoria. bradu@anp.ga!'. md

Tipul nrocedurii de atribuire aplicate EI Licitatie deschisi
Procedura de achizitie repetati @updcaz)

Tipul obiectului contractului de *hlzilliel
acordului-cadru

EI Lucrlri

Obiectul achizifiei construclia perimetrului de pazd, al
Penitenciarului nr.l0. satul ian

Cod CPV 45000000-7
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuiru Qn cmrt apticdii
altor proceduri decdt licitafia deschisd)

Procedura de atribuite 6" va indica din cadnil
portalului guvemamental ww$'.mten d er. pav. fi d)

: ocds-b3wdp [ -MD-16! 91 66 1 58462
Link-ul: https:i/mtendergery.md/tEudel's/ocds-
b3wdp I -MD- l6 I 9766 nl8,!6.9?tab:contllct-
notice
Data publiclarii: 3 0.04.2021

Platforma de achizitii publice utilizati sl achizitii.md

Procedura a fost inclusi in planul de
achizifii publice a autori ii contractante,

EIDa oNu
Link-ul cltre planul de achizilii publice publicat:
https ://drive. google. corn/drive/folders/ 1 Stdgtlq
EOX-xNBI-mOB 56 S mTDIGs-Lmh

Anunf de intenfie publicat in BAP d caz) Data.01.04,2021
Link-ul:
htltps : //t end er. go v. md/roA:sf9n/fl lgq&ap I 20 I 4 I
bap:nr=34J.pdf

https://mtender. gov. mit/plets/a9ds=b3trydp-l-
MD-1619766158469

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dtLod caz)

M Cel mai bun raport calitate-pret

Sursa de finantare EI Buset de stat

Valoarea estimati aei, idrd rvA) 18 083 310.00

3. elarifief,ri prMnd doeumentafia de ntribuirel

l. 16:49



Denumirea operatorului economic
Expunerea succintli a solicitlrii de clarificare Concretizare

Conform cerintelor de caLificare indicali prezentmea certihcatelor
dg tip ISO urclusiv ISO 45001 Sisteme de management a1 s[natEfii
pi securitE{ii la locul de munc6, Dat flur<l faptdia standardul ISb
45001 din data de 12 martie 2018 este succisorul stand.ardul ISO
18001 Sistemele de management al s6nEt6lii gi securitilii
ocupajionale, rezult[ c6, in cazul in care compania define acest

^certihcat 
(ISO 18001) cu regim de valabilitate activ este eligibili

In acest context solicitdm modificarea cemlelor de calihcaie sau
expunerea in compartimentul de clarific6ri asupra posibilitdlri de
prezentare a unuia din aceste doua certificate IS() pentru

rog sa revenili cu
solomoniuc(Eann sov md

Expunerea succintl a rlspunsului

Data transmiterii 01 mai 2021.ll'll
Dat4 solicitdtii clarifi ciirilor 04 mai 2021.08:42
Denu mi {ea operatorului economic
Expunerea succintll a so LAle[ ue sarclnl

tElii gi secuntdlii ocupalionale contravine
supra.

Expunerea succintl a rispunsului

Data transmiterii 04 mai 2021.09:56
Data solicitlrii clarifi cdrilor 06 mai 2021, 13:19
Denumirea operatorului economic
Expunerea succint[ a solicitlrii de clarificare Caiet de sarcini

poz. 4 ce inseamnd (Kafrn= l,2l )Expunerea succintl a r[spunsului

Data transmiterii 06mai2021, 13:56

Data solicitiirii clarifi clrilor 06 mai 2021.13:22
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintll a solicitErii de clarificare Caiet de sarcini

Expunerea succint[ a rdspunsului reruru clantlci -
doritorii de a ct: lotl

sediut autorita tilll
n orlce

zi incepdnd cu irile de
rigoare. nr. tek

Data transmiterii Ub mil 2021. 13:56

Data solicitdrii clarifi cdrilor 06 mai 2021 13'2?
Denumirea operatorului economic



Expunerea succintli a Lalet oe sarclnl
poz,.ll CI}35A apl - ce modificdn au suferit resursele _

Expunerea succint[ a r[spunsului

p^tt transmlterli 06 mai2A,2I, 13:56
Dat4 solicitirii clarifi clrilor 06 mai 2021,13:28

Caiet de sancini
este unul specihc si mare de

r slrbdtorile solicitam sa extindeti
ma1

uenumrrea operatorului economic
Expunerea succintI a solicitAriideEarificare -

Expunerea succintl a rlspunsului ruano ln constoetare volunlu.l cle lucr5ri, va fi acceptata solicitarea
dvs si operale modifrcfuile de rigoareData transmiterii uo mal ZUzl. I4 UI

Data solicitiirii clarifi cdrilor 06mai 2o?1 17 ?\
Denumirea operatorului economic

Clarifrcare
Buna ziua. In conformitatea cu HG 2nn[gprivind gestionarea
Echipamenterlor Electrice si Electronice @EE) si deseuri ce rezulta
din ele iRegulament DEEE): instiru;iile publi.. 9i pnuut. .*"
cumpdr6, primesc prin rlonafie pentru uz propriu EEE vor solicita
producdtoril.r numdrul de inregistrare aio iistu producdtorflor,
constituit polrivit prevederilor pct 45; Reiegind din faptul ca ni
aceasta LicitaJie se solicita oferta pentru echipament electric si
electronic, care cade sub incidenta aiestur ReguLment (Anexa 18,
cat 8), rugaur sa ne informalii despre obligaliunea de a ileline un
astfel de num i ofertanli. Mullumim antiiioat,

Exp unerea succ intd a soliciteriide cl arifrcare

DrIruiler€a succrnta a raspunsului

Data transmiterii u / mal /UlI. tJg:tJl

Data solicitirii clarifi clrilor 20 mai 2021. 08:14
rrErruuilr'ea operalorulul economlc
Expunerea succrnta a soficitiirii de clarificare Caiet de sarcini

Expunerea succinti a rispunsuJui-

Data transmiterii

Data solicitirii clarifi clrilor
Denumirea operatorului economic

Caiet de sarci.ni
Publica{i vd rog proiectul, specifica}iile tehnice surt exb.em de

Expunerea succintl

Expunerea succintl a rdspunsului



Tlo4

,"ib-na 1,
nt?i obiect

reflectd toate sistemele de oazd,

Expunerea succint

Brutd ziu4 vA anexam modelul in pla
27 mai 20:11. 07..38

Data transmiterii

z r man zv,a t. I I:+g

Expunerea succintd a solm LAteI Ue Sarclru

Expunerea succintd a riispunsului \-a urarlllcare

24mai202T.}g.MData transmiterii

solicitdrii clarifi clrilorData 23 mai )O)1 O7'?*,
Denumirea operatorului economic

Buna ziua In,
indicaJi din str
de indicat cu
indicat dumrcavoasfta

Expunerea succintd a solicitlriideilarificare

Data transmiterii

Data solicitdrii clarifi cirilor 24 mai 2021. 14:42
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitdrii de clarificare Caiet de sarciini

Expunerea succinti a rdspunsului

Data transmiterii 24 mai202t!Jq:00
Data solicitlrii clarifi cdrilor 25 mar 2rJ2l. l2:4I
Denumirea operatorului economic
Expunerea succint[ a solicitirii de clarificare uaret de sarcini

Nu ali oferit riispurs la intrebarea din 21.A5.2021 I I :49 ! ! ! Este
clar cd cifra (155.4307 kg ) e clarif,rcare, intrebarea a tbst sd

Expunerea succintl a r[spunsului



Data transmiterii 25 2021. 14:48

va completa in cazul in

Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare duDd caz)
rT!^-,_^-__r..,-- I 6 | 97 6 6 | jl69 ? tab = claifi cati on

e $l deschidere ,l

4: \lo{inc{1i operate irr documenta{ia de atribuire:

5., PAnd Ia termenul-limitd (data 20 i

6' Informa{ii privind ofertele depuse qi doc:umentele de calificare qi aferente DUAE prezentate decdtre operatorii economici:

Denumire document

Documentele,ce constituie oferta

M-tender

lbrFt
lDUAE

va coniemfia

larul nr. 3. 5. 7 in
fi ciar anul 2020

t,iraficul de executie a lucdrilor
Certificat / Decine de inreeis

Documenlie de calificare

pus oferta 6 ofertanti:
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/

administratorii
Onu Gheorehe

I SRL,,Green Engineeringt I 0 I 3600036806
2 SRL ,,KVM Cons" 10t0600042392 Cojocaru Vasile /

Grecul Mihail
J SRL,,5AQ INVEST" I 008600004663 SC ,,Conestim" SRL /

Cebotarenco IgorSC,,Foremcons" SRL

5.

ru03600037802 Straistd Serehei
SRL,,Eurostil Construct,, 1010600001209 $cerbina Angela I

tqngu Veaceslav
6 SRL ,,ConsModern" I U0560000 1 878 Axentii Dumitru

Denumirea torului economic

-co

.Ei
(.)()

rrl

Fa

z

.l
U)

a
q)

(J

!)
,Y

(,J
v)

s



p/ezentat p/ezental prezentat prezentat prezentat prezental

pl.ezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentqt

prezenrat prezentat prezentat prezentat prezentcrt prezentqt
lJrr vuru psr;urrdrut (le speclaltate

propus pentru implementarea contractului prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
,-wrorclrv prrvuru uul UI $lechipamentul necesar

_achizilionate

prezentat prezenlat prezentat prezentat pfezentat prezentat

pl'ezentat prezentat prezentat prezental prezelltAt prezentat
.xtuztrd rn urumll J alll

lertificafe de qfecl
DrezenMt prezentat Pfezentat pfezentqt prezentat Prezental

Ex?erientd similard - nfiim I0 axi
prezefitat pf ezent,nl pfezentqt prezentat prezentat prezentat
prezeitltal pfezewqt prezentat prezental pteze/,ttctI prezentat

al calitdtii ISO900t prezentqt ptezentat pfezentat pfezentat prezentat p/ezentat

de mediu ISO 14001 Prezentat prezentQt prezentat pfezentat prezentat prezentat
Frryurs lv4uurK slrv4 lr ugutrprr!;arga

in practici frauduloase si de corunere ' prezentat prezentat prP.zentat Prezentat prezentat prezentut

PEuuu buPravegnere tenruca prezetltal prezentart prezentat prezentat prezeht0t prezentat

prezehtat prezenla,t prezentat prezentat pfezentat pfezentat

prrn: pretrental, fiepreieiltat, nu cotespun con\emna

7. Info ia nrivind

(Informalia privind "carespunderea cu cerinlele de cahficare" si""Corespunderea cu specif;caliile tehnice', , se va consemna prin: ,,+,, in L.azulcorespunderii Si prin ,,-" in cazul necore,gpunclerii)

8' Pentru elucidarea unor neclaritrfi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofentei cucerinlele stabilite in documentafia de atrilbuire (inclusiv justificarea p..truiui unormal de

a co un derea ofertelor cu ceri solicitate:
Denumirea

lotului
Denumirea

operatorului
economic

Preful ol'ertei
(fra rv'4;*

Cantitate gi
unitate de
mlsurl

Corespunderea
cu crerinfele de

czrlificare

Corespunderea
cu specificafiile

trehnice

Iteconstrucfia
perimetrului

de pazd.a
Penitenciarului

nr.l0, satul
Goian

SRL,,Green
Engineerinq" 14 856 255,00 lei

()

-r

SRL,,KVM (lons" 15 722 2l(i.86 lei + 1-
SRL,,5AQ INVEST'' 16 938 083i,82lei
SC,,Foremcons" SRL 19 999 983r.86 lei T +
SRL,,Eurostil
Construct" 20 366 772:",97 lei + +
SRL ,,ConsModorn" 20 920 946'.32lei + +

uultzar) ltcitaltei electronice se va indicu f nal,z

sciizut) s-a solicitat:
Data

ir0lrgl4rl

t5 07.2021

)5.07.202r

;.07 2on

Operatorul
economic Informa{ia solicitat[ Rezumattul rlspunsului operatorului

econnmic

SRL,,Green
Engineering"

l. Formuiarul de devizr nr.9:
2. Licenta de activitate;
3. Manualul calitdfii;
4. Garan{ia bancarl pentru ofertd in
original.

l. Formularul de deviz nr.9;
2. Licen[a de activitate;
3. Manualul calitifii;
4. Garanfia bancard pentru ofertd in
original.

SRL,,KVM Cons" 1. Garanlia bancard pentru ofertd in
orieinal

1. Garan{ia bancard pentru ofertri in
orieinal

SRL,,5AQ
INVEST''

l. Formulanl de der,iz nr.9;
2. Licen\a de activitate;

1. Formulerul de deviz nr.9;
2. Licenta de actir,{tate:

6



t5,07 .2021

3. Garanfra bancard penffu oferti in
i4gnal,

SRL,,Eurostil
Construct"

l. Formulanrl de deviz *.9;
2. Licen{a de activitate;
3, Garanfia bancard pentru oferti in
orieinal.

1, Formulanrl de deviz nrS; -2. Licenla, de activitate;
3, Garantia bancard pentru ofertd in
originat.

t5.07.2021

15,07.2021

SRL
,,ConsModern"

r. rorrruuanil oe OEvtz nr.9;
2. Manualul calitdfii.
3. ExistenJa certifictirii in domenir:l
supravegherii consfiuctiilor cu prezentarea
obligatorie a certificatului care atestd acest
fapt, pe domeniile:
a) hstalatii gi retele exterioare electrice:
b) Instalafii gi re{elre exterioare de
telecomunicafie

l. Formularul de deviz nr.9;
2. Manualul calitlfii.
3. Exisenfa certificdrii in domeniul
supravegherii construcfiilor cu prezentarea
obligatorie a certificahrlui care atesti acest
fapt, pe domeniile:
a) hstalali 9i refele exterioare electrice:
b) Insalalii gi re{ele exterioare de
telecomunica(ie

SC,,Foremcons"
SRL

1. Formularr:l de derriz nr.9;
2. Garar{ia bancari pentru ofertI in
original.

1. Formularul de dwiz nr.9;
2. Garanfia bancartr pentru oferti in
original.

26.07.2021 SRL,,Green
Engineering"

Justificarea pregutui anormal deicdzutd.-
diminuarea fiind de _18%.
Se solicitd de a argunenta costurile de
rcalizarc a lucrdrilor qi motive ce au dus la
diminuarea costurilor sub urmdtoarea
prisml:
a) firndamentarea economici a modului de
formare a pre{ului, allerent procesului de
producfie, metodelor de execufle utilizate
sau serviciilor prestate;
b) solujiile tehnice acloptate gi/sau orice
condilii deosebit de favorabile de care
benefi ciazl ofertantul pentru furnizarea
bunurilor, penftu executarea lucrdrilor sau
prestarea serviciilor;
c) originalitatea ofertei din punctul de
vedere al indeplinirii tutuor cerinlelor
prevdzute in caietul de sarcini;
d) respectarea dispoz:ifiilor privind
protec{ia muncii gi condifiile de munci
aplicabile pentru exeflrtarea lucrdrii,
prestarea serviciului sau furnizarea
bunurilor,

Scrisoare de rlspuns

12.08.2021 enfia achiziSi
publice

Conform prevederilor pct
participare pentru lucrdri,
Contractanti a indical termenul de
valabilitate a ofertei si fie egal cu 60 zile
din zhn deschiderfi ollertelor.
Problema:

Dac[ in oferta F.3.1 a agentului economic
nu este indicat pind la ce datL este valabiltr
gi nici nu este indicaGL
curgerii valabiliti{ii ar:
indicat doar faptul cd refsrt4 este valabili
60 nle.

Conform art. 44 alin. (2) al t-Ggiinr
13 I I 20 | 5 privind acltnilttle publice
stipuleazd cd oferta are caracter
obligatoriu, din prurchrl de vedere al
conlinuhrlui, pe toati perioada de
valabilitate stabiliti de cdtre autoritatea
contractantd. Astrel. autoritatea
contractantd este responsabill de stabilirea
perioadei de valabilitate a ofertelot care se
indicd in cadnrl documentafiei de atribuire.
La stabilirea perioadei, autoritatea
contractant[ va fine cont de compledtatea
achizifiei, perioada necesard grupului de
lucru pentru evaluarea ofertelor, termenul
de agteptare qi de semnare a contractului
de achizifie, precum gi termenul pentu
solufionarea eventualelor contestatii. De
asemenea, art.6'7 aln, (l) al Legii rn.



I7 3 120 18, M. I7 4/2018, nr. t'7 5 /2018
stipuleazd cd oferta este valabill in

O ofertd valabild pentru un termen mai
scfft va fi respinsl de c5tre autoritatea
contractantf, ca fi ind necorespu ruhtoarc,

i/descart
Denumirea operatorului economic Motivul resnin oerii/.1"o. oli{i. x.ii

sRL,,5AQ INVEST"

SRL,,Green Engineering"

rn remerur decrzlet ANSC ff.03D-647_21 din 13.09.2021
(se anexeazd), grupul de lucru a luat act de constatirile

zia menfion aracterului
fertei SRL ing,'. prin
de lucru agentului

economlc.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
MPentru fiecare lot

11. Criteriul de atribuire aplicat:
EI CeI mai bun raport calitate-pretr

12. Informatia privind factorii de evaluare aplica{i:
tibuite in baza criteriilor: cel mar

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul
calculat

SRL,,Green Enginreering" Total9Soh
Preful ofertei 80% 14 856 255,00 lei 80%
Perioada de execulie s% 18luni 5%
Sistemul calitdlii pentru execufia lucrdrii,
elaborate qi aprobat in mod stabilit l0% t0%
Perioada de garangie a lucrdrilor s% 6 ani 3%

SRL,,KVM Cons,, Total 957o
Prelul otertel 80t Yo 15 722 276,86lrei 75%
Perioada de execulie 5% l0luni 5%
Sistemul calitdfli pentru execulia lucrdrii,
elaborate gi aprobat in mod stabilit t0% r0%
Perioada de garangie a lucrdrilor s% 10 ani 5%

SC,,Foremconstt ISRL Total 76.5Vo
Preful ofertei 80% 19 999 983,86 lei s9%
Perioada de execufie s% 28 luni 5%
Sistomul colita$i pontru oxooulia luoririi,
elaborate qi aprobat in mod stabilit r0% t0%
Perioada de garanfie a lucrdrilor s% 5 ani %2,5



rostil Constructt, Total 75.5Vo
20 366 172,97 lei

Sistemul calitilii pe
elaborate qi aprobat

Perioada de garangie a lucririlor

SRL ,,Consllodern"
20 920 946.321ei

lglgqdu de execulie
Sistemul calitigii pe
elaborate qi aprobat
Perioada de garanfie a lucrdrilor

13. Reevaluarea ofertelor:
in cazul in care

14' ln urma examinllri, evalutrrii qi compari:rii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire
s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie public5/acordului-cadru:

tivul reevaluirii ofert ecrLziei ANSC rr
Modificirile operate Unnare a rdepunerii la

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Cantitate
un. / m.

Pre{ul unitar
(fdrE T )

Preful total
(fIrI TVA)

Pre{ul total
(inclusiv T )

t<econstrucla
;cerimetrului de pazd
a Penitenciarului
nr.l0. satul Goian

SRL,,KVlv[ Cons"
oo

15 722 216.86lei 15 722216,86tei 18 866 660.23tei

* Notd:

or art. 67 alLegiinr. t3l/20 ifiile
de cdtre agenfii economici host
gi SRL,,KVM Cons,,, fiind curs

in decizia menrionati si declararea caracteru,,, ,,."3,*"1loui:tJ.i:Trl[1fit.1'J:Hf$}!,i:ffi:
Engineering";
- a fost supus votului respingerea ofertei SRL ,,Green Engineering" ca fiind neconformd:



S-a m - pro.
)) a
ivir
nr.

15. Informarea oDeratorilor er :onnm dani-iil^ t.,:
Denumirea operatorului

economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
en Engineering" 041.t0.2021

06.10.202r
t8i.07.2022

e-mailSRL,, Cons"

Pl de.spre deciziile grupulai de ucnt pentlu achizilii se realizeazd ilnprevederire art' iJ alLegiinr. 131 din i iurie 20,t5 privindachizisiilepibrrce)

* Grupul de lucru pentru achizigii al Administrafiei Nafio e a Penitenciarelor iqi menfine decizia nr. ocds-

16. T ul de

termenetor de a;'"p,oo,' ,i "pi*;;;;;"",;;;ti;;: ":;;;;',,iJ7'ir7,it?1,ff"3Xf,i.;i; t:;":;';::i::i:;:;i):i\:l;i:,:t!:,i;:,';:;:;';"?,Moldova),

17. Con

18' Informafia privind achizifii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica dat[ se completeazd doarin cazul in care la procedura de achizilie pubticd au iost aplicate criterii de durabilitate gi s-a

lde

ermen tru incheierear contractului:
In cazul in care valoarea estimatei--
contractului este mai mic[ dec0t pragurile

2 alin, (3) al Legii nr, 131 din
ind achiziliile publice

Q 6 zile in cazul transmit@
mijloace electronice qi/sau fax r
E 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice qi/sau fax Itn cazul in care valoarea estimatd a

contractului este egald sau mai mare dec6t
pragurile prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile

_lublice

V 1 1 zile in cazul transmiteriiiomuni cArii
prin mijloace electronice qi/sau fax n
tr 16 zile in cazulnetransmiteriiiomunG[rii
prin mijloace electronice gi/sau fax n

pfevazu de Legea nr. l3l din 3 iulie 20j5 privind achizitiile oublice. inalt

tractu acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capitat

mixt/a ierel
Cu capital strlin

Numirul
qi data

contractului
Cod
CPV

oarea contractului
Termen de

valabilitate al
contractuluiff,rii T inclusiv T

SRL
,'KVM Constt

Cu capital
autohton
(social)

56 LD
19.0t.2022

t-
I

Ir1
rf,

15 722 216.86 lei 18 866 660.23\ei 3r.r2.2023

10



Au fost aplicate criterii pentru achizigii public,e durabile
(achizitii verzi)? NU

Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ corntracte 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:

Prelul cel mai scfuut r
Cosflrl cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pret o
Cel mai bun raport calitate-cost a

incheiat contracUcontracte pentru loUloturi pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate):

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucr,w declard cd termenul de a;teptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd ca4urile prevd.zute de arL 32 atin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile pablice ), precum Si cd tn ca4ul depunerii contestaliilor ;i/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, ocestect au fost exuminate qi solulionata

hin prezenta dare de seamd, grapul de lucru pentru achizitrii confirmd corectitudinea desfdsurdrii
procedurii de achizilie, fapt pentru care poartd rdispundere conform prevederilor legale tn vigoure.

grupului de lucru

(Nume, Prenume)

ll



DARE DE ISEAMA

de atribuire a contractulu i de achiziliipublice
de incheiere a acordului_c,ld --"'-'trr Pur

de ianulare a procedurii de atribuire

Nr._t din 20 ianuaua202l_.--

ritatea contractanti:

T
D

tr

I. Date cu privire la:l

prenumq tulefon, e_

2. I)ate cu privire la ura de atribuire:

aplicate

ya indica din cadrul
mtendler.ggtt.mc!)

utilizatd
\AP (ctupii@

de artribuG

3. Clarificlri privind d fia de atribuire:
(Se va completa tn cazul tn cqr,z fos t s o I ic i tot e c I ar ifi c dr i)

de clar:ifica6

Denrumirealutof
Prirn?1ia Chiptelni

t00760too2w
s. Ctristelnifa-;lTelNumir Ue tetefon
0218782t6;Bu8223
025i375236

Numir de fax
E-mait ot.iat

n:rariachistelni
Persoana didntacf7

Ciob,anu
plimariachistelnita(Eemail.com - ,

Tipul proceauriiae atritiu
tLer,erea of-ertelo.-
aAlte:le: [Indicatil 

de prefuri nticitalie-EsctrisaProcedura de achi

i de nhirt{i, Bunu,ii I -e,1,ici, ilr.ra.G
Produse aliilen=tu.e

lui privinA aQild-
cazul aplicdrii altor

E*p, n 
"""u- - otivrl ri/t"rr,"iprocedurii de atribuire 6n

eduri decdt licitalia de,sc

In.con@
13t din 8.0720Hprivinrl achizitiile publice

P.ocedura de iGbu ire (,se
p or t al u I u i guv ern amenkt I ww. oe6:h:wdpr@

Link-ul:
WlattatiienndnldPlatforma ae ach

Anunf A" irrt*ti" pr#"rt i" Data:Z;tjifr2t
Link-ul:

l:11r", $i irst.fi"nt" sp",:i
oA cord-cad.uESGm?inam ic Ge€cronlcd lCatalog electronicSursa tte nnanlare ffiW

Prtalgllgti"*Ia"rfi .i"tlo"
Ae!!E!rr?e!pe;trffi
*.p,".n;;ilsl4lai;i#iuner€a succinti a
Oata t"ansmltilii

4. Modiliclri operate in docu

UT

ta(i:l de atribuire:



Tnaicali
T".-"r-tii-i6I!
ofeltelor prel ungit (du,od Fnflisq;i nnmdrul d;rU

101,4600037741 Curdova Su"tianaSa pabrica G unt di t00:\60701Tin Crfo.aiTavet

10111600037741 Curdo!1SCaana

t!14600037741 egl(gru Stetlana

Denumire document

DocrmenGlu 
"" "rrstrrrr" foAconsn,tno prin: orezpntnt mon_^_^-^. _,_

caranliffidiiEffi
Nu e cazul

Denumire document
Lotul4

'ctt, neprezsnliqilt nu core,
nerea financfiii

Carangialeniru oG,.ta

no"rmenteE caiifiGil

Denumire document
SRL Baguiette

Nu e cazul

Ioacel,rrde lrfr.rn.r*

qi dreschirtere a

5. P0n[ la termenulJi tti (data .__03 ianuarie
-2021-, 

ora_9_:_00J, au depus oferta _2_ ofertanfi:
rului economic

Floresrti

6. Informafii privind
operatorii economicii :

depuse qi documentere dr: carificare gi aferente D,AE prezentatede crtre

ratorului economi.

no.rm.rGi. 
". .roiltri" "h*ry!92!f rygzg! t a t LLgp!%,tx t a t, n u

-

tlocumenGi" 
"" dnstitfih*

Do.um.rt. G.alEr,..



DocumenGie .. .,r.tltrdh"t,
va consmna Drin_. nrezontnt u^^--^_^__,

(ftre TVA)*

249509,50

l 89915,0
129271,7

R"rmutrt 
"i.punsutri

Sa faU.iciae untJilTlo."rri, e*i.ipur.
epdgeste cu30%o valoi
mi i loace l.,n o., -^, ^-^r1l-lestimatd 

a achiziliei, lipsamij roaceror: nnun.i*,uiffiffi#l,Xllliij;,Xii
3:S3$a,qferta. Art. 7t lit d)SnI, nagr.G, f_otuf f
narticiparer
epigeste cu30%ovalot
miiloacetor c."-^,^-^rlLlestimatd a achizifiei, lipsamij loacelor nrur.iu.. .ri;;#ffi ;l'Xillril"ijqu aceasta oferta. Art. 7l lit d)SRL Bagi,"tt"lt.otut s
Participarea
de mare fata de valoa
mi i I oace tn" a.,-^, ^-^ lla-estimatd a achiziliei, iipsamij loacetor fi nanciare rrt"r"ri"'pffi '::ffi:.rl...;
cu aceasta oferta. Art. 71 lit d)

Denurnire Denumirea torului economic

(Infor m afi a pr iv i nd denu nt ir
aocumenhlia de atribuire .si
do c ume ntui I o 7^, prr * nirii,

7. trnformafia privind

*.in cazul utilizdrii licitaliei
(Inform afi a pr iv ind,, C or e s r:,

documenteror prezentate se vo indica tn conformitate cu cerinrere dinu.a.consemna prin: prezenloil, neprczentat. t, nu "orrrpuidrrriryr-i, iri; ;;i;;;';;;', nu corespunde (tn cazut cdnd

nderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

ty.:.1 se v.a ildicg prelul o/izrteifinale
cu cerinlele de calificaret,, si ,,Core- vq v.,,,tete ue catUrcare,,, Si 

,,Corespunderea 
cu spectficaliile tehnice,, ,

corespunderii 
Si prin ,,_,, in irrut ,,r"lir,r]urarrig

neclaritl{i sau confi
m en ta f i a o 

" at"i L, i 
"e ffi ffi :, x I ::,,1i1i,",J;:id: H:Hx; ffi .:I",ffi .:;

se vq consemna prin: ,, + ,,in

8. Perntru elucidarea
cerinfele stabilite in dloc
solicitat:

10. Modalitatea de evaluare a

Pentru fiecare lot I
fertelor:

DocumenG deAir,*;
va cot?smna prin.. nrezertnr non_^_^_-, -

9, Ofertanfii



Pentru toate loturile n
Alte limitiri privind nu

Justificarea deciziei de a

de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [Indicayi]
atribui conhactul pe loturi:

,aplicat:11. Criteriul de atrib

Pretul.cel.mai scazut tCostul cel mai sclzut c
!e] mai brn .upo.t-Jutit t.-
Uel mai bun raport calitate_,

(in.cazul in care in cadrulcriteriile de atribuire aplic

12. Informafia privind

D
)st tr

(Se 
.vy completa pentru lotur

mat bun raport calitate_co,st)

cedurii de qtribuire su
si a,n:iii,o'i;,:;;;:::ff:;;:;:; *"'mutk criterii de ct*ibuire, se vor indico toate

torii de evaluare aplicafi:

care auJb'st atribuite in bazq criteriiror; cer mai bun raport caritate-pre| sau cer

13. Reevaluarea ofertelor.:

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

,0. {, urma examinlri, eva
decis:

Atriluirea contractului de achizi

Anularea procedurii de achizilit:

in temeiul art. Tl alin. -- lit
Argumentare:

15. Informarea operatorilor

ii gi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s_a

tSgeggld!lri-cadru:

despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii:

,r* q**t".rlri;"*#i"lD.nrri." frlEilfi
Denumire factoruG

lorului economfriDenumire f..i..rl I
O*rr,r" fb.ilrl.

Preful uriE"
(fIrli TVA)

129571,n I 53439,80 l s3439,ad

Denumirea- rp"*t*rr,,i
Data transmitil

Mod ati tatea=A;t.a n sm G;H@*a;iriftrsr ls.01.202'

icd:



p:.i:,1!a achiziyiite pubtice,' 
,TITLULU IV Capirotut r (C,

achizilii se realizeqzd in
publice)

16. Termenul de

(Selectali termenul de

17. Contractul de

Prin prezento dsre de
c o n_t r a c I u I u i/c o n t r a c t e I o rl3I din 3 iutie 20US
recepliondrii rapoarlelor de

(Nume, p,

Plin 
4ryzenta dare de seantd,

de achizilie,fopt pentra care ,

Conducitorul grupului de

cuprevederile on. 3l al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile

pentru'incheierea contractului :

ul-cadru incheiat:

cru pentru achizitii:

u"?)

;iYfi::_'r;::;:,r;: ternnenetor prevdzute ( lesea nr. t3t din 3 iutie 2015',, 
" 
; i;; ;;;;' i, t ii 3 lli j' l; ; t, ; ; ;{,;:; ;;i ;,yr:f W: ;, J' l, p,, u, d,, i t,

'; 
" 
r;;:;":;" 

:ff: t-:" ry"d. c d te rme n ut- de a_ttep t ore p e n* u inc h e ie re a,"niritiii""iriii"i'1""'und cax'urite prevdzu.te a;,ii."i {iri'rt) at Lesii nr.,itoio',,,;;;;;;;,,;lii{,,!.i,'*,ix,ji,::;:1,,r,,:;.o",ii 
"o',i,}toriito,-Eu'oo

I de lucru pentru achizili)i con/irmd corectirrtisp u nde)e roilor*"pr"vede ritor tegate rr' ilii;!'wo urdrii proced urii

cazul in ca.e v,
mai mici dec6t oraflrri
al Legii nr. t3 t Oiri: i

estimatl a .orrt.u"tutri est"
prevdzute la art. 2 alin. (3)
e 2015 privind achizifiile o,,,

3ul9gg9g!ggqgl,i.. ti/sau fax r 
vvrrru,rlaIn cazul i, care valoarei

egali sau maimare dec6r
2 alin. (3) al Legii nr. I3
achizitriile publice

imata a-contract, tri "Gpragurile prevdzute la art.
din 3 iulie 2015 privind

I rr

SlTgg fl..!.oli.. li/sau fax 
*'rrsrrrlq'lrr I

o,u
mijloace electronice $i/sau fax

T".-en de oafaUifitate
al

contractul ui/acord u I ui_
cadru

128:i71,7i 153439 31.12.2022







model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice X
de incheiere a acordului-cadru !
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 1 din 20 ianuwie2022
1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritltii contractante IP Liceul Teoretic Alecu Russo Orhei
Localitate Orhei
IDNO 1012620010900
Adresa Orhei str. V.Lupu 13
Numir de telefon 0.23 5.2.34.7 3 ; 0.23 5.2.32.10
NumIr de fax 0.235.2.34.73
E-mail oficial hacinalilian a@,mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

L.Hacina

2. Date cu privire la procedura de atritruire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate XCererea ofertelor de preluri nlicita{ie deschisi
rAltele: flndicatil

Procedura de achizi{ie repetatl (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri I Servicii X Lucrdri n

Obiectul achizitiei Servicii de caterine
Cod CPV ss520000-1-Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p o r t a I u lu i guv e r n a m en ta i www. m te n de r. gov. m d)

Nr: ocds-b3wdp1 -MD-'1 6 408641 18285
Link-ul : https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-
1640864118285
Datapublicdrii: 30.12.2021

Platforma de achizitii publice utilizatl X achizitii.md; r e-licitatie.md; n yptender.md

Procedura a fost inclusi in planul de achizifii
publice a autoritllii contractante

n Da nNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:
Link-ul:

Tehnici si instrumente specifice de atribuire
(dupa caz)

nAcord-cadru rSistem dinamic de achiziEie
rLicitatie electronicd nCatalog electronic

Sursa de finantare XBuget de stat; rBuget CNAM; nBuget CNAS;
rSurse externe; nAlte surse: ilndicatil

Valoarea estimati (lei, /drd TVA) 459 591 . l2 lei MDL



3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:

(Se va completa tn cazul in care aufost solicitate clarfficdri)

4. Modific[ri operate in documenta{ia de atribuire:

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

Data solicitlrii clarifi cirilor rr.0r.2022
Denumirea operatoru lui economic Muzcafe Plus SRL

Expunerea succintfl a solicitlrii de clarificare solicitdm confirmarea distribuirei hranei
masa de o'de dejun" pentru turul I ce va fi livratd
strict pdnd 1a orele 08:15 pentru 161 de po4ii (1

portie proba) , pentru turul II ce va fi livratf, strict
pdnd la orele 09:10 pentru 147 de po4ii pentru turul
III ce va fi livratd strict pAnd la orele 10:10 pentru
164 de porfii, qi, temperatura necesatd' a hranei
distribuite la locul destinat dupd standardele in
vigoare a dejunului cald.
Total po(ii conform Caietului de sarcini sunt in
numdr de 472, inclusiv o probd din hrana ptepatatd
gi distribuitd, de la meniul servit, ce va constitui
cantitatea unei porlii per elev ce va fi pusd la
dispozifia personalului desemnat de directorul
instituliei, pentru a fr verificatd qi pdstratd la
frieider corespunzdtor timpului necesar

Expunerea succinti a rlspunsului Confirmam distribuirea hranei masa de oode

dejun" pentru turul I ce va fi livratf, strict p0nf, la
orele 08:15 pentru 161 de porlii (1 portie proba) ,

pentru turul II ce va fi livratd strict p0nd la orele
09:10 pentru l4l de porlii pentru turul III ce va fi
livratd strict pdnd la orele 10:10 pentru 164 de
porfii, Ei, temperatura necesard a hranei distribuite
la locul destinat dupd standardele in vigoare a
dejunului cald.

Total porlii conform Caietului de sarcini
sunt in numir de 412, inclusiv o probd din hrana
preparat[ Ei distribuitf,, de la meniul servit, ce va
constitui cantitateaunei porlii per elev ce va fi pusd
la dispozilia personalului desemnat de directorul
instituliei, pentru a fi verificatd qi pdstratd la
frigider corespunzdtor timpului necesar.

Data transmiterii n.0r.2021

Rezumatu I modifi clrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare dupd caz)

[Indicali sursa utilizatd;i data publicdriiJ

Termen-limitl de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (dupd caz)
pndicali numdrul de zileJ

2



5. Pdn[ la termenul-limitl (data 10.01.2022 , ora-ll:oo), au depus oferta 2 ofertanfi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. SC Brodetchi SRL r004606001291 Brodetchi Ion
) Muzcafe Plus SRL 101 1600035296 Hohlov Anatolie

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

citre operatorii economici:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SC Brodetchi SRL Muzcafe Plus
SRL

Documentele ce constituie oferta
(Se v,a consmna prin; Brezentat, neprezentat, n!4 !

Propunerea tehnica pfezerrtat prezerfiat

Propunerea financiard prezentat prezerfiat

DUAE prezgnIat prezental

Se
Documente de calificare

va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
DUAE prezentat prezentat

Oferta de pre! prezentat prezentat

Specificalia de pre! qi

specificatia tehnic[
prezental prezentat

Certifi cat de inre gistrare
a intreorinderii

prezentat prezentat

Certificat de atribuire a

contulul bancar

prezenlal prezerfiat

Certifi cat privind lipsa
sau existenla datoriilor
fa[6 de Bugetul Public
Nafional eliberat de
Serviciul Fiscal de Stat
al RM

prezentat prezerfial

Ultimul raport financiar prezental prezerfial

Aetul care atestd dreptul
de livra servicii de
carermg

prezefial prezentat

Autorizafia sanitar-
veterinar[ de
funclionare a agentului
economic

prezenlal prezentat

Autorizalia sanitar-
veterinard pe unitate de
rransport

prezenlal prezentat

Lista fondatorilor
agentului economic:
Nume Prenume, cod
personal

prgzentat prezentat

Demonstrarea accesului
la personalul necesar
pentru indeplinirea
corespunzdtoarc a

prezenlal prezentat

a
J



obiectului contractului
ceurmeazda fi atribuit
(personalul de
speclalltate care va avea
un rol esenfial in
indeplinirea acestuia
Demonstrarea accesului
la
infrastructura/mij I o acel e

indicate de autoritatea
contractantd, pe care
aceasta le consider
necesare pentru
indeplinirea contractului
ceurmeazdafiatribuit

prezertat prezentat

(lnformalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calfficare))

* in cqzul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oferteifinale
(lnformalia privind "Corespunderea cu cerinyele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se va consemna prin; ,, + " tn cazul corespunderii ;i prin ,,-" in cazul necorespunderii)

8. -Pentru elucidarea unor neclaritlli sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerinfele stabilite in documentalia de atribuire (inclusiv justificarea pre(ului anormal de sc[zut) s-

a solicitat:

9. Ofertan{ii respinqVdescalifica{i:

Denumirea op€ratorului economic Motivul respingerii/descalifi clrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot r
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile x
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: flndicaliJ

7, Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(ftua TVA)*

Cantitate
si unitate

de misuri

Corespunderea
cu cerintele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice: ,

SC Brodetchi SRL 427 955-31 + +
Muzcafe Plus SRL 426 000-00 + +

Data
solicitdrii

Operatorul economic lnformafia solicitatI Rezmatul rispunsului
oneratorului economic

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:



11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prejul cel mai scdzut X
Costul cel mai scdzut tr
Cel mai bun raport calitate-pre1 n
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificlrile operate

14. in urma examiniri, evalulrii si comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a'' decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art. Jl ahn. lit
Argumentare:

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

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea
Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea
lotului

,Denumirea
operatorulul

economrc

Cantitate qi
unitate de
misurl

Pre{ul unitar
(fIrI TVA)

Pre{ul total
(flrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Servicii de
caterins

Muzcafe Plus
SRL

1 buc 426 000-00 426 000-00 477 120-00

TOTAL: 426 000-00 477 120-00

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Muzcafe Plus SRL 20 ianuarie2022 e-mail



(Informarea operatorilor economici implicayi tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calculareo termenelor prevdzute de Legea nr. l3l din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitate
cu prevederile TITLULUI U Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

17 . C ontr actu I de achizitie I aco rd u l-cad ru incheiat :

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul tn care Ia procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a incheiat
contract/controcte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decdt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) alLegii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizitiile oublice

X 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
J lI zile in cazul netransmiterii comunicdrii
orin miiloace elecfionice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egal[ sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art. 2 ahn. (3) al Legii nr. 13 1 din 3

iulie 2015 orivind achrzitttle oublice

! 1 I zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
J 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax n

Denumirea
operatorului

economlc

IfitiCpiin
der.Ca;

Cu
capital

autohton/
Cu

capital
mixUasoci

ere/
Cu

tapitai
striin

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Term€n de
valabilitate

al I1 1'
contractului
/acordului-

cadru

,,,,IEi6T,V l

Muzcafe
Plus SRL

7 20.0t.2022 sss20000-1 426000-00 477120-00 t5.06.2022

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): (indicali suma cu TVA)

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



Prelul cel mai scdtzut a

Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raport calitate-pre! a

Cel mai bun raport calitate-cost a

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declurd cd termenul de asteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost lespectilt (excepffind cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum Ei cd tn cazul depunerii contestaliilor Ei/sau
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastect aufost examinate ;i solulionate,

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

achizifii:Conducitorul grupului de lucru pentru

(Nume, Prenume)

,t"ffl*:w
:I!;
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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.6 din 10.01.2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante I.P. ”Baza auto a Cancelariei de Stat” 
Localitate mun. Chișinau 
IDNO 1010600043506 
Adresa str. Bucuriei 18/2 
Număr de telefon 022746297 
Număr de fax 022744369 
E-mail oficial  bacs_001@mail.ru 
Adresa de internet http://baza-auto.gov.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Dan G. 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri +  Servicii   Lucrări □ 

Obiectul achiziției Produse petroliere 
Cod CPV 09100000-0 
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-1639755055697 
 
Link-ul:  ocds-b3wdp1-MD-1639755055697 
 
Data publicării: 17.12.2021 

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://cancelaria.gov.md/ro/advanced-page-
type/achizitii-publice 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 17.12.2021 
Link-ul: https://cancelaria.gov.md/ro/advanced-
page-type/achizitii-publice 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

mailto:bacs_001@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639755055697
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639755055697
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Sursa de finanțare +Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 
□Surse externe; □Alte surse: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2 500 000 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

Conform SIA RSAP  

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

Rezumatul modificărilor  
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 (31 decembrie , 14.09 ), au depus oferta,  ofertant: doi ofertanti 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL 1002600005897 Isayev FERYUZ 
2. SRL ”PETROM Moldova” 1002600045798 Viorel POSTOLACHI 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

ÎCS „LUKOIL-
Moldova” SRL 

Operator 
economic 2 

Operator 
economic 3 

Operator 
economic n 

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

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

+   

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

Document 1     
Document n     

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

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

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lot 1 ÎCS „LUKOIL-

Moldova” SRL 
2 354 945,83 1 lot + + 

Operator economic 
n 

    

Lot n Operator economic 
1 

    

Operator economic 
n 

    

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
-  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 
ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL Total 

Denumire factorul 1 Pretul cel mai scazut si 
documentatia deplina solicitata 
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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) 
Achiziționarea 
servicii de 
paza fizica 

ÎCS 
„LUKOIL-
Moldova” 
SRL 

I lot 2 354 945.83 2 354 945,83 2 825 934.99 

 
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  

ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL 11.01.2022 SIA RSAP  
SRL ”PETROM Moldova” 11.01.2022 SIA RSAP 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea 
contractului Termen de valabilitate 

al 
contractului/acordului-

cadru fără 
TVA 

inclusiv 
TVA 

ÎCS 
„LUKOIL-
Moldova” 

SRL 

-  

10 03.01.2022 09100000-0 2 354 945,83 2 825 934.99 31.12.2022 

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

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

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  +                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

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

 

 
 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 
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Date

DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizi{ii publice V

Nr. 3 Din 19.0L2022

la autoritatea contractantd:rlvlcu re ra au c0 Il
Denumirea autorititii contractante Teoperuuecrrafi rurqeft I{MeHZ

A.A..I[orNHeHKo
Localitate r. Bvmaneruru
IDNO 101 1601000480
Adresa vt .IIennsa.77
Numir de telefon 02932027s.029320284
Numir de fax
E-mail Licev-vl@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Eos6eft Ilaouca KoncranruHoBHa

Date cu vire la ura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate MCererea ofertelor de prefuri nlicitalie deschisd

rAltele: llndicatil
Tipul obiectului contractului de
achizitie/a cordului-cadru

Bunuri / Servicii n Lucrdri I

Obiectul de achizitie TID O,IYKTbI TIKIT AHLIfl

Cod CPV 1s000000-8
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerii procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisit sau cereree ofertelor de preturi)
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv
link-ul procedurii de atribuire)

Nr:21049437
Link-ul:
I I http s: I I achizitii. md/ru/publi c/te nder I 2 | 0 49 43 7 I

Data si ora deschiderii ofertelor Data: 20.01 .2022 | Ora:10.00
Anunf de inten{ie publicat in BAP Nu/ Dar

Data:
Link-ul:

Anun{ de participare publicat in BAP/
Invita{ia de participare transmisl

Nr:
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de
atribuire

Nur acord-cadrur sistem dinamic de
achizilier licitalie electronicd/
catalos electronicn

Sursa de finantare Buget de stat {
Buget CNAM r
Buget CNAS r
Surse externe r
Alte surse: findicatil

Valoarea estimatl (ei, fard TVA) 409678.08

Clarificiri privind documentafia de atribuire:

Data solicitirii clarificlrilor
eta in cazul in care au fost solicitate c



D enumirea op erato rulqf r9949IqE
Expunerea succint[ a rezumatului
demersului
Data transmiterii

E"oun.r.u succintd a rdsPunsului:Rispunsul la demers
Contestarea documenta,t4l4g 3q&.til9

(,\e.ta comnleta in cazul in care au lost operate maCifcdri)
D ^o"-ofrrl mndifinirilnr

t t"ai *t it"r t a util iz at ii ; i dat a publ i c dr i iJ
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (duPd caz)

flndicayi numdrul de zileJTermen-limitd de depunere qi deschidere
a ofertelor prelungit @"Pa r"4

Modificlri operate in documenta{ia de atribuire:

rt

6.Informa{ii Privind ofertele
DUAE Prezentate de

depuse qi documentele de
cltre operatorii econor'nici:

calificare $i aferente

I fi-i+x (Aotq fiA fi1 )tD. nra l5:3lll. au lost deDuse o orerre
Asociatii/administratoriiDenumirea oPeratorilor

economici
IDNO

1, Baguette SRL
2. Slavena-Lux SRL
3. "Nivali-Prod"SRL
4. SA Fabrica de unt din
Floresti
5. Iugintertrans SA
6. DUSA&CO

t0r4600037741
t002600003240
10066000101 12
10036070r1922

1 0036 I 00002 14

1 007603005859

ge6orapr Balenrnn
CnrapHon Alercan4P
Mopapr Br,rrroP
fpuropaur flaser

@aypxny Bepa
[yura O:rer

rnufilll€l OD( ratorului econ )mlc

Denumire
document

De

SRL
Baguette

"Nivali-
Prod"SRL

SRL
Slavena

Lux

SA Fabrica
de unt din
Floresti

t'.lo
Documentele ce constituie ol'erta

cmnn nri.n: nrezenlat, neprezenlal, nu corespunde-)

Propunerea
tehnicI

prezental prezenlat prezenlar pTeLcIIr:dr PI Y

Propunerea
f,rnanciard

prezentat prezentat prezentat prezentat prezenlal prezentat

prezentat prezentat prezenlal rlezenlalDUAE orezentat DTEZENIAI

Garanlia pentru
ofertl
Gupd caz)

prezenlat prezentat ptezefial prezentat ptezefilal prezental

zspundeSe va co
Docu

ncvnmn nyin' t

mente de calillcare
vezentat. nePrezentat, nu cor'

CepruiPnrarr,t
COOTBETCTB14'fl

prezefiat prezeIlIAI prczentat prezcntat P v

prezentat prezentat prezentat
Me.uuur.rncxne
KHI{jKKI4

prezentat prezentat prezentat

Cnpanna c
na,toronofr

prezenlal prezefial prezentat prezeffial ptezentat prezental

prezentat orczentat prezentat
@ona 3.3 prezentat prezentat nre7lenlal

ptezenlat ptezental prezentat
Ceprutpurcar o
pefltcrpa{}II4
NOC/ITDI4{TI{'

prezentat pfezental prezentat



Canurapnrrft
uacllopT Ha
TnaHcnonT

prezefial prezenlal prezentat prezerTtat prezentat ptezenlat

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de anibuire ;i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul cdnd
documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calfficare))
(Informaliaprivinddocumenteleprezentatesevaconsemnaprin:,,+"incazulprezentdrii,,,-"in

cazul neprezentdrii)

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

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Pre{ul
ofertei
(fera

TVA)*

Cantitat
e$i

unitate
de

misurl

Corespund
erea cu

cerin{ele de
calificare

Corespun
derea cu

specifica{i
ile tehnice

Lotul l
llpo.qyctr xuBorHoro
npoacxoxAeHl4', M{CO I4

M,'ICHbIE NPOAYKTbI

SRL Basuette 65534.10 I lot + +

"Nivali-Prod"SRL 55900,00 + +
+SRL Slavena Lux 54433,33 +

Lotul2
Monoqnrre [poAyKrbl

SA Fabrica de unt
din Floresti

54579,53 1 lot -f +

SRL Basuette 61389,09 + +

Lotul3
llpo4yxrrt lryroruoltnofi
npoMbIIxneHHocTIr, KpaxMarl 14

KpaxMzrJI npo.qyKTbl

SRL Basuette 12925,57 1 lot + +
SRL Slavena Lux 12835,00 -r +

Lotul 4 PacrurerbHble Macna SRL Slavena Lux 7982.98 252litr + +
SRL Basuette 80s3.00 + +

Lotul5
llepepa6orauuue $pyrru u
oBorqrr

SRL Slavena Lux 2s799.00 I lot + +

SRL Basuette 25800,00 + T

Lotul6
X:re6

AO Iugintertrans 19639.65 3110buc + +

Lotul T
Pasrzqulte [poAyKTbI rrvITaHvA

SRL Slavena Lux 27543.00 I lot + +

SRL Baeuette 27544.46 + +

Lotul8
-flfiqo

SRL Slavena Lux 9145.00 4650 buc + +-

SRL Basuette t24r5.50 + +

Lotul9
3epuonrre, raproQelr, oBoIrII{,
dovrru u oDexl{

DUSA&CO 64230.81 I lot + +
SRL Basuette 64752.00 + +

Lotul l0
Msco TITTIIIII

"Nivali-Prod"SRL 68115.38 I lot + +

SRL Slavena Lux 68t29.30 + +

SRL Baguette 83278.29 + +

Lotul ll
3auopoxennaspw6a

SRL Slavena Lux 9728.83 217 ks + +

SRL Baeuette 10593.94 + +

Lotul 12
Ceexat 3eJIeHb

SRL Baguette 3025.94 I lot + +

Lotul 13
Cyurennue $pyxru

SRL Basuette 812.50 25kg T +

SRL Slavena Lux 1175.00 + +

* in cazul utilizdrii licitatiei electronice se va indica prelul ofertei finale



(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu
specificaliile tehnice " , se va consemna prin; ,, + " in cazul corespunderii ;i prin ,, - " in cazul
necorespunderii)

S.Pentru elucidarea unor neclaritnfi sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei cu cerinfele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prefului
anormal de scizut) s-a solicitat:

9. Ofertan{ii respin;i/descalifi ca{i :

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificirii

Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lotZ
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile I
Alte limitari privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul oe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scdztfi V
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pret I
Cel mai bun raport calitate-cost I
(in cazul in care fn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire,
se vor indica toate 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 ntai bun raoort
calitate-prel sau cel mai bun raport calitate-cost)

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rispunsului
operatorului economic

3anpoc Ns04-
04t8s5
or13.01 .2022

S.C. DUSA&CO SRL 3aupoc uo ynelzveHnofi
cluMe na norJ\! 9
<3epnoarre, xapro@elr,
tfpyrcru u opexr4))

Oreer ronyqeH 13.0L2022
Ha [or{Ty nr4rleq

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea

4



Motivul reevalu irii ofertelor Orras Baguette SRL no nory J\!12 <Csexafl seJreHb) 14 no
nory 13 <Cyxofrpyxrbr), rprcbMo BxoA.rrrlr4ft J\b or

Modificdrile operate llo :rory i\b12 <Ceexaq 3ereHb) B cBr3r4 c orcyrcrBlTeM
[oAaHHbrx oQepr 3aKJrror{r,rrb AoroBop nra:rofi crorzMocrrr,
ro nory 13 <CyxoSpyKrbr) repexoArrr cne.uyroqeMy
IOCTABIIII,IKV.

Denumire f'actorul n Jonderea

Reevaluarea ofertelor:

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

In urma examiniri, evaluirii 9i comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire
s-a decis:

Atribuirea contractului de achizitie public6/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.7I alin. lit

Argumentare:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate
qi unitate

de
mlsurd

Preful
unitar
(fnrn
TVA)

Pre{ul
total
(fnrd
TVA)

Pre{ul
total

(inclusiv
TVA)

flpo4yxrrr xr4Boruofo
tlpoucxox{AeHLlfl , Msco r4

MscHbre rrpoAyKTbr

SRL Slavena Lux I lot 54433,33 65320,00

Molo.rnsre [poAyKrbr SA Fabrica de unt
din Floresti

I lot 54579.53 \rt\ /9 \ i 5 893 7,3 0

llpoAyrrrr uyrorrnolrnoft
rrpoMbrrxneHHocTr4, KpaxMan
r4 KpaxMaJr l]po.rlyKTbr

SRL Slavena Lux I lot 12835,00 12835,00 l5]l78,81

PacrurenrHbre MacJIa SRL Slavena Lux 252htr 31.67 7982.98 9576,00
llepepa6oraHHbre (ppyxrrr z
oBorul4

SRL Slavena Lux 1 lot 25799,00 25799,00 3095 8,50

X:re6 AO Iusintertrans 31 10 buc 6.3t5 19639.6s 2r2t0.20
Pagnnqnrre [poAyKTbr
TILTTAHI,jfl,

SRL Slavena Lux 1 lot 27543.00 27 543.00 32494.r5

-f,fiqo SRL Slavena Lux 4650 buc r.97 9145.00 t0974.00
3epnoerre, xapro$em,
oBorrlr4, fipyxrrr u opexr4

DUSA&CO 1 lot 64207,87 64207,87 71206,00

Mqco nrvrlbr "Nivali-Prod"SRL 1 lot 68115.38 6811s.38 8t738,46
3anopoxenHas ptt6a SRL Slavena Lux 1 lot 44.83 9728,83 11674.60
Ceexaq 3eJreHb Aoroeop rra,roft cro14 Mocrn
Cyuenurre 6pyrrur SRL Slavena Lux 25ks. 47.00 1175.00 1410,00

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii:

Denumirea operatorului
' economic

Data transmiterii Modalitatea de
transmitere

Basuette SRL tr{cx.J\b 04-04/856 or 1310112022 e-mail.
Slavena-Lux SRL LIcx.Ns 04-041857 or 13/0112022
"Nivali-Prod"SRL trIcx.Nb 04-04/860 or 1310112022



SA Fabrica de unt din Floresti llcx.Nb 04-04186I or 1310112022
Iusintertrans SA llcx.J\! 04-04/858 or 1310112022
DUSA&CO llcx.Nb 04-04/859 or 1310112022

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

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

Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar
in cazul tn care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a
incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de
durabilitate):

Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

In cazttl in care valoarea estimatd a
contractului este mai micd decdt pragurile
prevdzute Ia art. 2 ahn. (3) al Legii nr. 131

din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice

V 6 zile in cazul transmiterii comunicdnt
prin miiloace electronice $i/sau fax I
n 11 zile incazul netransmiterii
comunicArii prin mijloace electronice qi/sau
fax r

In cazul in care valoarea estimatd a
contractului este esal6 sau mai mare decAt

n 11 zile in cazul transmiterii comunicdrrt
prin miiloace electronice $i/sau fax I

pragurile prevdzute la art.2 alin. (3) al
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

J 16 zile in cazul netransmiterii
comunicdrii prin mijloace electronice gi/sau
fax r

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinde
rea:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asocier
el

Cu capital
str[in

Numirul
gi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al

contractului/ac
ordului-cadrufdr[ TVA inclusivTVA

Slavena-Lux
SRL

I 20.01.2022 1 5800000-8 t48642.14 r11586.12 30.06.2022

"Nivali-
Prod"SRL

2 20.0r.2022 1 5800000-8 68115,38 8r738,46 30.06.2022

SA Fabrica
de unt din
Floresti

3 20.0r.2022
l 5 800000-8 s4s7q 5? 5893',7,30 30.06.2022

Iugintertrans
SA

4 20.01.2022
I 5800000-8 19639,65 20210,20 30.06.2022

DUSA&CO 5 20.01.2022 15800000-8 64207.87 7t206,00 30.06.2022



Au fost aplicate criterii pentru achizifii 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): (indicafi suma cu TVA)

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

Criteriul de atribuire pentru lotulfloturile pentru care au
fost aplicate criterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut n

Costul cel mai scdzut st

Cel mai bun raport calitate-pretr z

Cel mai bun raport calitate-cost z

Prin prezenta dare de seamd, grapul de lucru declarii cd termenal de a;teptare pentru tncheierea
contractului,/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precam;i cdtn cazul depunerii contestatiilor
;i/sau recepliondrii rapoartelor de monitorizare, acesstea aufost examinate ;i solutionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectituclinea desfdsurdrii

Conducitorul grupului de lucru pentru achizitii:
Bozbei Larisa

(Nume, Prenume)

















DЛRЕ DE SEAMA

de atribuire а oontractului de achizilii publice tr

de incheiere а acordului-cadru f}

de апчlаrе а рrосеdurii de atribuiT* l

Nг,ldiп |9,0|?022

1. Date сч privire la autoritatea сопtгасtапtЁ:

Dепumirеа autoritйtii contractante PTirnaria с. Micletl seni

Localitate s.Micleuseni
IDNo 1 008б0 l 000592

Adresa s.Micleuseni r.Straseni

Numйr de telelbn 02з767238

Numйr de fax 02з767239

E-mail oficial rodibut[CIsmail,com

Adresa de internet
Реrsоапа de contact (lt,ttпte, рrепuпlе, tеlфп,
e-mail)

Butnaru Rodica

2. Date сч privire la рrосеdurа de atrilouire:

Tipul рrосеdчrii de atribuire aplicate nCeT.r.a,lf.rtelor de рrе{uri ],icitalie deschisй

пАltеlе: [Iпdica|i|
Рrосеdчrа de aehizi{ie repetatfl (duра cоz) Nr: oqds,h,3wd р,1 -lЧ D- 1.64059S5467ý8

Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Burrirril Sen,icii п Luсгбri в

0biectul achizi{iei Achizilionarea чпui trасtоr q;i utilajelor, in implimentarea
proiectului investilional: Моdеrпizаrеа serviciului local de
Тпtrеliпеrе а drumuri|or locale gi spaliilor verzi

Cod СРV 1 6700000_2

Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
аlеgеrеа procedurii de atribuire (tп cazul
apliccirii gllor procedшri decdt liсil:сфiсt

deschisd)
Procedura de atribuire (se уа iпdiс,а сliп

cadrul porlalului glл,еrпапrcпtаl
w\!у.шццdsLgауJ!а

Nr: ocds-b3wd р 1 -Пril D- 1 6405965467ý9
Link-ul:
Data publicбrtl,: 27 .|2.2а2|

Platforma de achizi{ii publice utilig41[ l achizitii.md; п e-licitatie.md; п урtепdеr,щd

Рrосеdчrа а fost iпсIчsй iп planul de achizifii
publice а autoritй{ii contractante

п Da BNu
Link-ul сйtrе planul de achizitii publice publicat:

Апчпf de inten{ie publicat in ВАР (сluрd caz) Data:
Link-ul:

Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
Иuоd caz)

пАсоrd-саdru пSistem dinamic de achizilie
]-icitatie еlесtrопiсi псаtаlоg electronic

Sursа de fiпап!аrе IBrg.t d. ,iit; пBuget CNAM; пВugеt CNAS;
nSurse exteme; пАltе surse: [Indk:a|i|

Yаlоаrеа estimatй (Lei, |йrci Tl,'A) 97l21з,з4



3. Сlаrifiсбri privincl documenta{ia cle atribuire., пи аu |ast solicitate

(Se va completa tп cazul iп care clu Jbst solicitate clari,ficйri)

4. Modificiri ореrаtе iп docunrentafia de аtriЬчirе: пч au fost modiftcari

(Se ча completa iп cazul iп care aufost operate modifrcdri)

5. PAný la termenu1-limitД (data l7,0t.2022,ora10 :00), ач depus oferta 1 оfеrtап: репtru lotul

2. Репtrч lotul l пч este nici о oferta

6. Informa{ii privind ofertele depuse 9i documentele de саlifiсаrе 9i аfеrепtе DUAE prezentate de

сйtrе ореrаtоrii economici:

Data solicitйrii clarificirilor
Dепчпrirеа operatorului economic

Ехрuшеrеа ýuссiпtй а solicitiriji cle сIццifiglц
Ехрuпеrеа suссiпti а rispunsului
Data transmiterii

Rеzu mаtul modifi сйrilоr
Publicate tn BAP/alte mijloacelor dc
iпfпrmаrе ktuпй. caz)

[Iпdica|i sursa utilizatd si data publicйriiJ

Termen-limiti de depunere qi deschidere а

ofertelor prelungit (duрd caz),_
[Iпdiсаsi пuпdrul de zile]

Nr Dепumirеа ореrаtоrului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1 Ozonte[r Irnpex SRL 10l 1600000l40

Dепumirе document
Dепчmirea ор еrаtqцц!цiýggцgдЦ

Ozonteh lmpex
SRL

Ореrаtоr
economic 2

Ореrаtоr
economic 3

Ореrаtоr
economic n

I)ocumentele се constituie oferta
(Se vа colxsпllla рriп: prezet,ltat, церrеzепtаt, пu со

DUAE +

Oferta +

саrапtiа оtъrtеi +

Fоrпrulаrul informative tlеsрrе
оfеrtапt

+

Certifi oat dc iпгеgisп,агс,
Exкas din rcgistru de Stat al

реrsоапеlоr irrгidicc

+

Сеrtifi саt pгivinc1 lipsa
dаtоriilог lata dc brrget

+

Deciaratia ргiчiпсl сопfi ппагеа
identitatii Ьспеfi ciarilor
efectivi si псiпсаdгатеа
асеýtога iп situatia
condamnarii penhrt

раrtiсiраrеа 1а activitati ale
unei oгganizatii sau grupari
criminale репtпr coruptie
fгачdа sis sau spalaTe de bani
Gагапtiа tle ехрluаtаге

Раsарогtul tehnic pentnt
fiесаге utilaie

+

Dосumепtе de calificare

D"*r-,,t l --j"*аЩц!rJ*Рffу
Document п

+



(Iцfоrmа|iа priviпcl dепrlmirеа t!осuпtепlеlоr prezeпtate se ta ind,ica iп coпformitate сu сеriп|еlе diп

dосumепtа|iа cle tltribttire qi se v(l сопSеmпа рriп: рrеzепtаt, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (tп cazul

сап,d documerttul a.fost prizeпtat, dar rlu corespuпdeceriпlelor de caliJicare))

7, Irrformatia privind corespundet,ea ofertelor сu cerinlele solicitдte:Informa{ia privind corespundet,ea ofertelor сu cerinlele solicitдte:

Соrеsрuпdеrе
Соrеsрuпdеrе
а сu cerintele
de calificare

cantitate
;i unitate
de mйsчri

Dепчmirеа
ореrаtоrulчi

есопоmiс

10 bucatiOzorrteh Inrpex S]lL

* lп cazul utilizйrii licitayiei electroпice se ча iпdiса pre|ul фrtеi fiпаlе
(Iпfоппа|iа pril,iпcl "Coiespttпderea сч ceriп|ele d.e саlфсаrе" si "Соrеsрuпdеrеа сu speciJicaliile

tеiпiсе" , Se va 
"onrrn 

nn рriп: ,,i " itl cazul core,tpbmderii ;i рriп ,,'" iп cazul песоrеsршtdеrii)

8. pentru elucidarea чпоr neclariti(i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsршпdеrеа olыtei сu

сеriпfеlе stabilite iп dосцmепtа{iа cle аtriЬчirе (inclusiv justilicarea рrе{ului anormal de scizut) s-

а solicitдt:

10. Modalitatea de evaluare а ofertelor:

pentTu Гtеоаrе lot п
pcntru mai multe lofuri счmчlаtе п
Репtru toate loturile f
дltе limitбri privind йmбrul dе loturi саге pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: [Iпdica|i]

JustificaTea deciziei de а nu au:ibui contractul ре loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Рrеfчl cel mai sclzut f
costul cel mai scйzut в
Cel mai bun rароrt calitate-pre1 п
Се1 mai Ьuп raport calitate-cost п
(п cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multe criterii de atribuire, Se vor

iпdiса toate criteriile de alribuire aplicate si dепtlmirеа loturilor аfеrепtе)

12. Iпfоrmаfiа privind factorii de ечаlчаrе aplicafi:

(se va completa репlrч loturile ca,re ач fost atribuile tп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-

pre| satt cel tпаi Ьuп raport calitale-co,st)

Data
solicitЁrii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rflspunsului
овеrаtоrчlчi economic

9. Ofertan{ii respinqi/descaliifica{i:

Motivul respinяerii/descalificйriiDепumirеа operatorultti er:onotnic

Factorii de ечаluаrе yаlоаrеа din оfеrti Punctajul calculat

Dепumirеа opreln1o*lui economic l Total

J



Denumire fЪсtоrul 1 Ponderea

Dепчmirе f'actorul п Ропdеrеа
г)епutпirеа опсrаtоrului economic п Total

Dепumirе factorul 1 Ропdоrса

г)епumirе factorul lr Ропdеrеа

Motivul rеечаluйrii ofertelor
Моdifiсйrilе operate

13. Reevaluarea оfеrtеlоr:

(Se va completa tп cazul iп care ,фrtеlе aufost reevaluate repelal)

14. tn urmа ехаmiпiri, evaluйrii qi соmраrйrii ofertelor depuse iп cadrul ргосеdurii de аtriьuirе s-a

decis:

дtriьuiтеа contractului de achizil;ie publicй/acordului-cadru:

Апчlаrеа procedurii de aclrizilie publicё:

iп temeiul аrt, 71 alin. 1 lit d

дrgumепtаrе: conlin рrорuпеri referitoaTe la clauzele сопtrасtчаlе, pTopuneri саrе sint, iп mod

evident, dezavantajoase репtrч autoritatea сопtтасtапtй

15. Iпfоrmаrеа operatorilor rэсопоmiсi despre deciziile grчрчlчi de luсru репtru achizifii:

Denumirea operatorului
economic

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопа,miСi iшplica|i iп procedura de atribuire despre deciziile gruрului de

luiru репtrч achiziyii se realizeazй iп codormitate цt prevederile art. 31 al Legii пr, 131 diп 3 fulie

20 l 5 priviltd achiziliile pttblice)

(setecta|i tеппепttl de asteptare respectat. calcuktrea tеппепеlоr prevdzute de Legea пr. I3l diп 3

iulie 20]5 privittd achizi|iite publice, iпсlusiч а tеr,mепеlоr de clsteptare, se фсtuеаzd tп codormitate

cu рrечеdЪrilе TITLULUI Ir/ Capitolul I (CalcuLarea Теrmепului) al Codului Ciyil al Republicti

Moldoya).

17. Сопtrасtчl de achizilie/acordul-cadru incheiat:

Dепчmirеа
lotului

Dепцmirеа
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
mйsurf,

Pre{ul unitar
(fйri ТVА)

Рrе(чl total
(fЁrf, ТYА)

Рrе{ul total
(irrclusiv
тчА)

Modalitatea de transmitereData transmiterii

16. Теrmепчl de a9teptare pentru iпсhеiеrед contractului:

in cazul in саrе чаlоаrsа estimatё а сопtrасtului
este mai miсй decflt рrаgurilе prevбzute la аrt, 2

alin, (3) al Logii пr. 131 din 3 iulie 20l5 ргiчiпd
achizitiile publice

П б zile in cazul transmiterii comunicбrii prin
miiloace electronice qi/sau fax п
п l l zile iп cazul netransmiterii comunicйrii
nrin miiloace electronice ýVsau fax п

in cazul iп саrе valoarea estimati а contractului
este egalб sau mai nrare decit pragrrrile

prevбzute |а art.2 alin. (3) al l.egii nr. l31 din 3

iulie 20l5 privind aclriziliile рuЬliсе

П l l zile in cazul transmiterii соmчпiсйrii prin
miiloace electronice si/sau fax п
п lб zile in саzul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice gi/sau fax п

Ozontelr lrnpex SRL r8.0r.2022 е-mаil, роstй



.ntreprinderezr

Сч capital
autohton/
Crr capital

пlixt/asocieгci
Cu capital

striin

18, Iпfоrmа}iа privind achizil;ii publice durabite (achizifii verzi) (rubrica datd se cotnpleteazd doar tп

cazl1 iП iori lo prureclura tle'acltizi|ie ptblicd au.fo,sf aplicate criterii de cltп,ahilitate si s-a iпсhеiаt

coпtracl/cotltracte peпtrLt lot/loturi репtrч care eпl.|b,sl aplicote criterii de durabilitate)z

Dепцmirеа
operatorului

economic

теrmеп de valabilitate
al

cOntractului/acordului
-саdru

Vаlоаrеа
сопtrдсtчlui

Nчm5rul
qi data

сопtrасtчlцi
/ асогdului-

cadru

дч lbst apl.icatc: criterii репtrЧ achizilii prrblice dчгаЬilе (achizi{ii

verzi)?
(Dд/NU)

vаlоаrеа cle achizilie cu ТyА din contract/ contracte а

lotului/loturilor репtrш саrе au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei _\lD;:
(iпdicali s,uпа сч ТVД)

Codul СРY al lotului/loturilor pentru саrе ац tbst aplicate
criterii de durabilitate:

criteriul de atribuire репtrч lotuuloturile репtгч саrе ач fost

aplicate criterii de durabilitate:
Pre|ul cel mаi sсdэллt а

costul cel п,tаi scйzut а

Cel mqi Ьuп raport calitate,prel n

Cel mai Ьuп raport calitate-cost п

рriп preieпta dare de sеаmd, grapul de lucru rlесlаrd сd tеrmепul cle osteptare pe,rlltl tпcheierea

cultractuluihontractelor iпсIiс,аtе ч fost respectat (ехсерtfrпсl cacurile prevdi,ute de art, 32 аliп, (3) al Legii
пr, tз1 clitl з iutie 2015 рrh,iпil o"ilrizЦiil, publice ), precuttt si сй iп cazul depuпerii coпtesta|iilor qi/sau

recepliondrii rapoartelor de пoпitorizare, aceastea ач fost ехаmiпаtе 9i sоluliопаlе,

Рriп prezeпta clare cle ýeaпtil, gruрul de luсrч репtлч ochizi|ii соtфrmd corectituditlea clesfisurilrii procedurii

tle achizilie, fapt репtru core poartЙ rdspuпdere соtфrm prevederilor legale iп vigoare.

Сопdчсйtоrul grupului de lucnr репtru achizi{ii:

(Numе, Рrепumе)

*Ф

Cod
срч

frlrfi
,tYА

inclusi
v ]'VА



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizifii publice r
' de incheiere a acordului-cadru n

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. MD-1641041345796/ 1 din 19.01 .2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantd:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa tn cazul fn care aufost solicitate clarificdri)

Denumirea autoritfl(ii contl4q!44!e I.P. L.T. "Alexandr Puqkin"

Localitate or. Ungheni

IDNO r013620001028

Adresa MD-3600. str. Decebal, 364

Numbr de telefon 0236-23596

NumIr de fax
E-mail oficial Itouskinl9@smail.com
Adresa de internet
Persoail de contact (nume, prenume, telefon, e'
maiD

Moroi Liudmila. 0236-23596

Tipul procedurii de atribuire aplicate rC.ret* ofertelor de preluri llicitalie deschisd

nAltele: ilndicalil
Procedura de achizi{ie repet^ti lQryiSe/- Nr:
npot obiectului contractului de
achizitie/acord ului-cad ru

Bunuri r Servicii I Lucrdri I

Obiectul achizitiei Produse alimentare

Cod CPV l s800000-6

Exnunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
procedur i de c dt I ici tatia de s chis d)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p or t al ul ui guv ern amen t al www. mt ende r. gov. md )

Nr:21049548
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-l 641041,345796
Data publicdrii: 01.01 .2022 ora 15:27

Platforma de achizifii publice utilizatl r achizitii.md; n e-licitatie.md; I yptender.md

-Anunf de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:
Link-ul:

T ;:;;: ::,i 
nstrumente specince d e atribui re nAcord-cadru nsistem dinamic de achizilie rlicitalie

electronicd nCatalog electronic

Sursa de finanfare rBuget de stat; lBuget CNAM; nBuget CNAS; lSurse
externe; nAlte surse: [IndicL

Valoarea estimati (lei, fdrd TVA) 13296.00

Data solicitirii clarificirilor
Denumirea oPeratorului economic
E*pun"t.a succinti a solicitirii dg qgltfigelg
Expunerea succinti a risPunsului
Data transmiterii

I



Rezumatul modifi cirilor
,i|)riifr,r"BAP/altemi jloacelordeinformare [Indicafi sursa utilizatd;i data publicdriiJ

Termen-timiti de depunere Ei deschidere a
ofertelor prelungit (duPd caz)

[Indicayi numdrul de zileJ

4, Modificiri operate in documentalia de atribuire:

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

6. Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de

cltre operatorii economici :

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, na corespande (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

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

5. PAni la termenul-limiti (data 01.09.2021,ora 14:00), au depus oferta 3 ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. SA "Lactis" 1003602161429
ANGHELUTA
GHEORGHE

) ICS SRL "Lapmol" I 002600024308 IONITA SERGHEI

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SA "Lactis" ICS SRL
"LaDmol"

(se
Documentele ce constituie oferta

va consmna prin: prezentat, ryeprezentat, nu

Propunerea tehnicd Drezenlal prezentat

Pronunereafinanciard Drezenlat Drezenlat
DUAE prezenlal orezentat
Garan{ia pentru ofertd
(dupd caz)

Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu co1glpupc!-

Formularul oferlei DUAE + +
Informalii generale despre
ofertant

+ +

Dovada lnregistrdrii
oersoanei iuridice

+ T

Certificat de atribuire a
contului bancar

+ +

Raportul financiar pe anul
2020

+ +

Specificalia de pre! (F 4.2) T +
Specificalia tehnicb (F 4.1) + +
Certificat de conformitate + +
Certifi cat I ipsa datoriilor + +
Certifi cat de inofensivitate + +
Pasatort sanitar al transport + +

Denumirea
lotului

Denumirea
oneratoiului

PreJul ofefiei
(ferd TvA)*

Cantitate,qi
nitate'de

CorespundCrea
cu cerintele de

Corespunderea
cu snecificatiile



economlc masura calificare tehnice
Lot I Lactis SA 64999.90 + -r +

ICS Laomol SRL 59900.00 + + +

Lot2 Lactis SA 2rr97.50 + + T

Lot 3 NU A FOST

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerin[ele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile
tehnice", se va consemna prin: ,,+" fn cazul corespunderii ;i prin ,,-" t/7 cazul necorespunderii)

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

a solicitat:

Data
solicitIrii

Operatorul economic Informatia solicitati Rezmatul rispunsului operatorului
economrc

9. Ofertanfii respinqi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul respineerii/descalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot {
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile I
Alte limitdri privind numSrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scdzut {
Costul cel mai scdzut n
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)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

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

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea
Denumirea ooeratorului economic n Total

Denum re factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

3



13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivut reevaluirii ofertelor
Modificlrile operate

14. in urma examinirio evaluirii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art.lI alin. lit

Argumentare:

(Informarea operatorilor economici implicayi tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de

luiru pentrtt achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I3I din 3 iulie
201 5 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(Selectati termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3

iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitate
cu prevederile TITL\ILUI U Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

17. Contractul de achizi{ielacordul-cadru incheiat:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economlc

Cantitate gi
unitate de
masura

Pre{ul unitar
(fnrn TVA)

Pretul total
(n'i rvo

Prelul total
(inclusiv TVA)

Lot 1 produse
lactate

ICS "Lapmol"
SRL

59 900.00 64 692.00

Lot 2 branza cu
cheas tare

SA "Lactis" 2t 197.50 25 437.00

Lot 3 crupeo
paste,
conservaturio
condimente
Total 81 097.50 90 129.00

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

Denumirea operatorului
economlc

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SA "Lactis" 19.01.2022 SIA RSAP, e-mail,

ICS "Lapmol" SRL 19.01.2022 SIA RSAP. e-mail

[n cazul in care valoarea estimatd a contractului este

mai micd decAt pragurile prevdzute la art.2 alin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

| 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau faxl
tr 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau faxn

in cazul in care valoarea estimatd a contractului este

egal[ sau mai mare decdt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

tr 1l zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice gi/sau faxn
n 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau faxn



TeriilCn:dC, i

vaFabilitate,

co"iru"toiu
Vacordului-

Cnilru

!rl,

ICS
"Lapmol"
SRL

Cu capital
strlin

12
19.01.2022

1580
000
0-6

s9 900.00 64 692.00
30.06.2022

SA
"Lactis"

Cu capital
autohton

13
19.01.2022

158
0000
0-6

2L 197.50 25 437.00
30.06.2022

lg. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi)(rubrica datd se completeazd doar tn

cazul in iori lo proredura de achizisie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a incheiat

contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

prin prezenta dare de seamd, grupul de lacru declard cd termenul de aqteptare pentru tncheierea
contmctului/contractelor indicate a jost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. l3t din 3 iulie 2015 privind achizi{iile publice ), precum qi cd tn cazul depunerii contesta(iilor qi/sau

recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate qi solulionate.

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

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

(Nume, Prenume)















DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizitii publice 0  
de incheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

Nr. 10 Din 28.12.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractanta:
D en u m irea  a u to r ita tii co n tra cta n te J u d e c a t o r i a  C h i s i n a u

L oca lita te M u n . C h i s i n a u ,  s t r . Z e l i n s k i ,  n r .  13

ID N O 1 0 0 6 6 0 1 0 0 0 2 5 6

A dresa M u n . C h i s i n a u ,  s t r . Z e l i n s k i ,  n r .  13

N u m ar de te lefon 0 2 2 5 2 0 1 7 6

N u m ar de fax

E -m ail i c h i s i n a u i o d u s t i c e . m d

A d resa  de in tern et i c h i s i n a u ®  j u s t i c e . m d
P ersoan a  de con tact

P l a c i n t a  V i c t o r i a

2. Date cu privire la procedura de atribuire:
T ip u l p ro ced u rii de a tr ib u ire  ap lica te Licitatie deschisa
T ip u l ob iectu lu i co n tra ctu lu i de  
ach iz itie /a co rd u lu i-ca d ru

B unuri □ Serv ic ii Щ L ucrari □

O b iectu l de ach iz itie Servicii de paza fizica pentru anul 2022
C od C P V 79713000-5;
E xp u n crea  m o tiv u lu i/tem eiu lu i p r iv in d  a leger ii 

p roced u rii de a tr ib u ire  (in cazul aplicarii altor 
proceduri decit licitatia deschisa sau cererea ofertelor 
de preturi)

Licitatie deschisa

N r. p roced u rii de a tr ib u ire  (inclusiv link-nl procedurii 
de atribuire)

N r :2 1047760
ocds-b3w dpl -M D -1638268286556
L in k -u l:  ocds-b3w dpl-M D -1638268286556

D ata  si ora d esch id er ii o fer te lo r
de l a 22.12 .2021 14:00 p a n a la

2 2 .1 2 .2021 /14 :18
A n u n t de in ten tie  p u b lica t in  B A P N u □ D a |

Dotfa.-29.11.2021, ora: 16.37
A n u n t de p a rtic ip a re  p u b lica t in  В А Р / 

In vitatia  de p a rtic ip a re  tra n sm isa
N r:21030242

L ink-u l: o cd s-b 3 w d p l-M D -1638268286556

D a ta  p u b l i c a r i i / 2 9 .1 1 .2021 ,  ora: 16 .37  

transm iterii:
T eh n ici si in stru m en te  sp ec ifice  de a tr ib u ire N u N u
S u r s a  de fin an tare

B u g et de s t a t 0 |  20023474 
B u g e t C N A M a 
B u g e t C N A S a  
Surse ex te rn en  
A lte  surse: [indicati]

V aloarea e s t im a ta  (lei, fa ra  TVA) 1 415 000 ,00  lei



3. Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedure de atribuire:
D en u m irea  o p era to r ilo r  econ om ici D ata  d ep u n eru  cerer ii de p a r t i c i p i r e

Prem ium  Security Grup 20.12.21 18:09
D elta Foifa 20.12.21 19:47
D etasam entul de Paza Param ilitara 20.12.21 13:00
IS SERVICII PA ZA  A  M A I 14.12.21 14:25

4. Clarificari privind documentatia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care au fa s t  solicitate clarificari)

D a t a  s o l ic i t a r i i  c la r i f l c a r i lo r

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

e c o n o m ic

E x p u n c r e a  s u c c in t a  a  

r c z u m a t u lu i  d c m e r s u lu i

D a t a  t r a n s m it c r i i

R a s p u n s u l  la  d e m e r s

C o n t e s t a r e a  d o c u m e n t a t ie i  d e  

a t r ib u ir e
N u □ Dan N u □

5. Modiflcari operate in documentatia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care au fast operate modificari)
R ezu m atu l m od iflcar ilor

P u b lica te  in B A P /a lte  m ijlo a ce lo r  d e  in fo rm a re  (dupa Ind ica ti su rsa  u tiliza ta  si d a ta  pub licarii:
caz)
T ran sm ise  o p era to r ilo r  eco n o m ic i in reg istra ti D ata:
T erm cn -lim ita  de d ep u n ere  si d esch id ere  a o fer te lo r N u  □
p relu n g it D a □ C u  zile
6. Pana la termenul-limita (data 22.12.2021 14:18), au fost depuse 4 oferte:

D en u m irea  o p era to r ilo r  

econ om ici

ID N O A so c ia tii/a d m in istra to r ii

Prem ium  Security Grup 1015600041471
D elta Forta 1003600042923
D etasam entul de Paza 1005602003670
IS SERVICII PA ZA  A  M A I 1010600043506

D esch id erea  o ferte lo r a  av u t loc  la  d a ta  de 22 .12 .2021 14:18. 

O ferte  in ta rz ia te  (dupa caz):

D en u m irea  o p era to r ilo r  eco n o m ici

D a ta , ora  p rezen ta rii N o tif ica r i p r iv in d  restitu irea  

o ferte lo r

7. Documentele ce constituie oferta:
D en u m irea

o p e r a to r ilo r

e c o n o m ic i

P rop u n erea

teh n ica

P rop u n erea

fin an ciara

D U A E G aran tia  p en tru  
o ferta  (lei)
(dupa caz)

Prem ium  Security Grup + + +
D elta  Forta + + + 13 500,00
D etasam entul de Paza Param ilitara + + + 13 750,00

IS SERVICII PA ZA  A  M A I + + + 14 931,00



(Informatia privind  docum entele prezentate se va consemna prin: „ + ”  in cazul prezentarii, „ - ” in cazid 
neprezentarii)
Constatari/Comentarii (dupa c a z ) :__________________________ __________________

8. Modalitatea de evaluare:

P e n tru  fiecare  lo t P en tru  m ai m u lte  lo tu ri cum u la te  □ P en tru  to a te  lo tu rile  □
A lte  lim ita ri p riv in d  n u m aru l de 
lo tu ri care p o t fi a tribu ite  acelu iasi
Ju stifica rea  deciz ie i de  a  n u  a tribu i 
contractu l pe  lo turi

9. Criteriul de atribuire aplicat:
C riteriu l ap licat * D en u m irea  si n u m a ru l lo tu lu i (aceasta rubrica se va com pleta in cazul in 

care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicale mai multe criterii de 
atribuire)

pretu l cel m ai scazu t □ 
costu l cel m ai scazu t □ 
cel m ai b u n  rap o rt ca lita te -p re t □ 
cel m ai b u n  rap o rt ca lita te -co st □

pretul cel m ai scazu t

10. Informatia privind ofertele depuse:

D enum irea
lo tu lu i
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D enum ire  lo t

Lotnnl
servicii paza 
5 sedii 2021

|

ir>

1 
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1 
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0,
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+

1 
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0

0
0,

00

+

1 
37
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00

0,
00

+

1 
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0.
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-V: :zf.z T'-i'. ;>:izorzspmdzrea OE cu specificatiile tehnice se va indicaprin: .. -
' tr. cazul corespunderii si p rin  „ - ” in cazul necorespunderii)



Constatari/Comentarii (se com pleteaza in cazul in care specificatiile tehnice ale unui OE  
nu corespund cerintelor stabilite in docum entatia de atribuire, cu expunerea neconformitatii)

Informatia privind factorii de evaluare se prezinta astfel:

D en u m irea  factoru lu i d e  ev a lu a re  s i p o n d erea  fieca ru i 

fa cto r

V a lo a rea  d in  oferta P u n cta ju l ca lcu la t

D en u m irea  o p era to ru lu i eco nom ic

D enum irea  lo tu lu i (se va indica punctajul total 
per lot)

Facto ru l 1

F acto ru l n

D enum irea  lo tu lu i
(se va indica punctajul total 
per lot)

F acto ru l 1
F acto ru l n

* Informatia privind rezultatele licitatiei electronice:
(Se va completa tabelul de m ai jos in cazul aplicarii licitatiei electronice)

D en u m irea  o p era to ru lu i econ om ic R u n d a  1 R u n d a  n

L otu l 1 servicii paza Pretul fara T V A /noile valori Pretul fara TVA /noile v a l o r i

Prem ium  Security G rup 1 301 900,00 lei

D elta Forta
1 302 000,00 lei

Detasam entul de Paza Param ilitara 1 375 000,00 lei
IS SERVICII PA ZA 1 493 100,00 lei

4



11. Clasamentul ofertelor in urma aplicarii criteriilor de atribuire

C la sa m en tu l D en u m irca  o p era to ru lu i P retu I o fertei fara
Denumirea l o t u lu i  eco n o m ic  T V A /P u n cta ju l

L o tu l 1 servicii paza 1 Premium Security Grup 1 3 0 1  9 0 0 ,0 0  lei

2 Delta For|a 1 3 0 2  0 0 0 ,0 0  lei

3
Detasamentul de Paza 
Paramilitara 1 3 7 5  0 0 0 ,0 0  le i

4 IS SERVICII PAZA 1 4 9 3  1 0 0 ,0 0  le i

12. Pentru elucidarea unor neclaritati sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei si/sau 
operatorului economic (inclusiv justificarea pretului anormal de scazut) 
cerintelor stabilite in documentatia de atribuire s-a solicitat:

O p eratoru l econ om ic D o cu m en tu l
si/sau

in form atia

so lic ita ta

D ata  tra n sm iter ii R a sp u n su l o p era to ru lu i econom ic

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerintele stabilite in d o c u m e n t a t i a  d 

atribuire:

D ata  so lic ita rii d o cu m en te lo r confirm ative:



D ata  p rezen tarii d o cu m en te lo r confirm ative:___________________________________________________
[ D en u m irea  o p era to ru lu i Se in d ica  d ocu m en te le  co n firm a tiv e  priv in d  se lec tia  si ca lificarea  O E conform

prnnnmir rlndimenfafiei rle atrihnire Cinnlusiv D U AE)_________________________

L o t u I  1 

S e r v i c i i  p a z a

form ular
D U A E o fe r ta

S p e c if ic a t ie
te h n ic

E x tr a s  r eg .d e  
s ta t

L ic en -fa
C e r t if ic  
a t  IS O  
9001

N r
a n g a ja -f
ilor

E x p e r ie n  

ta  5  an i
S a la r iu

m e d iu

D is p u n e
-r e a

g r u p e i

o p e r a t i -
v e

D is p e t e e -  

r a t  d e  p a л  
t e h n ic a  
p r o p r iu

Premium Security Grup - + + + + - - - - + +

Delta Forfa + + + + + - + + - + "Г

DetasamentuI de Paza + + + + + + + + - + "Г

IS SERVTCII PAZA + + + ■f + ■f + + - + f

14.0fertantii resp in si/d esca lifica ti:

D en u m irea  o p era to ru lu i econ om ici M o tiv u l resp in g erii/d esca lif ica r ii

Delta For$a pretul

DetasamentuI de Paza Paramilitara
pretul

IS SERVICII PAZA pretul



N ota*  In cazul in care oferta operatorului economic clasat p e  prim ul loc nu a corespuns cu cerintele stabilite in 
documentatia de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzator un tabel identic celui de la pet. 14.

D en u m irea  o p era to ru lu i econ om ici M o tiv u l resp in g erii/d esca lif ica r ii

15 .In  u rm a  ex am inari si ev a lu arii o ferte lo r d epuse  in  cadru l p ro ced u ri de  a tribu ire , in  b aza  
deciz ie i g rupu lu i de  lu c ru  nr. 8 d in  15 .12 .2020 s-a  decis a trib u irea  co n tractu lu i 
de ach iz itie  pu b lica /aco rd u lu i-cad ru :

D en u m irea  lo tu lu i O p era to ru l

eco n o m ic

d csem n a t
ca stig a to r

C an titatea P retu l u n itar  

fara  T V  A  

(lei)

P retu l to ta l fara  T V A  

(lei)

P retu l to ta l  c u
TVA
(le i)

LotuI 1 servicii paza 
5 sedii anul 2022 Premium Security 

Grup SRL 5 sedii 260 380,00 1 301 900,00 lei 1 562 280,00

16.Inform area o p e ra to rilo r eco n o m ici desp re  d ec iz iile  g rupu lu i de  lucru  p en tru  ach iz itii:

D en u m irea  o p era to ru lu i eco n o m ic

D ata  tra n sm iter ii M o d a lita tea  de tran sm itere

D e lta  F o rta Posta electronica

D etasam en tu l de p a z a  p a ram ilita ra Posta electronica

IS  SE R V IC II P A Z A  A  M A I Posta electronica

N ota*  Informarea operatorilor economici implicati in procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru

pentru  achizitii se realizeaza tn conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privm d  
achizitiile publice.



17.G rupul de lu cru  a  resp ec ta t term en u l de  astep tare  p en tru  in ch e ie rea  con trac tu lu i de:

In  cazul in  care  v a lo a rea  e s tim a ta  a  con tractu lu i 
este  m ai m ica d ecat p rag u rile  p rev azu te  la  art. 2  
alin. ( 3 )  al L eg ii nr. 1 3 1  d in  3 iu lie  2 0 1 5  priv in d  
ach iz itiile  p u b lice

□ 6 zile in  cazu l tran sm ite rii com un icarii p r in  
m ijloace  e lec tron ice  s i/sau  fax

□ n  zile in  cazu l n e tran sm ite rii com u n icarii p r in  
m ijloace  e lec tron ice  s i/sa u  fax

In  cazul in  care  v a lo a rea  e s tim a ta  a  con tractu lu i 
este  egaia sau  m ai m a re  d ecat p rag u rile  p rev azu te  la 
art. 2  alin . ( 3 )  al L eg ii nr. 1 3 1  d in  3 iu lie  2 0 1 5  
priv ind  ach iz itiile  pu b lice

□ 11 zile in  cazu l tran sm ite rii com un icarii prin- 
m ijloace  e lec tron ice  s i/sau  fax

□ 16 zile in  cazu l n e tran sm ite rii com un icarii p r in l  
m ijloace  e lec tro n ice  s i/sau  fax

Nota* Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a termenelor de asteptare se 
efectueaza in conformitate cu prevederile TITLULUL IV  Capitolul I  (Calcularea Termenului) al Codului Civil, si 
implicit, art. 261 (1), 264 (4) si 265.

18. Anularea procedurii de achizitie publica: 

In  tem eiu l art. 71 alin . lit 

A rgum entare:

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru declara ca termenul de asteptare pentru incheierea 
contractului/contractelor indicate a fast respectat (exceptand cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al 
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum si ca in cazul depunerii contestatiilor, 
aceastea an fast examinate si solutionate.

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru  achizilii conflrma corectitudinea desfa§urarii procedurii de 
achizitie, fa p t pen tru  care poarta  raspundere conform prevederilor legale in vigoare



19. Contract de achizitie incheiate:

Nr.
d/0

D en u m irca
operato ru lu i

econom ic,
(TDNO)

N um aru l
co n tractu

lu i

D ata
co n tracm

lui
C od
C P V

V alo a rea  con trac tu lu i

T erm enul
de

valab ilita te

con tractu lu i

1

Premium 
Security Grup 
SRL

ocds-b3w
d p l-M D -
16382682
86556

01 .01 .2022 79713000-5 1 301 900,00 lei 1 562 280,00 31.12.2022

Conducatorul grupului de lucru pentru achizitii:

____ N ich itin -G av rilita  L u d m ila
(N u m e , P r e n u m e )

L .S .



.--

l
mode1-1ip

DARE DE SEAMA

de atribuire а сопtrдсtчlчi de achizi{ii publice
de incheiere а acoTdului-cadru tr

de апчlаrе а procedurii de atribuire tr

Nr. 03 din 20.01.202l

l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

IMSP SR

l00з 609l50409
str,Nationala пr,З7

z-5|-49
2-21-94

LudrTila Crijevschi , tel .078877402
Icrii

2. Date сu privire la рrосеdчrа de аtгiЬчirе:

пСеrеrеа оfеrtеlоr de рrеfчri пllgiýfigдlgдgЩýf, nAltele:

Tipul obiectului сопtrасtului de achizi{ie/ acordului-
саdru

i.md

Bunuri п servicii п Luсrёri п

si consumabile de lаьоrаtог апl2022
зз 696500-0

Nг,2104841

Lirrk-ul:
:l lachizltil lic/tender/2104841 1/

Data рuЫiсбrii: | 0.12.Z02|
п achizitii.mdl п e-licitatie.md; п

п Da п Nч ( рlап achizitii provizoriu)

Link-ul citre planul de achizilii publice publicat:

.md

пАсогd-саdru пSistem dinamic de achizitie пLicitatie
electronic

пBuget de stat; пВugеt CNAM; cBuget CNAS; пSчrsе
пАltе surse:

2 258 861,0

Denumirea autoritйtii сопtrасtапtе

Numбr de telefon

Adresa de int€rnet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепutпе, tеlеfоп, e-mail)

Tipul procedurii de atribuire aplicate

Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind alegerea

рrосеdчrii de аtriЬчirе (iп cazul aplicdrii altor

Рrосеdчrа de atribuire (se va iпdica diп cadrul
por t al t l ui guve rпа mепlаl www, mlепdеr.gоу. md)

!

platforma de achizitii Dublice utilizatй

Рrосеdчrа а fost inclusб in planul de achizi{ii publice
а autorititii contractante

Anun{ de intenlie publicat iпВЬР (duрd caz)

Tehnici qi instrument€ specifice de аtriЬuirе

Sчrsа de fiпап{аrе

Vаlоаrеа estimali Пеi. fdrd TVAt

3. Clarificiri privind documentatia de atribuire:



Data solicitirii clarifi cirilor Nu sunt
Dепumirеа ореrаtоrчlчi есопоmiс
Ехрuпеrеа succinti а solicitйrii de clarificare
Ехрuпеrеа succinti а risрuпsului
Data transmiterii

(Se va соmрlеlа iп cazul iп care au fost solicitate clarфcdri)

4. Modificiri ореrаtе in documenta{ia de аtriЬчirе:

(Se va сопрlеtа iп cazul tп care аu fost operate modiJicdri)

[Iпdiсаli sursa utilizald si data publicdriiJ

[Iпdica|i пumdrul de zile]

5, Рiпi la tеrmепul-limiti (data 30.12_, ora_08_:_00j, au depus oferta ofertanti:

6. Informa{ii privind оfеrtеlе depuse qi documentele de calificare pi aferente DUДЕ prezentate de
citre operatorii economici:

Publicate in BAP/alte mijloacelor de iпfоrmаrе

ТеrmепJimiti de depunere 9i deschidere а ofertelor
prelungit (dupd caz)

Nr. Dепumirеа operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

l GВС MLD SRL l00з600117582 ciaicovschi Тчdоr
2 lCS Diarnedix Imрех SRL ] 0 l 2600019967 TraiaIr Mrinescu
3 FSР DacSpectroMed SRL 10026000424з2 Chireev
.l lM Весоr SRL l003600060828 Веzег Iurie
5 SRL Sanmedico l00з602008l54 Goreacii vitalie
6 SRL Ecochimie l002600052l 56 Iurcu Nicolae
7 LifeMedGroup SRL l0l6600014720 [onascu Andrei

Denumire document
Dепчmirеа economlc

,l
2
ф)

-.]
.Е#
9хйао.9Бд

цJв&
q-

дijgсrý2
Lц lJ о

о

zй

о
.о

dE dбФц

ЕФЕ\ _>: jе,Ей
f,"

Documentele се constituie oferta
(Se va сопsпtпа priп: prezeпlal, перrеzепlаl, пч соrеsрuпdе)

Рrорuпеrеа tеhпiсй ргеzепt ргеzеп( рrсzеп1 prezent prezcnt ргеzепt рrеzепt
Рrорчпеrеа fiпапсiаrё рrеzелt ргеzепt рrеzепt ргеzепt prezent prezent prezent

DUAE prezent prezcnt prezent рrеzепl рrеzелt ргеzепt prezent

GаrапIiа репtru oferta
(dupd caz)

рrеzепt ргеzепt ргеzепt plezent prezent prezent prezent

Documente de calilicare
Se уа сопsmпа оriп: Drezeпlat. пепrеzепt. пu

Сеrеге de participare рrеzеп1 рrеzеп1 рrеzепt ргеzепt ргеzепt рrеzепt prezent
Dovada inre8iStraгii
persoanei iuridic9.

prezenl prezent prezent prczent prczcnt prezent ргеzепt

cenitlcat de calitate сЕ sau
ecchivalentul се сопfiгmа
calitatea ýi рrочепiепlа
ьuпurilоr

prezent ргеzепl рrеzепt ргеzепt ргеzелt ргеzепt ргеzепt

certificat de еfесfuаrс
SiStematictr а plaIii
iп]pozitelor, сопtгiЬч{iilог
eliberat de lnspectoratul

prezent ргеzеп1 рrеzепt ргеzепl ргеzепt ргеzепt ргеzспt



Declaralie privind
valabilitatea ofertei

prezent рrеzепt ргеzопt prezent prezent prezent prezent

certifi cat privind dеtiпегеа
unui cont Ьапсаr

prezent рrеzепt prezont prezent prezent prezent prezent

Declaгatic, рrсzепtшеа
mоstге

(lпfurпаliа priviпd dепuпirе(] dосuпепtеlоr prezeпtale Se уq iпdiса iп сопГоrпitаlе сч cerin|ele diп dосuпепtаУiа de otribuire qi

Se уа сопSеппа prin, р."r"rrоr, nrpiri"nit,7i соrеsрuпае (М саzu! сtjпd dосцпепIul q fosl prezenlal, dar пu

с о r es pu п d е с er iпsеl о r d е с а l ifi car е) )

7. InfoTma{ia privind соrеsрчпdеrеа ofertelor сч сеriп{еlе ýolicitate:

cantitate ýi unitate de misuri

Соrеýрчп
derea cu
сеriпtеlе

de
calificare

Со.еsрчп
derea cu

ýpecilic!t
ile tehnic(

Denumirea
lotului

Dепчmirеа
ореrаtоrчl

ui
есопоmiс

Рrе{чl оfегtеi
(йrаТУА)*

Lot l. Reagenti

репtru chimia
urinei

GвG MLD
SRL

2080
+ +

Йаtеriаl dc сопtгоl proteina in
Ilriпя +plucoza

Set 2

set 5

+ +

ICS Diamedix
Impex

92380

рт
Determinarea timpului de

trombopIastina partial activat

set 2

Dеtегmiптеа timpului de

tюmЬiпё

set 4

LoT пr,2 Reagenti
pentru

Deteгminaтea fi Ыinogenului dцра

clauss сч plasma caliЫator

set 5

hemostasа.coagulom СопtФl plasma cu nivel normal flасоп l
eru Yumlzen {J,+UU

tip
inchis(compatibili

сч analizatorul
Horiba)

control рlаýmа сu nivel crescut 1lacon I

+ +
Dеtегmiпаrеа D-dimer set 4

cuve pentru determinari

hemostagice

sct 4

CaCLz set 2

Imidazol set 3

Hirtie репtrч analizator buc 10
+

Cuve репtrч геасtii set 6

ЕЙЙпti monoclonali АлtiА flасоп з0
LoT пr.З Reagenli
pentru
imuпоhеmаtоlоgiе

GВG MLD SRL з9з8

Re"genЙ;no"lo;att Antt8 tlacon з0

п."*,,ri mопосlопаli Алti-АВ flасоп 2

КЪаgепli rnonoclonali Япti-О
suOer

11acon з5

Re--agentimonoclonaliAnti-Kell flacon ,1

LoT , пr.4
Reagenti ýi
consumabile pentru

hematolo8ie
analizatorulPCE-
2l0

GВG MLD SRL 266l0

Diluent сапistга 20

+ +

Sotutie Lizer - flасоп 20

Solцlie de spalare- caлistla 8

Soltllio hipoclorid 0,5%- flacon 2

Material de conlrol hematologjc I set

cu formula leucocitara trei nrvele- |

4

l;fl:,,l,*'"o",u'u",ile lbucata

250

FSP DAc
SpectroMed

SRL
30845

D,lr.""t - l"зцф!ц 20

+

Solutie Lizer -. l flасоп z0

Solutie de spalare- | canistra 8

Solutio hipoclorid 0,5%- l flасоп 2

Material de сопlгоl hematologic I set

cu fогmчtа leucocilara tгеl nivele- |

4

Hirtie termicдbucata а cite

20mеtгi

bucata 250

[.ol ,v Reagenli ýi
consumabile репtrч
henlatologie
aпalizatolul
Emmerald l0l

(jBc MLD SRL 5 з5l0

Diluent cELL-DYN - сапistга lб

+

Lyse - flасоп 4

сIеапеr - flacon l0

Solulie hipoclorid 0,5%, tlacon l

Маlегiаl de conlrol hematologic set 4



cu formula leucocitara trei nivele

consumabile pentru
hematologie
analizatorul
ВепеSрhеrа

LoT VII Reagenli,
consumabile ýi
ассеsоriiрепlru
analizatoru]
biochoimic tii
inchis cobas с зl l

4



-mаtегiаl de control cu nivel

vlll Reagenli,
consumabile ýi
accesolii pentru

апаlizаtогчl
immunolo8ic tip
inchis соьб е 4l l

репtru
hсmоStа5цсоаgulоm
etru НеIепа

Diluent, volum-3550 ml
Solutie de lizafe volum-?50 ml

сопsumаЬilе pentru

analizatorul
biochimic de tip
inchis соьа cl l l

LoT xlv
Reagenti,consцmabil
е репtru analizatorul
de gaze, ioni si
metabolite Rapid
Point 500

pentru aлalizatoril
hemalologic de tip
inchis IcoN



LoT,l8 containere
penlru colectaiea
чгiпеi

репlru colectarea
n]aselor tъсаlе

Lot nr,24 Eprubete
сч КзЕDТА volum
2.5 mI

Determinаrtea alticoФilor Aлti-
ТохосФа cФini

6



* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se уа iпdiса pre|ul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmаliа priviпd "Соrеsрuпdеrеа cu сеriп|еlе de calificare" si "Corespuпderea cu specфca|iile tеhпiсе"

, se va сопsеmпа priп: ,, + " tп cazul corespuпderii si рriп ,, -" iп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtrч еlчсidаrеа чпоr neclariti{i sач сопfirmаrеа цпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei сu
cerin{ele stabilite in documenta{ia de аtriЬцirе (inclusiv justificarea рrе{чlчi anormal de scizut)
s-a solicitat:

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica!i:

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitatй Rezmatul rispunsului operatorului
есопоmiс

Dепчmirса operatoruIui econoinic Motivul respinqeгii/descaliIictrгii

l0. Modalitatea de evaluare а ofertelor:

pentru fiесаrе lot о
репtrч mai multe loturi cumulate tr
pentru toate loturile n
Alte timitДгi privind пumбrчl de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaýi oferlarfti Цпdiса|i]
Justificarea deciziei de а пч atribui contractul ре loturi:

l l. Criteriui de atribuire aplicat:

Pretu| cel mai scEzut D

costul cel mai scazut tr

Cel mai Ьцп rароr1 саlitаrе-рrеl tr

Cel mai Ьчп rарогt calitate-cost D

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de qtribuire suпt aplicate паi пul!е criterii de atribuire, Se yor iпdiсq loate criteriile de
atribuire aPlicate ýi dепuпirеа lolurilor аfеrепtе)

l2. Informa{ia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:

(Se va соmрlеtа репtrч loturile care au fost atribuite iп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-pre| sau
cel mаi Ьuп raport calitale-cost)

Factorii de ечаlчаrе yаlоаrеа din ofert5 Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Dепumirе factorul l Ponderea

Denumire lactorul n Ponderea
Denumirea operatorului economtc n Total

Dепumirе 1hсtоrul l Ропdеrеа
Dепumiге Гасtоrul n Ропdеrеа

lЗ. Rеечаlчаrеа ofertelor:

(Se va соmрlеtа iп cazul tп care ofertele aufost reevaluate repetat)

7



14. in чrmа examiniri, evaluirii gi соmраr5rii ofertelor depuse iп саdrul procedurii de atribuire s-

а decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumire
а

ореrаtоru
lui

economic

Cantitate ýi unitate de misuri Pre{ul
unitar
(firП
тчА)

Рrеlчl
total
(frrй
тчА)

Рrеtчl total
(inclusiv
тчА)

Disco
rrnt Уо

Lol l R€а8€лti репtгч

GвG MLD
sRt-

рrоtеiпа iп lrina сu slandard l 280 280,0 зз6,0

Material de conirol protcina iп
2 900,0 I800,0 2]60.0

LoT пl ] Reagelt pentru Reageпli monoclonali AntiA з0 870.0 l044,0

Reagenli mопосIопаli Алti-В з0 29,0 8?0,0 l044,0

Reagenli mопосlопаli АпtFАВ 2 40,0 80,0 96,0

R€аgепli moпoclonali Алli-D ]5 50,0 I750,0 2l00,0

К*вэпti,попо.ЬпЫi Дпti-К.lt ,1 92,0 ]68,0 441,60

LoT . пr.4 R€lg€пli ýi

hem!lolo8ie analit!torDl
PcE_2l0

Diluenl 20 з20,0 6400.0 7680,0

So]tltie Lizeг- 20 390.0 7800,0 9360,0

solulie de sрдlаrе- 8 650,0 5200,0 6240.0

Solulie bipoclorid 0.5Оl- ). 260,0 520.0 624,0

Маlегiаl de сопtгоl hematologic

cu fomula lечсосфгА trei пiчеlе-
4 lз60,0 5440,0 6528,0

Hinie lегmiсаьчсаIа а cite

20m€й
250 5,0 l250,0 l500,0

Lol ,v Reagenli ýi
consulnabilc репlгD
hemalolotsje analizjlorul
Еlппrеrаld l0l

Dihlenl CELL-DYN, lб l500,0 24000,0 28800,0

l500,0 6000,0 7200.0

l0 lJ00,0 l5000.0 ]8000,0

Solulie hipocloгid 0,5%. l 5]0.0 5l0,0 бl2,0

Material de conlrol hematologic

с fоrmчlа leucocitari irеi nivele
2000,0 8000.0 9600,0

Lol ,vI Rеаgепliýi

hemaiologie analizatorul
ВспеSрhеrа

Dllu€пi ]4 320,0 4480,0 5з76,0

l4 390,0 5460,0 6552,0

28 325,0 9l00,0 l0920,0

Solutic bipoclorid 0,5Оlо l 260,0 260,0 зl2.0

Malerial de conlrol hemalologic cu
fonnnla leDcocitara irеi nivele

4 l360,0 5440,0 6528,0

LoT xl Reagcnti

hemostяsr,coaдulometru

l0 850,0 8500,0 l0200.0

Determinarea limpului de
1.omboDlasina oanial aclivai

5 80,0 400,0 480,0

Dеlегmiпаrеа timpului de
5 2,10,0 l350,0 1620,0

DеlеппПrагеа fi Ыiпоgепчlчi dupa 20 450,0 9000,0 l0800,0

conlrolplaýtna сu nivel погmа| 6 80,0 480.0 5?6,0

СолtгоI рlаýпа cu пiче] scazut 6 80,0 480,0 576,0

Сопtгоl plasma cu пiче] crescul 2 80,0 l60,0 l92,0

LoT, l б Аzорiгаm :10 50,0 l500 l800,0

1.ol nr l9 containere
pentru colectalea mаs€lоr

conlai,re.e репtrш coleclarea
l000 0,870 870,0 l044,0

Lol пr 2l, cuve репtгч
lпlenisatii hemoslal:lce

cuvc р€пtru invesligatii ]0000 0,260 2600,0 ]l20,0

Lot пr 25- Tcs1-Ialex
delenninarea celulclor

Tesl-talex dc(enninarea сеlчlеlог
I 760,0 760,0 9l2,0

Lol пr 29- Delerminanea
anlicoailol Aпli-HDv

Dе!еппiпаr!еа алliсоrрilоl Anti-
HDv ýumar ;l 2I00,0 8400,0 l0080,0

Lol пг з0- Delenтinanea Determinatea алtiсоФilоr Anti
l l l20,0 l l20,0 lз44,0

Total GвG MLD l46 498.0 1,75197.60

LoT пr,2 Rеаgепti
реп!rч hemostasa
,coagulometru Yчmizеп
С400 tip iпсhЬ
(compatibili
с зn!lizalorUl Horiba)

IcS Diзmcdix рт 5 Ii00 5500 5940

Detenninarea iПпрului de

lroDrbopIaSlina panial actival
2 l800 3600 з888

Determinaгea limpului de l350 5,100 58з2

Dеlеппiпаrса fi Ыinogenului dupa

clauss cu plaýma calibrator
5 2350 l l?50 l2690
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Сопlrоl plasma сч nivel поrmаl

Rеа8€пtl,сопsUmаЬilе
репlru aпallzalorul d€

laze, lопI sl melabolile
Rapid Point 500

LoT v|I Reagenti,

consumabile ýi дсс€ýогii

biochoimic lip inchis

l l04l,92



-

900.00 l080,00
l,{-*"пb.,r* linidic l set 900

set l l606 l606,00 |921.20

set

й
l
1

l200 l200,00 l440,00
Сlеап Uell b,lecsys uUUФ

7]з9 I4278.00 l?lзз.60
Lamoa hаlодеп coDas с J

5050,00 6060,00

-Kit 

d" m.nt"nanta б luni

соЬб с 311
set l 5050

23l60.00
set

Б
l
]

l9300 l9300.00

8055 8055,00 9666,00
Canri( gе Na

8055 8055,00:7;;й* к buc l

Гт;Г,i buc l l0268 l0268,00

buc ] 9879 9879,00-trlOtsc

l 4674 4674,00 5608,80
Miй---Ьоd геsiп МВн l00 set

5200,00 6240,00Гза de f,пr. ;Б;б,"*

i ;;Ч 
,'u"ч' о, o,,on,,"," set 2 5200

26000.00 зl200,00
гS.,гdiGпlrlе de reactie sct i

l 7000 7000,00 8400.00
lPc
lp"
l,,

jccl
cicoNTRoLclinchem,
rterial de control cu nivel

sct

рссс2
PecicoNTRoLclinchem -

material de control сu nivel
Set 1 7000 7000,00 l 8400,00

сrеsсчt
Anti-HBcor total set |7

l 44880,0
2640,00 l 0

48470,40
t-oT vtlt Res8enli
cOпsumabile ýi acceýori

репtrч anпlizдloru
immunologic i,p lпспl

1,7
^srя 

оо l 1l ll46,00 l20037.6Lд"|i-н'v l s€r
б2726,40-'

HBsAg

Ant!HBs

РгоСеll

12 2640,0L 58080,00

set 32з0,00
l2920,0

0
1з953,60

set |2 l l l4.00
lз368.0

0
lцз1,44

set |2 t l 14,00
1зз68,0

0
16011,60

1440.00 l728,00l Svs Wash|. set з 480,00

Set l 2356.00 2з56.00 2821.20

2552,4L
РrесiСопtrоl Апtl_НtsсOr

Гй"б;lаБtтcv
Бйб"tйгнБsм-

setll
setlI

2127,00

2356.00

2|21.00

2356,00

lAssayTips
Set 8 20м,00

165l2.0
0

l98l4,40

Assay cups

Klt de mentenan!a б lчпl

set 4 t989.00 7956,00 954?.20

sct l 2455,00 2455.00 2946,00

Tit de mеrrtепапlа 12 luni 1 set l 4420,00 4420.00 53м.00

б;lчеr,l LлМ,sаl- | ,., l 1904,00 l904,00 2056.з2

Anti-TPo

Fт]

Set 3
l l l?48,0

]916.00 | 0
l2687,84

set l з070,00 3070.00 ззl5,60

F,t4
se1 з376,00

l3504.0
0

l4584.32

TSH
set 4 3400,00

1з600.0
0

l4688,00

IФ Set з 4079.00
|22з1,0

0
132l5,96

cS Fт4 set l lз66.00 l366,00 l475,28

cS TSH Set l lз66.00 lз66.00 1475,28

CS БtiJrPo Set l lз66,00 l366.00 lбз9,20

CS IgE set l l366,00 l366.00 l639.20

рс universal

Рс Алti-тРо

Set 2 l194.00 2388,00 2865.60

Set 1 5058,00 5058.00 6069,60

l5ýе1 454l,6? 68l25,05 8l750.0U

LoT ХII Reagenti

репtrч aлalizatoril
hematologic de tip
inchis lCoN

Раsk de rea8ent саrс gоOul,ý,

Dituent, votum-3550 ml

Solutie de lizare volum-750

mlSolutic de spalare чоlum-

l l50 ml
10



з000,00 l2000,00 i4400,00
й;й d;;""t,"' 4

93 29,|

528 254l
LoT XIll Reagenti,
consumabile pentru

analizatoruI biochimic
de tip inchis соЬа cl l l

AS
б

40 \|27 1 45 1,2
BIL ]0бl6,7l

8555,52

66
BIL l 8lб

GLUc l2
,ll l

70
]0 525 0

602,78 651
NaCl 9% 602 ?8

624-1,7
624.17 674,1

l2 5l1 00 6132 7]5Е.4

l2 l960 00 2з520 28224

t542,00 l542 l850.4

H,nle lermIca

Total Весоr

l0 150.00 l500 l800

l 508 753,7Е

l 945,0 945,00 1020,60

1.ot.f,l

l l50,0 1150,00 1242,00
1-ot,J2

Determinanea алhсоФllоI

t,ot пr.lх тёs!е

репtrч snalizд
chimictr а чгiпеi la
апдliýаtоrчl Ntission
t] l20

ffi-чгi рпlrч dеtе,miпаrеа а z

Slripuri рЪпtгrr dеIеrmlпшеа а

I l Dаrаmеtri in чгiпi_

5l,0 204.0 220J2

se1 l00 l20,0 12000.0 l 12960,0

50 7,0 420,0
пrtie tегmiса bucёIi

66096,0SRL
sanmcdico

D-dimeri test s00 68,0 бllUu,U
LoT х
'Геstс pentru
ппslizпtоrчl
immOnologic
cnfititдtiv Gelein
t-|лl000

test l00 l45,0 l4500,0 l5660,0

test 200 7l,0 l4200.0 l53з6,0

Hirtie
Hemoglobina gllcozllatд

bucata l0 l0,0 l00,0 l20,0

test l00 l 40,0 4000,0 4з20,0

I08649,00 1l7394,92

litri 2 99,92 l99,84 2з9,8l
t-or. rs АzчrЕоziп АzчrЕоzlп dчра коmапоYSUпl

{lасоп 1] |,1,71 |42,16 l70,59
ГT1,1 UteiOe

imersie

utei de imersie

bucata t5000 1,96 29400,0 з5280,0LoT,l8 containere

репtrч coleotaTea
urlneI

uопtаlпеrе р€пrгч
urinei

bucata 6000 0,2920 l?52,0 2l02,40fБiiilo Crtve сч bilc

репtгi investigatii
hemostagice

cuve cu Dlle репrrt
investigatii_hemostagice

bucala l 10000 0,47?0 4110,0 5124,0
fБГir22- ЕрrчЬеtе de

чпiса folosinta_ SRl,
ЕрrчЬеl0 ое unlca

buc l l5000 0,57 8550,0 l0260,0
Гt rT23- Eprubete ctt

K]EDTA volum l ml

tpruDeIe cu г!.)

buc 500 0,490 245,0 294,00L.ol пr.2.1 l]pnlbcte ctl

КзЕD'] А !olunr 2,5

nrl 
-

Epпrbcte cu KJEUl^ чо,чul

2,5 ml

buc l0000 0,0986 986,0 l l8з,0
Lot n1,27- Таmроапе
imbihale cu alcoo!

lаmроапе lm0loaLc

-Vopsea 

dtlpa Сrаm se1 l 399,86 399,86 479,8з
L.ot пl28- vopsea
duoa Сrапl

Total Ecochimie SRL 46 444.86 55 7з3.63

l90,0 380,0 4I0,40гSр l)Ас
SpeclroMED
SRL

ТБйlii determinarea
sangeluioccult sct 2i--tlt лr26- l'est rарid

dеtсrmiпагеа Sal]Belui

occult
Lot пr,ЗЗ, Antigen
сшdiоliDiпiс

ДnфБ carciotipinic set 2 lз0,0 260,0 280,80

640,0 691,20Total l SP UлL
SDесtгоМЕD SRL

АБlаrеа рюЙПЙе achizilie publica:

in temeiul art. 7l alin. _ lit _
Аrsчmепtаrе:

15.1nformareaoperatoriloreconomicidespredeciziilegrupuluidelucrupentruachйitii:

Data transmiterii
-йodalitatea 

de transmitere
e-пrlil.
e-пail.
e-mdil,

-БпГi rеа о реrаtоrчlчi есопоmiс
GВG MLD SRL
lCS Diаmеdiч lmpex SRL
I\4 весоr SRL

l FSP DacSpectroMe!ýB!__

04.01.2022
-б4.u 2о22
04ol2022

l о+.0 t .zOzz
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SRL Sanmedico

SRL Ecochimie

ffitului este mai mica

J..aiprugurit" pr"razute la art.2 alin, (3) al Legii nr, l3l din

3 iulie 20l 5 privind achiziliile publice

(lп|ьrmаrеа operatorilor есоп()miсi implicayi iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru

репlrч achizi|ii se realizeazd;;;;Иr;;;;;;ru prevederile art. з1 al Legii пr, 1з] diп з iulie 2015 priviпd

achizi!iile publice

l6. Теrmепчl de aqteptare репtrч incheierea contractului:

i" ."r"l i" са" "аЙБа 
estimaй а contracfului este egala sач

.ui .urЁ а..а, ргаgurilе prevazute la art,2 alin, (З) al Legii

пr. 1] l din 3 iulie 2Ъ l5 privind achizitiile publice

Denumirea
operatorului

economic

еха m i п чl е |i so l ц! io п а le,

ббjr"6ziьiй.ыnit tt comunictrrii prin mijloace

fax п
г"ilеJ-ББъаr,rl"еtIапsmttеriiсоmчпiсйтiiрriпmi jloace

electronice gi/sau fax п

пгiъ in ca"ul transmiterii соmчпiсдrii рriп mijloace

electronice ýi/sau fax D

-lйът;r"' "л""йt."tl 
соmuпiсбrii рriп mijIoace

electronice qi/sau fax о

l31 diп 3 iцliе 2015 priviпd achizi|iile
TITLIJLIJI IV Capitolul I (Colcularea

теrmеп de
valabilitate

al
contractului
/acorduIui-

саdrч

de achiz ieaap

(Selecta|i lermenul de agteplare respectat, Colcularea lermeпelor preydzute de Legeq пr,

,"biir",.' irrt"ri, а tеrmепЬlоr d" a5t"ptore, se фсtuеqzd iп сопfоrmifurе cu prevederile
'Теrпепulц0 al Соdului Civil al Republicii Moldoval,

l 7. Сопtrасtчl de achizi{ie/acordul,cadru incheiat:

зl

1

зl.
1,1

18. Iпfоrmа{iа privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar
'-- 

й ,олl in ,Ьr, h prorrdu)a de achizilie publicd ач fost aplicate criterii de dur.abilitate si s,a

iпсhеiаt сопlrасt/сопtrасtе peпtru lot/iotiri репtrч iare aifost aplicate criterii de durabilitate)"

рriп рrеzепlа tlare tlе sеаmd, grupul tte lucru dес!аrd сd lеmепul tle arteplare реплru iпсhеiqеа,.сопfiасluluусопlласtеlоl 
,

iпtlicale а fosl respeclal (exceplaп7,iii"rii, pr*a.le de а . з2 аliп. Pj ai Legii пl, 1З1 diп з iulie 2015 priviпcl achlxi|iile,

publice ), рrесuпt Ei cii iп cazut aepaiпerii 
'coпlesla|iilor qi/sau rесер\iiпdrii iapoartelor de moпilolizarc, aceaslea аu JoSl

Рriп Prezeпla dare de Sеаml, glupul de luclu репlru achizi|ii

репliч care роаrlа rdsрuпdеrе соп!огm prevederilor legale 1п

Coducalolul gfцрului de lucru репlru achizi|ii:

сопЛrпd
yigoare,

1,,

Au fost aplicate сгitегii

V"l"аr* d. 
".hИtь "u 

TVA din contract/ contracte а lotu]ui/loturiior

nentru саrе аu foSt aplicate cliterii de durabilitate (lei MD):_

codul cpv al lotului/loturilor pentru cale au fost aplicate сritегii de

durabilitate:

PreJul cel mai scёzut п

costul cel mai scazut D

Cel mai bun rароrt calitate-pleJ п

Cel mai Ьuп raport calitate-cost tr

fost aplicate cTiterii

Ж$&7.ov,a' |,r,h.oh'пa-t"z

Nчmйrul
ýi data

contractului/
асоrdulчi-саdrч

а:
Сu capital
autohton/
cu capital

mixt/aSociere/
Сч capital

ýtrain



madel-tip

I}ARE Dý ýЕАмд

de atribuire * c*тrtractmlшi de acНzi{ii pr:btice l
ds ýflcheiкe а acoTdulвi-cadn; п
de anulare а procedurii de atribuire п

Nr.02 din 19.0i.2a22

1" }*te с* рriтirе lя gвt*ritatg* с*пtrасtgпtй:

Be*axrir*a aвtýritýtii **дtrасt*пts 1Р L,iccul Те*гgtiо Mihai Еtr*яgsов
ý,йсgý*gtе Фr- AsreniiN*i
I*ýФ Is12628*89t i9
Аdrеsа оr, Anenii Noi str. Tishfura t5
}[шrgr*r dg t*Ёеf*п &?652збз.}
Nаm*r *е fax а26524338
ý-reя** gý**хi еатз i*r*g*t* itФ-grrв*iý,*,зtтз

Дdr*sа dg i*t*r**t
Perg.*aвa dе tgвt*gt {rэ,rяrже, рrеrzмrrве" fеfе/rlя, е-
mail}

8tэris*ч Viсft:riа

Z. }ate *u p*vire la рrпсеdurа ds atribцil,e:

TipBI рrесе*ýrý de atr*lrцire ap}icate fСеrеrеа *ftr,tеl*r de рrфuri пLiсitф* deschisй
г:Аltеlе: llпdic*til

Рrtж*dеrrв de B*hiвi{i* r*р*t**ý {dzврý с*z} Nr:
Tipul *biecttrlui еопtrасtшlui de achizi{i*/
e,*ýrdtкfui**adrtt

Вurlвri l S*rvicii п Luсrйri п

*Ьi**tжl *nhiai$iei Рrоdвsе alirвentate всшtru I iumйtate а anц}rri 2022
CocI СРY 158*000fi_6
Ехршв*r** ж*t*gиýliil*effieix}aE рriчiкd
al*ger*a pro**dtrrii de atribýire {iп cazcrl
*р/я*#rlэ вtt*r рr*сеdыri dec&t Гr*ifфr*
dgs*&f.t#}

Рrасеdur* de аtriЬuirе {se va iпdica diп cadru|
рsrrяfжJяf gжз*f"#iэrяgg rzý*l wyyl.ry. mtепdеr. gоv. md}

Nr:2i049447
!.irlk*arl : шtепdеr. gоч. md/рlапs/осds-ЬЗ wdp 1 -MD -

1640777055б01

Data gкlзti**ri i :29" 1 ?.202 1

pl*tf*rnrra de achicitii пuьliсе utilizatý l acНzitii-rnd; п elicitatie"md; п урtепdеr.шd
Axr*B$ ** *яtеи$** pиtrýi*Bt ýý} ýАР {с{**рý ясжj I}аи:

Li*k-ul:
Tehnici qi iпsfrчmевtе speci{iee de аtriЬuirе
{dжрý е,*х}

пAcord-cadrв шSistem dinamic ** aclrizitie
пLi*it*{i* *}жtr*Hi*й lС*и}оg *}sýфёвiо

Sцrsа d* fiirraB{*re Suget de stat; пВugеt СNАМ; пВug*t СNАS;
гзýtrrsе екt*rва; пýt* gФrýs: ffradlc*$l

Yatr**r*p estim*ý {t*i,finr& Т{Д} з47 15tr"88

3. Сlаrifiсйri privind dоечшепtа{iа de atribuire: пч а fost

{Se va c*rrcpleta fп саzul iп сауе al;fost solicitgtg с!сsrфсйri}

Dat* s*Iititйrii сlаriý**ril*r
l



I}еппиrirеа опеrвttл;,*lшi e*crшornie

Ехрtrк*r*а sпс*i*л{ý а stэiicit*rii rie сý*ri{i**rе

Ёс*за*&еr*:t зtl*:еiжt* g

4. Modificiri ореrаtе in documenta{ia de atribuire: пu а fost

g',ý'e r,я сtзлнsз{еtсt iH ttlzMl iy,l с*лrе {Tff.li}ýJ tlper*le l-aotiiýcйrii

R*r.urrrвtшI rпоdiýсýrilоr
Ptrlriic*te llr ýAРl*ite mi.i}*пееltзr de ir*{"*rжr*rre i Дrrя"d;с;я;j slls,stэ *{i!iz*,tё qi d*la sзлthliсtiriij
{duрti t,u:}

Termerr-limiti de dершпеrе pi descfuiderc а
*&rt*i*r prelк*git {сlщзсi *ts:,;

tfпtli*a{i пurуlйrзr{ de zi|eJ

Г}епurrrirе* *perato*,rrlmi {I}F[{}

6. Informalii privind ofertele depuse qi documentele de calificare ;i aferente DUAE prezentate
de сЁtrе cperatorii ееоиошiсi;

5. Рfiпй la termenrrl-Iimitý {d*ta 0б"Otr"?В??, ora lfi:OB}, au depus оfеЁа 1{l ofertan{i:

1. ICS LAPMOL SRL 10826t}00243t}8 LEýCEF{CO оLЁG
,' SA FABRiCA DE LГNТ DIN

FL{}RESTI
1t}836B7{}11922 AN}REI GRIGORAS

3. сс NIVALI,PROD SRL 1006б000101 12 MORARI \ЛIСТОR
4" SC YILLA PRODOTTI SRL l016б0{}вс7719 AGRICI ALEXEI
}. SRL LOVIS AGRO 1007600043788 SOFRONE LILIAN
6. PRODUSE DE FAMILIE SRL l0l0600010111 F,INCIUC MIROSLAV
1 tM AL]ъJPR{}*A}i 18836вfi{}9675з NIТРАlЧ ANGELA
8. SRL DORIANIS & СО 100з60t001929 BUGA STEPAN
9. ANCORVLAD SRL l 01 7600052510 SMOCINSCHI INGA
10. SRL I\,IARIALEXPRIM 1011608000825 PAI}IJRET ALE)L{ýBRU

E*TrxrrBr*re

EI*з*t*tlr*llt

* --'*---l
il;.: l 

].ini
l,

} -- ?-| -i _

2 .iU=4: <},д ] * a ' 'т] ; _ '

<йi #=*:+;'*'] 7 Д *l , l,n,.
-f,. , -\,* *_ : *ф,v4
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Certi*cat*le d*
ealitgte -eýlr*r*t
de **tr*
рrоdпеаtоr

certifie*tele de
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рr*dвs*!е
atimentare de
*rфжеi}Фý -
апiшаtr*

certificatele
gаgi**r-
уеtеriвgrе-
решtrя
рrа*в*еi* dэ
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(IпfоrmаSiа priviпd dепurпirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdiса fп coпformitate сu сеriп|еlе diп
dосutпеПtа$iа de аtriЬuiуе Ei se vа сýлlsеtпа prirl: prezeпtat, пE rezeьtat, пu cofesprtпde {tп cazu!
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu corespuпdeceriп|elor de calificare)}

1. Iвftlrrnaýa privind coresprrnderea ofsrtelor cu сеriкýеlе s*lieitate:

Dепtrrпirеа lotulrri ýвtlrжirе*
ор*r*tопrlвi еggпошiс

Pr*ýtll
Bfertei
tтаrа

TYA}*
C*жtitat* g*

u*itate de
жýsrаr*

С*rеsрч
rrderea

сý
cerin{ele

de
ealifi*ar

а

Соrезрuп
dgrеа cEl
specifica{

ý}е
tghпiсе

X,ot1 I.AC?ATE tCý LApM{}L ýRL 11,б171,зЕ ?з2* ! +

Lot 2 CARNE сс NIVALI-PROD SRL 109б4б,55 l748 + +

Lct 3 PIINE SRL D0RIANIý & со 25200,00 зб00 + +

Lot 4 PRODUSE
FAINoASE

IM ALIMPRODAN 269б0,00 1140 + +

Lot 5 CRUPE iM ALIMPRODAN 999524 69$ I а

Lot б LЁGUME IM ALIMPRODAN 1698б,63 1578 + +

Lot 7 FRIJСТЕ IM ALIMPRODAN 22999,99 l846 -L +
Lot 8 PRODUSE
DIVERSE

IM ALIMPRODAN 19969,а2 4254 + +

Lot 9 PRODUSE
CONSERVATE

SRL LOViS AGRO зs?6,{ю з08 -!- +

Lot 10 PRODUSE
СGNSЕRYАТЕ DIN
FRUстЕ

IM ALIMPRODAN 24599,95 4450 + +



* iп cazul utilizdrii licitaliei еlесtrопiсе se vа iпdiса pre|ul oferteifiпate (Iпfоrmаliа priviпd
"Соrеsрuпdеrеа сн ceriпýele de свlфсаtе" Ei "Соrеsрuпdеуеа сts specфcayiile tеhпiсе", ý€ vQ
сOпSеmпа рriп: ,, + " iп cazul core sрuпdеrii qi рriп ,, -" iп саzul пecarespuпderti)

8. Репtru elucidarea uпоr neclaritf,li sаu сопfirшаrеа шпоr date privilrd соrеsрuпdегеа ofertei
сu сеriПфlе stabilite iш doctmenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prodпlui апоrшаl de
scйzut) s-a solicitat: пч а fost

I}at*
sсýiеййrýi

*р*rаtоr*l эсов*mit Iпfоrmа{iа solicitaЁ Rezrnatrrl r*sprrnsuIui cperatorului
е**п**шiе

9" Ofertanlii respinqildescalifica{i: пч а f*st

***пmir** Фрýrfltgгýlui eeoxl*ýOi* M$tiTrr} reýCIinseriildes*aliýcйrii

1S. Modдiitatea de evalu*re * *fertelor:

Реаtru fiecare ltltt
репtrш mai rnulte l*жri cumulate в
Pentru toate loturile п
Дtе limitari privind пumёrul dе ioturi саrе pot fi aýibuite aceluiaEi ofertant: ýпdica{i}

Justificarea deciziei de а пu atribui contractul ре loturi:

1l. Сritеriul de аtriЬчirе aplicat:

Рrеlrrl *sl rýai scйr**t f
costulcel mаi sсйжt п
Cel mai bun raport caliate-pretr п
Се1 mai Ьвп raport calitate-cost п

(iп cazul tп care |п cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multе criterii de atribuire, se yor
ircdicъ toate criteriile de atl"ibuire aplicate qi dепuшirеа lвturilоr яfеrепtе}

12. Iпfоrша$iа privind factorii de ечаluаrе apliea{i: пч se aplica

{Se vB cor*pleta р€?Ttru trotшrile care аufost afribыite tп b*za cviteriilgr: се! пq*i Ьuп rap*rt calitate-
pre{ sаu cel mai Ьuп raport calitate-cost)

I3. RеечаIчаrеа ofertelorз nn q fost

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

Fa*t*rii d* *уаIпдr* V*lо*r"еа di* оfеrй P*nc*ajB*l g*}gýlat
Dепumirеа operatorului economic I TotaI

Denumife factorul 1 Ропd*rеа

Dепuшirеа operatоrului economic n Total
Dепumirе faotorui 1 Ponderea

Mgtirrвt rееvаlв*rý эf*гtеI*г
Жi}d*ý€ýrife оIrеrаtе

-t4" i8 ýffýý* ýx*xýirtýri, eT*ýl*ýr*i gi евжgl**rii gf,*rtе{*п, deprr*e ýп еаdrтg} рrc**dwrйi de *ЁrЁЬпirе
s-a decis:



Atribuirea contractului de achizilie рuЬliсй/асогdului-саdru:

Anularea proceduTii de aclrizi;ie public8:

ilз"|е;*tзiшf аrt,

Агgеп mэrэ*тЁаr*:

aiiri" lit

ilепшmirея I*tшlшi I}еrrulrrirеа
ep*l"Btortr}ui ec*rrcTýic

Caцti-t**f
eqi

unit*te
de

*rr*sqзrý

Рrе{ul
цкit*r
*iara
фvдl

Рrе{шl
totgl
{f*rý
тYА)

Pre{rrl total
{iиelusiv
тYА}

Lotl LACTATE ICS LAPMOL SRL 7320 116117,3
{}

127785,00

Lot 2 CARNE СС NIYALI-PROD
SRL

1748 109б4б,5
5

131575,86

Ltlt З PltNE SRL D*R]АNIý & с{} збt}t} 252ý8,ýt} 27216,00
Lot 4 PRODUSE
FATNoASE

IM ALIMPRODAN 1140 2б9б0,00 32352,00

Lot 5 CRUPE ti\d ALiMPROI]A1II 690 9995,24 1l991,29
Lot б LEGUME IM ALIMPRODAN 1578 1б98б,63 19539,б8
Lot 7 FRUСТЕ IfuI ALIMPRO}AN л84б 22999,99 26*J9,99
Lot 8 PRODUSE
DIvERSE

IM ALIMPRODAN 4254 L9969,Q2 23962,82

Lc"rt 9 PROL}LISE
CONSERVATE

SRr Lovis АGRо зsý з876,s0 ;l65ф,92

Lot i0 PRODUSE
со}чSЕRYАт,Е ýlN
FRUCTE

IM ALIMPRODAN 4450 24599,95 295|9,94

1ý" Ififurrксrr*а ореrаtэril*r еt*поmiсi tlеsрrе deeiziile gruprrlui de lшсrч репtru achizitii:

D*ntrrnirea a*er*t*rrrlпi есоlт*rпiс I}ata transrniterii Mocl ali t*tсд de tr*rrsmitere
lCý L,/1P&,"{8L ýRI- l:,t}l.э{i]: e-tyztlif

SA FABRICA DE LINT DIN FLORESTI 2,0 2022 е-rпаil
сс bj]VALl-PRoD SRL 2.0 2*22 e-ttzail

SC VILLA PRODOTTI SRL 2.t} .2022 e-tпail
SRL LOVIS АGRО 2.0 .2о22 e-mai!
PROBUSE DE FAh{ILIE SRL 2.0 2а22 e-m,ail

IM ALIMPRODAN 2,а 2022 e-mail
SRL D{}RIANIý & Ct] ?"0 2в22 е-lпllil
ANCORVLAD SRL 2.а 2а22 e-mail
SRt. MARIALEXPRIM 2.0 2022 е-tпаil

{пfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i tп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
luсru репtt,u achizi|ii se realizeazd, tп софоrmitаtе c,t"l. prevederil.c art. 3l al Legii пr. ]3l diп 3 iulie
2{} l5 priз:iittl асlэizi{iiiе рuЬ{iсе)

I 6. Теrrпепчl de aqteptare репtru incheierea сопtrасtului:

u qazit! ?н cate чаl*агеа estimatё а *с:*trасtшlшi aste
ýrBi *эliса dес,Ёt ргнlg*riiе рrе-тýлзtе le it*"Ё. З ati*. {З}

6 zile i:l caz*l tTansrTliterii соmuпiсй,rii рriп
iii*ace еlесtrоrзiсе si/gau 1Ък :



al Legii пr. l З 1 din З iulie 20 1 5 privind achiziliile
ýrrtllice

П 11 zile in саzшl netratrsmiterii comunicЁrii prin
rni*Ioace е!есtrопiое si/sau fax 

=
In оаzul in care чаlоаrеа estimat5 а contractului este
egalб sau mai паrе decAt praguriie prevЁzшte 1а art.2
аlirl. {3) al Legii rr. 1З tr dirr 3 irrli* 2015 privirrd
achiziliiie рuЫiсе

П 11 zile iп cazul transmiterii соmuпiсйrii рriп
miiloace elecfionice si/sau fax п
П lб zile itr cazBl ле.trаэsrпitеrii coшullicйrii prin
miiloace еlесtrопiсе silsau fax п

{Select*;i terпleytMl cle щlеtr>tаrе re,spectat. Са{сы!аrе* tеrmеrлslву,рrеэ:йzt.ttе d* Lege* пr^ }3l diп З
iulie 2al5 priyiпd achizi\tile publice, iпсlusiу а tеrmепеlоr de a;teptare, se efectueazd tп ccsпformitate
сu prevederile TITL{ILШ W Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Сivil al Republicii
A,ltsltlrжa),

1 7. Сопtrасtul de achizitie/acord rrl-cad ru incheiat :

18. Informa{ia privind achizilii publice duratlile (achizi{ii verzi) (ruЬriса dati se соmрlеtеаzй
dоаr iп сдzul in саrе la рrосеdurа de achizi{ie рuЬliсй аш fost aplieate сгitегii de dшrahilitate
qi s-a incheiat contractlcontractg репtru lot/loturi pentra ý&rе аu fost aplieate criteril de
durabilitate}:

}еппшirеg ореrаtоrпlкi
*са*rlлтзiс

Nuжýru}
qi d*ta

corr{l,a*tulu#
aeor,duIui-cadrB

СФd
Cpv

Y*loarea eoвtractнI*i Теrr*еп cle
уtt}*hЁit*,t* дl

cllвtr*tJalвi/*cord
rrlui-errdruffirý YЪЪ irre}**s}y

TYА

iCS LдFмоL Sft.L Nr.05

C\i
a,l
г,х

л'

t+i
l

lJa
и)

116717,3s 127785,в{} з{}"ti6"?*22

сс jýIYALI*PRO} SRi- Nт,*6

a,i
c.i
(*.,l

с.{
l

ts9б4б,55 t31575,86 j*.*s"2{}22

SRL DoR{A}i{ý & со Nт.*7

oil
a,]

сч

г-
I

Фо
ta}

25200,0в 27216,$* з{r"{16"2t122

lM ALih,{PRotsA}i Nr"{}8

с.I
с.i

ч
t

оо
цп

12t5lв,8з 144248,72 }fi.{}б.2а|22

SRt LoYiS AGRO \T.-l 1

cl
о]
.".]

а'

ч
!

ао
ta)

387бо8ý 46ý$,9? з8,с}6"2i}22

lз*дgчdч*tчggýтц_жцЁryзqцluлtý*ýрiýtýg*еilL@цщ- { JДjjig=-*_:::._*_ _____]



Ycrzi}?

YаIсаг*а de *chiriý* *ш ТYА di* eontr*t# *trntr**te *
lвtш*tя*/I*furilоr pel*trm саr8 *& fost apý*ctte eriterý de
{uг*Ьýýtgtе $*i ý{*}: {iпdiсаli sаrжз сu ТVIД)

Csdý} CPY *} t*f*эýвif&mf,жritr*r репtr,в *&rе &ý f*et apý*ate*riterý
de durabilitate: 1*"

Criteritd de atribuir* репtru lоtцИgtцrilе рпtru саrе ач fgst
*pti**t* *ri**rii de *I*rаhЁý*tgt*:

20. Prctul cel шаi sc*uut п

21. Costul cel m*i scf,zut п

23" СЁ{ шв*fr truв гар*х*
c*litate*pre{ п

2}. CeI mai Ьшп rароý
g*ý&k{е-**st п

Рfiп prezeпta dare de sеаmd, gruрul de lacru declatd сd tеrmвпul de a.qleptare репtru iпchsierea
coпtractulai/coпtraclel*r iпdicate а {ost respectttt {exceptittd calurile ptevdzute de *rt. 32 aIiH. {3) ul Legii
пr. l31 diп 3 iulie ZalS privind achizQiile pablice ), precum qi ей tп cazal depaпerii сопtеstфiilоr qVsaa
recepSoпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе qi sоlu$iопаtе

Рriп prezeшta dare de sеаmi, grupыI cle lueru peпtra achizitii eBпjtrmd corectiludiпe* dеsfфurбrii procedurii
de асhiфiе,lарt репtru care poattd rdsрапdеrе сопfоrm prevederilor legale tп vigoare.

Conducйtonrl grчрulчi de luсru pentrT achizilii:

hoz;*ov Jic,{aab
{Numе, Рrепurпе)



DARE DE SЕАМД

de апulаrе а procedurii de atribuire tr

Nr осds-ЬЗ wdp 1 -MD- | бЗ 45 60281 067 din 20.0 l .2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

l)епumirеа autoritй{ii contractante рrimбriа sйrata Galbena
Localitate r-nul Hinceqti, соm. Sйrаtа Galbena
IDNo 1 00760 1 005969
Adresa r-nul Hincesti, соm. Sёrаtа Galbena
Numir de telefon 026950з88/068 1 38041
Nчmir de fax 0269502зб
E-mail oficial primsarcontabi l (@mai l. ru
Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Вlйпu!й Svetlana, 068138041,
pri m s аrс о ntab i l (D, mai l. ru

2. Date сu privire la рrосеdurа de аtriЬчirе:

Tipul рrосеdurii de аtriЬчirе
aplicate

Сеrеrеа ofertelor de preluri Vlicitalie deschisё пАltеlе:
Ilпdiса|iI

Рrосеdurа de achizi{ie rереtаtй
(dupa caz)

Nr:

Tipul obiectului contractului de
achizi{iel асоrdulчi-саdrч

Bunuri п servicii п Luсrйri v

Obiectul achizi(iei Masuri ameliorative pentru combaterea
administrativ-teritoriale ale соm.
Hincesti(Reabilitarea iazului)

inundatiilor in hotarele
Sarata Galbena r-ul

Cod СРV 45200000-9
Ехрuпеrеа motivuluiltemeiului
privind alegerea procedurii de
atribuire (iп cazul aplicdrii altor
proceduri de cdt licitatia deschisd)
Рrосеdчrа de atribuire (se va
iпdiса diп cadrul portalului
guvеrпаmепtаl

ilJLLl,tltli],|lj itl 1,,gц l, п 1 i )

Nr: ocds-b3wdp1 -MD-1 бЗ456028 1 067
Link-ul : //achizitii.md
Data publicйrii: 1 8. 1 0.202 1

Platforma de achizi{ii publice
utilizati

v

procedura а fost inclusй iп
planul de achizi{ii publice а
autoritilii contractante

VDa пNu
Link-ul сйtrе planul de achizilii publice publicat:
http : //www. sarata galbena. md/rolpage/transparenta/informati i -
de-interes-public/noutatile-comunei?item:planul-de-achizitii-
pentru-anu1-2021'

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

Data:10.09.2021 nr.70
Link-ul:
https://tender, gov.md/rolsystem/fi les/bapl20 1 4 lbap пr 70 O.pdf

Tehnici qi instrumente specifice
de аtriьчirе

пАсоrd-саdru пsistem dinamic de achizitie пLicitatie
electronicй пСаtаlоg electronic

l



(duрd caz)

Sursa de finan(are V Buget de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS; пSursе ехtеrпе;
пАltе surse: MADRM

Vаlоаrеа estimati (lei, fdrd ТVД) 14595920.зз

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa iп cazul iп care au.fost solicitate clarфcdri)

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr l9.10.2021
Denumirea ореrаtоrчlчi economic Conform SIA RSAP
Ехрчпеrеа sчссiпti а solicitirii de
сlаrifiсаrе

Anunt de participare
Publicali richizitele Ьапсаrе pentru solicitarea
sarantsiei Ьапсаrе

Ехрuпеrеа ýuссiпti а rйspunsului Aveli posibilitatea de а prezenta Scrisoarea de
garanlie, Anexa 9 din Documentalia Standart.

Data transmiterii 20.|0.202\
Data solicitйrii clarifi сйrilоr 2|.|0.2021
Dепчmirеа operatorului economic Сопf,оrm SIA RSAP
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de
сlаrifiсаrе

Anunt de participare
Fiecare Ьапса are politica sa Banca cu саrе
сопluсrёm cere Ibanul dumnioavoastra

Ехрuпеrеа succinti а rйspunsului рrimйriа sйrаtа Galbena Ministerul Finantelor
Trezoreria de Stat TREZMD2X С/F
l007б0l005969
MD2 1 TRPCEEs 1 841 0А014 1 зАА

Data transmiterii 22.|0.2021
Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr 25.|0.2021
Dепumirеа oDeratorului economic Сопfоrm SIA RSAP
Ехрuпеrеа suссiпtй а solicitйrii de
clarificare

clarificari.Nu este clar cite devize aveti?

Ехрчпеrеа suссiпtй а rispunsului Devizele се noi ачеm сопfоrm proiectul: 01 01 02
Lucrari pregatitoare 02 01 01 Curatirea albiei
iazului 02 01 02 Evacuator de ара 02 01 02
Evacuator de ара 02 01 04 Reconstructia barajului
тrаsаrеа in teren

Data transmiterii 26.10.2021
Data solicitirii clarifi сйrilоr 26,10.202l
Dепumirеа ореrаtоrчlчi есопоmiс Сопfоrm SIA RSAP
Ехрuпеrеа suссiпtй а solicitйrii de
сlаrifiсаrе

Pozitiile din caietul de sarcini : 1 ЕСЩИР -82
Tabelul 19 Anexap.3 k:l.3 Complect.22
Kl:l.l5Trasarea in teren а axelor constructiilor
рriп drumuire ре о distanta de2.3 km cat.Il 1000 m
2,300 2 ЕСЦИР -82 Tabelul22.4 Anexa р.1 k:0.6
Tabelul 2З.З k:l.4 Complect.22 К1:1.15
Nivelmentul tehnic а axelor trasate 1000 m 2,300
Aceste pozitii nu exista in Winsmeta.Publicati се
resurse intra in aceste pozitii? Pentru а putea oferi
о оfеrtа este necesar aceasta informatie.

Expunerea suссiпtй а rйspunsului !ействительно таких норм в программе
Winsmeta нет. Ещё не разработzL]]и поэтому



проектнаJI организация применяет нормы для
IIерехода из советских справочников.

Data transmiterii 26.|0.2021_
Data solicitйrii clarifi сйrilоr 25.10.202|
J)епumirеа ореrаtоrului economic Сопfоrm SIA RSAP
Ехрuпеrеа succinti а solicitйrii de
clarificare

poz.5 cu simbolul PIO6A Montarea elementelor
prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu
automacara sau mасаrа ре pneuri cu capacitatea de
9.9 tf buc 2,000.Nu este clar се fel de element
prefabricat deoarece in interior exista doar lemn si
dulap de stejar.Majoritatea pozitiilor sunt de acest
gen.Ajustati va rog caietul de sarcini sa fie clar се
intra in pozitiile de lucrari.

Ехрuпеrеа succintй а rйspunsului Всё посчитано согласно проекта. Выиграют
увидят какой кран, какой сборный ж/б элемент

Data transmiterii 26.10.2021
Data solicitirii clarifi сйrilоr 26.10,202l
Denumirea operatorului economic Сопfоrm SIA RSAP
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de
clarificare

Pozitiile din caietul de sarcini : 1 ЕСЩИР -82
Tabelul 19 Anexap.3 k:l.3 Complect.22
K1:1.1STrasarea in teren а axelor constructiilor
prin drumuire ре о distanta de 2.З km cat.Il l000 m
2,З00 2 ЕСЦИР -82 Tabelul22.4 Anexap.1 k:0.6
Tabelul 2З.З k:l.4 Complect.22 Kl:1.15
Nivelmentul tehnic а axelor trasate 1000 m 2,300
Aceste pozitii пu exista in Winsmeta.Publicati се
resurse intra in aceste pozitii? Pentru а putea oferi
о oferta este necesar aceasta informatie. Noi va
inlelegem са Specialistii se bazeazape normativele
din Soiuzul Sovetic dar noi nu suntem specialisti cu
experienla de 30 de ani , noi calculam devize de
cheltuieli nu implimentйm. Va rugam mult sa
stipulati utilajele si materialele cu поrmеlе
corespunzatoare pentru lucrarile soliucitate dupa
normativele in vigoare dar nu dupa cele саrе пu
sunt valabile de 30 de ani

Ехрuпеrеа succinti а rispunsului 1. Elemente pentru poduri din beton armat В-49 2.
Масаrа ре pneuri pina la 9,9 ТF сu brat cu zabrele
3. Cuprinde: - calarea si decalarea macaralei; -

ridicarea (соЬоrirеа) elementelor, aducerea lor in
pozitia prevazuta in proiect si asigurarea сопtrа
rasturnarii Nu cuprinde; - рlаtfоrmа de lucru pentru
macarale; - plocurarea elementelor prefabricate; -

asezarea definiotiva ре aparatele de rеаzеm; -

monolitizarea
Data transmiterii 28.|0.202|
Data solicitйrii clarifi сйrilо r 26.10.2021
Dепчmirеа operatorului economic Сопfогm SIA RSAP
Ехрuпеrеа suссiпti а solicitirii de
сlаrifiсаrе

caiet de sarcini intrebare: poz.5 cu simbolul PIO6A
Мопtаrеа elementelor рrеfаЬriсаtе din beton armat
Sau precomprimat, cu automacala Sau macara ре

,J



pneuri cu capacitatea de 9.9 tf buc 2,000.Nu este
clar се fel de element prefabricat deoarece in
interior exista doar lеmп si dulap de
stejar.Majoritatea pozitiilor sunt de acest
gen.Ajustati va rog caietul de sarcini sa fie clar се
intra in pozitiile de lucrari. Rlspuns (26 oct 2021,
12:30): Всё посчитано согласно проекта.
Выиграют увидят какой кран, какой сборный
ж/б элемент trebuie sa intelegeti са nu este
posibila ofertarea acestor lucrari fаrа date si cerinte
concrete,La fiесаrе pozitie unde nu este clar
materialul sau utilajul trebuie sa fie stipulat concret
се doriti.

Ехрчпеrеа succintй а rйspunsului CONDUCETIVA CONFORM CAIETULUI DE
SARCIN POZITIA PIO6A CONFORM WIN
SMETA 2000

Data transmiterii 28.|0.202]'
Data solicitйrii сlаrifiсirilоr 28.|0.202|
Dепumirеа operatorului economic Conform SIA RSAP
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de
сlаrifiсаrе

Stimata Autoritate contractanta publicati corect
caietul de sarcini cu materialele песеsаrе
.Ofertantii nu pot sa stie се anume doriti
dvstra.Multumim.

Ехрuпеrеа succinti а rйspunsului RASPLJNS LA ACEASTA INTREBARE VETI
PRIMI DUPA СЕ VETI FI CISTIGATORUL
PROCEDURIProiectu

Data transmiterii 28.1,0,2021'

Data solicitйrii clarifi сйrilоr 28.10,202|
Denumirea опеrаtоrului economic Сопfоrm SIA RSAP
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de
сlаrifiсаrе

caiet de sarcini Intrebare: poz.18 cu simbolul
PIO6A- се elemente prefabricate trebuie sa
includem in pozitia data?

Ехрuпеrеа succinti а rйspunsului proiectul а fost elaborat de catre Institutul de
proiectare si respectiv acest caite de sarcin а fost
elaborat de ei, si а fost petrecuta чеrifiсаrеа de саtrе

expertiza de sta, noi nu putem еfесtuа carevai
modificari.

Data transmiterii 28.10.2021
Data solicitйrii clarifi сirilоr 28.10.202l
Dепumirеа ореrаtоrului economic Сопfоrm SIA RSAP
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de
сlаrifiсаrе

caiet de sarcini Intrebare: poz.5 cu simbolul PIO6A
Montarea elementelor prefabricate din beton armat
sau precomprimat, cu automacara sau mасаrа ре
pneuri cu capacitatea de 9.9 tf buc 2,000.Nu este
clar се fel de element prefabricat deoarece in
iпtеriог exista dоаr lemn si dulap de
stejar.Majoritatea pozitiilor sunt de acest
gen.Ajustati va rog caietul de sarcini sa fie clar се
intra in pozitiile de lucrari. Rйspuns (26 oct202|,
12:30): Всё посчитано согласно проекта.
Выиграют увидят какой кран, какой сборный
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жlб элемент trebuie sa intelegeti са nu este
posibila оfеrtаrеа acestor lucrari fаrа date si cerinte
concrete.La fiесаrе pozitie unde nu este clar
materialul sau utilajul trebuie sa fie stipulat сопсrеt
се doriti.

Ехрuпеrеа suссiпtй а rispunsului CONDUCETIVA CONFORM CAIETULUI DE
SARCIN POZITIA PIO6A CONFORM WIN
SMETA 2000

Data transmiterii 28.10.2021
Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr 29.10.202|
Denumirea ореrаtоrulчi economic Conform SIA RSAP
Ехрчпеrеа sчссiпtй а solicitйrii de
сlаrifiсаrе

Вuпй ziua! Сопfоrm anunlului de раrtiсiраrе pnct.
privind factorul de evaluare ali specificat:
Capacitatea tehnica (minimum 2excavatoare cu
capacitatea 1,2m3, automacara, 2buldozere, 2
drangaline, 4 autobasculante(proprii, nu inchiriate).
Respectiv intrebarea: de се solicitali capacitatea
excavatorului 1,2 mЗ? 4 autobasculante? dar dасй
sunt dоuй? sau deja aJi ales ОЕ саrе dorili sй чй
execute lucrarea qi ali stabilit criteriile de evaluare
сопfоrm capacitйtii tehnice а оЕ ales de d-strй?

Ехрuпеrеа suссiпtй а rispunsului Aceste specificatii au fost stipulate са scop, in
cadrul aceste proceduri sa participe acei agenti
economici саrе au posibilitatea completa de а
executa lucrarile in termin si calitative.
Dumneavoastra oferiti се aveti, iar evaluarea se
vaefectua сопfоrm criteriului indicat in caiet de
sarcini.

Data transmiterii 01 .1 1 .2021
Data solicitйrii clarifi сйrilоr 29.10.202l
Denumirea ореrаtоrului economic Conform SIA RSAP
Ехрuпеrеа succinti а solicitйrii de
clarificare

Nu ati dat nici о claritate la саrе punct se rеfеrа
raspunsul dumiavoastra la 1 sau 2 Nu е mai bine sa
puneti coduri adecvatre din win smeta са peuпna
dupa licitalie sa nu араrа multe intrebari са si acum
si contestatii

Ехрuпеrеа succinti а rispunsului Elemente pentru poduri din beton armat (TEVI
DIN BETON ARMAT d:1000mm) Масаrа ре
pneuri pina la 9.9 ТF cu brat cu zabrele

Data transmiterii 01.1l,202l
Data solicitйrii clarificйrilor 29.|0.2021
Denumirea ореrаtоrчlui есопоmiс Conform SIA RSAP
Ехрuпеrеа sчссiпtй а solicitйrii de
сlаrifiсаrе

Rйspuns (28 oct 2021, l5:33): 1. Elemente pentru
poduri din beton аrmаt В-49 2. Macara ре pneuri
pina la 9,9 ТF cu brat cu zabrele 3. CupTinde: -

calarea si decalarea macaralei; - ridicarea
(coborirea) elementelor, aducerea lor in pozitia
prevazuta in proiect si asigurarea contra rasturnarii
Nu cuprinde; - platforma de lucru pentru macarale;
- procurarea elementelor prefabricate; - asezafea
definiotiva ре aparatele de reazem; - monolitizarea



....Cum trebuie de inteles asa raspuns?Pentru а
introduce aceste volume trebuie de stiut поrmеlе de
consum la utilaie.

Ехрuпеrеа suссiпtй а rispunsului Elemente pentru poduri din beton аrmаt (TEVI
DIN BETON ARMAT d:1000mm) Масаrа ре
Dneuri oina la 9.9 ТF cu brat cu zabrele

Data transmiterii 01.1 1.202l
Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr 30.10.202l
Denumirea operatorului economic Conform SIA RSAP
Ехрчпеrеа succintй а solicitйrii de
clarificare

Multstimata Autoritate Contractanta. Vа nrgam sa
ne comunicati се elemente prefabricate din beton
аrmаt sau pfecomprimat, sunt prevazute pentru
montare din caietul de sarcini la simbol поrтпе
PIO6A din pagina 2 pozttia 5, pagina 3 pozitia 18,

pagina 7 pozitia 16 si 17, pagina 9 pozitia 7.
Multumim pentru intalesere

Expunerea succinti а rйspunsului Elemente pentru poduri din beton аrmаt (TEVI
DIN BETON ARMAT d:1000mm) Масаrа ре
pneuri pina la 9.9 ТF cu brat cu zabrele

Data transmiterii 0|.|1.2021l
Data solicitйrii clarifi сirilоr 01 .1 1 .2021

Denumirea operatorului economic Сопfоrm SIA RSAP
Ехрuпеrеа suссiпtй а solicitйrii de
clarificare

Capacitatea tehnicЁ (minimum 2excavatoare cu
capacitatea 1,2mЗ, (proprii, nu inchiriate)- ali
speciГrcat iп proprietate. Dаr dасё sunt in localiune
sau comodat? Fоrmа de proprietate аrе imроrtап!й
la evaluarea ofertantului?

Ехрuпеrеа succinti а rispunsului Fоrmа de proprietate are importanta, Locatiune sau
comodat are aceiasi fоrmа de, arenda.

Data transmiterii 01 .1 1 .202l
Data solicitйrii clarifi сйrilоr 02,||.202|
Dепumirеа oneratorului economic Сопfоrm SIA RSAP
Ехрчпеrеа succintй а solicitйrii de
clarificare

Fоrmа de proprietate- cum afecteazd fоrmа de
proprietate, posesie, folosin!й executarea acestui
proiect?

Ехрuпеrеа succinti а rispunsului Este specificat clar in anunt,"PROPRII, NU
INCHIRIATE" !

Data transmiterii 02.|\.202l
Data solicitirii сlаrifiсйrilоr 02.1|.202|
Dепчmirеа опеrаtоrчlчi economic Conform SIA RSAP
Expunerea succinti а solicitйrii de
clarificare

Pozitiile din caietul de sarcini : 1 ЕСЩИР -82
Tabelul 19 Anexap.3 k:1.3 Complect.22
K1:1.1STrasarea in tеrеп а axelor constructiilor
prin drumuire ре о distanta de 2.З km cat.Il 1000 m
2,300 2 ЕСЦИР -82 Tabelu|22.4 Anexa р.1 k:0.6
Tabelul 2З.З k:1.4 Complect.22 К1:1.15
Nivelmentul tehnic а axelor trasate 1000 m 2,300
Aceste pozitii nu exista in Winsmeta.Publicati се
resurse intra in aceste pozitii? Pentru а putea oferi
о oferta este песеsаr aceasta informatie.
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Ехрчпеrеа succintй а rйsрчпsчlui Fiecare ОЕ propune оfеrtа in mod individual,
Тrаsаrеа iп teren а axelor construcliilor prin
drumuire ре о distan!й de 2.3 km cat. II ýi
nivelmentul tehnic а ахеlоr trasate.

Data transmiterii 10.1 1 ,2021
Data solicitйrii clarifi сirilоr 02.1|.2021
Dепцmirеа ореrаtоrulчi economic Conform SIA RSAP
Ехрuпеrеа succintй а solicitirii de
clarificare

De се anume Este specificat clar
anunt,"PROPRII, NU INCHIRIATE" !

afecteazё, executarea Proiectului dасй proprii
inchiriate? Rйspundeti clar чй rоя la intrebare!

ln
cum
Sau

Ехрuпеrеа succinti а rispunsului Aceastй Licita{ie deschisй аrе un caracter specific,
de aceia, necesitё tehnicё sресiаlё. Ачеm nevoie са
aceste lucrёri complicate sй fie executate calitativ
qi in termen, respectiv ОЕ саrе dispune de tehnica
men{ionatй, in proprietate este sigur сй este apt de
а efectua lucrйrile ;i sй-gi indeplineascй
obligaliunule contractulale in tеrmеп 9i йrй carevai
impedimente legate de аrепdй, stare tehnicй sau ori
cale altй pricini legatй de Аrепdй, Loca{iune,
Comodat.

Data transmiterii 0з.11.202l
Data solicitirii clarifi сйrilоr 02.||.2021
Denumirea ореrаtоrчlчi economic Сопfоrm SIA RSAP
Ехрuпеrеа suссiпtй а solicitйrii de
cIarificare

Publicati ча rog се fel de tip URNA doriti sa
montati?

Ехрuпеrеа succinti а rispunsului Отделанная деревом, под бетонирование
Объем:50 литров

Data transmiterii 0з.|1.202л
Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr 10.1 1.202l
Denumirea operatorului economic Сопfоrm SIA RSAP
Ехрuпеrеа succinti а solicitirii de
сlаrifiсаrе

Dumniavoastra се va batetiioc ??? Cum fiесаrе ОЕ
рrорuпе in individual oferta si dupa analiza
devizelor de cheltuieli se incep neconcretizari si
Contestatii , се vii greu sa stipulati resursele la
fiесаrе punct in poarte pentru asta este devizierul
care а facut acest caiet de sarcini dupa оаrесаrе
proiect dumnialui се ii greu sa ne claseze resursele
preconizate pentru lucrarile solicitate de
dumniavoastra

ЕхDuпеrеа succintй а risnunsului вuпё ziua. Anuntul de participare а fost modificat.
Data transmiterii 11.11.202|

4. Моdifiсйri operate in documentafia de аtriЬчirе:

(Se va соmрlеtа iп cazul iп care auJbst operate modificdri)

Rezumatul modificйrilor | Апuпtul de participare-completari, Algoritmul
de calcul.



Publicate iп BAP/alte mijlоасеlоr de
iпfоrmаrе (dupd caz)

дchizitii.md la data de ] ]. ] I.202 ]- 10. l 1.202 1

Теrmеп_limitй de dерuпеrе qi deschidere а
ofertelor prelungit (duрd caz)

24.11.202]

5. РiПi la termenuI-Iimiti (data 24.11.202l, oral4з44} аu depus oferta 2_ ofertanfi:

Nr. Dепчmirеа ореrаtоrчlчi есопоmiс IDNo Asocia!iil
administratorii

1. V&Р Benefit SRL 1 0 1 66000з7309 viorica volosciuc
) Еmсоm Е&Е 101 1600027451 Emil Орrеа

б. Informa{ii privind ofertele depuse ;i documentele de calificare si aferente DUAE prezentate
de сйtrе operatorii economici:

Dепчmirе document
Dепчmirеа ореrаtоrчlчi economic

V&Р Benefit
SRL

Еmсоm Е&Е Operator
economic 3

Ореrаtоr
economic n

Documentele се constituie oferta
(Se va сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)

propunerea tehnicй пu corespuпde prezeпtat
Рrорuпеrеа fiпапсiаrЁ preZeпtat 7эrеzепtаt
DUAE prezeпlal рrеZепtаt
Gаrап{iа pentru оfеrtй
(duрd caz)

prezeпtat prezeпtat

Se
Documente de calificare

uа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе
Extras din Registrul
de Stat al реrsоапеlоr
juridice

prezentat prezentat

Indeplinirea
obligatiilor de plata а
impozitelor, taxelor gi

contribuliilor de
asigurari sociale , in
conformitate cu
prevederile legale in
vigoare in RM sau iп
!аrа in саrе este
stabilit

prezentat prezentat

Raportul financiar
pentru anul 2020

prezentat prezentat

Lichiditate generala
conform IPO 14

пu соrеsрuпdе prezentat

Oferla prezentat prezentat
Devizele locale
aferente ofertei

пu соrеsрuпdе prezentat

DUAE: prezentat prezentat

Certificat privind
yizitape santier

prezentat preZentat



emis de catre
вепеfiсiаr
Garan}ia pentru oferta
-1,%

prezentat prezentat

сеrеrе de participare preZentat prezentat
Declara{ie privind
valabilitatea ofertei

prezentat prezentat

Grafic de executare а
luсrйrilоr

prezentat prezentat

Declara!ie privind
experien}a similarй
Demonstrarea
experienlei
operatorului economic
in domeniul de
activitate aferent
obiectului contractului
се чrmеаzё а fi
atribuit.
Ofertantul (operatorul
economic sau
membrii asocierii
impreuna) trebuie sй
demonstreze са а
finalizat in ultimii 5

ani (calculafi рАпй la
data limita de
depunere а ofertelor):
- un contract се au
avut са obiect
executia uпоr luсrйri
similare cu cele се
fac obiectul
contractului се
uгmеаzй а fi atribuit,
cel pufin egal cu75o/o
din valoarea viitorului
contract
Sau
- valoarea cumulatй а
tuturor contractelor
executate similar in
ultimul an de
activitate sй fie еgаlй
sau mai mare decit
valoarea viitorului
contract.

prezentat Nu corespuпde

Declaralie privind
lista principalelor
lucr5ri executate in
ultimul an de
activitate

prezentat prezentat
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Declaralie privind
dotйrile specifice,
utilajul qi

echipamentul песеsаr
pentru indeplinirea
corespunzёtoare а
contractului

prezentat prezentat

Declara{ie privind
personalul de
specialitate рrорus
pentru implementarea
contractului

prezentat prezentat

Lista
subcontractanlilor gi

partea/pёr{ile din
contract саrе sunt
indeplinite de acestia

prezentat prezentat

Informa{ii privind
asocierea

prezentat prezentat

Angajament ter{
sustinйtor financiar

prezentat prezentat

Disponibilitatea de
bani lichizi sau capital
circulant, de resurse
creditare sau alte
mijloace financiare
сопfоrm IPO 14

prezentat prezentat

Angajament privind
suslinerea tеhпiсй qi

рrоfеsiопаlб а
ofertantului/grupului
de operatori
economici -dupй caz;

prezentat prezentat

Declara{ie te(
sus{initor tehnic

prezentat prezentat

Declara{ie tеr[
sustinбtor profesional

prezentat prezentat

Aviz pentru
participare la
licitaliile publice de
lucrйri din domeniul
construcliilor qi
instalatiilor

prezentat prezentat

Demonstrarea
accesului la personal/
un organism tehnic de
specialitate, care sa
garanteze asigurarea
unui control al
calitatii

prezentat prezentat

10



сifrё de afaceri
апuаlё, perioada anul
2020

prezentat prezentat

certificate Iso
9001:20l5,ISO
l4001:20l5

prezentat Nu соrеsрuпdе

Declaralie privind
сопfirmаrеа identitйlii
ьепегrсiаri lor efectivi
;i neincadrarea
acestora in situalia
condamnйrii pentru
participarea la
activitйli ale unei
organizalii sau gruрйri
criminale, pentru
coruplie, frаudй qi/sau
sрйlаrе de bani

prezentat prezentat

(IПfОrmаУiа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr рrеzепtаtе se vа iпdica iп coпformitate сч ceriпlele diп
dосumепtа|iа de atribuire ;i se vа сопsеmпа рriп; рrех,епtаt, перrеlепtаt, пu соrеsрuпdе (iп cazul
сdпd dосumепtul а fost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriп!еlоr de calфcare))

7. Informa{ia privind соrеsрuпdеrеа ofertelor сч cerinfele solicitate:

Dепumirеа lotului

Masuri ameliorative
репtru соmьаtеrеа
inundatiilor in
hotarele
administrativ-
teritoriale ale соm.
Sarata Galbena r-ul
Hincesti(Reabilitarea
iаzц]ц!) ,

Denumirea
operatorului

economic

V&Р Benefit
SRL
Емсом
Е&Е SRL

Pre{ul
ofertei

(йrа ТVА)*

12406450.9з

cantitate
;i unitate

de
misчrй
l

Corespunderea Соrеsрuпdеrеа
cu cerin{ele de cu specifica{iile

calificare tehnice

lз57з l66.51 1

* Iп cazul utilizdrii licilaliei electroпice se vа iпdica prelul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmаliа priviпd "Corespuпderea cu сеriп|еlе de calificare" ;i "Соrеsрuпdеrеа cu specфcaliile
tеhпiсе " , se va сопsеmпа рriп: ,, * " tп cazul corespuпderii qi рriп ,, - " iп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtru elucidarea uпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind corespunderea ofertei
cu сеriп{еlе stabilite in documenta{ia de аtriЬuirе (inclusiv justificarea рrе{ului апоrmаl de
scizut) s-a solicitat:

11

Data
solicitйrii

Ореrаtоrчl economic Informatia solicitatй Rezmatul rйsрчпsчlчi
ореrаtоrчlчi economic

01.12.2021 SRL Ч7Р BENEFIT Сlаrifiсйri ре 1.Deviz Raspuns la data de 03.12.2021



2. Lichiditatea Nч modifici Devizul,
Lichidarea пч corespunde сч
рrосепtul cerut

Dепumirеа оDеrаtоrului economic Motivul respingerii/descalificйrii
Ч&Р BENEFIT SRL Art б9, аli.б lit(b) Nu corespunde сопfоrm

criteriilor de selectie, obligatori, punctul 4, б
din Anuntul de participare

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

pentru fiесаrе lot п
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile v
Alte limitari privind пumйrul de loturi care pot fi atribuite aceluia;i ofertant: [Iпdica;iJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scёzut
costul cel mai scйzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pret V
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

(iп cazul iп care tп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multе criterii de atribuire, se vоr
iпdica toate criteriile de atribuire aplicate ;i dепumirеа loturilor аfеrепtе)

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

(Se va соmрlеtа репtru loturile care aufost atribuite tп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-pre|
sau cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat
V&P BENEFIT SRL Total

pretul ofertei

Experienta in domeniu 5 ani

Capacitatea tehnicё (minimum 2excavatoa,
capacitatea 1,2mЗ, automacara, 2buldozerc
drangaline, 4 autobasculante (proprii s-au
inchiriate)
Dovada de certificaTe ISO 9001 :2015, ISO
1400l:2015

ЕМСОМ Е&Е SRL Total
PTetul ofertei
Experienta in domeniu 5 ani
Capacitatea tehnicб (minimum 2excavatoa:
cu capacitatea 1,2m3, automacarao
2buldozere, 2 drangaline, 4 autobasculante
(proprii s-au inchiriate)

|2

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



Dovada de certificare ISO 9001 :20l5. ISO
14001 :20l 5

13. Rеечаlчаrеа ofertelor:

(se va completa iп cazul iп care ofertele aufost rееvаluаtе repetat)

Motivul reevaluйrii ofertelor Decizia NO3D-8-22, data 10.0|.2022
Моdifiсйrilе operate Апцlаrеа procedurii

14. in urmа examiniri, ечаlчirii qi соmраririi оfеrtеlоr depuse in саdrчI procedurii de аtriьuirе
s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicй:

iп temeiul art.7l alin. 2, alin 1 lit(d)
Argumentare, in urmа Deciziei пr. ОЗD-8-22 data 10.0l .2О22, еmisй de сйtrе Agenlia Nalionalё pentru
Solulionarea Contestafiilor, prin саrе а fost anulatй decizia пr. ocds-b3wdpl-MD-1634560281067 din
0З.|2.2021dе atribuire а contractului in cadrul procedurii de achizilie publicd nr. МD-l6З456028|067
din 24.1|.202l, inclusiv toate actele subsecvente acesteia qi prin obligativitatea impusй de а fi petrecutй
rеечаluаrеа ofertelor depuse in cadrul acsetei proceduri, а fost жlalizate ofertele, repetat, cu luare in
considerare а constatйrilor din раrtеа motivatй а contestйrii, avind iп cadrul procedurii doar 2 ofertanli,
grupul de lucru а ajuns la concluzia de а anula acestй рrосеdurй, dat fiind faptului сй nici unul nu
intruneEte condiliile, integral, solicitate in caietul de sarcini.

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implicali iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizilii se realizeazd iп coпformitate сu prevederile art. 3] al Legii пr. 13I diп 3 iulie
2015 priviпd achiziliile publice)

Denumirea lotului Dепumirеа
operatorului

есопоmiс

Cantitate qi

unitate de
misurй

Рrе{ul
uпitаr

(frrй ТVА)

Рrе{ul total
(fПrй ТVА)

Рrе{чl total
(inclusiv
тчА)

Masuri ameliorative
pentru combaterea

inundatiilor in
hotarele

administrativ-
teritoriale ale соm.
Sarata Galbena r-ul
Hincesti(Reabilitarea
iazului) ,

15 lпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de lчсrч репtru achizi{ii:

Dепumirеа operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

V&Р BENEFIT SRL 20.01.2022 e-mail
ЕМСОМ Е&Е SRL 20.01.2022 e-mail
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1б Теrmепul de aqteptare репtru incheierea contractului:

In cazul in care чаlоаrеа estimatй а contractului
este mai miсб decAt pragurile prevйzute la art.2
alin. (З) al Legii nr. l31 din 3 iulie 2015
privind achiziliile publice

П б zile in cazul transmiterii comunicбrii prin

щrjlо4с9 electronice qi/sau fax ц
п 11 zile in саzul netransmiterii comunicйrii
prin miiloace electronice si/sau fax п

In cazul in саrе valoarea estimatб а contractului
este еgаlй sau mai mаrе decit pragurile
prevйzute la аrt. 2 а|iп. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

П 1l zile in cazul transmiterii comunicбrii prin
miiloace electronice si/sau fах п
п 16 zile in cazul netransmiterii comunicбrii
prin miiloace electronice si/sau fax п

(Selecta|i tеrmепul de aEteptare respectat. Calcularea termeпelor prevcizute de Legea пr. ] 3 ] diп 3 iulie
20l5 priviпd achizi{iile publice, iпсlusiч а lеrmепеlоr de a;teptare, se efectueazd iп coпformilate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Ciyil al Republicii Moldova).

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

Dепumirеа
ореrаtоrului

есопоmiс

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Сu capital

mixt/asociere/
Сч capital

strйin

Numйrul
;i data

contractului/
acordului-

саdru

Cod
срч

Vаlоаrеа
contractului теrmеп de valabilitate

al
contractului/acordului-

саdrч
lаrа
TvA

inclusiv
тчА

18 Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se
cclmpleteazd doar iп cazul iп care la procedura de achizi|ie publica aufost aplicate criterii
de durabilitate ;i s-a iпcheiat сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care aufost
aplicate criterii de durabilitate) з

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

Vаlоаrеа de achizilie сu ТVА din contract/ сопtrасtе а
lotului/loturilor репtrч саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

(iпdica|i sumа cu TVA)

Codul СРY al lotului/loturilor pentrrr саrе ач fost aplicate сritеrii
de durabilitate:

Сritеriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru саrе au fost
aplicate criterii de durabilitate: Pre|ul cel mаi scdzut з

costul cel mai scdzut .
Cel mai Ьuп raport calitate-pre| Е

Cel mаi Ьuп raport calitate-cost о

|4



Рriп prezeпta dare de sеаmd, grapul de lucru declшrd сd tеrmепul de a;teptare репtru |пcheierea
coпtractului/coпtractelor iпdicate afost respectat (ехсерtdпd cazurile рrечdzutе de art. 32 аliп. (3) al Legii пr.
l31 diп 3 ialie 2015 privind ochiziyiile publice ), рrесum;i сd iп cazul сlерuпеrii coпtestaliilor ;i/sau
recep|iondrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе si sоlu|iопаtе.

Рriп prezeПta dare de sеаmd, grupul de luсru репtru achizi|ii сопJirmd соrесtitudiпеа clesfisurdrii procedurii
de achixilie,fapt репtru care poartd rdsрапdеrе сопfоrm prevederilor legale iп vigoare.

Сопduсйtоrul grupului de lчсru pentru achizi{ii:

Losou*' Ип/оr€
(N"-"J*""-ф
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1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante Institutia Publica Centrul Republican Experimental 
Protezare, Ortopedie si Reabilitare

Localitate mun.Chisinau
IDNO 1003600032782
Adresa MD 2005, mun.Chisinau, str. Romana 1
Numar de telefon 022/263001
Numar de fax 022-229927
E-mail oficial anticamera@crepor.org
Adresa de internet www.crepor.org
Persoana de contact (пите, prenume, telefon, Sectia Achizitii Publice, 022/263130
e-mail) achizitii.crepor21 @gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

Bunuri □

Obiectul achizitiei PRODUSE ALIMENTARE , CONFORM 
NECESARULU1 IP CREPOR, PENTRU ANUL 
2022

Cod CPV 15800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (in cazul 
aplicarii alt or proceduri decdt licitatia 
deschisa)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental 
www. mtender. gov. md)

Nr: 21046910
Link-ul: : PRODUSE ALIMENT ARE PENTRU 
ANUL 2022 (achizitii.md)
Data publicarii: 16.11.2021

Platforma de achizitii publice utilizata □ achizitii.md

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

□ Da
Link-ul catre planul de achizitii publice publicat: 
plan-achizitii-2022-provizoriu.pdf (crenor.ore)
p.1.7.

Anunt de intentie publicat in BAP (dupa caz) Data: 09.11.2021
Link-ul: conform datelor www.bap.tender.gov.md

Tehnici si instrumente specifice de atribuire
(dupa caz)

□Licitatie electronica

Sursa de finantare □Buget de stat
Valoarea estimata (lei,fara TVA) 1551150,00

1
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3. Clarificari privind documentatia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care an fast solicitate clarificari)

Data solicitarii clarificarilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinta a solicitarii de 
clarificare
Expunerea succinta a raspunsului
Data transmiterii

4. Modificari operate Tn documentatia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care au fast operate modificari)

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

[Indicati sursa utilizata si data publicarii]

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

[Indie at i numarul de zile]

5. Pana la termenul-limita (data _06.12_2021_, ora_!6_:_00_), au depus oferta 7 (sapte) ofertanti:

Nr. Denumirea operatorului economic 1DNO Asociatii/
administratorii

1 . Produse de familie SRL 1010600010111
2. CC Nivali Prod SRL 1006600010112
3. Pascolina SRL 1009600025979
4. SRL Viocris Impex 1006600032107
5. AVT Lux COM 1014600040053
6. ICP Panifcoop URECOOP Straseni 1003600132567
7. Franzeluta SA 1002600004030

Nota: prin scrisoarea din 09.12.2021 OE ICP Panifcoop URECOOP Straseni a instiintat despre 
retragerea ofertei, din motiv ca oferta prezentata a fost intocmita gresit.

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

Denumire
document

Denumirea operatorului economic
Produs 

e de 
familie 

SRL

CC Nivali 
Prod SRL

Pascolina
SRL

SRL
Viocris
Impex

AVT Lux 
COM

ICP
Panifcoop 
URECOO 
P Straseni

Franzeluta
SA

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

Propunerea
tehnica

prezentat prezentat prezentat Nu
corespunde

prezentat prezentat prezentat

Propunerea
financiara

prezentat prezentat prezentat prezentat Nu
corespunde

prezentat prezentat

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
Garantia 
pentru oferta 
(dupa caz)

prezentat prezentat prezentat- 
SIA RSAP

prezentat SI A 
RSAP

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

Declaratie 
privind lista 
principalelor 
livrari efectuate 
in ullimii 3 ani 
de aclivilate 
Anexa nr. 12, 
conform DS 
aprobat prin 
Ordinul MF nr. 
115 din 
15.09.2021

prezentat in asteptare prezentat nu
corespunde

in asteptare prezentat prezentat

Declarafie 
privind dotarile 
specifice, 
utilajul §i 
echipamentul 
necesar pentru 
indeplinirea 
corespunzatoar 
e a contractvlvi 
Anexa nr. 13, 
conform DS 
aprobat prin 
Ordinul MF nr. 
115 din 
15.09.2021

prezentat in asteptare prezentat nu
corespunde

in asteptare prezentat prezentat

Declarafie 
privind 
personalul de 
specialitate 
propus pentru 
implementarea 
contractului, 
Anexa nr. 14, 
conform DS 
aprobat prin 
Ordinul MF nr. 
115 din 
15.09.2021

pezenlat in asteptare prezentat nu
corespunde

in asteptare prezentat prezentat

Dovada 
inregistrarii 
persoanei 
juridice, in 
conformitate cu 
prevederi/e 
legale din fara 
in care
ofertantul este 
stabilit

prezentat in asteptare prezentat prezentat in asteptare prezentat prezentat

Certificat de 
atribuire a 
contului bancar

prezentat in asteptare prezentat prezentat in asteptare prezentat prezentat

Certificat 
privind lips a 
sau exislenfa 
daloriilor fa(a

prezentat in asteptare prezentat prezentat in asteptare prezentat prezentat
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de bugetul 
public national
Ultimul raport 

financiar 2020
prezentat in asteptare prezentat prezentat in asteptare prezentat prezentat

Neincadrarea In 
situafiile ce 
determine 
excluderea de la 
procedure de 
atribuire, ce vin 
in aplicarea art. 
18 din Legea nr. 
131 din 
03.07.2015

prezentat in asteptare prezentat prezenat in asteptare prezentat prezentat

Certificat de
inregistrare
oficiala pentru
siguranta
alimentelor
(eliberat de
ANSA)

prezentat in asteptare neprezentat prezentat in asteptare prezentat prezentat

Autorizatie
sanitar-
veterinar pentru 
unilatile de 
transport/ 
transport cu 
regim termic 
special

prezentat in asteptare prezentat prezentat in asteptare prezentat prezentat

Autorizatie
sanitar-
veterinar pentru 
depozil

prezentat in asteptare prezenat in afeptare prezentat prezentat

Prezentarea
dovezilor
privind
conformitatea
produselor,
identificata prin
referire la
specificafii sau
standard
relevante;
Certificat
sanitar-
velerinar
pentru
produsele de
origine animala

*Certificat de 
cal it ate/ 
conformitate - 
*Certificat de 

inofensivitate 
(legume, fructe, 
cofetarie, 
bacanie)- 
* Raport de 
incercari 
pentru faina,

Certificat
sanitar-
veterinar-
prezentat;
Certificat
de
confirmitate 
-prezentat;

in asteptare Certificat
sanitar-
veterinar-
prezentat;
Certificat de
confirmitate-
prezentat;

Certificat
sanitar-
veterinar-
prezentat;
Certificat de
confirmitate-
lipsa;

in asteptare Certificat
sanitar-
veterinar-
prezentat;
Certificat de
confirmitate
-prezentat;
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Sistemul de 
Manmagemenl 
al Sigurantei 
Alimentelor ISO 
22000 HACCP 
(pentru 
produsele de 
origine
animala, piine, 
peste)

prezentat in asteptare neprezentat prezentat in asteptare prezentat prezentat

Autorizatie de 
functionare a 
abatorului sau 
contract de 
preslare servicii 
de abatorizare 
(pentru ofertele 
la lotul de 
came vita si 
came pui)

prezentat in asteptare in asteptare

Documentele 
obligatorii la 
procurarea 
produselor de 
panificatie

in asteptare in asteptare prezentat

(Informatia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerintele din 
documentatia de atribuire si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul 
cand documentul a fast prezentat, dar nu corespundecerintelor de calificare))

7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pretul
ofertei

(Lira TV A)*

Cantitate 
si unitate 

de masura

Corespunderea 
cu cerintele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificatiile 

tehnice
Carne
origine
animala

Produse de familie 
SRL

501690,00 1 lot corespunde corespunde

Peste si 
produse 
din peste

Viocris ImpexSRL 137742,00 1 lot Nu corespunde Corespunde
AVT Lux Com SRL 139225,00 1 lot Nu corespunde Nu corespunde
Pascolina SRL 156125,00 1 lot Corespunde Corespunde

Carne de 
pui

CC Nivali Prod SRL 245750,00 1 lot In asteptare In asteptare
Produse de familie 
SRL

253960.00 1 lot In asteptare In asteptare

Mezeluri CC Nivali Prod SRL 102817,50 1 lot In asteptare In asteptare
Produse de familie 
SRL

121557,60 1 lot In asteptare In asteptare

Piine Franzeluta SA 130614,50 1 lot Corespunde Corespunde
ICP Panifcoop a 
URECOOP Straseni

64312,50 1 lot Nu corespude Nu corespunde

* In cazul utilizarii licitatiei electronice se va indica pretul ofertei finale
(Informatia privind ’’Corespunderea cu cerintele de calificare ” $i "Corespunderea cu specifiicatiile 
tehnice ’’, se va consemna prin: „ + ” in cazul corespunderii si prin „ - ” in cazul necorespunderii)
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8. Penti u elucidarea unor neclaritati sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerintele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal de scazut) s- 
a solicitat:

Data
solicitarii

Operatorul economic Informatia solicitata RezmatuI raspunsului 
operatorului economic

9. Ofertantii respinsi/descalificati:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificarii
Viocris Impex SRL

Scrisoarea de garantie , in original, nu a 
fost transmisa catre AC (conform p.16.5 
din Anuntul de participare);
Declaratie privind lipsa principalelor 
livrari- nu corepunde cerintelor, si anume 
nu sunt prezentate copiile contractelor , 
executate in ultimii 3 ani (conform p.16.6 
din Anuntul de participare);
Certificat de inregistrare oficiala pentru 
siguranta alimentelor -neprezentat 
(conform p.16.12 din Anuntul de 
participare);
Sistemul de magement al sigurantei 
alimentelor-(ISO)-neprezentat (conform 
p. 16.16 din Anuntul de participare);

AVT Lux Com SRL
Scrisoarea de garantie , in original, nu a 
fost transmisa catre AC (conform p.16.5 
din Anuntul de participare);
Declaratia privind lista principalelor 
livrari efcctuate !n ultimii 3 ani, nu sunt 
prezentate,
lipsesc copiile contractelor , executate in 
ultimii 3 ani (conform p.16.6 din Anuntul 
de participare);
Declaratia privind dotarile specifice, 
utilajul si echipamentul necesar (conform 
p.16.7 din Anuntul de participare)- 
neprezentat;
Certificat de conformitate -  neprezentat 
Specificatia tehnica nu corespunde 
solicitarilor, nu este indicat graficul de 
livrare a Bunurilor

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ■
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiasi ofertant: [Indicati] 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:___________________________
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11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre(ul cel mai scazut ■
Costul cel mai scazut □
Cel mai bun raport calitate-pre( □
Cel mai bun raport calitate-cost □

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicati:

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

Factorii de evaluare Valoarea din oferta Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 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 in cazul in care ofertele au fa s t reevaluate repetat)

Motivul reevaluarii ofertelor
Modificarile operate

14. In urma examinari, evaluat'd si compararii ofertelor depusetn cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate si 
imitate de 

masura

Pretul unitar 
(fara TV A)

Pretultotal 
(fara TV A)

Pretultotal 
(inclusiv 
TV A)

PTine Franzeluta
S.A

1 lot 130614,50 130614,50 141087,50

Carne de
origine
animala

Produse de 
familie S.R.l.

1 lot 501690,00 501690,00 602000,00

Peste si 
produse din 
peste

Pascolina
SRL

1 lot 154725,00 154725,00 185670,00

Anularea procedurii de achizitie publica:

In temeiul art. 71 alin. _1_ lit _a_. Pentru loturile:

1. Crupe si bacanie

2. Oua dietice

3. Faina degriu
7



4. Zahar

5. Conserve de legume si fructe

6. Ulei floarea soarelui

7. Condimente

8. Biscuiti si covrigei

Argumentare: Nu a fost depusa nici о oferta.

In temeiul art. 71 alin. _1_ lit _g_. Pentru loturile:

1. Mezeluri

2. Carne de pui

Argumentare: Exista abateri grave de la prevederile legale care afecteaza rezultatul procedurii de 
atribuire sau face imposibila incheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se 
intelege faptul ca pe parcursul analizei, evaluarii §i/sau finalizarii procedurii de atribuire se constata erori 
sau omisiuni, autoritatea contractanta aflindu-se in imposibilitatea de a adopta masuri corective fara ca 
acestea sa conduca la incalcarea principiilor prevazute la art. 7.

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transniitere

Produse de familie SRL 28.12.2021 viorel. iacovet(a)filletti. md
CC Nivali Prod SRL 30.12.2021 achizitiKcb/iivalli. md
Pascolina SRL 28.12.2021 Pascolina(a)ymail. ru
SRL Viocris Impex 28.12.2021 viocrisimplexffgmail.com
AVT Lux COM 28.12.2021 avtluxcom(fbymail. ru
1'CP Panifcoop URECOOP Straseni 28.12.2021 panifcoop(a)/anbler. ru
Franzeluta SA 28.12.2021 achizitiifranzeluta(a),mail. ru

(Jnformarea operatorilor economici implicati in procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achizitii se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizitiile publice)

16. Termenul de asteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimata a contractului 
este mai mica decat pragurile prevazute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 
privind achizitiile publice

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

In cazul in care valoarea estimata a contractului 
este egala sau mai mare decat pragurile 
prevazute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

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

(Selectati termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizitiile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueaza in conformitate cu 
prevederile TITLULUIIVCapitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).
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17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denuinirea
operatorului

economic

— x------------------
Lntreprinder

ea:
Cu capital 
autohton/
Cu capital 

mixt/asociere
/

Cu capital 
strain

Nu m arid 
si data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de 
valabilitate al 
contractului/ 

acordului- 
cadru

fara TVA inclusiv
TVA

Franzeluta
S.A

capital
autohton

6 10.01.2022 15800000-6 117572,50 141087,00 31.12.2022

Produsede 
familie S.R.L.

capital
autohton

7 10.01.2022 15800000-6 418075,00 501690,00 31.12.2022

Pascolina
SRL

capital
autohton

8 10.01.2022 15800000-6 128937,50 154725,00 31.12.2022

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

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

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

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

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

Preful cel mai scazut □

Costul cel mai scazut □

Cel mai bun raport calitate-pre( □ 

Cel mai bun raport calitate-cost □

Prin prezentn dare de seama, grupul de lucrii declard cd termenul de asteptare pentru incheierea 
contractului/contractelor indicate a fast respectat (exceptand cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum si cd in cazul depunerii contestatiilor si/sau 
receptiondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea an fast exanimate si solutionate.

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizitii confirma corectitudinea desfa§urdrii procedurii 
de achizitie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoure.
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ruodel-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului rje achizilii publice
de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuir.e

din 20.01.2022
l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

V
tr
D

Dcnumirel autoritifii contractarrtc iryg!rytelglgfflic Muni cipal,,S fdntiT, ei me
MD-2068 rnun. ChiEindu, str. Alecu nusso, t t
10036001 s2592

Localitate
IDNO
Adresa mLrn. Chi;indu. str. Alecu Russo, I I

02244fi85.022438237NumIr de telefon
NumIr de fax 02"2441t85
E-mail olicial achizitii. sf.treinre6t r,nra i I c
Adresa de internet S ital sf .treime mcl
Persoana de contact (nunte, prnnr,*c, iW,
t'-tttuil)

Nina Lipciu

2, Date cu privire Ia procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate MCererea ofertelor de prelur@

nA.ltele: flndicatil
I'rocedura de achizi{ie repetatl ktupit caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acortl ului-cadru

Bunurin ServiciiM Lffi
-=--
S'ervicii de verdicure metrologicd a dispozitivelor
medicale a.2022

Obiectul achizifiei

Cod CPV 5042 t 000-2
Ilxpunerea motivului/tcnreiului privintl
alegerea procedurii de atribuire (in c,crnrl
uplicdt'ii altor procecluri dec,tit licitcrtict
deschisitl
Procedura dc ntribuire (se va indica din cuclrul
pctrtaltrlui gtn,ernamentetl
t vyyt,v. m t e ncJer. g ctv. m d I

Nr: 21048769
Lirl"rt hllptl
b3lvdp!MD:1539643 Z3_Q982?lab=Qertract-nor ice
Data publicdrii: 1 6. 12.2021

&19!A[,..tit-d;r*ffiPlatforma de achizifii publice utilizatri
Proccdura a fost inclusl-r in planul cle
achizi{ii publice a autoritifii contractante

MDa nNu
Li"Lrt.At*pta,rrt@
httr, ://snital. sf. treime.m d/

Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:
Li,i[-,",1.

Tchnici si instrumentc specifice cle atribuire
(dupci coz)

nAcord-cadru nsistem dinamic de
Ellicitalie electronicd aCatalos electroni

achizilie
i^

Sursa de finan{are nBuget de stat; MBuget CNAM; rBuger CNAS;
nSuLrse externe; EIAhe surse: Surse proprii
259387Valoareir estirnat[ (lei, fdrd TVA)

3. Clariliclri privind documenta{ia de alribuire: {,[/.4 U FOST



Dat:r solicitlrii clarificlrilor
Denumirea opcratorului economic
Expuncrea succinti a solicitlrii de
clarificare
llxpuncrea succintl a rlspunsului
Data transmitcrii

(Se va completa tn cazul tn care aufost solicitate ctarificdri)

Denumire
document

4, Modificlri operate in documenta{ia cle atribuire: NU 4a FOST
(Se va completa tn cazul tn care aufost operate modi,ficdri)

6. Informa{ii privind ofertele depuse si documcnterle cle calificare ;i :rferente DUAB prezcntate de
citre operatorii econonici: Conform dutelor SL! RSAp Mtendar

f)en umirea onerato rului economtc
ETALOlVLAB Centrul de

Metrologie
Aplicala si
Certificcu^e

Documentelc ce constituic ol'crtt
(se vo consmna prin: prezenlal, ne ilcrt, nu core nde

prezentcrt

prezentat

Garanlia pentru prezentcrt
ofertd
(dupd caz)

Documente de c:rlilicare
Se va consnlnct in: prezentat, neprezental, nu r:orc

(lnforntayia privind denumirea documentelor prezentote se va indica in conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire Si se va consemna prin; prezentat, neprezenlat, nu corespunde (tn cazul
cand docuntentul afost prezentat, dar nu corespundec:erinfelor de culi,ficare))

7, Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu r:erin{ele solicitate t Conlornt anexei

llezumatul modiliclrilor
Publicate in BAP/alte mijloncelor rle
infnrmare (dupd caz)

[Indicali surso utilizatd ;i dda publicdriiJ

'fermen-limitl de dcpunere ;i dcschidere a
ofertelor prelungit ldtrpd cuzl

findicayi numiirul de zileJ

5. PinI la termenul-limiti (clata 29,12,2021,ora 1l:00), au tlepus of'erta 4 ofertan{i:
Nr. I)cnumirea operatorului economic IDNO Asociafii/

administratorii
I
2
3

4

Inspect Test SRL
ETALONLAB
IS. "Centrul de Metrologie Aplicata si
Certificare"
MEIN MED

1417600048256
1419600041871
I al 36000s9380

I 0 I 8600043443

ep_rtfurru a,Uela;U
RSAP Mtender

Inspect Test SRL

Propunerea
tehnicd

prezentat prezentat

Proptinerea
financiard

prezentat prezenlat prezentat

v'ezenlat
prezentat prezentat prezenlat

MEIN MED

prezentat

DUAE prezentat prezentctt prezentat

Document 1

Document n



Denumirea Iotului
Dcnumirea

operatorului
economlc

Pre{ul
ofcrtei
(Iara

TVA)*

Cantitate
qi unitate

de rnirsur[

Corespunderea
cu cerinfele de

calificarc

Corespunderea
cu spccificafiile

tehnice
Confom anexei

* in cazul utilizdrii licitafiei electronice se va inclica prelul ofertei.finale
(lnformalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunclerea cu specificaliile
tehnice " , se vo consemna prin; ,, + " tn cazul corespunderii ;i prin ,, - " in cazttl necot,espttnderii)

8. Pentru elucidarea unor neclal'itd(i sau confirmarea unor clate privincl corespunclerea ol'crtci cu
cerin{ele stabilite in documenta(ia de atribuire r[inclusiv justificarea pre{ului anorrnal rIe sclzut) s-
a solicitat: Nu s-a solicilat

Denumirea operatorului cconomic Motivul respingcrii/dcscalificirrii

10. Nlod:rlitatea dc cvaluarc l ol'crtclor:

Pentru fiecare lot EI
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofefiant: [lndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ulcel rnai scdzut V
Costul cel mai scAzut D

Cel mai bun raport calitate-pretr D
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplicafi:
(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor; cel mai bun raport calitate-prel
sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa tn cazul tn care ofertele au fost reevatt.uqte repetat)

Data
solicitririi

Operatorul economic Informa{i:l solicitati Rezmatul rispunsului
operatorului econornic

9. Ofertan{ii respinqi/descalificati:rV(

Factorii de evaluare 'Valo:rrea din ofertl Punctajul calculat
Denumirea operatorului economir: 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea
Denum re factorul n Ponderea

Denumitea operatorului economic n 'fotal
Denum re factorul I Ponderea
Denumire factorul n Ponderea



NIot ivu I reevaluirii ol'ertelor
Modificirile operate

14. in urma examiniri, evalutrrii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii tle atribuire s-a
decis:

Atri buirea contractul u i de achizili e pub li cdlacordului - cadru :

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art. 7l alin. lit

Argumentare:

(lnforntarea operatorilor economici implicayi in proc:edura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 31 at Legii nr. 13; din 3 iutie
201 5 privind achiziliile publice)

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea ,termenelor prevdzute c)e Legea nr. I3I din 3 iutie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd in conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Ternnenului) al Coclului Civit at Republicii Moldot,a).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate
qi unitate

de mlsuri

Preful
unitar

(fir[ TVA)

I'reful total
(fIrri TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Lotul nr.3,
15, 16, 17,
24,25

13, 14,
20, 21,

Centrul de
Metrologie
Aplicata si
Certificare

17438,00

Lotul nr,l, 2, 8 Etalonlab 80349,00
Lotul nr.5, I l Inspect Test 7 3946,00
Lolul nr.4, 6, 7, 9,

10,12, lg, lg
Mein Med 26382,00

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

economic
Data transmitcrii Modalitatea de transrnitcrc

Inspect Test SRL
ETALONLAB
I.S. "Centrul de Metrologie
Aplicata si Certificare"
MEIN MED

13.01.2022 e'-msil

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

V 6 zllein cazul transmiterii comunicarii prin
mijloace electronice Eiisau fax n
n 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice qi/sau fax n

h-r cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 13 I din
3 iuiie 2015 privind achizi{iile publice

tr I I zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
:mijloace electronice qi/sau fax n
1 16 zile in cazul netransmiterii comurricdrii
'prin mijloace electronice qi/sau 1.ax n
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Denumirea
operatorului

economic

Intrcprin
derea:

Cu
capital

autohton/
Ctr

capit:rl
mixt/lsoc

icre/
Cu

cnllital
striiin

Numirul
qi data

contractului/
acord ului-catlru

Cod Cl'}V

Valoarea contractului

Termen de
valabilitat

eal
contractul
ui/lcordul
ui-caclru

fririi TVA inclusiv
TVA

Centrul de
Metrologie
Aplicata si
Certificare

.yJ/ 20.01.2022 5042 I 000-2 17438 00 eil'$go 31.t22022

Etalonlab
43 20.01.2022 :;0421000-2 80349,00 {o}rt o 31.12.2022

lnspect Test 4/ 20.01.2022 :;0421000-2 7 3946,00 8Y4sf, to 31.122022
A4ein Aled q/-a Ew 20,01.2022 :;0421000-2 2 6382,00 l6r?t,oo 31.12.2022

18. Inforrna{ia privind achizifii publice clurabile (ar:hizi{ii verzi) (ruSrica clatl se colrpleteazi d<lar in
c:rzul in care la procedura dc achizi(ie publicii au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a
incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pemtru care ilu fost aplicate criterii de durabilitate):

Au lbst aplicatc criterii pcntru achizi{ii publicc crurabilc (achizi(ii
r crzi)?

(inclicali sutna cu TVA)

(DA/NU)

Criteriul de atribuire pcntru Iotul/loturile
aplicntc critcrii de durabilitatc:

pcntru c:rrc :ru lbst Pretul cel mai scSzut n
Costul cel mai scf,zut n

L
Cel rnai bun raport calitate-pre! tr

trCel rnai br"ur raport calitate-cost

Prin prez,entu dore de seumd, grupul de lucru rleclorii cd lernrcnril de oqteptare penrrtt irtcheierea
conlrrctului/contractelor indicate a.fbst respectut (exceptiind coz,urile prerttiztile de art. SZ itin. (3) otLe;.;ii nr.13l din 3 iulie 2015 privind achiziliile puhlice ), precuru Ei cri tn cozul depunerii contestltiitor',ri/sou
recepliondrii rapoortelor de moniloriTtre, oceostefi uu.fost extminole Ei soltlignite.

Prin prezentn dare de seamd, grupul de lucru petilru nchiT,ilii cor{irruri corectiutclirtea des/iisurririi procecluriide uchizilie, firpt pentru core poarld rdsprlnclere cort/brnt preveclerilor tigute ?n t,igoare.

Valoarct dc achizi{ie cu TVA rlin contract/ contracte iir

lotului/loturilor pentru carc ilr.r Ibst aplicatc critcrii clc
clurnbilitate (lei MD):

codul cPV al lotului/loturilor pentnr care :lu rbst aplicatc critcrii
tlc clurabilitatc:

Conducirtorul grupului de Iucru pcnl'ru achizi(ii:



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice
de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

' Nr.l din 18,01 ,2022
Date cu privire la autoritatea contractanti:

Date cu privire la procedura de atribuire:

I
tr
tr

Denumirea autoriti{ii contractante
Localitate
rTILT'\

\Jr. r etcneglt
lrrl\\, l 00760 I 005556
Adresa

,Nu-1. O. teleton
Ur. I elene$tt
0t258t2-33_60 

-

Numir de fax vtz)6tz-JJ-) |
con si I i u l(a)smai l.comIt -mail olicial

A$Tesl de,il.ternet
Persoana de contact (nume, p@
mail)

T

Tipul procedurii de atribuire aplicate

Tipul obiectului contracturui d" *hirttt./
acordului-cadru

rAftele: flndicati
rCererea ofer-telor de prequri icitalie deschisd

Bunuri n Servicii I Lucrari

Obiectul achizifiei Lucrdrj de reparatie a d.umu
anul 2022
45233142-6

Expunerea motivului/temeiurui @procedurii de atribuire (tn cazur aplicdrii-altor
oceduri decdt licitatia deschisd

Procedura de atribuire Gt ffi
p or t alul u i guv ern ame nt al www. mt e nd e r. gov. md.\ ocds-b3wdp I -MD- t6364627 44645

Link-ul: https://mtender.gou.
MD- t63646274464s
Data publicdrii:09. I 1.2021

Platforma de achizi{ii publice utilizati

Procedura a fost inclusl in planuide achizitii
publice a autoritifii contractante

t636462744645

Link-ul cdtre planul de achiziui@
f 1g1 ://mtender. gov. m d/tenders/ocds-b3 wd p I _MD_

Anun{ de inten{ie publicat in BAp (dupd ,o4 Data:29 .1 0.2021,BAP nr.84
Link-ul: https://mtende..g
MD- | 6364627 4464s

Tehnici qi instrumente qpecifice de at.ibuire nAcord-cadru rsistem dinamic oe@
electronicd nCatalog electronic

Sursa dE finanfare rBuget de stat; lBuget CNAM; ffi
externe; QAlte surse: fbugetul localValoarea estimati (ei, /drd TVA) 13978083 .32lei



Clarificlri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa in cazul tn care aufost solicitote clarificdri)

Data solicitirii clarificirilor l5.l l .2021
Denumirea operatorului economic Prin sistem
Expunerea succinti a solicitirii de clarificare

Buna ziua, va rugam sa publicati rechizitele
bancare in vederea perfectarii gararrtiei
prin transfer la contul autoritatii
contractante,
multumim anticipat.

Expunerea succinti a rispunsului Autoritatea contractanta a solicitat garanfia pentru ofertd
in original emisd de o bancd conform anexei nr.9
din documentatia standard.

Data transmiterii l6.l I .2021

Modificiri operate in documenta(ia de atribuire:

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

Informa{ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de citre
operatorii economici:

Lotul I

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

[Indicali sursa utilizatd ;i'data publicdriiJ

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

[Indicali numdrul de zileJ

PAni la termenul-limitl (data 03.12.2021 , ora 17.00), au depus ofertaT ofertan(i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

Lot I
1. SRL Nisip- Si l 003606007649 Strdiescu Nicolai
2. SRL Vicoliv- Grup I 0 I 46000 1897 5 Turcanu Liviu

Lot 2
I SRL Nisip- Si l 003606007649 Strdiescu Nicolar
2. SRL Vicoliv- Grup r0r4600018975 Turcanu Liviu
3. SA,,Drumuri-Bal1i,, I 003602008028 Victor Turcan

Lot 3
I SRL Nisip- Si l 003606007 649 Strdiescu Nicolar
2. SRL Vicoliv- Grup 1014600018975 Turcanu Liviu

Denumire
document

Denumirea operatorului economic
I

SRL Nisip-
Si

2
SRL

Vicoliv-
Grup

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

Propunerea
tehnicd

prezentat prezentat

Propunerea
financiard

Ir{u

corespunde
prezentat

DUAE prezentat prezentat



Garanfia
pentru oferta

prezentat

Documente de calificare
Se va consemna prin: prezentat, zentat, nu cores

Declarafie

privind
valabilitatea
ofertei anexa
nr.8

prezentat

Graficul
executiei
lucrprilor
anexa nr. I 0

Declarafie
privind
Experienfa
similard anexa
nr.12

Declaralie
privind Utilaj
gi echipament
anexa nt.l4

prezentat prezentat

Declarafie
privind
personalul de
specialitate
anexa nr. I 5

prezentat

Lista
subcontractang
ilor anexa
nr.l6
Informatie
privind
asoc.ierea
anexa nr.77

prezentat prezentat

prezentat

certificat de
efectuare
sistematicd a
plafii
impozitelor,c
ontributiilor
Avizul
Agenfieirde
supravegnere
tehnicd
Cifra medie
anual6 de
afaceri in
ultimii 3 ani



Lotul II

Denumire
document

Denumirea operatorului economic

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

Propunerea
tehnicd

prezental prezentat

Propunerea
financiard

prezentat

Garanfia
pentru ofertA

prezentat prezentat

rtlclpare
prezentat

Documente de calificare
Se va consemnap!l!: prezentat, neprezentat, ntt cores

Declarafie

privind
valabilitatea
ofertei anexa
nr.8

prezentat

Graficul
executiei
lucrprilor
anexa nr. I 0

Declaratie
privind
Experienfa
similard
anexa nr.l2

prezentat prezentat

Declaralie
privind
Utilaj qi
echipament
anexa nr. l4

prezentat

Declarafie
privind
personalul de
specialitate
anexa nr.l5

prezentat

Lista
subcontracta
ngilor anexa
nr.l6

prezentat prezentat

Informalie
rivind



asoclerea
anexa nr.'J.7

Certificat
de
inregistrare

prezentat prezentat

certificat de
efectuare
sistematicd
a plalii
impozitelor,
contribufiilo
r

prezental prezentat

Avizul
Agentiei de
supravegher
e tehnicd

prezentat prezental

Cifra medie
anuald de
afaceri in
ultimii 3 ani

prezentat prezentat

Lot III
Denumire
document

Denumirea operatorului economic
I

SRL Nisip-
Si

2
SRL
Vicoliv-
Grup

(se
Lotul II Documentele ce constituie oferta

va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Propunerea
tehnicd

prezentat prezentat

Propunerea
financiard

prezentat prezentat

DUAE prezentat prezentat

Garantia
pentru oferta
dupd caz)

prezentat prezentat

Cerere de
participare

prezentat prezentat

Se va
Documente de calificare

consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
Declarafie

privind
valabilitatea
oferleiranexa
nr.8

prezentat prezentat

Graficul
executiei
lucrprilor
anexa nr. I 0

prezental prezentat



Declaratie
privind
Experienfa
similar6
anexa nr.lZ

prezentat prezentat
I

Declaratie
privind
Utilaj qi
echipament
anexa nr.l4

prezentat prezentat

Declarafie
privind
personalul de
specialitate
anexa nr. I 5

prezentat prezentat

Lista
subcontracta
ngilor anexa
nr. l6

prezentat prezentat

Informa;ie
privind
asocierea
anexa nr.L7

prezentat prezentat

Certificat
de
inreeistrare

prezentat prezentat

certificat de
efectuare
sistematicE
a pl61ii
impozitelor,
contributiilo
r

prezentat prezentat

Avizul
Agenfiei de
supravegher
e tehnic6

prezentat prezentat

Cifra medie
anual6 de
afaceri in
ultimii 3 ani

prezentat prezentat

(Informayia privind denumirea documenlelor prezentale se va indica tn conformitale cu cerinlele din
documentalia de atribuire Si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de cali/iccire).

I

a



Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oferlei Jinale
(lnformalia privind "corespuntlerea cu cerinlele tle cali/icare" si "Corespunderea cu specificaliile

lehnice" , se va consemna prin: ,,+" tn cazul corespunderii Si prin ,,-" in cazul necorespunderii)

pentru elucidarea unor neclarittr{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerintele

stabilite in docurnentalia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-a solicitat:

Ofertan{ii respinqi/descalifi ca{i:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Pre(ul ofertei
Lei (fbrd
TVA)*

Cantitate qi
unitate de
misurl

Corespunderea
cu cerintele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lot-l Lucr[ri de
reparatie a

drumurilor publice
locale

SRL Nisip- Si 3,472r793.89 8 buc +

SRL Vicoliv-
Grup

4,074,497.63 8 buc T -r

Lot-Z Lucriri de
reparatie a

drumurilor publice
locale

SRL Nisip- Si 3,785,820.83 8 buc + -T

SRL Vicoliv-
Grup

4,514,872.66 8 buc + -r

SA,,Drumuri-
Bal1i,,

4 ,7 29 ,263 .06 8 buc +

Lot-3 Lucrdri de
reparafie a

drumurilor publice
locale

SRL Nisip- Si 314921658.87 9 buc + +

SRL Vicoliv-
Grup

4.196.506.84 9 buc + +

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rlspunsului operatorului
economic

t4.t2.2021 Justificarea prefului
anormal de sclzut la
lotl si lot2 $i lot 3.

Scrisoarea din l5rl2 r202l

i oferta financiard prezentata la acest l* :)t: I

neconform6 respectiv nu este semnatd electronic ceea ce contravine prevederilor i165 |

alin(5) din Legea l3l ll0t5 privind achiziliile publice qi p.l2l din Hotitit:u 
]

Guvernului nr.9g6 din 10,10,2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de

linere a Registrului de stat al achlziliilor publice formf de Sistemul informa{ional

autorizat ,,Rigistrul de stat al achiziliilor publice,,(MTender).
oferta prezentata de SRL,,Nisip-Si,, este anormal de scdzutd(art.70,alin.2) din Legea

13il20l5 privind achiziliili publice),reprezintd 19" din valoarea lucrdrilor iar

' justificarea ofertantului nu este concludentS'

linind cont de lungimea drumurilor aflate in gestiunea Consiliului Raional apare

imposibilitatea di a asigura in termeni optimi intrelinerea pe timp de iarnd qi respectiv

I d.'u asigura indepliiirea graficului executdrii lucrdrilor in termenii stabilili cu
II tennrca $r util4iul declarat(ofertant\rl nu a declarat subcontractanti).

icd nu corepunde cu caietul de sarcini'

Motivul respin ge rii/descalific[ riiI)enumirea
operatorului

economic
La lotul I
SRL Nisip Si

La lotul 2
SA Drumuri Balil
SRL,,VicolivGrup,, Pret mai mare

7



La lotul 3
SRL,,Vicoliv
Grup,,

Pref mai mare

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scdzut I
Costul cel mai scdzut a
Cel mai bun raport calitate-prel tr
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul in care in catlrul procedurii de atribuire sunl aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

Informafia privind factorii de evaluare aplicati:

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

Reevaluarea ofertelo r:

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

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificlrile operate

ln urma examintrri, evalutrrii gi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

in procesul examindrii gi compardrii ofertelor in vederea determinlrii cdgtigitorului la lot I plrerile
grupului de lucru au fost impartite:

In vederea atribuirii contractului de achizilie publicl la lot I ofertantului SRL ,,Vicoliv Grup,,
care s-a clasat pe locul 2 dupd pref s-au pronunlat 5 membri, 2 membri(Anton L. gi Zara V.)s-au
ablinut deoarece au considerat cd diferenla dintre oferta locul I gi oferta locul 2 este foarte mare
(601703,74 lei fbg TVA), respectiv au propus anularea lotului I pentru a nu prejudicia bugetul cu
sn;na indicatd 9i conform p.30.l din HG/ nr.lO din20,0l,2021grupul de lucrul trebuie sd asigure
eficienta achiziliilor publice pentru necesitiilile autoritAlii contractante.
Ptuerile celor 5 membri (Ombun M,Ciobanu V, Mardari I,Darii L,Bulat V.)a fost urmdtoarea:

- oferta financiard prezentata la lot I de cdtre SRL,,Nisip Si,, este neconformd respectiv nu este
semnatA electronic ceea ce contravine prevederilor art.65 alin(5) din Legea l3l /2015 privind
achiziliile publice gi p.121 din Hotdrirea Guvernului nr.986 din 10,10,2018 pentru aprobarea

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

Denumire factorul I Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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



Regulamentului privind modul de linere a Registrului de stat al achiziliilor publice format de
Sistemul informalional autoizat,,Registrul de stat al achiziliilor publice,,(MTender).

oferta prezentata de SRL,,Nisip-Si,, este anormal de sclzutd(art.70,alin.2) din Legea l3l/2015 privind
achiziliile publice),reprezinth 78Vo din valoarea lucrdrilor iar justificarea ofertantului nu este
concludent6.

Jinind cont de lungimea drumurilor aflate in gestiunea Consiliului Raional apare imposibilitatea de a
asigura in termeni optimi intrelinerea pe timp de iam6 gi respectiv de a asigura indeplinirea
graficului executdrii lucrdrilor in termenii stabilili cu tehnica gi utilajul declarat(ofertantul nu a
declarat subcontractanti)- motive pentru care a fost respinsd, respectiv lotul I se atribuie
ofertantului clasat pe locul 2- SRl,,Vicoliv Grup,,.

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd:
In temeiul art. 7 | alin. lit
Argumentare:

(Informarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn confornitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I3l din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

Termenul de a$teptare pentru incheierea contractului:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
misurl

Pre(ul unitar
(fIrI TvA)

Pre{ul total
(fnrl TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

Lotul I
Lucrdri de
repara{ie a
drumurilor
publice locale

SRL Vicoliv
Grup,,

8 buc 4074497.63 4889397.r6 4889397.16

Lot 2
Lucrdri de
reparatie a
drumurilor
publice locale

SRL Nisip- Si 8 buc 3785820.83 3785820.83 4542985.00

Lot 3
Lucrdri de
reparafie a
drumurilor
publice locale

SRL Nisip- Si
9 buc 3492658.87 3492658.87 4191190.64

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii:

Den umirea operato rului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL Nisip- Si 27.12.2021 e-mail. SIA RSAP
SRL Vicoliv- Grup 27.12.2021 e-mail, SIA RSAP
SA,,Drumuri-Balti 27.12.2021 e-mail, SIA RSAP

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este
mai micd decdt pragurile prevdzute la art.2 alin. (3)
al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publfie

l6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin
miiloace electronice si/sau fax I
n l1 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este
egala sau mai mare dec6t pragurile prevdzute laart.2
alin. (3) al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

n l1 zile in cazul transmiterii comunicarii prin
miiloace electronice si/sau fax r
n l6 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax o



(Selectali lermenul de asteptare respeclat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. l3l din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a lermenelor de asteptare, se efectueazd tn conformilate
cu prevedirile TITLULUI IV Capitotul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica dati se completeaztr doar in cazul in
care la procedura de achizitie publictr au fost apticate criterii de durabilitate $i s-a incheiat
contracucontracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

prin prczenta dare de seamd, gruput de lucru declard cd ,ermenul de a$teptare pentru tncheierea
conrrictului/contractelor indicate a fost respectat (uceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. t3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile pubtice )t precum Si cd tn cazul depunerii contestaliilor li/sau
recepliondrii ropoafielor de monito zarc, aceastea au fost examinale Si solulionole.

prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii confirmd core/titudinea desf,;urdrii procedutii
de ainizilie, Tapt pentiu care poartd tdspundere codorm prevederilor legale tn vigoare. //
Coniurotorul grupului de lucru pentru achizi(ii

Mariana Ombun

Denumire
a

operatoru
lui

economic

intreprinde
rea:

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asocie

rel
Cu capital

striin

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al

contractului/ac
ordului-cadrut5ri TVA inclusiv

TVA

SRL,,
Vicoliv-
Grup,,

Cu capital
autohton/

1122
18,01.20
22

45233t4
2-6

404qqe7.63 4889397.16
3t.12.2022

SRL
Nisip- Si

Cu capital
autohton

2122 1 8,0 r,20
22

4523314
2-6

7278479,70 873417 5,64 3r.t2.2022

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

(NU)

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

(indicali suma cu TVA)

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

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

Pre{ul cel mai scizut n

Costul cel mai scizut tr

Cel mai bun raport calitate-pref n

Cel mai bun raport calitate-cost r

Qtlume,prenume) Semndt
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

nr. 02 din 20  ianuarie 2022  .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP IMC 
Localitate Or. Chișinău 
IDNO 1003600151643 
Adresa Burebista 93 
Număr de telefon 022-55-96-46 
Număr de fax 022-55-96-46 
E-mail oficial  imcachizitii@gmail.com 
Adresa de internet http://mama-copilul.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Cebuc Corina 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP  
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:- ocds-b3wdp1-MD-1633956729790 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri  

Obiectul achiziției Biscuiți și smîntînă, pentru I jumătate a anului 2022 
Cod CPV 15100000-9 
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-1639748344500 
Link-ul 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap
_nr_77_1.pdf 
Data publicării: 17 dec 2021 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md;  

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

□ Da   
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://www.mama-copilul.md/despre-noi/achizi-ii-
publice/plan-de-achizi-ii 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) - 
 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

- 

Sursa de finanțare Buget CNAM; 
Valoarea estimată (lei, fără TVA)  234 650 MDL 

 
3. Clarificări privind documentația de atribuire:  Nu sunt 

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

http://www.mtender.gov.md/


 

2 
 

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 (21.11.2021, ora 16:00) au depus oferta următorii ofertanți: 

Denumirea operatorilor 
economici IDNO Asociații/administratorii 

Lotul 1/Biscuiți de ovăz   
Delmix Prim SRL 1010600031257 Galina Dilan 
Franzeluţa SA 1002600004030 Andros Boris 
Lotul 2/Biscuiti pentru copii, zaharoși, 
cu lapte   

Delmix Prim SRL 1010600031257 Galina Dilan 
Lotul 3/Biscuiti pentru copii, zaharoși, 
cu lapte   

Delmix Prim SRL 1010600031257 Galina Dilan 
Franzeluţa SA 1002600004030 Andros Boris 
Lotul 4/Napolitane pentru copii   
Delmix Prim SRL 1010600031257 Galina Dilan 
Franzeluţa SA 1002600004030 Andros Boris 
Lotul 5/Smîntînă cu bifidobacterii   
Serviabil SRL 1003600030995 Tatiana Angheluta 
 

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

Cerințe solicitate Delmix Prim 
SRL Serviabil SRL Franzeluța SA 

Specificații tehnice, conform anexei nr. 22 prezentat prezentat prezentat 
Specificații de preț, conform anexei nr. 23 prezentat prezentat prezentat 
DUAE prezentat prezentat prezentat 
Cerere de participare, conform anexei nr.7 prezentat prezentat prezentat 
Declarație privind valabilitatea ofertei, conform anexei 
nr.8 prezentat prezentat prezentat 

Garanția pentru ofertă în valoare de 1% prezentat prezentat prezentat 

Raportul financiar 2020 prezentat prezentat prezentat 

Autorizația pentru transport prezentat prezentat prezentat 
Lipsa datoriilor față de bugetul național prezentat prezentat prezentat 
Certificat de conformitate sau echivalentul, care să 
confirme calitatea și proviniența bunurilor  prezentat prezentat prezentat 

Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare a 
agentului economic participant Nu corespunde prezentat prezentat 

 

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

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic Informația solicitată Rezumatul răspunsului operatorului 

economic 

31.12.2021 Delmix Prim 
SRL 

Întrucît operatorul a prezentat o Autorizație 
pentru importul, depozitatea și 
distribuirea fructelor și legumelor și o altă 
Autorizație pentru depozitarea și 
distribuirea produselor de origine animală 
în ambalaj original - conform Legii 131/15, 
art.17, (4), anunțul de participare, dar și 
DUAE – solicită prezentarea autorizației de 
funcționare care permite desfășurarea 
activității comerciale corespunzătoare 
obiectului achiziției. 

Operatorul a prezentat o scrisoare cu 
următorul conținut: ,,Delmix-Prim SRL 
confirmă următoarele: 
Că deținem depozite autorizate pentru 
păstrarea și livrarea produselor alimentare 
(diverse)”, dar fără a anexa autorizația, care 
să dovedească acest fapt. Iar totodată, prin 
e-mail, informează despre faptul că a 
solicitat de la ANSA să elibereze o 
autorizatie suplimentar cu mentiune și (alte 
produse). 

9. Ofertanții respinși/descalificați:  
Denumirea 

operatorului 
economic 

Motivul respingerii/descalificării 

Delmix Prim SRL 

Punctul 82 din documentația standard la fel prevede că Operatorul economic este obligat să 
răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare, iar în 
cazul în care ofertantul nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile 
sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta, oferta se 
respinge şi se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare. 
 
Conform Legii 131/15 privind achizițiile publice art. 17 aliniatul (5) ,,Ofertantul/candidatul este 
descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează 
informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta” 
Totodată, conform aceleiași legi art.69 aliniatul 6 ,,Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în 
cazul în care oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.” 
 
Întrucît operatorul economic nu deține autorizația de funcționare care permite desfășurarea 
activității comerciale corespunzătoare obiectului achiziției (în cazul acestuia – comercializarea 
produselor de pateserie)  – oferta este respinsă în conformitate cu actele normative indicate mai 
sus. Cîștigător este desemnat operatorul economic ,,Franzeluța”SA. 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot  

        

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul ofertei 
(fără TVA)* 

Corespunderea cu 
cerințele de 
calificare 

Corespunderea cu 
specificațiile tehnice 

Lotul 1/Biscuiți de ovăz 
Delmix Prim SRL 33 681,67 - - 
Franzeluţa SA 53 083,38 + + 

Lotul 2/Biscuiti pentru 
diabetici Delmix Prim SRL 3 245,00 - - 

Lotul 3/Biscuiti pentru 
copii, zaharoși, cu lapte 

Delmix Prim SRL 42 111,67 - - 
Franzeluţa SA 57 291,74 + + 

Lotul 4/Napolitane 
pentru copii 

Delmix Prim SRL 23 998,33 - - 
Franzeluţa SA 39 723,39 + + 

Lotul 5/ Smântînă Serviabil  134 166,67 + + 
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11. Criteriul de atribuire aplicat: Preţul cel mai scăzut                         

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

13. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  
 

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

 
SRL Serviabil 

  
Descriere Cantit

atea U/M 
Preț 
fără 
TVA 

Preț cu 
TVA 

Suma 
fără TVA 

Suma cu 
TVA 

Producător
/Țara de 
origine 

5 
Smîntînă cu bifidobacterii 
(15%), ambalaj 0,5 kg 
Graficul de livrare-1/72 ore; 

3450 kg 38,89 42,00 134170,50 144900,00 Lactis/RM 

  Total     134170,50 144900,00  

 
SRL Franzeluța 

  
Descriere bunuri Canti

tatea U/M 
Preț 
fără 
TVA 

Preț 
cu 

TVA 

Suma 
fără TVA 

Suma cu 
TVA 

Producător/
Țara de 
origine 

1 
Biscuiți de ovăz cu adaos de stafide 
si unt de vaca (1-5 kg.).   Graficul de 
livrare-1/15 zile;  

1400 kg 37,9167 45,50 53083,38 63700,00 Franzeluța 
SA/RM 

2 Biscuiti p/copii zaharosi cu lapte 
condensat ,Grafic de livrare 1/15zile 2200 kg 26,0417 31,25 57291,74 68750,00 Franzeluța 

SA/RM 

3 
Napolitane p/u copii cu aroma de 
lapte si vanilie.Graficul de livrare - 
1/15zile 

850 kg 46,7334 56,08 39723,39 47668,00 Franzeluța 
SA/RM 

   TOTAL         150098,51 180118,00   

 
Întrucît produsele alimentare sunt de primă necesitate – secția planificare financiară asigură resursele 
financiare suficiente pentru asigurarea blocului alimentar cu produse alimentare în volum deplin. 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: 
În temeiul art. 71 se anulează lotul 2 ,,Biscuiți pentru diabetici”. 
 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL Serviabil 06.01.2022  e-mail 

SRL Franzeluța 06.01.2022 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) 

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

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

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

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

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

16. Contractul de achiziţie 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/acord
ului-cadru fără TVA inclusiv 

TVA 

SA 
FRANZELUȚA CA 02 18.01.2022 

15
00

00
0-

6 150098,51 180118,0 Pînă la  
30.06.2022 

Serviabil SRL CA 03 18.01.2022 

15
00

00
0

-6
 

  Pînă la  
30.06.2022 

 

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

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

 

Sergiu GLADUN                        ______________________________ 

Ludmila
Typewriter
134170,50

Ludmila
Typewriter
144900,00
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.     1   ___din        20. 01.2022              .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IPLiceulTeoretic „M. Sadoveanu” 
Localitate s. Giurgiulești 
IDNO 1012620009005 
Adresa 5318, MOLDOVA, Cahul, s.Giurgiuleşti, 

INDEPENDENTEI 
Număr de telefon 029968243 
Număr de fax  
E-mail oficial  ltgiurgiulești@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Machidon Silvia 
069486923 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Produse alimentare pentru IPLT„M.sadoveanu” s. 
Giurgiulești, r. Cahul 

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

- 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) Nr: 21048991 

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21048991/  
Data publicării: 

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

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

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

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21048991/ 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA)   296 722,80 lei 
 
 

http://www.mtender.gov.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048991/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21048991/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  22.12.2021 
Denumirea operatorului economic Nu a fost indicat 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Solicitarea garanției pentru ofertă 
Expunerea succintă a răspunsului  Explicarea %garanției 
Data transmiterii 4.01.2022 
  
Data solicitării clarificărilor  24.12.2021 
Denumirea operatorului economic Nu a fost indicat 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Referitor la necesitatea formularului 3.1 după noile 

cerințe 
Expunerea succintă a răspunsului  La dorința operatorului 
Data transmiterii 04.01.2022 
  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 11.01.2022,  ora 8 :00 , au depus oferta __2_ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL BAGUETTE 1014600037741 Svetlana Curdova 
2. SRL SLAVENA LUX 1002600003240 Curdova Lidia  

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

către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL SLAVENA LUX SRL BAGUETE 
Documentele ce constituie oferta 

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

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

Certificate de conformitate, inofensivitate și 
calitate ale produselor 

prezentat, 
 

prezentat, 
 

Autorizație sanitar-veterinară de funcționare 
a depozitelor, mijloacelor de transport și 
încăperilor de păsatrare a produselor de 
origine animal și non-animală 

prezentat, 
 

prezentat, 
 

Informații generale despre ofertant prezentat, prezentat, 
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Dovada  înregistrării   persoanei  juridice prezentat, prezentat, 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

* 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) 
 

Denumirea 
lotului 

Denumirea operatorului 
economic 

Prețul ofertei 
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 
măsură 

Corespunde
rea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespunde
rea cu 

specificațiile 
tehnice 

Lotul 1 
Lapte SRL BAGUETTE 18116,00 1400 l + + 

Lotul 2  
Smantana SRL BAGUETTE 2784,00 120 buc + + 

Lotul 3 
Unt  

SRL BAGUETTE 15648,00 100 kg + + 
SRL SLAVENA LUX 10583,33 + + 

Lotul 4 
 Iogurt 

SRL SLAVENA LUX 20090,00 3500 buc + + 
SRL BAGUETTE 16345,00 + + 

Lotul 5 
Brinza de vaci 
proaspata 

SRL BAGUETTE 13518,00 200 kg + + 

Lotul 6 
Cascaval 

SRL SLAVENA LUX 8133,33 80 kg 
 

+ + 
SRL BAGUETTE 8600,00 + + 

Lotul 7 
Cartofi SRL BAGUETTE 9867,00 1300 kg + + 

Lotul  8 
 Varză SRL BAGUETTE 8152,00 800 kg + + 

Lotul  9 
Morcovi SRL BAGUETTE 3874,50 450 kg + + 

Lotul 10 
Ceapă SRL BAGUETTE 3834,00 450 kg + + 
Lotul 11 
Bicarbonat de 
sodiu 

SRL SLAVENA LUX 79,17  
10 buc 

+ + 

SRL BAGUETTE 82,30 + + 
Lotul 12 
Usturoi SRL BAGUETTE 277,80 5 kg + + 

Lotul 13  
Mere SRL BAGUETTE 13605,00 1500 kg + + 

Lotul 14 
Banana SRL BAGUETTE 13998,00 600 kg + + 
Lotul 15 
Lamâie SRL BAGUETTE 825,00 30 kg + + 

Lotul 16 
Fasole 

SRL SLAVENA LUX 3679,50 
150 kg 

 + 
SRL BAGUETTE 3666,00 + + 

Lotul 17 
Mazare verde 

SRL SLAVENA LUX 1700,00 150 buc + + 
SRL BAGUETTE 2010,00 + + 

Lotul 18 
Suc de fructe 

SRL SLAVENA LUX 20666,67 4000 buc + + 
SRL BAGUETTE 16680,00 + + 
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tetrapak 
Lotul 19 
Suc de roșii  

SRL BAGUETTE 1499,00 50 buc + + 
SRL SLAVENA LUX 1483,34 + + 

Lotul 20 
Piept de pui 
 

SRL SLAVENA LUX 19966,67 
400 kg 

+ + 

SRL BAGUETTE 26000,00 + + 

Lotul 21 
Aripioare de 
pui 

SRL SLAVENA LUX 10975,00 
300 kg 

+ + 

SRL BAGUETTE 15249,00 + + 

Lotul 22 
Armuri  
(șolduri  fără 
os, fără codiță) 

SRL SLAVENA LUX 18000,00 
400 kg 

+ + 

SRL BAGUETTE 21668,00 + + 

Lotul 23 
Copănele de 
pui (gambă de 
aripi) 

SRL SLAVENA LUX 8666,67 
200 kg 

+ + 

SRL BAGUETTE 9666,00 + + 
Lotul  24 
Carne de porc 
dezosată 

SRL SLAVENA LUX 25500,00 
300 kg 

+ + 
SRL BAGUETTE 25701,00 + + 

Lotul 25 
 Peste congelat 
Hec 

SRL SLAVENA LUX 13247,50 
300 kg 

+ + 

SRL BAGUETTE 14400,00 + + 
Lotul 26 
Paste fainoase  

SRL SLAVENA LUX 1183,00  
100 kg 

+ + 
SRL BAGUETTE 1750,00 + + 

Lotul 27 
Orez 

SRL SLAVENA LUX 1397,50  
100kg 

+ + 
 1417,00 + + 
SRL BAGUETTE 

Lotul 28  
Mazăre uscată 

SRL SLAVENA LUX 1305,00 150 kg + + 
SRL BAGUETTE 1266,00 + + 

Lotul 29 
Griș 

SRL SLAVENA LUX 617,50 60 kg + + 
SRL BAGUETTE 618,00 + + 

Lotul  30 
Arpacaș 

SRL SLAVENA LUX 440,00 60 kg + + 
SRL BAGUETTE 450,00 + + 

Lotul 31 
Fulgi de ovăz 

SRL BAGUETTE 840,00 60 kg + + 
SRL SLAVENA LUX 825,00 + + 

Lotul 32 
Hrișcă 

SRL SLAVENA LUX 2975,00 100 kg + + 
SRL BAGUETTE 3000,00 + + 

Lotul 33 
Arnautcă 

SRL BAGUETTE 612,00 60 kg + + 
SRL SLAVENA LUX 635,00 + + 

Lotul 34 
Mălai 

SRL SLAVENA LUX 723,33 70 kg + + 
SRL BAGUETTE 770,00 + + 

Lotul 35 
Sare iodată 

SRL SLAVENA LUX 338,33 70 kg + + 
SRL BAGUETTE 291,9 + + 

Lotul 36 
Oțet 

SRL BAGUETTE 144,00 20 l + + 
SRL SLAVENA LUX 133,33 + + 

Lotul 37 
Piper negru 

SRL SLAVENA LUX 175,00 
1 kg 

+ + 
SRL BAGUETTE 260,00 + + 

Lotul  38 
Pasta de roșii 

SRL SLAVENA LUX 1933,33 100 buc + + 
SRL BAGUETTE 2023,00 + + 

Lotul 39 
Oregano 

SRL SLAVENA LUX 75,00 20 buc + + 
SRL BAGUETTE 138,00 + + 

Lotul 40 
Rozmarin 

SRL SLAVENA LUX 75,00 20 buc + + 
SRL BAGUETTE 130,00 + + 

Lotul 41 SRL SLAVENA LUX 75,00 20 buc + + 
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Cimbu SRL BAGUETTE 138,00 + + 
Lotul 42 
Busuioc 

SRL SLAVENA LUX 75,00 20 buc + + 
SRL BAGUETTE 88,00 + + 

Lotul 43 
Zahăr 

SRL SLAVENA LUX 3240,00 200 kg + + 
SRL BAGUETTE 3074,00 + + 

Lotul 44 
Ceai 

SRL SLAVENA LUX 749,50 10 kg + + 
SRL BAGUETTE 750,00 + + 

Lotul 45 
Făină de grâu 

SRL SLAVENA LUX 250,00 30 kg + + 
SRL BAGUETTE 302,10 + + 

Lotul 46  
Ouă 

SRL SLAVENA LUX 7766,67 4000 buc + + 
SRL BAGUETTE 10680,00 + + 

Lotul 47 
Ulei 

SRL SLAVENA LUX 3208,33 100  litri + + 
SRL BAGUETTE 3325,00 + + 

Lotul 48 
Castraveți 
proaspeți 

SRL BAGUETTE 3426,00 100 kg + + 

Lotul 49 
Roșii 
proaspete 

SRL BAGUETTE 3056,00 100 kg + + 

Lotul 50 
Brânzică dulce  

SRL BAGUETTE 15150,00 2500 buc + + 
SRL SLAVENA LUX 16075,00 + + 

Lotul 51 
Cașcaval topit  
Cașcaval topit 

SRL SLAVENA LUX 15000,00 
2500 buc 

+ + 
SRL BAGUETTE 15625,00 + + 

Lotul 52 
Foi de dafin 

SRL SLAVENA LUX 35,00 30 buc + + 
SRL BAGUETTE 111,00 + + 

Lotul 53 
Ardei gras SRL BAGUETTE 2407,50 50 kg + + 
Lorul  54 
Tăieței de 
casă 

SRL SLAVENA LUX 536,67 
40 buc 

+ + 

SRL BAGUETTE 700,00 + + 

Lotul 55 
Mei 

SRL SLAVENA LUX 655,00 60 kg + + 
SRL BAGUETTE 660,00 + + 

Lotul 56 
Sfeclă roșie SRL BAGUETTE 2292,00  

300 kg + + 
Lotul 57 
Borș de casă 
 

SRL SLAVENA LUX 366,67 
50 litri 

+ + 
SRL BAGUETTE 354,00 + + 

Lotul 58 
Covrigi mari 

SRL SLAVENA LUX 1111,00 50 kg + + 
SRL BAGUETTE 1713,00 + + 

Lotul 59 
Biscuiți de 
ovăz 

SRL SLAVENA LUX 1333,33  
50 kg 

+ + 

SRL BAGUETTE 1100,00 + + 
Lotul 60 
Castraveți 
murați 

SRL SLAVENA LUX 1625,00 
50 buc 

+ + 

SRL BAGUETTE 526,83 - -+ 

 
 

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 

-    
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9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
-  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Prețul unitar 
(fără TVA) 

Prețul total 
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Lotul 1 
Lapte SRL BAGUETTE 1400  l 12,94 18116,00 19572,00 

Lotul 2 
Smantana SRL BAGUETTE 120 buc 23,20 2784,00 3007,20 
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Lotul 4 
 Iogurt SRL BAGUETTE 3500 buc 4,67 16345,00 17640,00 

Lotul 5 
Brinza de vaci 
proaspata 

SRL BAGUETTE 200 kg 
 67,59 13518,00 14600,00 

Lotul 7 
Cartofi SRL BAGUETTE 1300 kg 7,59 9867,00 10660,00 

Lotul  8 
 Varză SRL BAGUETTE 800 kg 10,19 8152,00 8800,00 

Lotul  9 
Morcovi SRL BAGUETTE 450 kg 8,61 3874,50 4185,00 

Lotul 10 
Ceapă SRL BAGUETTE 450 kg 8,52 3834,00 4140,00 

Lotul 12 
Usturoi SRL BAGUETTE 5 kg 55,56 277,80 300,00 

Lotul 13  
Mere SRL BAGUETTE 1500 kg 9,07 13605,00 14700,00 
Lotul 14 
Banana SRL BAGUETTE 600 kg 23,33 13998,00 16800,00 
Lotul 15 
Lamâie SRL BAGUETTE 30 kg 27,50 825,00 990,00 
Lotul 18 
Suc de fructe 
tetrapak 

SRL BAGUETTE 4000 buc 4,17 16680,00 20000,00 

Lotul 28  
Mazăre uscată SRL BAGUETTE 150 kg 8,44 1266,00 1368,00 

Lotul 33 
Arnautcă SRL BAGUETTE 60 kg 10,20 612,00 734,00 

Lotul 35 
Sare iodată SRL BAGUETTE 70 kg 4,17 291,9 350,00 

Lotul 43 
Zahăr SRL BAGUETTE 200 kg 15,37 3074,00 3320,00 

Lotul 48 
Castraveți 
proaspeți 

SRL BAGUETTE 100 kg 34,26 3426,00 
3700,00 

Lotul 49 
Roșii proaspete SRL BAGUETTE 100 kg 30,56 3056,00 3300,00 

Lotul 50 
Brânzică dulce  SRL BAGUETTE 2500 buc 6,06 15150,00 16350,00 

Lotul 53 
Ardei gras SRL BAGUETTE 50 kg 48,15 2407,50 2600,00 

Lotul 56 
Sfeclă roșie SRL BAGUETTE 300 kg 7,64 2292,00 2475,00 

Lotul 57 
Borș de casă SRL BAGUETTE 50  l 7,08 354,00 425,00 

Lotul 59 
Biscuiți de 
ovăz 

SRL BAGUETTE 50 kg 22,00 1100,00 
1320,00 

      
Lotul 3 
Unt 

SRL SLAVENA 
LUX 100 kg 105,83 10583,33 12700,00 

Lotul 6  
Cașcaval  

SRL SLAVENA 
LUX 80 kg 101,67 8133,33 9760,00 

Lotul 11 
Bicarbonat de 

sodiu 
SRL SLAVENA 
LUX 10 buc 7,92 79,19 

95,00 

Lotul 16 
Fasole 

SRL SLAVENA 
LUX 150 kg 24,53 3679,50 3975,00 
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Lotul 17 
Mazare verde 

SRL SLAVENA 
LUX 150 buc 11,33 1700,00 2040,00 

Lotul 19 
Suc de roșii 

SRL SLAVENA 
LUX 50 buc 29,66 1483,34 1780,00 

Lotul 20 
Piept de pui 

SRL SLAVENA 
LUX 

400 kg 
 49,91 19966,67 23960,00 

Lotul 21 
Aripioare de 
pui 

SRL SLAVENA 
LUX 300 kg 36,58 10975,00 

13170,00 

Lotul 22 
Armuri  
(șolduri  fără 
os, fără codiță) 

SRL SLAVENA 
LUX 400 kg 45,00 18000,00 

21600,00 

Lotul 23 
Copănele de 
pui (gambă de 
aripi) 

SRL SLAVENA 
LUX 200 kg 43,33 8666,67 

10400,00 

Lotul  24 
Carne de porc 
dezosată 

SRL SLAVENA 
LUX 300 kg 85,00 25500,00 

30600,00 

Lotul 25 
 Peste congelat 
Hec 

SRL SLAVENA 
LUX 300 kg 44,16 13247,50 

15897,00 

Lotul 26 
Paste fainoase  

SRL SLAVENA 
LUX 

 
100 kg 11,83 1183,00 1420,00 

Lotul 27 
Orez 

SRL SLAVENA 
LUX 

 
100kg 13,98 1397,50 1677,00 

Lotul 29 
Griș 

SRL SLAVENA 
LUX 60 kg 10,29 617,50 741,00 

Lotul  30 
Arpacaș 

SRL SLAVENA 
LUX 60 kg 7,33 440,00 528,00 

Lotul 31 
Fulgi de ovăz 

SRL SLAVENA 
LUX 60 kg 13,75 825,00 990,00 

Lotul 32 
Hrișcă 

SRL SLAVENA 
LUX 100 kg 29,75 2975,00 3570,00 

Lotul 34 
Mălai 

SRL SLAVENA 
LUX 70 kg 10,33 723,33 868,00 

Lotul 36 
Oțet 

SRL SLAVENA 
LUX 20   l 6,67 133,33 160,00 

Lotul 37 
Piper negru 

SRL SLAVENA 
LUX 1 kg 175,00 175,00 210,00 

Lotul  38 
Pasta de roșii 

SRL SLAVENA 
LUX 100 buc 19,33 1933,33 2320,00 

Lotul 39 
Oregano 

SRL SLAVENA 
LUX 20 buc 3,75 75,00 90,00 

Lotul 40 
Rozmarin 

SRL SLAVENA 
LUX 20 buc 3,75 75,00 90,00 

Lotul 41 
Cimbu 

SRL SLAVENA 
LUX 20 buc 3,75 75,00 90,00 

Lotul 42 
Busuioc 

SRL SLAVENA 
LUX 20 buc 3,75 75,00 90,00 

Lotul 44 
Ceai 

SRL SLAVENA 
LUX 10 kg 74,95 749,50 899,50 

Lotul 45 
Făină de grâu 

SRL SLAVENA 
LUX 30kg 8,33 250,00 300,00 

Lotul 46  
Ouă 

SRL SLAVENA 
LUX 4000 buc 1,94 7766,67 9320,00 
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Lotul 47 
Ulei 

SRL SLAVENA 
LUX 100   l 32,08 3208,33 3850,00 

Lotul 51 
Cașcaval topit  

SRL SLAVENA 
LUX 2500 buc 6,00 15000,00 18000,00 

Lotul 52 
Foi de dafin 

SRL SLAVENA 
LUX 30  buc 1,17 35,00 42,00 

Lorul  54 
Tăieței de 
casă 

 40 buc 13,42 536,67 
644,00 

Lotul 55 
Mei 

SRL SLAVENA 
LUX 60 kg 10,92 655,00 786,00 

Lotul 58 
Covrigi mari 

SRL SLAVENA 
LUX 50 kg 22,22 1111,00 1200,00 

Lotul 60 
Castraveți 
murați 

SRL SLAVENA 
LUX 

50 buc 32,50 1625,00 1950,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL SLAVENA LUX 12.01.2022 e-mail:  Anna.Culeva@slavena.md 
SRL BAGUETTE 12.01.2022 e-mail: baguettecahul@mail.ru 

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

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

 

 

 

mailto:Anna.Culeva@slavena.md
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17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinde
rea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

SRL SLAVENA 
LUX 

 Nr. 6 18.01.202
2 15800000-6 163654,69 195812,5 31.12.2022 

SRL 
BAGUETTE 

 Nr. 7 18.01.202
2 15800000-6 154905,70 171336,20 31.12.2022 

 

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

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 













DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice
de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 21048999 din20 ianurie 2022

l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

tr

!

Denumirea autoritltii contractante Secretariatul Parlamentului
Localitate Mun. Chiqindu
IDNO 1006601003762
Adresa Bd. $tefan cel Mare qi Sfdnr.l05, MD -2012
Numdr de telefon 0 22 820 - 205,820-201, 820-22r,820_ 196
Num5r de fax
E-mail oficial sap@parlament.md

diana.lipcan@parlament.md;
valentin.,bselita@p4r-lAm9[t,md;
valentina.ursu@parlament.md:
ala -mac ar i@p arlament. md

Adresa de internet www.parlament.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Ala Macari, tel: 022 820 196
SAp@pglklqg md ; ala.macari@,parlament.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate V Cererea ofertelor de prefuri o Licitagie deschisd
oAltele:

Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr: ocds-b3wdp | -MD-l 638445 590224
Tipul obiectului contractului de ar:hizitie/
acordului-cadru

Bunuri V Servicii I Lucrdri r
Obiectul achizitiei Api potabill
Cod CPV 41100000-0
Expunerea motivului/femeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia
deschisd)

Concurs prin cererea ofertelor de pre!

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

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD-l 64000427 9983
Link-ul:
https ://achizitii.md/ro/public/tend er /2 1 0 48999 I
Data publicdrii: 20 decembrie 2021

Platforma de achizifii publice utilizatl V achizitii,mdl o e-licitatie.md: tr vDtender.md
Anun{ de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Nu a fost publicat

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

oAcord-cadru lSistem dinamic de achizitie V
Licita{ie electronici nCatalog electronic

Sursa de finanfare V Buget de stat; trBuget CNAM; oBuget CNAS;
oSurse exteme; trAlte surse:

Valoarea estimatl Ae| fdrd TVA) 259583,33



Data solicitirii clarifi cirilor Nu au fost solicitate clarificiri
)enumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de
clarificare
Expunerea succintd a rlspunsului
Data transmiterii

3. Clarificdri privind documentafia de atribuire:

(Se va completa in cazul tn care aufost solicitate clarificdri)

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:

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

5. Pdnf, la termenul-limiti (data 03.01.2022, ora 9:00), a depus
ofertal(un)ofertant:

6. Informa(ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare
qi aferente DUAE prezentate de cltre operatorii economici:

Rezumatul modificirilor Nu au fost operate modificari
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)
Termen-limiti de depunere qi deschidere a
ofertelor prelun git (dupd caz)

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

1

c.c,,AQUATRADE" S.R.L. 1007602005520
Asociafi:
TN SCHWEIZ AG 1OO%

Administrator:
Barabaq Serghei
IDNP: 2003004085084

Denumire document
Denumirea operatorului

economic

c.c,,AQUATRADE" S.R.L.

Specificatii tehnice completatd in conlormitate cu Anexa nr. 22 prezentat
Specificatii de pret completatd in confonnitate cu Anexa nr. 23 prezemat
DUAE
Document unic de achizitii european

prezentat

Cerere de participare completatd in confi)rmitate cu Anexa nr. 7 prezentat
Declarajie privind valabilitatea ofeftei completatd in
conformitate cu Anexa nr. 8

prezenrar

Documente de calificare
Se va consemna pritx; prezentat, neprezentat, nu corespunde



Dovada inregistrdrii persoanei juridice, in confo.mitaterc,.,
prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit

prezentat

Avrzele santtare pentru produsele alimentare qi nealimentare,
rapoartele deincercdri

prezentat

uovaoa exlstentet unut laborator pentru efectuarea analizelor
chimice gi microbiologice a calitdlii produsului, sau prezentarea
contractului privind serviciul dat cu un laborator acreditar

prezentat

Reparalia qi igienizarca d,ozatoarelor transmise in folosinli
temporard gratuitd sA fie efectuate la un centru autorizat.

prezentat

cu cerinyele din
unde (in cazul

7' Informa{ia privind corespunderea oferteror cu cerin{ere soricitate:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Pretul
ofertei

( rara
TVA)*

Cantitate
gi unitate

de
miisuri

Corespunderea
cu cerin(ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Lotul 1 :

Apd potabil5
purificata (sursa -

izvor) in butelii 191

cu mdner

C.C

,,AQUATRADE"
S.R.L. 4000

butelii
+ +

Lotul 2:
Apd potabild

purificata plata in
vase de sticld,
volum - 0,51

Achizilia nu a
alut loc

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice s<t va indica pretul ofertei finale
(lnformalia privind "Corespundereo cu cerinlele de'catif care " si "Corespunderea cu speciJicasiile
tehnice" , se va consemna prin: ,, + " in cazul corespunderii Si prin ,,-" in cazul necoreipunderii)

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

Data
solicitirii

Operatorul
economic

Informafia
solicitati

Rezmatul rispunsului operatorului
economic

Nu a fost
solicitat

8. Ofertanfii respinEi/descalificafi:



Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi cirii
Nu sunt ofertanlii respingi/descalificati:

9. Morlalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot V
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile o
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiasi ofertant: nu sunt limitdn

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: -----

10. Crileriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scizut V
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre{ I
Cel mai bun raport calitate-cost tr

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

I l. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pre1
sau cel mai bun raport calitate-cost)

12. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaludrii ofertelor Ofertele nu au fost reevaluate renetat
Modificirile operate

13. in urma examiniri, evaluirii gi comparlrii ofertelor depuse in
cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizitie publicd./acordului-cadru:

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

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economrc n Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea



Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate
Ei unitate

de
misuri

Preful
unitar
(ftrI
TVA)

Preful
total
(IEri
TVA)

Preful
total

(cu TVA)

Lotul 1

Apa potabild purificata lsursa -
izvor) in butelii 191 cu mdner

C.C

,,AQIJATRADE''
S.R,L.

4000 buc s8,34 280000,00

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

c.c,,AQUATRADE" S.R.L. r I lannarLe lu22 Serghe i. spiniuc@,aquatrade. md

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

(Informarea operatorilor economici implicaTi in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizi;ii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 31 ai Legii nr. l3i rjin 3 iutie
2015 privind achiziliile publice)

(Sekctali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I 3 j din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueid in conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcutarea Termenului) at Codutui Civit al Republicii Moldova).

15. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

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

V 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii orin
mijloace electronice gi/sau fax o
! 1 1 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice Ei/sau fax n

ln cazul in care valoarea estimat[ a contractului
este egald sau mai mare decdt pragurile:
prevdzute la art.2 alin. (3)alLegiinr. 131din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

tr I 1 zile in cazul transmiterii comunicirii orin
Ejj]egle Jllltronice gi/sau lax o
Z 16 zile in cuul netransmiterii comunic[rii
prin miiloace electronice gi/sau fax c

16. Contractuldeachizitie/acordul-cadruincheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Numlrul
gi data

contractului/
acordului-cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al

contractului/ac
ordului-cadru

firn TVA cu TVA

c.c
,,AQUATRADE"

S.R.L.
Nr.27 20.01.20'.t_2 4r 100000-0 ZJJJJJ!JJ 280000,00 3t-12.2022

17. Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi)
(rubrica dati se completeazS doar in cazul in care la procedura de achizilie pubiici au fost



Au fost aplicate criterii pentru achizitii publice durabite (achizilii
verzi)?

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contract€ a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitat€ (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:

Nu aufost aplicate

(indicayi suma cu TVA)

Prelul cel mai scdzut a
Coslul cel mai scdzut -
Cel mai bun raport calitate-prel E
Cel mai bun raport calitate-cost .

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

P n prezenta dare de seamd, grupal de lucru declard cd termenul de asteptare penlru incheieren
conlru'ctului/contractelor indicale alost rcspectat (exceptind cazurile prevdzate de art. 32;lin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achixiliile publice ), precum qi cd ii cazul depunerii eontestayiilor qi/sau
recepliondrii rapoallelor de monitorizare, aceslea aufosl examinate qi solalionate.

Pfin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizitii conlirmd corectiludinea tlesfiqurd.rii procedurii
de achizi1ie, fapt penlru carc poaftd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducitorul grupului de lucru

Ex. Ala Macari
Tel: 022 820 -196

MELNIC
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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. 01/2022 din 19.01.2022 .  
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Instituția Publică Centrul de Cultură și Artă  
„Ginta Latină” 

Localitate Mun. Chișinău 
IDNO 1003600160588 
Adresa mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, 18 
Număr de telefon 022 237706 
Număr de fax 022 237706 
E-mail oficial  gintalatina@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact 
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Victor Andone, contabil șef, 069521019 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

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

 

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

Nr: MD-1638553312948 
Link-ul: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-
1638553312948 
Data publicării: 06/12/2021 

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: 
mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1638553312948 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 865000,00 
 
 
 
 

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

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

Data solicitării clarificărilor  09.12.2021 / 08:01 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare schimbati va rog trermenul de valabilitate a contractului 

din anuntul de participare 
Expunerea succintă a răspunsului  Anunț ajustat. Mulțumim. 
Data transmiterii 09.12.2021 / 11:50 
  
Data solicitării clarificărilor  09.12.2021 / 09:46 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare pozitia 15 aeratorul se include ca material separat sau ca 

suma per pozitie? daca ma material separat ce materiale 
necesită să fie sterse din pozitia dată 

Expunerea succintă a răspunsului  Vom solicita specialistului tehnic și devizierului să 
remită clarificările de rigoare. Mulțumim. 

Data transmiterii 09.12.2021 / 19:43 
  
Data solicitării clarificărilor  10.12.2021 / 10:35 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare la pozitiile 15 si 16 trebue se punem aerator si 

parafrunzar gata sau conform resurse 
Expunerea succintă a răspunsului  La pozițiile 15/16 normele care prevăd executarea 

dispozitivelor pentru comunicarea straturilor de difuzie 
cu atmosfera la terase și acoperișuri, precum și 
parafrunzar, nu se va exclude nici o resursă și se va 
instala conform cerințelor tehnice descrise. Mulțumim. 

Data transmiterii 10.12.2021 / 11:58 
  
Data solicitării clarificărilor  10.12.2021 / 12:09 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare aveti in vedere ca se va adauga resura noua pentru 

aerator si parafrunzar? este foarte vad raspunsul Dvs. 
multumesc. 

Expunerea succintă a răspunsului  Se pune conform resurselor indicate în caiet. 
Data transmiterii 10.12.2021 / 12:24 
  
Data solicitării clarificărilor  10.12.2021 / 22:50 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Spuneti va rog cite straturi de membrana urmeaza a fi 

demontate? 
Expunerea succintă a răspunsului  Actualmente, în mare parte sunt 3 straturi de membrană, 

dar sunt porțiuni și cu 4 straturi. 
Data transmiterii 11.12.2021 / 15:49 
  
Data solicitării clarificărilor  12.12.2021 / 09:22 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Rugam respectuos sa actualizati caietul de sarcini si sa 

indicati in el numarul de straturi de membrana care 
urmeaza a fi demontate, si evident un coeficient 
suplimentar pentru numar mai mare de straturi. Norma 
de lucru indicata la moment este pentru 1-2 straturi, dar 
daca spuneti ca sunt 3-4 - evident trebuie prevazut un 
coeficient k=2 (cel putin) 
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Expunerea succintă a răspunsului  A se vedea documentația atașată la procedură. 
Data transmiterii 13.12.2021 / 00:02 
  
Data solicitării clarificărilor  12.12.2021 / 09:42 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare In pozitiile nr.11 si 12 indicat tipul de material spetificat 

"Bipoli" fara refirinta "sau echivalentul" care incalca 
Articolul 37 (6),(10) litera b- Lege nr.131 din 
03.07.2015. Va rugam sa clarificati si sa comolectati 
acest paragraf.Multumim. 

Expunerea succintă a răspunsului  A se vedea documentația atașată la procedură. 
Data transmiterii 13.12.2021 / 00:02 
  
Data solicitării clarificărilor  13.12.2021 / 00:54 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare cu tot respectul dar acestea nu sunt raspunsuri 
Expunerea succintă a răspunsului  Bună ziua, caietul de sarcini a fost ajustat conform 

obiecțiilor expuse. Vă rugăm să verificați documentația 
atașată la procedură. Mulțumim. 

Data transmiterii 13.12.2021 / 10:43 
  
Data solicitării clarificărilor  13.12.2021 / 07:53 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Concretizati cu un raspuns clar! La poz. 3 din caietul de 

sarcini operatorii economici sa aplice Koeficientul=2 la 
lucrări de demolare a membranei? Care conform 
cerintelor nu este in 1-2 straturi dar in 3-4 straturi. 
Solicitam raspunsul sa fie clar: se aplica su nu se aplica 
koeficientul. Totodată tinem sa mentionam ca daca 
raspunsul va fi nu...atunci agentul economic care va 
cistiga licitatia, isi rezerva dreptul sa solicite 
suplimentar. 

Expunerea succintă a răspunsului  Bună ziua, caietul de sarcini a fost ajustat conform 
obiecțiilor expuse. Vă rugăm să verificați documentația 
atașată la procedură. Mulțumim. 

Data transmiterii 13.12.2021 / 10:43 
  
Data solicitării clarificărilor  13.12.2021 / 10:11 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Bună ziua. Poziția nr.3 ați modificat-o scriind în 

paranteze (4 straturi), asta nu ne permite pentru a face 
schimbări în normele resurselor. Norma de lucru 
indicată la moment tot rămâne 1-2 straturi. Aplicați vă 
rog coieficientul corespunzător: ca exemplu (K=2). 
Mersi. 

Expunerea succintă a răspunsului  Bună ziua, caietul de sarcini a fost ajustat conform 
obiecțiilor expuse. Vă rugăm să verificați documentația 
atașată la procedură. Mulțumim. 

Data transmiterii 13.12.2021 / 10:43 
  
Data solicitării clarificărilor  13.12.2021 / 13:13 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare In legatura ca d-stra in p.3 ati aplicat k=2,la care dupa 

un calcul simplu suma extimativa se schimba(se mareste 
aproximativ cu 90 mii lei) este necesar sa modificati 
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suma extimativa.Ms. 
Expunerea succintă a răspunsului  Bună ziua, valoarea estimativă a achiziției se aplică în 

cuantumul actual. Mulțumim. 
Data transmiterii 13.12.2021 / 13:50 
  
Data solicitării clarificărilor  13.12.2021 / 22:46 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Pentru a asigura o concurenta libera si loiala si pentru a 

pune toti participantii in conditii egale, rugam 
respectuos sa specificati tipul de membrana solicitat, 
care urmeaza a fi montat. Multumesc. 

Expunerea succintă a răspunsului  Bună ziua, caracteristicile tehnice minime a 
membranelor bituminoase solicitate sunt indicate în 
caietul de sarcini. Mulțumim. 

Data transmiterii 14.12.2021 / 08:47 
  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

Rezumatul modificărilor Ajustarea anunțului de participare:  
- redactarea termenului de valabilitate a contractului  

Publicate în BAP/altemijloacelor de informare  ID: 28035555-970e-4e0c-a0a0-12c544b0a1d4-
1639043196067 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1638553312948?tab=contract-notice 

Termen-limită de depunere și deschidere a 
ofertelor prelungit  

Nu  

  

Rezumatul modificărilor Ajustarea caietului de sarcini: 
- redactarea poziției RpCI42F, CE13A 

Publicate în BAP/altemijloacelor de informare  ID: 6d404ae1-8c18-45b5-8299-ca1b7b11a26d-
1639346691476 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1638553312948?tab=contract-notice 

Termen-limită de depunere și deschidere a 
ofertelor prelungit  

24 h 

  

Rezumatul modificărilor Ajustarea caietului de sarcini: 
- redactarea poziției RpCI42F,  

Publicate în BAP/altemijloacelor de informare  ID: 6d404ae1-8c18-45b5-8299-ca1b7b11a26d-
1639384807143 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1638553312948?tab=contract-notice 

Termen-limită de depunere și deschidere a 
ofertelor prelungit  

24 h 
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5. Până la termenul-limită (21.12.2021 / 10:40), au depus oferta 14 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Vega Total 1018600014632 Șumutovschi Veaceslav 
2. Profmontajcons SRL 1019600032176 Budurin Stanislav 
3. SRL "SIMCON-LUX" 1003600035598 Simasco Igor 
4. SRL COMOD CONSTRUCT 1017600015458 Ceban Adrian 
5. INTELLIGENCE PRO-CONSTRUCT 1020600001912 Țurcan Victor 
6. BIOENERG CONSTRUCT 1014600001573 Foalea Corneliu 
7. Hiperteh 1003600080897 Gherghisan C. 
8. Eco Build Construct 1019600020632 Savcenco Andrian 
9. SC"Darconstruct MRVD"SRL 1003600167750 Darii Veaceslav 
10. SC,,Elinatcons”SRL 1005600012588 Lilicu Igor 
11. SC MIHCONS PLUS 1005600035248 Ungureanu Mihail 
12. Euro Light 1016600031961 Scobioala Eugeniu 
13. SA PASC-CON 1003600102081 Panaite Mihail 
14. Foreco Group 1016600017477 Alina Ceban 

 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 
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Documentele ce constituie oferta 
(Se va consmna prin: prezentat (+), neprezentat (-), nu corespunde (n)) 

Propunerea tehnică + + + + + + + + + + + + + + 
Propunerea financiară + + + + + + + + + + + + + + 
DUAE + + + + + + + - + + + + + + 
Garanția pentru ofertă + + + + n + + + + + + + + + 

Documente de calificare 
 Se va consmna prin: prezentat (+), neprezentat (-), nu corespunde (n) 

Cererea de participare + + + + + + + + + + + + + + 
Declarația privind valabilitatea ofertei + + + + - - + + + + + + + + 
Informații generale despre ofertant + + + + + + + - + + + + + + 
Rechizitele bancare + + + + + + + - + + + + + + 
Extras din registrul persoanelor juridice - + + + + - + - + + + + + + 
Grafic de executare a lucrărilor - + - + - - + + + + + + + + 
Capacitatea tehnică și/sau profesională  - + + n n - + - + + + + + + 
Capacitate economică și financiară - + + + + - + - + + + + + + 
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Act bancar care va demonstra 
disponibilitatea de bani lichizi 35% din 
valoarea ofertei 

+ + + + - + + - + + + + + + 

Experiența minimă  - + - + + - - + + + + + + + 
Certificat privind lipsa sau existența 
restanțelor față de bugetul public 
național (eliberat de FISC). 

- + + + - + - + + + + + + + 

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

- + + + + - - + + + + + + + 

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

+ + + + + + - + + + + + + + 

Informaţii privind asocierea + + + + + + - + + + + + + + 
Angajament terţ susţinător financiar - + + + + + - + + + + + + + 
Angajament privind susţinerea tehnică 
și profesională a ofertantului/grupului 
de operatori economici 

- + + + + + - + + + + + + + 

Declaraţie terţ susţinător tehnic - + + + + + - + + + + + + + 
Declaraţie terţ susţinător profesional - + + + + + - + + + + + + + 

(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 

Lu
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Vega Total 
 

541 467.33 deviz - + 

Profmontajcons SRL 
 

571 273.76 deviz + + 

SRL "SIMCON-LUX" 
 

577 411.09 deviz + + 

SRL COMOD 
CONSTRUCT 

598 322.27 deviz + + 

INTELLIGENCE PRO-
CONSTRUCT 

622 547.22 deviz - + 

BIOENERG 
CONSTRUCT 

632 389.26 deviz + + 

Hiperteh 
 

645 176.22 deviz + + 

Eco Build Construct 
 

667 482.17 deviz - + 

SC"Darconstruct 
MRVD"SRL 

676 439.41 deviz + + 

SC,,Elinatcons”SRL 
 

691 932.23 deviz + + 

SC MIHCONS PLUS 
 

708 688.40 deviz + + 

Euro Light 
 

742 822.46 deviz + + 

SA PASC-CON 
 

799 427.00 deviz + + 

Foreco Group 
 

799 946.13 deviz + + 
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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 

Nr.01/27/12 
din 
27.12.2021 

Vega Total Justificarea preţului 
anormal de scăzut la 
pozițiile indicate, inclusiv 
suplinirea informației și 
prezentarea actelor 
necesare. 

Operatorul economic nu și-a 
prezentat poziția. 

Nr.02/27/12 
din 
27.12.2021 

Profmontajcons SRL Justificarea preţului 
anormal de scăzut la 
pozițiile indicate, inclusiv 
suplinirea informației și 
prezentarea actelor 
necesare. 

Operatorul economic și-a prezentat 
poziția privind prețul anormal de 
scăzut, au fost atașate copiile 
documentelor solicitate. 

Nr.03/27/12 
din 
27.12.2021 

SRL "SIMCON-LUX" Justificarea preţului 
anormal de scăzut la 
pozițiile indicate, inclusiv 
suplinirea informației și 
prezentarea actelor 
necesare. 

Operatorul economic nu și-a 
prezentat poziția. 

Nr.04/27/12 
din 
27.12.2021 

SRL COMOD 
CONSTRUCT 

Justificarea preţului 
anormal de scăzut la 
pozițiile indicate, inclusiv 
suplinirea informației și 
prezentarea actelor 
necesare. 

Operatorul economic nu și-a 
prezentat poziția. 

Nr.05/27/12 
din 
27.12.2021 

INTELLIGENCE PRO-
CONSTRUCT 

Justificarea preţului 
anormal de scăzut la 
pozițiile indicate, inclusiv 
suplinirea informației și 
prezentarea actelor 
necesare. 

Operatorul economic nu și-a 
prezentat poziția. 

Nr.06/27/12 
din 
27.12.2021 

BIOENERG 
CONSTRUCT 

Justificarea preţului 
anormal de scăzut la 
pozițiile indicate, inclusiv 
suplinirea informației și 
prezentarea actelor 
necesare. 

Operatorul economic și-a prezentat 
poziția privind prețul anormal de 
scăzut, au fost atașate copiile 
documentelor solicitate. 

Nr.07/27/12 
din 
27.12.2021 

Hiperteh Justificarea preţului 
anormal de scăzut la 
pozițiile indicate, inclusiv 
suplinirea informației și 
prezentarea actelor 
necesare. 

Operatorul economic și-a prezentat 
poziția privind prețul anormal de 
scăzut, au fost atașate copiile 
documentelor solicitate. 
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9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
Vega Total art. 69 alin. (6) Legea nr. 131/2015, oferta este anormal 

de scăzută 
 

 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
Denumirea 

lotului  
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Lucrări de 
hidroizolare și 
reparație 

Profmontajcons 
SRL 

deviz 571 273.76 lei 571 273.76 lei 685 528,51 lei 
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Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Vega Total 
 

Nr. 1/12/01 din 12.01.2022 vegatotal@mail.ru 

Profmontajcons SRL 
 

Nr. 2/12/01 din 12.01.2022 profmontajcons@gmail.com 

SRL "SIMCON-LUX" 
 

Nr. 3/12/01 din 12.01.2022 simconlux@mail.ru 

SRL COMOD CONSTRUCT 
 

Nr. 4/12/01 din 12.01.2022 comod.construct@mail.ru 

INTELLIGENCE PRO-
CONSTRUCT 

Nr. 5/12/01 din 12.01.2022 viktorvalerievici@mail.ru 

BIOENERG CONSTRUCT 
 

Nr. 6/12/01 din 12.01.2022 coverline.cornel@gmail.com 

Hiperteh 
 

Nr. 7/12/01 din 12.01.2022 hiperteh@mail.ru 

Eco Build Construct 
 

Nr. 8/12/01 din 12.01.2022 ecobuildconstruct@gmail.com 

SC"Darconstruct MRVD"SRL 
 

Nr. 9/12/01 din 12.01.2022 darii_13@mail.ru 

SC,,Elinatcons”SRL 
 

Nr. 10/12/01 din 12.01.2022 cdrdrus67@mail.ru 

SC MIHCONS PLUS 
 

Nr. 11/12/01 din 12.01.2022 mihconsplus@mail.ru 

Euro Light 
 

Nr. 12/12/01 din 12.01.2022 eurolight.vinzari@mail.ru 

SA PASC-CON 
 

Nr. 13/12/01 din 12.01.2022 pasc_con@mail.ru 

Foreco Group 
 

Nr. 14/12/01 din 12.01.2022 alinaceban.a@gmail.com 

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

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

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 

Profmontajcons 
SRL 

 Nr. 01/2022 
din 

19.01.2022  

45
20

00
00

-9
 

57
1 

27
3.

76
 

le
i 

68
5 

52
8,

51
 

le
i 30.06.2022 

 

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 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: 

 

 



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice tr

Nr.1 din 20 ianuarre2022

l. Date cu privire la autoritatea contractantd:

Denumirea autoritltii contractante IMSP Spitalul Raional Cahul

Localitate Mun.Cahul

IDNO 1009603003860

Adresa Str.stefan cel Mare,23

Nrum[t'de telefon 029912-24-48

Num[r de fax
E-mail oficial sr. cahul . an ticamer a@gmai l. com

Adresa de internet Spital.md

Persoana de contact (nume, prenume, telefon,

e-mail)

Arteni Tatiana, te1.0767001I2; e-

mail : o ffrce. src ahul (E, gmail' com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Procedura prin Negociere flafiL Publicarea

Prealabild a unui Anunt de Partici
Tipul procedurii de atribuire aplicate

Procedura de ac

Tipul obiectului contractului de achuiliel
acordului-cadru

Servicii medicale (investigaJii bacteriologice,

investigalii ecografice) pe teritoriu comform

necesitdtilor IMSP SR Cahul pentru anul2022.

Obiectul achizifiei

in conformitate cu prevederile Legii privind
achiziliile publice nr.131 din 03.07.2015 art,56

alin.(l) lit.(c) qi art.7 lit.(a) ,,utilizarca eficientd a

banilor publici Ei minimalizarca riscurilor
autorit1tilor contractante", coborate cu prevederile

art.I28 alin.3 din Regulamentul cu privire la

achiziliile publice folosind procedura de negociere,

aprobat prin HG nr. 599 din 12.08.2020 IMSP SR

Cahul iEi rezervd dreptul sd atribuie contract de

achizilie a serviciilor medicale cu ,,Centrul
Sdndtate Publicd Raional Cahul" qi II Centrul

Curativ-Diagnostic "Drdgdlina Popov,, linAnd cont

de faptul c6. serviciile medicale sunt prestate

conform tarifelor fixe stabilite in Catalogul

tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare,
aprobat prin HG nr.I02012011 cu privire la tarifele

serviciile medico -sanitare.

Expunerea motivului/temeiului
alegereer procedurii de atribuire
qolicd,r'il oltor proceduri decilt
deschisir)

privind
(tn cazul

licitalia

Proc,edura de atribuire (se va i.ndica din cadrul
portal'uJui guvernamental Link-ul:

Data oublicdrii:
r achizitii.md; r e-licitatie.md; I yptender.mdPlatforma de achizitii publice, utilizatd



Procedura a fost inclusfl in plarrul de
achizifii publice a autoriti{ii contractante

Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
http s : //spital. md/p lan-achizitiilor-an ul-2022 -
provizoriu

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

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie
nLicitatie electronicd nCatalos electronic

Sursa ,cle finantare nBuget de stat; nBuget CNAM; rBuget CNAS;
rSurse externe: rAlte surse: flndicatil

Valoar,ea estimati (lei, fara TWt) 213 000,00

3. Clarificlri privind documenta(ia de atribuire: nu a fost

(Se va completa in cazul fn care aufost solicitate clarificdri)

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire: nu a fost

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

5. P0ni la termenul-limiti (data 31 decembrie 2021, ora 10:00), au depus oferta 2 ofertan(i:

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

Data s,o,licitlrii clarifi cdrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare
Expunerea succintd a rispunsuLlui
Data transmiterii

Rerzurnatul nnodificirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)

[Indicafi sursa utilizatd Si data publicdriiJ

Termen-limitl de depunere si dleschidere a
ofertelcrr prelunsit (dupd caz)

[Indicayi numdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO AsociafiV
administratorii

1. II Centrul Curativ-Diagnostic "Drdgdlina
Popov,,

I 002603000549 Pooov Vasile

1 Centrul de Sdndtate Publicd Cahul 1018601000021 Jelamschi Nicolae

Denumire document
Denumirea operatorului economic

I Centrul Curativ-Diagnostic
"Drdgdlina Pooov..

Centrul de Sdndtate Publicd
Cahul

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

Propunerea tehnicd prezenlal Frezental
P ro pnnere a frnanci ard, prezenlal DTezentaI
DUAE Nu s-a solicitat Nu s-a solicitat
Garaniia pentru ofefla
(dupd c:uz)

Nu s-a solicitat Nu s-a solicitat

Documente de calificare
Se tta consmna prin: prezentat, neprezentat, nu carespunde



prezentat pfezentat

.Qei{i$g-at de acred-itare ,* " I' Dtezenlat orczental
prezentat ptezental

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: preTentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile
tehnice " , se va consemna prin: ,, -l " ln cazul corespunderii ;i prin ,, - " tn cazul necorespunderii)

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

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

Denurnirea lotului Denumirea operatorului
economic

Pre{ul ofertei
(frr6TVA)*

Cantitate gi

unitate dle

mdsurl

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Lorul l: Investigalii
ecografice

II Centrul Curativ-
Diagnostic "Drlgdlina
Pooov..

17 4 049 ,00 1 lot T +

Lotul 2: Servicii
sanitaro-bacteriolosice

Centrul de Sdndtate
Publicd Cahul

96 881,00 I lot + +

Data
solicitIrii

Operatorul economic Informa{ia solicitatd Rezmatul rispunsului
oDeratorului economic

9. Ofertanfii respinqi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul respinserii/descalifi cdrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate tr
Pentru toate loturile I
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul oe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scizut I
Costul cel mai scdzut I
Cel mai bun raport calitate-preJ n
Cel mai bun raport calitate-cost n

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



12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-prel

sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa tn cqzul in care ofertele ou fost reevaluate repetat)

MotivuLl reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

14. In urma examinflri, evalu[rii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribui lui de achizitie publicd/ac ordului - cad

Factorii de evaluare Valoarea din o,fertd Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic I Total
Denum re factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

nDu[ea contractulul tzl e ru:
Denumirea lotului Denumirea

operatoru lui
economic

Cantitate qi

unitate de
mdsurd

Pre{ul
unitar
(IIrI
TVA)

Pre{ul total
(fdrd TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Lotul 1: Investigafii ecografice II Centrul
Curativ-
Diagnostic
"DrlgElina
Ponov.-

r74 049,00 t74 049,00

1021 Examen ecograhc complex (organele
cavitalii abdominale + organele
sistemului uro-eenital)

500 examinare

l 65,00 82500.00 82500,00

1022. Examen ecografic complex (organele

cavitafli abdominale + organele
sistemului urinar)

20 examinare 140,00 2800,00 2800,00

1023. Ecografia organelor abdominale
(ficatul, splina, vezica biliarl,
oancreasul )

20 examinare 120,00 2400,00 2400,00

1024. Ecografia organelor sistemului urinar
(rinichii. elandele suorarenale)

30 examinare 103,00 3090,00 3090,00

102s. Ecografia organelor bazinului mic
transabdominal (vezica urinar[,
Drostata. uterul. ovarele)

10 examinare 96,00 960,00 960,00

t027, Examen ecografic transabdominal in I
trimestru de sarcind (pAnd la 1l
slotbmini)

I 5 investigalie 87,00 1305,00 1305,00

1027.1 Examen ecografic transabdominal in I
trimestru de sarcind (pdn[ la 11

sdotarnini). sarcind multipl6

98 investiga{ie 98,00 9604,00 9604,00

t029.2. Examen ecografic in trimestrul III de

sarclna

l0 investiga{ie l3 8,00 13 80,00 I 3 80,00

t029.3. Examen ecografic in trimestrul III de
sarcina- sarcind multiold

5 investiga{ie 199,00 995,00 995,00

1029.4. Evaluarea viabilitd{ii 9i evolu{iei
sarcinei

20 investiga{ie 175,00 3500,00 3500,00

2263, Esofagogastroduodenofi broscopie
diaenostic6

I 00 investigajie 302,00 30200,00 30200,00

2299. Rectoscopie diagnosticd 10 investiga{ie 334,00 3340,00 3340,00

2302. Colonoscopie diagnosticd 5 investigatie 556,00 2780,00 2780,00

/1T



2271. Esofagogastroduodenofi broscopie
curativi cu lnlaturarea corpilor strbini

20 proceduri r62,00 3240,00 3240,00

2292.1 Videobronhoscopie cu inlIturarea
corpurilor strdine

l0 proceduri 713,00 7130,00 7130,00

2338.7. inldturarea endoscopicA a unui corp

strdin esofagogastric

5 opera{ii 3765,00 I 8825,00 1 8825,00

Lotul 2z Servicii sanitaro-
bacteriologice

Centrul de

Sinitate Publici
Cahul

96 881.00 96 881,00

Lavaje

3742. Bacterii coliforme cu folosirea altor
medii

191 investigaJii 21,00 4011,00 4011,00

3743 Staphylococcus aureus 191 investigalii 30,00 5730,00 5730,00

3745. Metoda de sedimenta{ie 35 probe 68,00 2380,00 2380,00

3746. Material pentru Pansament,
instrumentariu

I 0 probe 60,00 600,00 600,00

3747. Material de suturb 5 probe 80,00 400,00 400,00

Investigaf ii coproparazitologice

3758. Cercetarea maselor fecale la ou6 de

helminti Drin metoda Kalantarean

400 investiga{ii 17,00 6800,00 6800,00

3762. InvestigaJie la enterobiozd Prin
metoda amprentelor perianale (fl6rd

prelevare)

400 investiga{ii 20,00 8000,00 8000.00

3763. Colectarea gi examinarea raclajului
perianal pentru depistarea oxiuriazei,
teniazei

100 investiga{ii 4,00 400,00 400,00

Investigafii bacteriologice

385 r. Cercetare bacteriologici la difterie 20 investiga{ii 193,00 3860,00 3860,00

3852. Cercetare bacteriologicd la tusa

convul siv6 si parapertussis

5 investiga{ii 59,00 29s,00 295,00

3854. Cercetare bacteriologic6 1a stafi lococi l0 investiga{ii 103,00 1030,00 1030,00

3 855. Cercetare bacteriologicd la
meninsococi (nazofaringe)

5 investigatii 77,00 385,00 385,00

3857. Cercetarea singelui prin hemoculturd l0 investiga{ii 76,00 760,00 760,00

3859.1 Cercetare bacteriologicd a urinei,
metoda clasicd

50 investiga{ii 300,00 15000,00 1 5000,00

3860. Cercetare bacteriologicd a organelor
resoiratorii prin metoda cantitativ6

40 investigalii 323,00 12920,00 12920,00

3862, Cercetare bacteriologicd a sputei prin
metoda cantitativl

l0 investigaJii 419,00 4190,00 4190,00

3864. Cercetare bacteriologic6 a pl6gilor 10 investiga{ii l5l,00 1510,00 1510,00

386s. Cercetare bacteriologici a

elimintrrilor din ochi

10 investigalii 134,00 1340,00 1340,00

3866. Cercetare bacteriologicd a

elimindrilor din urechi

l0 investigalii 1 79,00 1790,00 1790,00

3867. l Cercetare bacteriologicd a

elimindrilor organelor de reproductie
orin metoda calitativd" metoda clasic6

20 investigalii 302,00 6040,00 6040,00

3 869. Cercetare bacteriologicd a singelui la
sterilitate

30 investigalii 2t4,00 6420,00 6420,00

3878. Cercetarea bacteriologicd a

biosubstraturilor la candidomicoz6

5 investigalii r6,00 80,00 80,00

3879.r Cercetarea bacteriologicd a maselor
fecale la agenti patogeni salmonella,
shieella metoda clasicd

1 0 investigalii 217,00 2170,00 2r70,00

3880. Cercetarea bacteriologictr a maselor
fecale la agen{ii condi{ionat patogeni
(metoda cantitativd)

t0 investigalii 91,00 910,00 910,00

3 881. Cercetarea bacteriologic6 a maselor
fecale la holerl

10 investiga{ii 81,00 8r0,00 810,00

3 883. Cercetarea bacteriologicd la
dismicrobism intestinal

l0 investigalii 135,00 1350,00 1350,00

3884. Cercetarea bacteriologictr a

toxiinfectiilor alimentare (persoane)

l0 investigalii r30,00 1300,00 1300,00



3890. Aprecierea sensibilitdJii
microorganismelor la preparatele

antimicrobiene (metoda difuziei) - 6

oreDarate

400 investiga{ii 16,00 6400,00 6400,00

Anularea procedurii de achizilie publicS:

in temeiul art.7l aIin. lit

Argumentare:

(Informarea operqtorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de

lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I3l din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de a,steptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decdt pragurile prevdzute Ia art. 2

n 6 zile in cazul transmiterii comunicaru
prin miiloace electronice si/sau fax a

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

n 11 zile incazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax r

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare decat pragurile
prevlzute la art.2 aIin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

! 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
J 16 zile in cazul netransmiterii comuntcaru
orin miiloace electronice si/sau fax r

(Selectafi termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

Denum irea
operatoru lui

eco no m lc

lntrepri nderea

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixti asociere/
Cu capital

strd in

Numlrul
qi data

co ntractul ui/
acord u lui-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al

contractul ui/aco
rdului-cadru

- ir.ttatti.:;,:...

t.:i.."r .. ;,,,
,j ,:...

ftlrhTVA.

Ir.i . r.'.:-:''.'
#,:l-ii I

., ,..- .

:: . ., ;r.,

.inclusiv.iii:
., T\lA', , .. .:.:.i.::1,,,)

r-,rlj l', i',:; :,.
i"ri - .

II Centrul Curativ-
Diagnostic "Drdgdlina
Ponov--

Cu capital
autohton

Nr.22

20.01.2022 851 00000-0 t7 4049,00 r74049,00 3t.t2.2022

Centml de Sdnbtate
Publicd Cahul

Bugetul de

stat

Nr.2l
20 0r.2022 85100000-0 96881,00 9688 1,00 31.12.2022

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul tn care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii

II Centrul Curativ-
Diasnostic "Drf, g[lina Popov

Nr.01-37 din 12.01.2022 e-mail

Centrul de S6ndtate Public[ Cahul Nr.0l-38 din 12.01.2022 e-mail



(DA/NU)

(indicali suma cu TVA)

Codul CPV al lotului/loturilor perLtru care au fost aplicate criterii
de duraLlbilitate:

Prelul cel mai scdzut .
Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-pret a

Cel mai bun raport calitate-cost a

Prin prezenla dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru tncheierea
contructului/contructelor indicate afost respectat (excepffind cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice )t precum Ei cd tn cazul depunerii contesta(iilor qi/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate ,si solalionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii con/irm urdrii procedurii
de achizilie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

f Tnf,-
(Nume, Prenume)



DAREA DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitii publice !
de incheiere a acordului-cadru !
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 1 din 20.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantd:

Denumirea autorititii contractante Penitenciarul nr.3-Leova
Localitate Or. Leova
IDNO I 00660 I 00 I 872
Adresa Or. Leova, $oseaua Cahulului, 13

Numir de telefon 0263-2-29-75:
NumIr de fax 0263-2-24-02
E-mail oficial o3 achizitii @,an o. sov. m d

Adresa de internet http://anp. gov.nid/achizitii publice

Persoana de contact (nurne, prenume, tele.lbn, e-
mail)

Olga Colciu
0263 -2 -29 -7 5 ; p3 achizitii(D,anp. gov. md;

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa tn cazul in care aufost solicitate clarificdri)

Tipul procedurii de atribuire aplicate [Conform HG.599 12020 -Procedurd prin Negociere
fbrd Publicarea PrealabilS a unui Anunt de Particioare

Procedura de achizitie repetatd (dupd caz)
Tipul obiectului contractului de achizifie/
acordului-cadru

Servicii

Obiectul achizi{iei Servicii de furnizare a apei qi evacuarea apelor menajere
(canalizare),2022

Cod CPV 65 1 00000-4
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
pr o ce dur i de c dt licitali a des c his d)

n conformitate cu prevederile Hotbririi de Guvern
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizitiile
publice folosind procedura de negociere nr.599 din
12.08.2020 si anume pct. 128 subpct. (3) Penitenciarul
nr.3-Leova i;i rezervd dreptul sd atribuie contract de

achizilie a serviciilor de furnizare a apei gi evacuarea
apelor menajere (canalizare), uApa Canal Leova,, S.A

linind cont de faptul cd pe teritoriul raionului Leova,

,,Apa Canal Leova,, S.A este unicul care poate real sd
presteze serviciile de furnizare a apei, canalizare.

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p or t al ulu i guv e r n am e nt a I www. mt e n dgI8pv JulD

Nr: ldrd publicare

Link-ul : fbrd oublicare
Data oublicbrii: fbra oublicare

Platforma de achizitii publice utilizati achizitii.md;

Anun( de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data: fard oublicare
Link-ul: fhra oublicare

Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
(dund caz)

[achizitii.md

Sursa de finan(are Buget de stat;

Valoarea estimati (lei, fdrd TVA) t499',764,Q0



Data solicitlrii clarificirilor

Denumirea oneratorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de clarificare
Expunerea succinti a rlsDunsului
Data transmiterii

4. Modificlri operate in documenta{ia de atribuire:

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

5. Pini la termenul-limiti (data 19.01.2022, ora !QQQ), au depus oferta I ofertanfi:

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

(Informalia privind denumirea documentelor prezentale se va indica in conformitate cu cerinlele din

documenta{ia de atribuire ;i se va consemna prin; prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul

cdnd documentul a fost prezentat, dar nu core.spundecerinlelor de calificare))

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

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

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. Apa Canal Leova S.A t004605002862 Victor Antoniu

Denumire document
I)enumirea oneratorului economic

Operator
economic 1

Operator economic
2

Operator economic
a
J

Operator economic
n

Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna prin; prezenlat, neprezentat, nu corespttnde)

Propunerea tehnicd
Propunerea financiard
DUAE
Garan{ia pentru of'ert5
(duod caz)

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

Document I

Document n

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Pre{ul
ofertei

(frrd TVA)*

Cantitate qi

unitate de
misuri

Corespunder
ea cu

cerinlele de
calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:



Servicii de furnizare a apei

;i evacuarea apelor
menajere (canalizare)

,,Apa Canal
Leova,,

S.A
t249803,33

lei
servicin/

m'
+ +

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informa/ia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare""qi "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se va consemno prin: ,,+" tn cazul corespunderii ;i prin ,,-" in cazul necorespunderii)

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

9. Ofertan{ii respinqi/descalificafi:

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitatd Rezmatul rlspunsului operatorului
economic

Denumirea operatorului economic Motivul respinserii/descalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot !
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [IndicayiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul oe loturi:

1L. Criteriul de atribuire aplicat:

Corespunderea cerinlelor de calificare I

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

1,3. Reevaluarea ofertelor:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea oneratorului economic n Total
Denum re factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificdrile operate



14. in urma examinlri. evalulrii
atribuire s-a decis:

qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Denumirea lotului Denumirea
operatorulur

economic

Cantitate;i
unitate de
mlsuri

Pre{ul total
(fnrn TVA)

Pre(ul total
(inclusiv TVA)

Servicii de furnizare a anei
qi evacuarea apelor
menaiere (canalizare)

,,Apa Canal Leova,,
S.A

serviciu/
m'

1249803,33
lei

t499764,00
lei

Anularea procedurii de achizilie publicd:
In temeiul art.ll alin. lit

Argumentare:

1 5. Contractul de achizitie / acordul-cadru incheiat :

Pfin prezentu dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul cle aEteptqre pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptrtnd caz.urile prevdzute de art. 32 alin, (3) at Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi\iile publice )t precum ;i cd tn cazul clepunerii contestaliilor qi/sau
recepliondrii rapourtelor de monitorizflre, aceastea aufost examinate Ei solutrionate.

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

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Vitalie FALCA
e, Prenume)

Ex. O.Colciu
Tel. (0263) 2-29-75;
e-mail : p3 achizitii@anp. gov. md

Denumirea
operatorului

economtc

Numdrul
gi data

contractului
Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al

contractului/acordu
Iui-cadru'

ffiri TVA

Servicii de
fumizare a apei
qi evacuarea
apelor
menajere
(canalizare)

1PN

20.01.2A22

65 1 0000-4 1249803,33 t499764.00 31.t2.2022
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DARE DE SEAMĂ                                      
                   de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 

Nr.1 din 14 ianuarie 2022    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei 
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău 
IDNO 79592 
Adresa Bulevardul Grigore Vieru 1 
Număr de telefon 022 822 237, 022 822 338 
Număr de fax 022 228697 
E-mail oficial  achizitii.contracte@bnm.md 
Adresa de internet www.bnm.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire 
aplicate 

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

Procedura de achiziție repetată 
(după caz) 

Nr: n/a 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Bunuri  + □ Servicii  □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Licențe pentru produsele Microsoft în baza acordului de licențiere 
de tip EAS 

Cod CPV 48517000-5 
Expunerea motivului/temeiului 
privind alegerea procedurii de 
atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

 
- 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1636456124629 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21046514/ 
Data publicării: 09.11.2021 

Platforma de achiziții publice 
utilizată 

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

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

□ Da + □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://www.bnm.md/files/Plan%20provizoriu%20de% 
20achizitii%20BNM%202022%20publicare.pdf 

Anunț de intenție publicat în BAP 
(după caz) 

Data: BAP nr.84 din 29.10.2021, pag.31-32 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_84_1.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  
(după caz) 

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

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

surse: Buget propriu 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 4 091 615,00 

 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   
Data solicitării 
clarificărilor  

16.11.2021; 17.11.2021 
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Denumirea 
operatorului economic 

n/a 

Expunerea succintă a 
solicitării de clarificare 

1. Având în vedere faptul că licențierea Microsoft EAS presupune 
semnarea unui contract ori License + Software Assurance (SA) ori doar SA 
în cazul suportului expirat, vă rugăm să confirmați că această licitație 
presupune achiziționarea doar a suportului (SA)?. 
2. În caietul de sarcini pozitia 1 CVP 48517000-5 este indicat "Microsoft 
Windows Server Standard or equivalent, licence for 942 packages". Vă 
rugăm să clarificați ce aveți în vedere sub "packages" - e vorba de cores?. 
3. În caietul de sarcini pozițiile 5 și 6 ați indicat codurile Microsoft (SKUs) 
produselor necesare. E important să menționăm că în ambele pozițiile: un 
cod e Lic+SA și altul e doar SA, vă rugăm să precizați: aveți nevoie de 
Lic+SA sau doar SA fiindcă ca prețurile diferă semnificativ. 
4. În acest anunt mai sus este indicat așa "Licitiație electronică: Nu" în 
același timp în anunț de participare disponibil pentru descărcare este indicat 
ca "Tenders shall be submitted electronically through AIS „SRPP” M-
Tender." Vă rog să confirmați că propunerile trebuie/poate fi transmise 
electronic prin intermediul M-Tender și orice sistem connectat la M-
Tender gen www.e-licitatie.md. 
5. În cadrul documentelor care trebuie prezentate în momentul depunerii 
ofertei sunt indicate următoarele documente necesare: 1. Declaration on 
tender validity - Original confirmed by electronic signature – according to 
Annex no.8 in Standard Documentation approved by Order of Minister of 
Finance no.115 of 15.09.2021. 2. Statement regarding the list of the main 
deliveries - Original confirmed by electronic signature – according to 
Annex no.12 in Standard Documentation approved by Order of Minister of 
Finance no.115 of 15.09.2021. Din păcate aceste documente nu pot fi găsite 
în pachetul documentelor disponibile pentru descărcare. Vă rugăm să 
precizați unde noi putem găsi template-urile necesare?. 

Expunerea succintă a 
răspunsului  

1. Autoritatea contractantă vă informează ca la moment are semnat contract 
activ de tip EAS Enrollment (Standard Enrollment 49925593, Enterprise 
Subscription 6 E2470790) pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2023. 
2. Conform prevederilor Microsoft, licențele sunt furnizate în “packs”: 
https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/windows-
server (Core licenses are sold in packs of two (a 2-pack of Core Licenses), 
and packs of 16 (a 16-pack of Core Licenses). Each processor needs to be 
licensed with a minimum of eight core licenses (four 2-packs). Each 
physical server, including single-processor servers, will need to be licensed 
with a minimum of 16 Core Licenses (eight 2-packs or one 16-pack). One 
core license must be assigned for each physical core on the server. 
Additional cores can then be licensed in increments of two packs or 16 
packs .) 
3. Este necesar Lic+SA. 
4. Dacă faceți referință la pct.20 și pct.26 din anunțul de participare, Vă rog 
să rețineți că „Licitația electronică” și „ofertele depuse electronic” sunt 
indicatori diferiți. Licitația electronică se referă la „auction”, atunci când 
participanții la procedură se licitează întrei ei pentru prețul cel mai scăzut, 
oferind un discount, DAR acest lucru este obligatoriu pentru procedurile 
de COP (cerere a ofertelor de preț) și opțional pentru VM (valoare mică). 
În cazul licitației deschisă - licitația electronică nu se aplică, precum și la 
procedura respectivă. Ofertele depuse electronic se referă la faptul că, 
ofertele vor fi depuse prin intermediul sistemului electronic SIA RSAP M-
Tender și nu altfel. 
5. Vă rog să găsiți anexele accesând următorul link: 
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127989&amp;lang=ro 
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(Anexa nr.1) sau indicând pe google „ordinul Ministrului Finanțelor nr.115 
din 15.09.2021. Pentru orice ncelaritate nu ezitați să ne scrieți pe adresa 
electronică: achizitii.contracte@bnm.md 

Data transmiterii 16.11.2021; 17.11.2021 
 

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] – n/a 
 

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

[Indicați numărul de zile] - n/a 

 

5. Până la termenul-limită (data 03 decembrie 2021, ora 11:00), au depus oferta 2 ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic 

 
IDNO Asociații/ 

administratorii 
1. Asocierea Limited Liability Company 

SPAN Ukraine (lider), SPAN-IT 
(membru) RM 

1021600030638 AVILOV Oleg / 
DUJMOVICI Nikola / 
ȘMÎGALIOV Serghei  

2. BTS PRO SRL 1008600061565 SUVOROV Alexandr /  
BĂLĂNUȚĂ Marin 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Asocierea Limited Liability Company SPAN Ukraine 
(lider), SPAN-IT (membru) RM 

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

Documente de calificare 
Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat 
Certificat de înregistrare a 
întreprinderii/Extras din Registrul de stat 
al persoanelor juridice, emis de organul 
împuternicit conform ţării de reşedinţă a 
ofertantului 

prezentat 

Certificat de atribuire a contului bancar 
eliberat de banca deţinătoare de cont după 
data punerii în aplicare a codurilor IBAN 

prezentat 

Declaraţie privind lista principalelor 
livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani 
de activitate 

prezentat 

Valoarea minimă a unui contract 
individual îndeplinit pe parcursul 
ultimilor 3 ani 

prezentat 

Certificat cu privire la situația 
contribuabilului 

prezentat 

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

prezentat 

Prezentarea actelor ce atestă dreptul de 
livrare a bunurilor 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei, MDL 

(fără TVA) 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lot: Licențe pentru 
produsele Microsoft 
în baza Acordului de 
licențiere de tip EAS, 
sau echivalentul, 
pentru perioada 
01.01.2022 - 
31.12.2022 

Asocierea 
Limited 
Liability 

Company SPAN 
Ukraine (lider), 

SPAN-IT 
(membru) RM 

4 007 887,35 1 buc + + 

Echivalentul sumei ofertei fără TVA constituie: 4 007 887,35 MDL, conform convertirii (la termenul 
limită de depunere a ofertei 03.12.2021 – 17,7371 lei/1 USD) comparativ cu suma ofertei indicată în SIA 
RSAP M-Tender – 4 007 887,00 MDL. 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

06.12.2021   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Asocierea Limited 
Liability Company 

SPAN Ukraine 
(lider), SPAN-IT 
(membru) RM 

Acordul privind corectarea 
greșelii aritmetice de către 
membrii grupului de lucru 
pentru achiziții  a sumei totale a 
ofertei 

A confirmat acordul privind 
corectarea greșelii artimetice 
de către membrii grupului de 
lucru pentru achiziții  a 
sumei totale a ofertei. 

13.12.2021 Clarificare privind cantitatea 
bunurilor din ofertă 

In Microsoft it is impossible 
to order 1 item for 942 
Microsoft Windows Server 
Standard, in view of this, we 
have indicated 942 items, 
each of which includes 1 
license of Microsoft 
Windows Server Standard, 
thus we have fulfilled the 
quantitative requirement of 
the tender request for the 
supply of 942 licenses 
Microsoft Windows Server 
Standard (with exact 
manufacturer product 
number).  
So, our technical and pricing 
specifications are correct 
and do not require 
adjustment. 
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15.12.2021 Clarificare privind divizarea 
poziției 5 și 6 în câte două 
subpozitii separate cu prețuri 
diferite. 

1. Our specification fully 
meets all Microsoft licensing 
requirements, we confirm it. 
2. We divided the quantities 
of 350  in positions 5 and 6 
into 250 and 100  
Its correct and made 
according to the data from 
the Microsoft Software 
Assurance agreement, this 
was agreed with Microsoft. 
3. We also checked and still 
validated the cost of items 5 
and 6. We confirm the 
signing of the contract and 
the delivery of the software 
product, according to our 
specification, we also 
confirm the compliance of 
our specification with the 
licensing rules of Microsoft. 
Additions, we, as an LSP 
partner, contacted Microsoft 
Ukraine, they provided us 
with information regarding 
these resources, based on 
these data, our specification 
was prepared, in order to be 
as transparent as possible, 
we broadcast the conditions 
and recommendations of the 
Microsoft vendor to you. 
You can check the position 
data in your VLSC portal or 
we can check this 
information again together 
with Microsoft. 
And, price for position 
below are different because , 
as you use this licenses  for a 
long time 
Microsoft do special 
discount fixe for 250  lis. on 
term of contract, full price 
217,54. 

16.12.2021 Clarificare cu privire la 
formularul DUAE, pct.3D.4 
„Insolvabilitatea”, acesta nu a 
fost completat de către Ofertant. 

Ofertantul a confirmat că nu 
se află în situația de 
insolvabilitate sau de 
lichidare a activității 
antreprenoriale ca urmare a 
unei hotărâri judecătorești. 

 
9. Ofertanții respinși/descalificați: n/a 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
Nu sunt - 
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10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
Pentru fiecare lot □        
Pentru mai multe loturi cumulate □             
Pentru toate loturile  □ +     
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:___________________     

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: n/a 
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ 
sau cel mai bun raport calitate-cost)  

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

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

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

Atribuirea contractului de achiziții publice: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitatea 
și unitatea 
de măsură 

Prețul 
unitar per 

bucată 
(fără TVA), 

USD 

Prețul total 
per licență  
(fără TVA), 

USD 

Prețul total 
per licență 
(inclusiv 

TVA), USD 

Lot: Licențe pentru produsele Microsoft în baza Acordului de licențiere de tip EAS, sau echivalentul, pentru 
perioada 01.01.2022 - 31.12.2022 

Microsoft Windows Sever 
Standard licență per pachet, 
9EM-00562  
WinSvrSTDCore ALNG 
LicSAPk MVL 2Lic 
CoreLic 

 
 
 

 
Limited Liability 
Company SPAN 

Ukraine 
 
 
 
 

942 buc 37,90 35 701,80 42 842,16 

Microsoft Windows Virtual 
Desktop Access per 
Device, licență per 
dispozitiv, 4ZF-00033 
WINVDAPerDvc ALNG 

350 buc 108,77 38 069,50 45 682,00 
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Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitatea 
și unitatea 
de măsură 

Prețul 
unitar per 

bucată 
(fără TVA), 

USD 

Prețul total 
per licență  
(fără TVA), 

USD 

Prețul total 
per licență 
(inclusiv 

TVA), USD 

SubsVL MVL Pltfrm 
PerDvc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limited Liability 
Company SPAN 

Ukraine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Microsoft Remote Desktop 
Services user CAL, licență 
per utilizator, 6VC-01252 
WinRmtDsktpSrvcsCAL 
ALNG LicSAPk MVL 
UsrCAL 

350 buc 40,66 14 231,00 17 076,50 

Microsoft Office 
Professional Plus, licență 
per utilizator, 269-05623 
OfficeProPlus ALNG 
LicSAPk MVL 

15 buc 146,22 2 193,30 2 631,90 

Microsoft Enterprise 
O365E3, licență per 
utilizator  
AAA-10757 
O365E3FromSA ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL Gov 
GovOnly PerUsr 

250 buc 184,91 46 227,50 55 472,50 

Microsoft Enterprise 
O365E3, licență per 
utilizator  
AAA-10841 
O365E3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL GovOnly 
PerUsr 

100 buc 217,54 21 754,00 26 105,00 

Microsoft CoreCAL user 
CAL, licență per utilizator 
AAA-12417 
CoreCALBridgeO365From
SA ALNG SubsVL MVL 
Pltfrm PerUsr 

250 buc 20,02 5 005,00 6 005,00 

Microsoft CoreCAL user 
CAL, licență per utilizator 
AAA-12415 
CoreCALBridgeO365 
ALNG SubsVL MVL 
Pltfrm PerUsr 

100 buc 20,02 2 002,00 2 402,00 

Microsoft CoreCAL user 
CAL, licență per pachete 
câte 2 nuclee, 7NQ-00302 
SQLSvrStdCore ALNG 
LicSAPk MVL 2Lic 
CoreLic 

20 buc 1 103,37 22 067,40 26 480,80 

Microsoft CoreCAL user 
CAL, licență per server, 
312-02177 
ExchgSvrStd ALNG 
LicSAPk MVL 

3 buc 239,73 719,19 863,04 
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Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitatea 
și unitatea 
de măsură 

Prețul 
unitar per 

bucată 
(fără TVA), 

USD 

Prețul total 
per licență  
(fără TVA), 

USD 

Prețul total 
per licență 
(inclusiv 

TVA), USD 

Microsoft SQL Server 
Core, licență per server, 
H04-00232 
SharePointSvr ALNG 
LicSAPk MVL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limited Liability 
Company SPAN 

Ukraine 

2 buc 2 301,42 4 602,84 5 523,40 

Microsoft Exchange Server 
Standard, licență per 
utilizator, H30-00237 
PrjctPro ALNG LicSAPk 
MVL w1PrjctSvrCAL 

17 buc 369,10 6 274,70 7 529,64 

Microsoft SharePoint 
Server, licență per server, 
5HU-00215 
SfBSvr ALNG LicSAPk 
MVL 

2 buc 1 234,49 2 468,98 2 962,78 

Microsoft Skype for 
Business Plus User CAL, 
licență per utilizator, YEG-
00397 
SfBSvrPlusCAL ALNG 
LicSAPk MVL UsrCAL 

350 buc 34,70 12 145,00 14 574,00 

Microsoft Visual Studio 
Professional Subscription 
with MSDN AllLng, licență 
per utilizator, 77D-00110 
VSProSubMSDN ALNG 
LicSAPk MVL 

1 buc 392,62 392,62 471,14 

Microsoft de tip Dynamics 
365 for Customer Service 
Enterprise, licență per 
utilizator, DDW-00003 
Dyn365ECstmrSrvc 
ShrdSvr ALNG SubsVL 
MVL PerUsr 

2 buc 1 013,23 2 026,46 2 431,76 

Microsoft de tip Dynamics 
365 for Team Members, 
licență per utilizator, MTH-
00001 
Dyn365ETeamMembers 
ShrdSvr ALNG SubsVL 
MVL PerUsr 

80 buc 85,32 6 825,60 8 190,40 

Microsoft PowerBi Pro, 
licență per utilizator, NK4-
00002 
PwrBIPro ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr 

30 buc 108,46 3 253,80 3 904,50 

TOTAL: 225 960,69 271 148,52 
*Contractul va fi semnat cu Limited Liability Company SPAN Ukraine, fără asocierea cu SPAN-IT 
SRL, deoarece asocierea a fost realizată doar pentru depunerea ofertei. 
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**Echivalentul sumei contractului atribuit fără TVA constituie: 4 007 887,35 MDL (la termenul limită 
de depunere a ofertei 03.12.2021 – 17,7371 lei/1 USD). 

Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică 

Argumentare: Nu se aplică 
 

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

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Asocierea Limited Liability 
Company SPAN Ukraine 

(lider), SPAN-IT (membru) 
RM 

22.12.2021 email și SIA RSAP 

BTS PRO SRL 22.12.2021 email și SIA RSAP 
(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru  
pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 
privind achizițiile publice) 
 

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

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

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

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

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

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

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

17. Contract de achiziţie încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

 
Întreprinder

-ea: 
Numărul 

și data 
contractului 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 

valabilitate al 
contractului 

 fără TVA inclusiv TVA  

Limited 
Liability 
Company 

SPAN Ukraine 

Cu capital 
străin 

25/2/2022-LD 
din 

06.01.2022 
 

(semnat de către 
contraparte – 
14.01.2022) 

4851700
0-5 

4 007 887,35 4 809 388,41 28.02.2022 

Contractul de achiziție publică este încheiat în sumă totală de 225 960,69 USD. 
 

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

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

(NU)  
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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  □                        
Costul cel mai scăzut  □                                  
Cel mai bun raport calitate-preţ □                  
Cel mai bun raport calitate-cost □              

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
Constantin ȘCHENDRA 
(semnat electronic)   

























































DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de ach\zi1ii publice tr

Nr.2 din 21ianuuie2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3.Clarificiriprivinddocumentafiadeatribuire:nuafost

6e va completa tn cazul tn care au fost solicitate clarificdri)

IMSP Snitalul Raional Cahul
Lt9.IlUfITlI gal al|ILWr L.4!rr luu!r svf*'f v

Mun.Cahulr li+ lo

IDNO ^^orn 2 nn2 QAn

Str.Stefan celMare,23J

Nrrrnirn dle fiplefon 029912-24-48

l\T"-Xv,lo fqv

antic amera(E, gmail. com['-wrqil nfiniql
Spital mdA J..^.c, rlo infarnpf

T^ti^"^ Arteni, tel.076700112, e-

mail : o ffi ce. src ahul(D, gmail. com
Persoanil de contact (nume, prenume, teLeJon'

e-maiD

1':-,,1,.',^^r'drrrii de qfrihllire anliCatg nCererea ofertelor de Pr919{
-.dt-Ul*dp 1 -MD - 1 63 7 7 43 124846
ncrls-hiwdnl -MD- 1 63 93 86733005

1. Nr
?NrPrcrceclura de achizi{ie repetati (dupa caz)

Bunuri nfipU oni.ctului contractului de achizifie/

acordului-cadru
Obiecrtul ar:hizi{iei

Cod CPV

Produse alimentare pentru bomau Ge rt:U perrtru

arruJ2022 (Repetat III)
onnnnn (

r - r^2-,,2{n 1 -I\/T)- 1 64.0'61 OAq 5441

E.p**t* motivuluVtemeiului privind

alegerea procedurii de atribuiYe' (tn cazul aplicdrii

Procedura de atrrDurre 6e va IflaICLt utt

po,rtalului guvernamental

tv'vvw.|nten(krcg!.md

Link-ui:
https://achititii.mdltolpubliclt"ndetl2l04934T
I)ef a nrrhl i c Srii :27 .12.202t

Dtoffrrrrnq de cchizifii nublice utilizati
nDa

Procedura a fost inclusi in planul de

achizi{ii publice a autoriti{ii contractante

A"u"t de intenfie publicat in BAP (dupd caz)

Link-ul cdtre planul de achiziJii publtce publlcat:

https ://spital.md/plan-achizitiilor-anul -2022-

^rn'viznritt/
Data
Link-ul:
rA."rd-*dtt "sistem 

dinamic de achizilie

rLicitatie electronici lCatalog electronic
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
/)o,nX nnzl

rBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS

nsurse externe; lAlte surse: [Indicati]
Sursil rJe finan{are

341000,00Valoarea estimatd (lei,f4ry l!A)--



D atzr solicitiLrii clarifi cirilor
Denumirea roperatorului economic
Expunerea succinti a solicitdrii de

clarificare
E:iDuner,ea succintd a rdspunsului
Dat:l transmiterii

Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (dupd caz)
[Indicali sursa utilizatd;i data publicdriiJ

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

[Indicali numdrul de zileJ

4. Modificlri operate in documenta{ia de atribuire: nu a fost

(Se va completa in cazul in care aufost operate modificdri)

6. Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de

cltre operatorii economici:

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din documentasia de atribuire Si se va

consemna prtn: prezeilat, neprezental, nu corespunde (in cazul cdnd documentul a fost prezentat' dar nu corespundecerinlelor de

calificare))

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

5. PAnd la termenul-limiti (data l0 ianuarie 2022, ora 14:00), au depus oferta 1 ofertan{i:

Nr. lDenumirea operatorului economic IDNO Asociatii/
administratorii

1. Cooperativa de Consum Universalcoop
Cahul

r003603002229 Caraciobanu Petru

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Cooperativa de Consum Universalcoop Cahul Operator economic
2

Documentele ce constituie oferta
(Se va consmnq prin: pre

Propunerea tehnicd prezenlal

Propunerea financiard prezental

DUAE prezental

Garanlia pentru ofertd (dupd caz) Nu s-a solicitat

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

Cerere de participare prezentat

Declarafie privind valabilitatea ofertei prezentat

Extras din Registru de Stat prezentat

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat

Certifi cate de conformitate prezentat

Autorizafia sanitard de funcfionare prezentat

Certificat de efectuare sistematicdL a pldlilor impozitelor,

contributiilor

prezentat

Denumirea
Ioturlui

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(fbr6 TVA)*

Cantitate qi

unitate de
mIsurI

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Produselor
alimentare pentru
bolnavi de TBC

Cooperativa de

Consum Universalcoop
Cahul

341 000,00 1 lot + +



* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica preyul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Coresptmderea cu speciJicaliile
tehnice " , se va consemna prin: ,, I " in cazul corespunderii ;i prin ,, - " tn cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritlli 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:

9. Ofertanfii respingVdescalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul respinqerii/descalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot I
11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scizut I
(in cazul in care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite in baza criteriilor; cel mai bun raport calitate-prey
sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modifir:irile onerate

14. In urma examinlri, evaluflrii gi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Datar

solicitS,ri.ri
Operatorul economic Informafia solicitatl Rezrmatul rlspunsului

operatorrului economic

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

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Dr:numirea lotului Denumirea operatorului
economic

Cantitate
qi unitate

de misurl

Preful
unitar

(fdr[ TVA)

Preful total
(flrd TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Produselor alimentare
Dentru bolnavi de TBC

Cooperativa de Consum
Universalcoop Cahul

I lot 341 000,00

Ptine, calitatea I (0,a kg) lKg 4,63

Biscuifi lKg 29,r7
Lapte acru (chefir) 0,5 L 8,33

Lapte pasterizat 1L t2,50

Unt de vaci, pachet 200 gr 0,2Kg 3 1,48



Brinzi de vaci 0,25 Kg 15,28

Smintind 15% 0,.5 L t7,13

Ulei din seminfe de floarea
soarelui

IL 35,83

Crupe de orez lKg r6,67

Paste fainoase lKg 21,67

Zahirr,7kg lKg t5,74

Maz6re uscath lKg 10,83

Carne de porc/vita350-450
gr in6busit6. conserve I Buc

r 8,33

Sardine in ulei 240 gr. I Buc 18,33

Caqcaval lKg t26,67

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.71 alin. lit
Argumentare:

(Informarea operqtorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd in ionformitite cu prevederile qrt. 3l al Legii nr. lSl an 3 iulie
2015 privind achiziyiile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimat6 a contractului este mai micd
decdt pragurile prevdzute laart.2 alin. (3) al Legii nr. 13 I din 3

iulie 2015 privind achizifiile publice

J 6 zile in cazul transmiterii comuniclrii prin mijloace
electronice Ei/sau fax o
n 11 zile in cazul netransmiterii comunic[rii prin mijloace
electronice gi/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este egal6 sau
mai mare decdt pragurile prevazute la art. 2 alin. (3) al Legii nr.
I 3 I din 3 iulie 20 I 5 privind achiziliile publice

n 11 zile in cazul transmiterii comunic[rii prin mijloace
electronice qi/sau fax n

Z 76 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin mijloace
electronice qi/sau fax o

(Selectafi termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de qsteptare, se efectueazd in conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

1 7. Contractul de achizilie/ aco rdul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea:
Cu,caPital
autohton/
Cu capital

mixUasociere/
Cu capital

striin

Numdrul
qi data

contractului,/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea,:.
contractului

Termen de valabilil.ate
al

contract ului/acord u lu i-
cadru

jari i.t'! ''!,

t : .i.i

;i'::i'jieix ::'

::::TVA 
'..

. ,(rriii
'1,(, ll

..i!r'.'
rlii'aJ4l: i.,'

tnclusw l

r:.i.TVA r.ii:
:..'i:::nrr . .,fi.E

ilita}ili::f,i. .,....._.

Cooperativa
de Consum
Universalcoop
Cahul

Cu capital
autohton

Nr 20

20.0t.2022 15800000-6 34 r 000,00 409200,00 31.t2.2022

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

Data transmiterii

Cooperativa de Consum
Universalcooo Cahul

Nr.01-41 din 13.01.2021 SIA RSAP, e-mail



18' rnforma{ia privind achizi(ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul in care la procedura de achizilie pubticd atufost aplicate criterii de durabilitqte gi s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

Prin prex,enla dare de seamd, grupul cle lucru declard cd termenul cle aEteptare pentru incheierea
alin. (3) al Legii nr.
contestaliilor Ei/sau

Prin prezenta dare de seamd, grapul de lunu pentru achizilii conJirmii corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de ochizi|ie, fapt pentru care poartd rdspundere conforu pievederilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

E Tatou
(Nume, Prenume)

(DA/NU)

(indicali suma cu TVA)

criteriul de atribuire pentru lotulflotuLrile pentru care au fost
aplic:rte r:rjiterii de clurabilitate:

Prelul cel mai scdzut t
Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raport calitate-prel a

Cel mai bun raport calitate-cost t
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DARE DE SEAMĂ  

de atribuire a contractului de achiziții publice 

în urma reevaluării ofertelor    

ca urmare a  refuzului de a semna contractul  

Nr.05/22 din 21.01.2022.    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante 
Agenţia Asigurare Resurse şi Administrarere 

Patrimoniu a Ministerul Apărării 

Localitate Republica Moldova 

IDNO 1006601001229 

Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  

Număr de telefon 022-25-21-28/ 25-21-49/ 25-20-71/ 25-23-00 

Număr de fax 022 25 20 49  

E-mail oficial  
elena.colesnic@army.md 

dumitru.negoita@army.md 

Adresa de internet https://army.md 

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă 

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:  - 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 
Bunuri  

Obiectul achiziției Produse de morărit 

Cod CPV 15800000-6 

Expunerea motivului/temeiului privind 

alegerea procedurii de atribuire (în cazul 

aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 
Art.2, Legea 131/2015 

Procedura de atribuire (se va indica din 

cadrul portalului guvernamental 

www.mtender.gov.md) 

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1639127494654 

Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-

1639127494654?tab=contract-notice 

Data publicării: 10.12.2021 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

Procedura a fost inclusă în planul de 

achiziții publice a autorității contractante 

Da (pct.18, HG 1419/2016)   

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 

https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=148&obj=6732 

Anunț de intenție publicat în BAP (după 

caz) 

Data: 03.12.2021 

Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_94_0.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de 

atribuire (după caz) 
Licitație electronică  

Sursa de finanțare Buget de stat 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2 296 150,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   

Data solicitării clarificărilor  - 

Denumirea operatorului economic - 

Expunerea succintă a solicitării de clarificare - 

Expunerea succintă a răspunsului  - 

Data transmiterii - 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 

Rezumatul modificărilor - 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639127494654
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639127494654
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Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz) - 

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

5. Până la termenul-limită (data 27.12.2021, ora 12:30), au depus oferta 9 ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ administratorii 

1. SRL „Dorianis&Co” 1003601001929 Stepan BUGA 

2. SC „Ecmasan” SRL 1004611002049 Alexei HADJI 

3. SRL „Agro Tiras” 1002601001715 Stepan DRIGA 

4. SRL „Ideea Prim” 1004600059850 Anatolie GORE 

5. SA „Combinatul de Pîine din Bălți” 1003602001100 Eduard GRAMA 

6. SRL „Delmix Prim” 1010600031257 Galina DILAN 

7. SA „Franzeluța” 1002600004030 Boris ANDROS  

8. SA „IuginterTrans” 1003610000214 Vera FAUREAN 

9. SC „Pandus&G” SRL 1006600041994 Victor Tampiza 

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

de către operatorii economici: 

Denumirea documentelor 

Denumirea operatorului economic 

S
R

L
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S
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„I
u
g
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n
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S
C

 „
P

an
d
u
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G
” 

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

Propunerea 

tehnică 

Specificaţii tehnice 

(anexa nr.22) 
prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat statut „în 

așteptare” prezentat 

Propunerea 

financiară 

Specificații de preț 

(anexa nr.23) 
prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat statut „în 

așteptare” prezentat 

DUAE 
Documentului Unic de 

Achiziţii European 
prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat statut „în 

așteptare” prezentat 

Garanția pentru ofertă (după caz) prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat statut „în 

așteptare” prezentat 

Cererea de participare (anexa nr.7) prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat statut „în 

așteptare” prezentat 

Declaraţie privind valabilitatea ofertei 

(anexa nr.8) 
prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat statut „în 

așteptare” prezentat 

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

Dovada înregistrării persoanei juridice, 

în conformitate cu prevederile legale din 

ţara în care ofertantul este stabilit 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
statut „în 

așteptare” 
prezentat 

Certificat privind lipsa sau existenţa 

restanţelor faţă de bugetul public 

naţional 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
statut „în 

așteptare” 
prezentat 

Certificat de atribuire a conturilor 

bancare 
prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

statut „în 

așteptare” 
prezentat 

Autorizaţie sanitară de funcţionare a 

ofertantului sau certificat de înregistrare 

oficială pentru siguranţa alimentelor 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
statut „în 

așteptare” 
prezentat 

„Autorizaţia sanitar-veterinară de 

funcționare a unității de transport” sau 

„Certificat de înregistrare oficială pentru 
siguranţa alimentelor a unității de 

transport” 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
statut „în 
așteptare” 

prezentat 

Prezentarea de dovezi privind 

conformitatea produselor, identificată 

prin referire la specificații sau standarde 

relevante 

prezentat prezentat prezentat 

prezentat*/ 

nu 
corespunde** 

prezentat prezentat prezentat 
statut „în 

așteptare” 
prezentat 

Prezentarea de dovezi privind prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat statut „în prezentat 
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demonstrarea capacităților și experienței 

pentru cel puțin 12 luni de activitate. 

așteptare” 

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația 

de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar 

nu corespundecerințelor de calificare)) 

Comentarii: 

* la loturile „Covrigei uscați (cu mac)”, „Covrigei uscați (cu aromă de vanilie)”; 

** la lotul „Covrigei uscați (cu tărîță)”. 

1. La loturile „Pîine din făină de grîu de cal.I (pentru U.M. din mun. Bălţi)”, „Pîine din amestec 

de făină de grîu şi făină de secară (pentru U.M. din mun. Bălţi)”, „Pîine din făină de grîu de cal.I 

(pentru U.M. din s. Lunga, r-n Floreşti)” și „Pîine din amestec de făină de grîu şi făină de secară 

(pentru U.M. din s. Lunga, r-n Floreşti)” preţurile cele mai scăzute au fost propuse de ofertantul SA 

„Combinatul de Pîine din Bălți”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta operatorului 

economic menționat la loturile date, s-a constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de către 

autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Se propune achiziţionarea loturilor  menţionate 

de la operatorul economic SA „Combinatul de Pîine din Bălți”. 

2. La loturile „Pîine din făină de grîu de cal.I (pentru U.M. din r-nul Cahul)” și „Pîine din 

amestec de făină de grîu şi făină de secară (pentru U.M. din r-nul Cahul)” preţurile cele mai scăzute au 

fost propuse de ofertantul SC „Ecmasan” SRL. În urma examinării documentelor ce constituie oferta 

operatorului economic menționat la loturile date, s-a constatat că acestea corespund cerințelor 

solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Se propune achiziţionarea 

loturilor  menţionate de la operatorul economic SC „Ecmasan” SRL. 

3. La loturile „Pîine din făină de grîu de cal.I (pentru U.M. din s. Cocieri, r-nul Dubăsari)” și 

„Pîine din amestec de făină de grîu şi făină de secară (pentru U.M. din s. Cocieri, r-nul Dubăsari)” 

preţurile cele mai scăzute au fost propuse de ofertantul SRL „Agro Tiras”. În urma examinării 

documentelor ce constituie oferta operatorului economic menționat la loturile date, s-a constatat că 

acestea corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Se 

propune achiziţionarea loturilor  menţionate de la operatorul economic SRL „Agro Tiras”.  

4. La loturile „Pîine din făină de grîu de cal.I (pentru U.M. din s. Coşniţa, r-nul Dubăsari)”, 

„Pîine din amestec de făină de grîu şi făină de secară (pentru U.M. din s. Coşniţa, r-nul Dubăsari)”, 

„Pîine din făină de grîu de cal.I (pentru U.M. din s. Varniţa, r-nul Anenii Noi)” și „Pîine din amestec 

de făină de grîu şi făină de secară (pentru U.M.  din s. Varniţa, r-nul Anenii Noi)” preţurile cele mai 

scăzute au fost propuse de ofertantul SRL „Dorianis&Co”. În urma examinării documentelor ce 

constituie oferta operatorului economic menționat la loturile date, s-a constatat că acestea corespund 

cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Se propune 

achiziţionarea loturilor  menţionate de la operatorul economic SRL „Dorianis&Co”. 

5. La lotul „Făină de grâu”, unicul ofertant este SRL „Delmix Prim”. În urma examinării 

documentelor ce constituie oferta operatorului economic menționat la lotul dat, s-a constatat că acestea 

corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Totodată, 

reieşind din necesitatea stringentă de asigurare cu produse alimentare a efectivului de militari, se 

propune achiziţionarea lotului menţionat de la operatorul economic SRL „Delmix Prim”. 

6. La loturile „Covrigei uscați (cu mac)” și „Covrigei uscați (cu aromă de vanilie)” preţurile cele 

mai scăzute au fost propuse de ofertantul SRL „Ideea Prim”. În urma examinării documentelor ce 

constituie oferta operatorului economic menționat la loturile date, s-a constatat că acestea corespund 

cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Se propune 

achiziţionarea loturilor  menţionate de la operatorul economic SRL „Ideea Prim”. 

7. La lotul „Covrigei uscați (cu tărîță)” preţul cel mai scăzut au fost propuse de ofertantul SRL 

„Ideea Prim”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta operatorului economic menționat 

la lotul dat, s-a constatat că, produsul ofertat nu corespunde cerințelor solicitate de către autoritatea 

contractantă în documentația de atribuire și anume; s-a solicitat „Covrigei uscați (cu tărîță)”, s-a 

propus „Covrigei uscați din boabe dispersate de grîu încolțit cu adaos de făină de grîu”. 

Astfel, avînd la bază art. 69 alin. 6, lit. b), din Legea 131/2015, se propune de a respinge oferta 

operatorului economic SRL „Ideea Prim”, la lotul „Covrigei uscați (cu tărîță)”, ca fiind neconformă şi 

examinarea următoarei oferte. Următorul preţ pentru lotul „Covrigei uscați (cu tărîță)” a fost propus de 
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către ofertantul SC „Pandus&G” SRL. În urma examinării documentelor ce constituie oferta 

operatorului economic menționat la lotul dat, s-a constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de 

către autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Se propune achiziţionarea lotului menţionat 

de la operatorul economic SC „Pandus&G” SRL. 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea operatorului 

economic 

Prețul ofertei 

(fără TVA)* 

Cantitate și 

unitate de 

măsură (kg.) 

Corespunderea 

cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 

cu specificațiile 

tehnice 

Pîine din făină de 

grîu de cal.I (pentru 

U.M. din mun. 

Bălţi) 

SA „Combinatul de 

Pîine din Bălți” 
316 341,30 

37300,00 

+ + 

SA „Franzeluța” 359 814,45 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

SA „IuginterTrans” 361 437,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Pîine din amestec 

de făină de grîu şi 

făină de secară 

(pentru U.M. din 

mun. Bălţi) 

SA „Combinatul de 

Pîine din Bălți” 
178 101,00 

21000,00 

+ + 

SA „Franzeluța” 201 444,60 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

SA „IuginterTrans” 251 811,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Pîine din făină de 
grîu de cal.I (pentru 

U.M. din r-nul 

Cahul) 

SC „Ecmasan” SRL 398 180,00 

43000,00 

+ + 

SA „Franzeluța” 414 799,50 + + 

SA „IuginterTrans” 416 670,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Pîine din amestec 

de făină de grîu şi 

făină de secară 

(pentru U.M. din r-

nul Cahul) 

SC „Ecmasan” SRL 316 074,00 

33000,00 

+ + 

SA „Franzeluța” 316 555,80 + + 

SA „IuginterTrans” 395 703,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Pîine din făină de 

grîu de cal.I (pentru 
U.M. din s. Lunga,  

r-n Floreşti) 

SA „Combinatul de 

Pîine din Bălți” 
38 164,50 

4500,00 

+ + 

SA „Franzeluța” 43 409,25 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

SA „IuginterTrans” 43 605,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Pîine din amestec 

de făină de grîu şi 

făină de secară 

(pentru U.M. din s. 

Lunga, r-n Floreşti) 

SA „Combinatul de 

Pîine din Bălți” 
22 050,60 

2600,00 

+ + 

SA „Franzeluța” 24 940,76 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

SA „IuginterTrans” 31 176,60 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Pîine din făină de 

grîu de cal.I (pentru 

U.M. din s. 
Cocieri, r-nul 

Dubăsari) 

SRL „Agro Tiras” 98 837,00 

10200,00 

+ + 

SA „IuginterTrans” 98 838,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Pîine din amestec 

de făină de grîu şi 

făină de secară 

(pentru U.M. din s. 

Cocieri, r-nul 

Dubăsari) 

SRL „Agro Tiras” 71 945,00 

6000,00 

+ + 

SA „IuginterTrans” 71 946,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Pîine din făină de 

grîu de cal.I (pentru 

U.M. din s. 

Coşniţa, r-nul 

Dubăsari) 

SRL „Dorianis&Co” 53 200,00 

7000,00 

+ + 

SA „IuginterTrans” 67 830,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Pîine din amestec 

de făină de grîu şi 
făină de secară 

(pentru U.M. din s. 

Coşniţa, r-nul 

Dubăsari) 

SRL „Dorianis&Co” 57 500,00 

5000,00 

+ + 

SA „IuginterTrans” 59 955,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Pîine din făină de 

grîu de cal.I (pentru 

U.M. din s. 

Varniţa, r-nul 

SRL „Dorianis&Co” 88 550,00 

11500,00 

+ + 

SA „Franzeluța” 110 934,75 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

SA „IuginterTrans” 111 435,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 



5 

 

Anenii Noi) 
Pîine din amestec 

de făină de grîu şi 

făină de secară 

(pentru U.M.  din s. 

Varniţa, r-nul 

Anenii Noi) 

SRL „Dorianis&Co” 62 351,00 

6500,00 

+ + 

SA „Franzeluța” 62 351,90 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

SA „IuginterTrans” 77 941,50 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Făină de grâu SRL „Delmix Prim” 66 091,67 11000,00 + + 

Covrigei uscați (cu 

mac) 

SRL „Ideea Prim” 128 981,48 

10000,00 

+ + 

SC „Pandus&G” SRL 166 203,70 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

SA „Combinatul de 

Pîine din Bălți” 
208 330,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

SA „Franzeluța” 270 463,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Covrigei uscați 

(cu aromă de 

vanilie) 

SRL „Ideea Prim” 123 981,48 

10000,00 

+ + 

SC „Pandus&G” SRL 156 944,44 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

SA „Combinatul de 

Pîine din Bălți” 
194 440,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

SA „Franzeluța” 270 463,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Covrigei uscați (cu 

tărîță) 

SRL „Ideea Prim” 121 018,52 

10000,00 

- + 

SC „Pandus&G” SRL 161 944,44 + + 

SA „Combinatul de 

Pîine din Bălți” 
194 440,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

SA „Franzeluța” 299 075,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 
* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 

(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul 

corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 

cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de 

scăzut) s-a solicitat:  

Data solicitării Operatorul economic Informația solicitată 
Rezmatul răspunsului operatorului 

economic 

29.12.2021 

SA „Combinatul de 

Pîine din Bălți” 

Prezentarea documentelor justificative 

şi clarificărilor solicitate la 

documentaţia obligatorie. 

A prezentat informațiile solicitate. 

SRL „Ideea Prim” A prezentat informațiile solicitate. 

SRL „Delmix Prim” A prezentat informațiile solicitate. 

SRL „Dorianis&Co” A prezentat informațiile solicitate. 

SRL „Agro Tiras” A prezentat informațiile solicitate. 

SC „Ecmasan” SRL A prezentat informațiile solicitate. 

05.01.2022 SC „Pandus&G” SRL Prezentarea documentelor justificative A prezentat informațiile solicitate. 

13.01.2022 SA „Franzeluța” Prezentarea documentelor justificative A prezentat informațiile solicitate. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

SRL „Ideea Prim” La lotul „Covrigei uscați (cu tărîță)” - în baza art. 69 alin. 6, lit. b), din Legea 131/2015 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: Pentru fiecare lot în parte 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: nu se referă la procedura în cauză                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut   
(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criter iile 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   

13. Reevaluarea ofertelor: 
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 

Motivul reevaluării ofertelor Refuzul de a semna contractul 

Modificările operate 

Conform scrisorii de înștiințare nr.70/28 din 06.01.2022 

grupul de lucru a înștiințat toți operatorii economici participanți la 

în cadrul procedurii de achiziție, despre rezultatele evaluării. La 

data de 13.01.2022 operatorul economic SC „Ecmasan” SRL, a 

remis în adresa autorității contractante o scrisoare prin care 

comunică despre faptul că refuză semnarea contractului. 

Reieşind din cele expuse mai sus, în temeiul art. 68 alin. (4) lit. 

b) din Legea nr.131/2015, privind achizițiile publice și pct. 93, din 

Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de 

bunuri și servicii, aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor 

nr.115/2021, s-a decis reținerea garanției pentru ofertă în cuantum 

de 1%  la loturile propuse în ofertă, în sumă de 7142,54 lei, 

transferată la contul Agenţiei Asigurare Resurse şi Administrare 

Patrimoniu de către operatorului economic SC „Ecmasan” SRL.  

Următorul ofertant pentru loturile „Pîine din făină de grîu de 

cal.I (pentru U.M. din r-nul Cahul)” și „Pîine din amestec de făină 

de grîu şi făină de secară (pentru U.M. din r-nul Cahul)” este SA 

„Franzeluța”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta 

operatorului economic menționat la loturile date, s-a constatat că 

acestea corespund cerințelor solicitate de către autoritatea 

contractantă în documentația de atribuire. Se propune achiziţionarea 

loturilor  menţionate de la operatorul economic SA „Franzeluța”. 

14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 

atribuire s-a decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 

Denumirea lotului Denumirea operatorului economic 
Cantitate și unitate 

de măsură  (kg.) 

Prețul unitar 

(fără TVA) 

Prețul total 

(fără TVA) 

Prețul total 

(inclusiv TVA) 

Pîine din făină de 

grîu de cal.I 

(pentru U.M. din 

mun. Bălţi) 

SA „Combinatul de Pîine 

din Bălți” 

37300,00 8,481 316341,30 341668,00 

Pîine din amestec 
de făină de grîu şi 

făină de secară 

(pentru U.M. din 

mun. Bălţi) 

21000,00 8,481 178101,00 192360,00 

Pîine din făină de 

grîu de cal.I 

(pentru U.M. din 

s. Lunga,  

r-n Floreşti) 

4500,00 8,481 38164,50 41220,00 

Pîine din amestec 

de făină de grîu şi 

făină de secară 

(pentru U.M. din 

s. Lunga, r-n 
Floreşti) 

2600,00 8,481 22050,60 23816,00 

Pîine din făină de 

grîu de cal.I 

(pentru U.M. din 

r-nul Cahul) SA „Franzeluța” 

43000,00 9,6465 414799,50 448060,00 

Pîine din amestec 

de făină de grîu şi 

făină de secară 

33000,00 9,5926 316555,80 341880,00 
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(pentru U.M. din 

r-nul Cahul) 
Pîine din făină de 

grîu de cal.I 

(pentru U.M. din 

s. Cocieri, r-nul 

Dubăsari) 
SRL „Agro Tiras” 

10200,00 9,68 98736,00 106590,00 

Pîine din amestec 

de făină de grîu şi 

făină de secară 

(pentru U.M. din 

s. Cocieri, r-nul 
Dubăsari) 

6000,00 11,99 71940,00 77700,00 

Pîine din făină de 

grîu de cal.I 

(pentru U.M. din 

s. Coşniţa, r-nul 

Dubăsari) 

SRL „Dorianis&Co” 

7000,00 7,60 53200,00 57456,00 

Pîine din amestec 

de făină de grîu şi 

făină de secară 

(pentru U.M. din 

s. Coşniţa, r-nul 

Dubăsari) 

5000,00 11,50 57500,00 62100,00 

Pîine din făină de 

grîu de cal.I 
(pentru U.M. din 

s. Varniţa, r-nul 

Anenii Noi) 

11500,00 7,70 88550,00 95634,00 

Pîine din amestec 

de făină de grîu şi 

făină de secară 

(pentru U.M.  din 

s. Varniţa, r-nul 

Anenii Noi) 

6500,00 9,59 62335,00 67340,00 

Făină de grâu SRL „Delmix Prim” 11000,00 6,008 66091,67 79310,00 
Covrigei uscați 

(cu mac) 
SRL „Ideea Prim” 

10000,00 12,90 128981,48 139300,00 

Covrigei uscați 

(cu aromă de 

vanilie) 
10000,00 12,40 123981,48 133900,00 

Covrigei uscați 

(cu tărîță) SC „Pandus&G” SRL 10000,00 16,19 161944,44 174900,00 
 

Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.              

Argumentare:  _______________________________________________________________ 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii 
Modalitatea de transmitere 

SRL „Dorianis&Co” 

14.01.2022 prin e-mail 

SC „Ecmasan” SRL 

SRL „Agro Tiras” 

SRL „Ideea Prim” 

SA „Combinatul de Pîine din Bălți” 

SRL „Delmix Prim” 

SA „Franzeluța” 

SA „IuginterTrans” 

SC „Pandus&G” SRL 
(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se  realizează în 

conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice) 
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16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 
 

În cazul în care valoarea estimată a 

contractului este mai mică decât pragurile 
prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 

3 iulie 2015 privind achizițiile publice 

√  6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

□ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace 

electronice și/sau fax □ 

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

□ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace 

electronice și/sau fax □ 

□ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace 

electronice și/sau fax □ 
(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziț iile publice, 

inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al 

Republicii Moldova). 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

 
Denumirea 

operatorul

ui economic 

Întreprinderea: 

Cu capital 

autohton/ Cu 

capital 

mixt/asociere/ 

Cu capital 

străin 

Numărul și 

data 

contractului/ 

acordului-cadru 

 
Cod 

CPV 

Valoarea contractului Termen de 

valabilitate al 

contractului/a 

cordului- cadru 
 

fără TVA 

 

inclusiv 

TVA 

SRL „Dorianis&Co” - 14/63 21.01.22 15811100-7 261585,00 282530,00 25.12.2022 

SRL „Agro Tiras” - 14/64 21.01.22 15811100-7 170676,00 184290,00 25.12.2022 

SRL „Ideea Prim” - 14/65 21.01.22 15811100-7 252962,96 273200,00 25.12.2022 

SA „Combinatul de 

Pîine din Bălți” 

- 
14/66 21.01.22 15811100-7 554657,40 599064,00 25.12.2022 

SC „Pandus&G” SRL - 14/67 21.01.22 15811100-7 161944,44 174900,00 25.12.2022 

SRL „Delmix Prim” - 14/68 21.01.22 15811100-7 66091,67 79310,00 25.12.2022 

SA „Franzeluța” - 14/69 21.01.22 15811100-7 731355,30 789940,00 25.12.2022 

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

doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-

a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de 

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

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor 

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

  

(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 

contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 

131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau 

recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate. 

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării 

procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 

 

  Sergiu VOINU  
 

(Nume, Prenume) (Semnătura) 

 
 

Ex.: Elena Colesnic  

tel.: 022 25 21 28 

e-mail: elena.colesnic@army.md 

mailto:elena.colesnic@army.md



