
775000.00
Buget CNAM;

aLicitatie electronica
Link-ul:
Data:

Link-ul catre planul de achizitii publice publicat:
? Da

e-licitatie.md
Datapublicarii: 18/11/2021 14:42

Link-ul:https://e-licitatie.md/contract-

notice/29370

Nr:ocds-b3wdpl-MD-1637232053800-EV-

1637239335279

\
15800000-6

,,Produse alimentare pentru pacienti SenxVI, anul

2022,,

Bunuri n
-•••••••              X

Nr:                       x

nCererea ofertelor de preturT

Valoarea estimata (lei, fdrd TVA)
Sursa de finan^are

Tehnici i instrumente specifice de atribuire
(dupdcaz)

Anunt de intentie publicat in BAP (dupd caz)

..-••••.-•. l/j . ;/ • ;:    .. .   ._-.-_•
Procedura a fost inclusa in planul de
achizitii publice a autoritatii contractante

Platforma dc achizitii publice utilizata

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portahdui                    guvernamenlal
www. mtender. gov. md)

Expunerea   motivului/temeiului  privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii'   altor  proceduri  decdt    licitafa
deschisd) : ^ :        /

CodCPV

Obiectul achizitiei

Tipul obiectului contractului de achizifie/

acordului-cadru

Procedura de achizifie repetata (dupd caz)
Tipul procedurii de atribuire aplicate

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tatiana, apcriuleni@gmail.com 069895255
https://srcriuleni.md/
srcriuleni@ms.md

024820014
024820014
r-nul Criuleni, or. Criuleni str.Strfan cel Mare 1
1003600153223
r-nul Criuleni, or. Criuleni
IMSP Spitalul Raional Criuleni,

Persoana de contact (nume, prenume, telefon,

e-mail)

Adresa de internet
E-mail oficial
Numar de fax
Numar de telefon
Adresa
IDNO
Localitate
Denumirea autoritatii contractante

1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Nr. ldin 19.01.2022

model-tip

DARE DE SEAMA

^ de atribuire a contractului de achizi|ii publice ?

de incheiere a acordului-cadrun
de anulare a procedurii de atribuireo



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

catre operatorii economici:

Mocrac Natalia
Bita -Bubuioc Odiseea
Alexei Agrici   •

ColtNina  X
Andrei Grig^ras
CurdoVaJSvetlana
Sofrone Lilian

Lilian Prozorovschi

Aspciafii/
administratorii

1003600098573
1002601002055
1016600007719
1002600004030
1003607011922
1014600037741
1007600043788
1010605000089

IDNO •,;:,;:;..:,

,,Telemar,, SRL
,,Floreni,, SRL

SC "VILLA PRODOTTI" S.R.L.
,,Franzelu^a,, SA

SA Fabrica de unt din Floresti
SRL ,,BAGUETTE,,
SRL "Lovis Angro"
I.I. "PROZOROVSKI LILIAN"

Denumirea operatorului economic

8
7
6
5
4
3
2
1.

Nr.

5. Pana la termenul-limitS (15/12/2021 08:00), au depus oferta 8 ofertan(i:

[Indicafi numdrul de zile]

[Indicap sursa utilizatd si data publicdrii]

Termen-limita de depunere si dcschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

Publicate in BAP/alte mijloacclor de

informare (dupd caz)

Rezumatul modificarilor

4.  Modificari operate in documentatia de atribuire:

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

Data transmiterii

Expunerea succinta a raspunsului

Expunerea succinta a solicitarii de

clarificare

Denumirea operatorului economic
Data solicitarii clarificarilor

3.  Clarificari privind documentatia de atribuire:

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

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat
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prezentat

prezentat
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+
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Corespunderea
cu specifica^iile

tehnice
1                                •:    ;

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

Corespunderea
cu cerin^ele de

calificare

450 kg

6000 kg

400 kg

25 kg

600 kg

700 kg

2000 litri

20 kg

1,5 kg

Cantitate
i unitate

de
masura

:erintele sohcitate:

48,375.00

44,199.00

48,900.00
26,555.56

26,555.50

46,332.00

42,780.00

42,413.33

2,416.75

2,416.74
2,270.83

28,890.00

16,391.69
15,750.00
15,749.99

14,495.83

26,000.00

325.00
324.00

323.99

160.01
145.00

74.85

Pre^ul
ofertei
(fara

TVA)*

ofertelor cu <

SRL "Lovis Angro

SA Fabrica de unt
din Floresti

SRL BAGUETTE
SRL "Lovis Angro"

"PROZOROVSKI
LILIAN"

SRL BAGUETTE

SCVILLA
PRODOTTI" S.R.L.

"PROZOROVSKI
LILIAN"

SRL BAGUETTE

,,PROZOROVSKI
LILIAN"

SRL "Lovis Angro"

SA Fabrica de unt
din Floresti

Franzelu^a
SRL BAGUETTE
SRL "Lovis Angro"

"PROZOROVSKI
LILIAN"

SA Fabrica de unt
din Floresti

SRL BAGUETTE

SRL "Lovis Angro"

"PROZOROVSKI
LILIAN"

SRL BAGUETTE

SRL "Lovis Angro"

"PROZOROVSKI
LILIAN"

Denumirea
operatorului

economic

Cascaval tare

Cartofi

Carne de vita

Cacao

Brinza de vaci

Biscuiti

Biochefir 1-2,5%

Bicarbonat      de
sodiu

Acid      citric
alimentar

8.  Denumirea

lotului

7.  Informatia privind corespunderea
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+
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lkg

500 kg

350kg

250 kg

350 kg

250 kg

250 kg

350 kg

3000
bucata

1200 kg

60 kg

283.33

5,210.00
5,083.33

5,037.50

2,625.00
2,537.50

2,528.75

2,917.50
2,791.67

2,518.75

2,566.67
2,625.00

2,528.75

2,292.50
2,292.48

2,292.47

1,812.50
1,875.00

1,806.25

3,616.67
3,647.00

3,549.58

7,333.50

8,892.00

7,470.00
6,700.00

6,250.20
5,772.49

5,732.50

48,375.00

SRL "Lovis Angro"

SRL BAGUETTE
SRL "Lovis Angro"

"PROZOROVSKI
LILIAN"

SRL BAGUETTE
SRL "Lovis Angro"

"PROZOROVSKI
LILIAN"

SRL BAGUETTE
SRL "Lovis Angro"

. "PROZOROVSKI
LILIAN"

SRL "Lovis Angro"
SRL BAGUETTE

"PROZOROVSKI
LILIAN"

SRL "Lovis Angro"
SRL BAGUETTE

"PROZOROVSKI
LILIAN"

SRL "Lovis Angro"
SRL BAGUETTE

"PROZOROVSKI
LILIAN"

SRL "Lovis Angro"
SRL BAGUETTE

"PROZOROVSKI
LILIAN"

,,FranzeluIa,, SA

SRL BAGUETTE

"PROZOROVSKI
LILIAN"

SRL "Lovis Angro"

SRL BAGUETTE
SRL "Lovis Angro"

1.1. "PROZOROVSKI
LILIAN"

SRL BAGUETTE

Vanilina

Crupe de
porumb

Crupe de
orz

Crupe de
mei

Crupe de
griu

Crupe de
gri

Crupe de
arpaca^

Crupe de
arnaut

Chifle

Ceapa
uscata

Ceai
natural

negru
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50 kg

3500 litri

700kg

300 kg

+

+
+

+
+

+

N,
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

1,124.00
1,116.67

36,400.00

21,581.00

21,262.50
20,766.67

9,975.00
9,500.00

3,987.50

3000 kg

350 kg

lkg

500 kg

300 kg

250 kg

"PROZOROVSKI
LILIAN"

SRL "Lovis Angro"

SA Fabrica de unt din
Floresti

SRL BAGUETTE

"PROZOROVSKI
LILIAN"

SRL "Lovis Angro"

SRL BAGUETTE
SRL "Lovis Angro"

"PROZOROVSKI
LILIAN"

120,000.00

96,900.00
96,800.00

4,375.00
4,170.83

4,138.75

170.83

170.82
165.83

16,250.00

16,249.00
14,166.67

7,500.00
6,400.00

6,347.50

2,375.00
2,292.50

2,202.08

579.17
337.50

fructe
Magiun din

Lapte
pasteurizat

Hri^ca

Spaghete

"PROZOROVSKI
LILIAN"

SC "VILLA
PRODOTTI" S.R.L.

,,Floreni,, SRL

SRL BAGUETTE
SRL "Lovis Angro"

"PROZOROVSKI
LILIAN"

SRL BAGUETTE

"PROZOROVSKI
LILIAN"

SRL "Lovis Angro"

SRLBAGUETTE

"PROZOROVSKl
LILIAN"

SRL "Lovis Angro"

SRL BAGUETTE
SRL "Lovis Angro"

"PROZOROVSKI
LILIAN"

SRL "Lovis Angro"
SRL BAGUETTE

"PROZOROVSKI
LILIAN"

"PROZOROVSKI
LILIAN"

SRL „ BAGUETTE,,

Gaini
congelate

Fulgi de
ovas

Frunze de

dafm

Fructe

uscate

Fasole

uscate

Faina de
griu
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150 kg

500 kg

250 kg

10000
bucata

25 Litri

700 kg

1600 kg

600 kg

100 kg

400 kg

3,750.00

2,493.75
2,444.46
2,444.45

16,625.00

6,662.50
6,558.33

6,875.00
6,875.00

6,843.75

24,500.00
19,500.00

19,499.99

187.50

186.46
162.50

9,919.00
9,683.33

9,560.83

13,040.00
10,133.33

9,906.67

57,498.00
39,000.00
34,500.00

1,750.00

1,749.00
1,633.33

3,466.67
3,332.00

3,218.52

1,125.00

SRL BAGUETTE

I.I.   "PROZOROVSKI
LILIAN"

,,Franzelufa,, SRL

SRL "Lovis Angro"

SRL BAGUETTE

"PROZOROVSKI
LILIAN"

SRL "Lovis Angro"

SRL BAGUETTE
SRL "Lovis Angro"

"PROZOROVSKI
LILIAN"

SRL BAGUETTE
SRL "Lovis Angro"

"PROZOROVSKI
LILIAN"

SRL BAGUETTE

"PROZOROVSKI
LILIAN"

SRL "Lovis Angro"

SRL BAGUETTE
SRL "Lovis Angro"

"PROZOROVSKI
LILIAN"

SRL BAGUETTE
SRL "Lovis Angro"

"PROZOROVSKI
LILIAN"

SRL BAGUETTE
,,Lovis Angro,, SRL

,,Villa Prodotti,,SRL

SRL BAGUETTE

"PROZOROVSKI
LILIAN"

SRL "Lovis Angro"

SRL "Lovis Angro"
SRL BAGUETTE

"PROZOROVSKI
LILIAN"

SRL BAGUETTE

Pesmefi
macinati

Paste fainoase

Pasta de rosii

Oua

Ofet de masa
9%

Orez

Morcov

Crenvusti de

calitate
supenoara

Mazare verde

conservata

Mazare

uscata lefuita
intreaga
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+

+

+
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5kg

800 kg

1000 litru

200 litri

300 kg

1500 kg

200 kg

2kg

8000 kg

800 kg

3000 kg

1,166.67

812.50

94,519.98

90,112.00

33,320.00
33,319.98

31,983.33

2,575.00
1,724.00
1,700.00

10,557.00

11,115.00
10,750.00

9,037.50

784.00
766.67

708.33

516.66

516.65
516.64

80,792.80

49,966.67
46,830.00

46,526.67

142,500.00

125,725.00
125,724.00
120,000.00

SRL "Lovis Angro"

"PROZOROVSKI
LILIAN"

SRL "Lovis Angro"

SA Fabrica de unt din
Floresti

SRL BAGUETTE
SRL "Lovis Angro"

"PROZOROVSKI
LILIAN"

"PROZOROVSKI
LILIAN"

SRL BAGUETTE
SRL "Lovis Angro"

SA Fabrica de unt din
Floresti

SRL BAGUETTE
SRL "Lovis Angro"

"PROZOROVSKI
LILIAN"

SRL BAGUETTE
SRL "Lovis Angro"

"PROZOROVSKI
LILIAN"

SRL BAGUETTE

"PROZOROVSKI
LILIAN"

SRL "Lovis Angro"

,,Franzelufa ,,SA

"PROZOROVSKI
LILIAN"

Floreni

"VILLA PRODOTTI"
S.R.L.

SRLBAGUETTE

"PROZOROVSKI
LILIAN"

SRL "Lovis Angro"

,,Telemar,, SRL

Verdeata
uscata

Unt 72,5%

Ulei vegetal
de floarea
soarelui

Sucuri
naturale in

asortiment

Smantanal5%

Sfecla rosie

Sare iodata

Piper  negru
boabe

Piine de faina
de griu

Piept de gaina

Pete congelat
" Hec"



10

Mostrele au fost prezentate in
termen de 3 zile

Mostrele nu au fost prezentate

Mostrele au fost prezentate in
termen de 3 zile

Mostrele nu au fost prezentate

Mostrele au fost prezentate in
termen de 3 zile

Mostrele au fost prezentate in
termen de 3 zile

Mostrele au fost prezentate in
termen de 3 zile ^V

\

Rezmatul raspunsului
operatorului economic

Solicitarea mostre
Lotul 35 - Crenvusti de
calitate superioara

Solicitarea mostre
Lotul 35 - Crenvusti de
calitate superioara

Solicitarea mostre
Lotul 7- Carne de vita
Lotul 21- Fulgi de ovas

Solicitarea mostre
Lotul 42- Pete congelat "
Hec"

Solicitarea mostre
Lotul 9 - Cascaval tare
Lotul 52 - Unt 72,5%

Solicitarea mostre
Lotul 27- Gaini congelate

Solicitarea mostre
Lotul 35 - Crenvusti de
calitate superioara
Lotul 44 - Piept de gaina

Informatia solicitata

" Baguette" SRL

Lovis Angro " SRL

II,, Prozorovski
Lilian,,

,,Telemar,,SRL

"Fabrica de unt
Floresti" SRL

" Floreni" SRL

,,Villa Prodotti" SRL

Operatorui
economic

01-10/616
din
22.12.2021

01-10/616
din
22.12.2021

01-10/607
din
16.12.2021

01-10/607
din
16.12.2021

01-10/607
din
16.12.2021

01-10/607
din
16.12.2021

01-10/607
din
16.12.2021

Data
solicitarii

* In cazul utilizdrii licitatiei electronice se va indica pretul ofertei finale
(Informatia privind "Corespunderea cu cerinfele de calificare" $i "Corespunderea cu specificafiile
tehnice ", se va consemna prin: „ + " in cazul corespunderii siprin „ -" in cazul necorespunderii)

9.  Pentru elucidarea unor neclaritati sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

cerintele stabilite in documentajia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anoi mal de scazut) s-
a solicitat:\

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

2000 kg

1600 kg

1500 kg

19,889.20
19,889.20

23,696.00
21,706.67

21,213.33

10,750.00
13,605.00

10,099.99

1,420.85

,,Franzelii(a,, SA

SRL BAGUETTE
SRL "Lovis Angro"

"PROZOROVSKI
LILIAN"

SRL "Lovis Angro"
SRL BAGUETTE

"PROZOROVSKI
LILIAN"

SRL BAGUETTE

Paine de
secara

Zahar tos

Varza
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Modificarile operate

Motivul reevaluarii ofertelor

14. Reevaluarea ofertelor:

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

Total

Total
Punctajul calculat

Ponderea

Ponderea

Denumire factorul n

Denumire factorul 1

Denumirea operatorului economic n
Ponderea

Ponderea

Denumire factorul n

Denumire factorul 1

Denumirea operatorului economic 1

Valoarea din ofertaFactorii de evaluare

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

13. Informa^ia privind factorii de evaluare aplicap:

(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pref

sau cel mai bun raport calitate-cost)

\
12. Criteriul de atribuire aplicat:

V Preful cel mai scazut ?

Costul cel mai scazut ?
Cel mai bun raport calitate-pret ?
Cel mai bun raport calitate-cost ?

11. 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 aceluiai ofertant: [IndicafiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Pentru Lotul 33 Crenvusti de calitate
superioara,, oferta operatorului economic,,
Lovis Angro ,,SRL al doilea dupdpref se
respinge, nu au fost prezentate mostrele,
respective evaluare pe acest lot afost

imposibild.

Pentru Lotul 33 ,,Crenvusti de calitate
superioara,, oferta operatorului economic,,
Villa Prodotti,,SRL pe primul loc dupdpret se
respinge la prezentarea mostrelor s-a depistat
cd nu corespund cu cerintile din specificatia

Jehnicd

Motivul respingerii/descalificarii

„ Lovis Angro ,,SRL

,,Villa Prodotti,, SRL
Denumirea operatorului economic

10. Ofertantii respinsi/descalificati:
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6855,30

2402,50

340,00

6045,00

3054,50

3022,50

3034,50

2750,96

2167,50

4151,50  \

7920,00

804<L00

6879,00

X.

5303^7,00

^8679,94

50896,00

2725,00

31200,00

17395,00

28080,00

395,00

89,82

Prefultotal
(inclusiv
TVA) :.-,,

6347,50

2002,08

340,00

5037,50

2528,75

2518,75

2528,75

2292,47

1806,25

3459,58

7333,50

6700,00

5732,50    x

44199,00

26555,50

42413,83

2270,00

28890,00

14495,83

26000,00

323,99

74,85

Pretultotal
(fara TVA)

21,16

8,01

283,33

10,08

7,23

10,08

7,23

9,17

7,23

9,88

2,44

5,58 •   ...

95,54

98,22

4,43

106,03

90,83

48,15

20,71

13,00

16,20

49.90

Pre^ul unitar
(faraTVA)

300 kg

250 kg

1.0 kg

500 kg

350 kg

250 kg

350 kg

250kg

250 kg

350 kg

3000 kg

1200 kg

60 kg

450 kg

6000 kg

400 kg

25 kg

600 kg

700 kg

2000 Litru

20 kg

1,5 Kg

Cantitate si
unitate de

masura

II,, Prozorovski

Lilian

II,, Prozorovski

Lilian

,,Lovis Angro,,

SRL

II,, Prozorovski

Lilian

II,, Prozorovski

Lilian

II,, Prozorovski

Lilian

II,, Prozorovski

Lilian

II,, Prozorovski

Lilian

II,, Prozorovski

Lilian

II,, Prozorovski

Lilian

,,Franzelu(a,, -

SA

,,Lovis Angro,,

SRL •

II,, Prozorovski

Lilian

SA Fabrica de
unt din Floresti

II,, Prozorovski

Lilian

II,, Prozorovski

Lilian

,,Lovis Angro,,

SRL

SA Fabrica de
unt din Floresti

II,, Prozorovski

Lilian,,

SA Fabrica de
unt din Floresti

II,, Prozorovski
Lilian,,

11,, Prozorovski

Lilian,,

Denumirea
operatorului
eeonomic

22.Fasole

uscate

21.Faina de
griu

2O.Vanilina

19.Crupe de
porumb

18.Crupede

orz

17.Crupe de
mei

16.Crupe de
griu

15.Crupe de
gri

H.Crupede

arpaca

13.Crupe de

arnaut

12.Chifle

ll.Ceapa

uscata

lO.Ceai
natural negru

9.Cascaval

tare

8.Cartofi

7.Carne de
vita

6.Cacao

5.Brinzade
vaci

4.Biscui|i

3.Biochefir 1-
2,5%

2.Bicarbbnat
de sodiu

1. Acid citric
alimentar

Denumirea
lotului

15. In urma examinari, evaluarii si compararii ofertelor depuse tn cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizi^ie publica/acordului-cadru:
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9760,00

850,00

619,96

9037,50

708,33

516,64

6,03

3,54

258,32

1500 kg

200 kg

2kg

II,, Prozorovski

Lilian

II,, Prozorovski

Lilian

,,Lovis Angro,,

SRL

anulat

55832,0046526,6758,158800 kg,,Villa Prodotti,,

SRL

anulat

2640,00

7870,00

8212,50

23399,99 x
\

ll^^,00

10699,20
X,

69000,00

2098.80

3862,22

1340,00

39305,00

24920,00

4785,00

116160,00

4966,50

204,98

19498,80

2444,45

6558,33

6843,75

19499,99

9560,83

9906,67    x

57498,00

X

1749,00

3218,52

1116,67

36400,00

20766,67

3987,50

96800,00

14,19

204,98

16249,00

16,30

13,12

27,38

1,95

13,66

6,19

95,83

17,49

8,05

22,33

10,40

29,67

13,29

32,267

11,83

170,82

32,50

150 kg

500 kg

250 kg

10000 Bucata

25 Litru

700 kg

1600kg

600 kg

100 kg

400 kg

50 kg

3500 Litru

700 kg

300 kg

3000 kg

350 kg

1,00 kg

500 kg

,,Lovis Angro,,

SRL

,,Lovis Angro,,

SRL

II,, Prozorovski

Lilian

II,, Prozorovski

Lilian

,,Lovis Angro,,

SRL

II,, Prozorovski

Lilian

II,, Prozorovski

Lilian

,,Baguette,,

SRL

,,Lovis Angro,,

SRL

II,, Prozorovski

Lilian

,,Lovis Angro,,

SRL

SA Fabrica de
unt din Floresti

„ Lovis Angro,,

SRL

II,, Prozorovski

Lilian

" Floreni" SRL

II,, Prozorovski

Lilian

II,, Prozorovski

Lilian

II,, Prozorovski

Lilian

46.Sfecla rosie

45.Sare iodata

44.Piper negru
boabe

43.Piinede
faina de griu

42.Piept de
gaina

41.Pete
congelat"
Hec"

4O.Pesmefi
macinati

39.Paste
f^inoase

38.Pasta de
rosii

37.0ua

36.0^et de
masa 9%

35.0rez

34.Morcov

33.Crenvusti
de calitate
superioara,

32.Mazare
verde
conservata

31 .Mazare
uscata lefuita
intreaga

3O.Magiun din
fructe

29.Lapte
pasteurizat

28.Hrica

27.Spaghete

26.Gaini
congelate

25.Fulgi de
ovas

24,Frunze de
dafin

23.Fructe
uscate
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? 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii
prin mijloace electronice i/sau fax ?

? 11 zile in cazul transmiterii comunicarii prin

mijloace electronice si/sau fax ?

? 11 zile in cazul netransmiterii comunicarii
prin mijloace electronice si/sau fax ?

Z ? 6 zile in cazul transmiterii 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

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 achizi^iile publice

(Informarea operatorilor economici implicafi in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizifii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie

2015 privind achizitiile publice)
17. Termenul de asteptare pentru incheierea contractului:

e-mail

e-mail

e-mail

e-mail

e-mail

e-mail                 ^
e-mail

e-mail

Modalitatea de tntasmitere
• • •••'•••^ • //•   A''\/. •• •

28.12.2021
28.12.2021
28.12.2021
28.12.2021
28.12.2021
28.12.2021
28.12.2021
28.12.2021

Data transmiterii

,,Telemar,, SRL

,,Floreni,, SRL
SC "VILLA PRODOTTI" SRL
,,Franzeluta,, SA

SA Fabrica de unt din Floresti
SRL ,,BAGUETTE,,
SRL "Lovis Angro"
I.I. "PROZOROVSKI LILIAN"

Denumirea operatorului
economic

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

Anularea procedurii de achizi^ie publica:

In temeiul art. 71 alin.lit.

Argumentare: 

21480,00

22910,40

10907,99

975,00

97320,00

38380,00

2040,00

11400,00

19889,20

21213,33

10099,99

812,50

90112,00

31983,33

1700,00

10557,00

9,94

13,26

6,73

162,50

112,64

31,98

8,50

35,19

2000 kg

1600 kg

1500 kg

5kg

800 Kg

lOOOLitru

200 Litru

300 kg

,,Franzeluta,,

SA

II,, Prozorovski

Lilian

II,, Prozorovski

Lilian

II,, Prozorovski

Lilian

SA Fabrica de
unt din Floresti

II,, Prozorovski

Lilian

,,Lovis Angro,,

SRL

SA Fabrica de
unt din Floresti

54.Paine din
faina de secara

53.Zahar tos

52.Varza

51.Verdea|a
uscata

5O.Unt 72,5%

49.Ulei
vegetal de
floarea
soarelui

48.Sucuri
naturale in
asortiment

47.Smintina

15%
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Pre{ul cel mai scdzut ?

Costul cel mai scdzut ?

(indicati suma cu TVA)

(DA/NU)

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

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

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

Au fost aplicate criterii pcntru achizifii publice durabile (achizitii
verzi)?

19. Informatia privind achizitii publice durabile (achizitii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul in care la procedura de achizitie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate i s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturipentru care aufost aplicate criterii de durabilitate);

31.07.2022

31.07.2022

31.07.2022

31.07.2022

31.07.2022

31.07.2022

31.07.2022

al
contractult
i/acordului

-cadru

Termen de
valabilitatt

116 160,00

558^2,00

\

29400,00

260 342,00

69000,00

53689,96

305 954,70

inclusiv

TVA

96800,00

46526,67

27 222,^0

236 158,00

57498,00

44152,75

265 548,00

rara tva

Valoarea contractului

158000
00-6

158000
00-6

158000
00-6

158000
00-6

158000
00-6

158000
00-6

158000
00-6

Cod
CPV

12.01.2022

.11.01.2022

06.01.2022

19.01.2022

10.01.2022

12.01.2022

05.01.2022

MD-
1637232053800
-7

MD-
1637232053800
-4

MD-
1637232053800
-5

MD-
1637232053800
-3

MD-
1637232053800
-6

MD-
1637232053800
-2

MD-
1637232053800
-1

NumSrul
si data

contractului/ acordului-cadru

intrepniiderea:
Cu capital
autohton/
Cu capitai

mixt/asociere/
Cu capital

strSin

,,Floreni,, SRL

SC "VILLA
PRODOTTI"
S.R.L.

,,Franzelu(a,, SA

SA ,,Fabrica de
unt din Floresti,,

SRL
,,BAGUETTE,,

SRL "Lovis
Angro"

I.I.

"PROZOROVSKI
LILIAN"

Denumirea
operatorului

economic

(Selectati termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achizifile publice, inclusiv a termenelor de a$teptare, se efectueazd in conformitate cu
prevederile TITLULUIIVCapitolulI (Calcularea Termenului) al Codului CivilalRepubliciiMoldova).

18. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:
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\

\

(Nume, Prenume)

de l

H

Conducatorul grupului de lucru pentru achizitii:

om ot n

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de asteptare pentru incheierea

contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum i cd in cazul depunerii contestatiilor si/sau

receptiondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate si solutionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizifii confirmd corectitudinea desfdurdrii procedurii

de achizifie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Cel mai bun raport calitate-pre} o

Cel mai bun raport calitate-cost o























Model-tip

DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizitii publice x 
de incheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

Nr.l Din 24,01.2022 .

1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante L ic e u l  t e o r e t i c  S . l . B a r a n o v s k i

Localitate G a g a u z i a , s . C o p c e a c

IDNO 1 0 1 1 6 0 1 0 0 0 6 6 4

Ad resa S t r . C e a p a e v , l

Numar de telefon 0 2 9 4 5 0 5 0 3

Numar de fax
E-mail l i c e i c o p . b u h @ y a n d e x . c o m

Ad resa de internet
Persoana de contact U z u n  S e rg e i

2. Date eu privire la proccdura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate cererea ofertelor de preturi
Tipul obiectului contractului de 
achizitie/acordului-cadru

B u n u r i  x S e rv ic i i  □ L u c ra r i  □

Obiectul de achizitie З а к у п к а  п р о д у к т о в  п и т а н и я  н а  2 0 2 2  г о д

hCod CPV 1 5 8 0 0 0 0 0 - 6

Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerii procedurii de atribuire (in cazul 
aplicarii altor proceduri decat licitalia deschisa 
sau cererea ofertelor de pre\uri)

Цена и качество товаров

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

N r:  ocds-ЬЗ wdp 1 -M D -1641287055105

L in k -u l :

h t t p s : / / a c h i z i t i i . i u d / r u / p u b l i c / t e n d e r / 2 1 0 4 9 6 0 7 /

Data si ora deschiderii ofertelor D ata :  1 4 .0 1 .2 0 2 2  O ra :  1 4 .0 0

Anunt de intentie publicat in BAP Nu D a  □ 
D a ta :  
L in k -u l :

Anunt de participare publicat in ВАР/ 
Jnvitatia de participare transmisa

N r:

L in k -u l :

D a ta  p u b l ic a r i i  
t r a n s m i te r i i :  0 4 . 0 1 .2 0 2 2

Tehnici si instrumente specifice de atribuire N u  □ a c o r d - c a d r u a  s i s t e m  d i n a m i c  d e  
a c h i z i t i e o  1 ic i ta t ie  e l e c t r o n i c a  x 
c a t a lo g  e l e c t r o n i c a

Sursa de finantare
B u g e t  d e  s ta t  x 
B u g e t  C N A M  □ 
B u g e t  C N A S  □
S u r s e  e x t e r n e  □
A l t e  su r se :  [ indicati]

Valoarea estimata (lei, fora TVA) 7 0 4 6 6 5

mailto:liceicop.buh@yandex.com
https://achizitii.iud/ru/public/tender/21049607/


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

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare
S R L ” D U S A & C O ” 1 3 .0 1 .2 0 2 2
S R L « B A G U E T T E » 1 3 .0 1 .2 0 2 2

SRL «S lavena Lux» 0 4 .0 1 .2 0 2 2

SRL «Fabrica  de  unt din Floresti» 1 3 .0 1 .2 0 2 2

4. Clarificari privind documentatia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care au fast, solicitate clarificari)

Data solicitarii clarificarilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinta a rezumatului 
dcmersului
Data transmiterii
Raspunsul la demers E x p u n e r e a  s u c c in t a  a  r a s p u n s u lu i :

Contestarea documentatiei de atribuire N u  □ D a  □

5. Modificari operate in documentatia de atribuire:
| (Se va completa in cazul in care au fast operate modificari)

Rezumatul modificarilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de 
informal'e (dupa caz)

In d ica t i  s u r s a  u t i l i z a ta  si d a t a  p u b l ic a r i i :

Transmise operatorilor economici Tnregistrati D ata :

Termcn-limita de depunere si deschidere a 
ofertelor prelungit

N u  □
D a  □ C u  z i le

6. Pana la termenul-limita (data 14.01.2022, ora 14: 00), au fost depuse 5 oferte:

Denumirea operatorilor 
economici

IDNO Asociatii/administratorii

S R L ” D U S A & C O ” 1007603005859 Кхирижиу A.
SRL « B A G U E T T E » 1014600037741 Чеботарь В.
S R L  «S lavena  Lux» 1002600003240 Смирнов A.
SRL «Fabrica  de unt din  
Floresti»

1003607011922 Григораш П.

D e s c h i d e r e a  o f e r t e l o r  a  a v u t  l o c  l a  d a t a  d e  1 4 . 0 1 . 2 0 2 2  o r a  1 4 : 0 0 .  

O f e r t e  i n t a r z i a t e  (dupa  caz):

Denumirea operatorilor 
economici

Data, ora prezentarii Notificari privind 
restituirea ofertelor

7. Documented ce constituie ofcrfa:

2



Denumirea operatorilor 
economici

Propunerea
tehnica

Propunerea
financiara

DUAE Garantia 
pentru oferta

(dupa caz)
S R L ” D U S A & C O ” + 4 * + -

S R L « B A G U E T T E » + + + -
S R L  «S lavena  Lux» + "f + -

SRL «Fabrica  de  unt din  
Floresti»

"H + -

(Informafia privind documentele prezentate se va consemna prin: „ + ” in cazul prezentarii, „ - ” in cazul 
neprezentarii)
Constatari/Comcntarii (dupa caz): ________________________________________

8. Modalitatea de evaluare:

P e n tru  f ie c a re  lot x P e n t ru  m a i  m u l t e  lo tur i  c u m u la t e  □ P e n t ru  to a te  lo tu r i le  □

A l te  l im ita r i  p r iv in d  n u m a r u l  d e  lo tu r i  c a r e  
p o t  fi a t r ib u i te  a c e lu ia s i  o f e r t a n t
J u s t i f i c a re a  d e c iz ie i  d e  a  n u  a t r ib u i  c o n t r a c tu  1 
p c  lo tur i

9. Criteriul de atribuire aplicat:

Criteriul aplicat *Denumirea si numarul lotului (aceasta rubrica se va completa in cazul in 
care in cadrulprocedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de 
atribuire)

prefu l ce l  m a i  s c a z u t  x 
co s tu l  cel m a i s c a z u t  
ce l  m a i  bun  ra p o r t  c a l i t a t e -p r e f  □ 
ce l  m a i  bun  r a p o r t  c a l i t a t e - c o s t  □

Л о т № 1  Молочная продукция - с а м а я  н и з к а я  ц е н а

Л о т  № 2  Мясная продукция- с а м а я  н и з к а я  ц е н а
Л о т  № 3  Хлебобулочные изделия - с а м а я  н и з к а я  ц е н а

Л о т  № 4  Овощи и фрукты - с а м а я  н и з к а я  ц е н а

Л о т  № 5  Различные продукты питания- с а м а я  н и з к а я  ц е н а

10. Informatia privind ofertele depuse:

! Г
: |

Nr.
lot

: ■' : .у;

Denumirea
lotului

1 1
Un

ita
te

a 
de

 m
as

ur
a

v
 

•• 
• 

' 
__

_1
1 J

Ca
nt

ita
te

a

Operatori economici
S R L ”
D U S A & C O
5J
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ТЕ»
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(Informatia privind corespunderea OE cu specificatiile tehnice se va indica prin: „ + " in cazul 
corespunderii si prin „ - ” in cazul necorespunderii)

Constatari/Comcntarii (se completeaza in cazul in care specificatiile tehnice ale unui OE nu 
corespund cerintelor stahilite in documentatia de atribuire, cu expunerea neconformitatii)

*Informa(ia privind factorii de evaluare se prezinta astfel:
(Se va completa tabelul de m aijos pentru loturile care au fast atribuite in baza criteriilor: cel 
mai bun raport calitate-pre( sau cel mai bun raport calitate-cost)

Denumirea factorului de evaluare si 
ponderea fiecarui factor Valoarea din oferta Punctajul calculat

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

D e n u m i r e a  lo tu lu i (se va indica punctajul 
total per lot)

F a e to ru l  1

F a c to ru l  n

D e n u m i r e a  lo tu lu i i
(se va indica punctajul 

total per lot)

F a c to ru l  1

F a c to ru l  n

* Informatia privind rezultatele licilatiei electroniee:
(Se va completa tabelul de mai jos in cazul aplicarii licilatiei electroniee)

Denumirea operatorului economic Runda 1 Runda n
L o tu l  3  a c h iz i t ia  nu  a v u t  lo c Prctul fara TVA/noile 

valori
Pretul fara TVA /node 

valori
O p e r a to ru l  e c o n o m i c  1
O p e r a t o r u l  e c o n o m i c  n

L o tu l  n Pretul fara TVA /node 
valori

Pretul fara TVA /node 
valori

4



O p e r a t o r u l  e c o n o m i c  1

O p e r a t o r u l  e c o n o m i c  n

11. Clasamentul ofertelor in urma aplicarii criteriilor de atribuire

D e n u m i r e a  lo tu lu i Clasamentul Denumirea operatorului 
economic

Pretul ofertei fara 
TVA/Punctajul acumulat

Молочная продукция 1 S R L  «Fab rica  de unt din  
Floresti»

1 2 3 7 0 5

2 B a g u e t te  S R L 1 3 4 4 0 3

3
Мясная продукция и

1 S R L  «S lavena  Lux» 2 4 9 4 1 6 , 6 7

2 B a g u e t t e  S R L 2 8 6 9 2 4

Хлебобулочные изделия 11
0 a c h iz i t ia  nu a v u t  loc

Овощи и фрукты п S R L ” D U S A & C O ” '5 9 2 8 1 ,4 8

1 B a g u e t t e  S R L 6 4 2 0 2

2
Различные продукты 
питания

п S R L  «S lavena  Lux» 3 1 5 9 1 2 , 6 0

1

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:

Operatorul economic

-ffLvjjC:

Documenlul
si/sau

inforrnatia
solicitata

Data transmiterii Raspunsul operatorului economic

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerintele stabilite in 
documentatia de atribuire:

Data solicitarii documentelor confirmative: _ 
Data prezentarii documentelor confirmative:

Denumirea operatorului 
economic

Se indica documentele confirmative privind selectia si calificarea OE 
conform documentatiei de atribuire (inclusiv DU A E)

L ot ul 1

D
en

um
ir

e
do

cu
m

en
t

O p e r a to ru l  e c o n o m i c

L otu l  n

D
en

um
ir

e
do

cu
m

en
t

O p e ra to ru l  e c o n o m ic

14. Ofertantii respinsi/descalificati:
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Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descalificarii
___________________________________________________

f

ilj |j

■! !'•
jl|:

ij |i;;-

i i i ’лк

P
|

Nota* In cazul in care oferta operatorului economic clasat pe primul Joe mi a corespuns cu 
cerintele stabilite in documentatia de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzator un 
label identic celui de la pet. 14.

15. In urina examinari si evaluarii ofertelor depuse in cadrul proceduri de atribuire, in baza 
deciziei grupului de lucru nr. 1 din 17.01.2022 s-a decis atribuirea contractului de 
achizitie publica/acordului-cadru:

Denumirea lotului Operatorul 
economic desemnat 

castigator

Cantit
atea

Pretul unitar fara 
TV A

Pretul total
fara TVA

Pretul total cu
TVA

М о л о ч н а я
п р о д у к ц и я S R L  « F ab rica  de  

unt din F lo res ti»

1 2 3 7 0 5 1 3 3 6 1 0

Мясная
продукция

S R L  «S la ve n a  Lux» - - 2 4 9 4 1 6 , 6 7 2 9 9 3 0 0

О в о щ и  и ф р у к т ы S R L ” D U S A & C O ” - - 5 9 2 8 1 ,4 8 6 6 8 6 0

Р а зл и ч н ы е
п р о д у к ты
п и т а н и я

S R L  «S la ve n a  Lux» 3 1 5 9 1 2 , 6 3 7 0 5 2 6

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

Eienumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL” D U S A & C O ” 17.01.2022 e-mail
d u s a .c o  1 @ g m a l . c o m

S R L « B A G U E T T E » 17.01.2022 e-mail b a g u e t t e c a h u l @ m a i  1 .ru
S R L «S laven a  Lux» 17.01.2022 e-mail

l i d i a . c u r d o v a @ s la v e n a . m d
S R L «Fab rica  de unt din  
F loresti»

17.01.2022 e-mail m i l k m a r k @ i n b o x . r u

Nota* Informarea 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.

17. Grupul de lucru a respectat tcrnienul de asteptare pentru incheierea contractului de:

In; c a zu l  in c a r e  v a l o a r e a  e s t i m a t a  a  c o n t r a c tu lu i  
e s te  mai mica d e c a t  p r a g u r i l e  p r e v a z u te  la ar t .  2 
al in .  (3) al L eg i i  nr. 131 d in  3 iu l ie  2015 p r iv in d  
ac h iz i t i i l e  p u b l ic e

x 6 zile in  c a z u l  t r a n s m i t e r i i  c o m u n ic a r i i  p r in  
mi j lo a c e  e l e c t ro n  ice s i / s a u  fax

□ 11 zile in  c a z u l  n e t r a n s m i t e r i i  c o m u n ic a r i i  p r in  
m i j l o a c e  e l e c t r o n i c e  s i / s au  f a x

In c a z u l  m c a r e  v a l o a r e a  e s t i m a t a  a  c o n t r a c tu l u i  
c s te  egala sau mai mare d e c a t  p r a g u r i l e  
p r e v a z u te  la ar t .  2 a l in .  (3) al L e g i i  nr. 131 d in  3 
iu l ie  2015 p r iv in d  a c h iz i t i i l e  p u b l ic e

□ 11 zile in  c a z u l  t r a n s m i te r i i  c o m u n ic a r i i  p r in  
m i j lo a c e  e l e c t r o n i c e  s i / s au  f a x

□ 16 zile in  c a z u l  n e t r a n s m i t e r i i  c o m u n ic a r i i  p r in  
m i j l o a c e  e l e c t r o n i c e  s i / s au  fax

6
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Nota* Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a 
termenelor de asteptare, se efectueaza in conformitate cu prevederile TITLULUIIV Capitolul 
/j (Calcularea Termenului) al Codului Civil, si implicit, art. 261 (I), 264 (4) si 265.

24. Contractele de achizi îe incheiate:

N
r.
d/
0

■ ■ . Denumirea operatorului 
economic, (IDNO)

N u ma r 
ul

contrac
tului

Data
contractul 

о i
Cod CPV

Valoarea contractului Ferine 
nul de 
valabil 
itate a 
contra 
ctului

fara TVA cu TVA

1 SRL «Slavena Lux» №5 24 .01.2021 15800000-6 565329.27 669826.00 31 . 12.2022

2 SRL” DUSA&CO” №6 24 .01.2021 15800000-6 59281.48 66860.00 31 . 12.2022

-) . J SRL «Fabrica de unt din 
Floresti»

№7 24 .01.2021 15800000-6 123705.00 133610.00 31 . 12.2022

25. Anularea procedurii de achizitie publica:

In temeiul art. 71 alin. lit

If-

A rg u m e n ta re :____________________________ ___________________________ _________________ __________

Prin prezenta dcire de seama, grupul de lucru declarei cd termenul de asteptare pentru 
incheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptand cazurile prevazute 
de art. 32 alin. (3) a! Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum si cd 
in cazul depunerii contestatiilor, aceastea an fost examinate si solutionate.

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru ac/tizi(ii confinnd corectitudinea 
desfdpirdrii procedurii de achizifie, fap t pentru care poartd rasp under e conform 
prevederilor legale in vigoare.

Conducatorul grupului de lucru pentru achizitii:

Uzun Serghei
(Nume, Prenume)
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ARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice !

Nr.4 din 2I ranuarie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autoritdtii contracrtante IMSP SR Cahul
Localitate Mun.Cahul
IDNO I 009603003 860
Adresa Str.Stefan cel Mare.23
Numir de telefon 0299t2-24-48
Numir de fax
E-mail oficial anticamera@,gmail. com
Adresa de internet Spital.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Tatrana Arteni, te1.076700112. e-
mail : off,rce. srcahul(Egmail. com

2. Date cu privire la proceduna de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire zrnlicate nCererea ofertelor de preturi
Procedura de achizi{ie repetatiil (dupd caz) ocds-b3 wdp 1 -MD- 1 6 3817 537 4888

ocds-b3wdp 1 -MD- 1 6 39 5 5 122007 5

Nr
Nr

Tipul obiectului contractului de achizitiel
acordului-cadru

Bunuri r

Obiectul achizitiei Produse petroliere pentru anul2022 (repetat III
Cod CPV 09 1 00000-0
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuiye (in cazur apticdrii
altor proceduri decdt licitatia deschisd)

Procedura de :rtribuire (se va indica din c:adrul
portalului guvernantental
www.nntender,Eg!,tnd

Nr: ocds-b3 wdp 1 -MD- I 64061 4581239
Link-ul:
https ://zLchi zitii.mdh o lpublic/tend er I 21 0 493 5 5 I
Data public drii:27 .12.2021

Platforma de achizitii publice utilizati r achizitii.md;

Procedura a fost inclusi in planul de
achizi{ii publir:e a autoriti{ii contractante

rDa
Link-ul cdtre planul de achizitii publice publicat:
https ://spital.md/plan-achizitiilor-an ul-2022-
provizoriu/

Anunf de interrtie publicat in BIAP (dupd caz) Data:

Link-ul:
Tehnici si instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru lSistem dinamic de achizigie
aLicitatie electronici lCatalos electronic

Sursa de finanfare rBuget de stat; rBuget CNAM; rBuget CNAS;
rSurse externe; lAlte surse: flndicatil

Valoanea estimati Aei, fdrd TV4) 362 000,00

3. Clarificdri privind documentatia de atribuire: nu a fost



Data solicitirii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintd a solicitirii de

clarificare
Exnunerea succint[ a rispunsului
Data transmiterii

(Se va completa tn cazul in care ctu fost solicitate clarfficdri)

4, Modificiri operate in documenta{ia de atribuire: nu a fost

(Se va completa in cazul tn care ou fost operate modfficdri)

6. Informafii privind oferteft: depuse,si documentele de calificare pi aferente DUAE prezentate de

cltre operatorii economicii:

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn 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 calificare))

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

Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (dupd caz)
[Indicali sursa utilizatd Si data publicdrii]

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

[Indicali numdrul de zile]

5. PAni la termenul-limiti (dlata 10 ianuarie 2022, ora 15:00), au depus oferta 3 ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

1. Vento Retail S.R.L. 10096000447t2 Bors Isor
) Petrom Moldova SRL r 002600045798 Tukhov Aneel

3. Lukoil-Moldova SRL l 00260000s897 Isavev Fevruz

Denumire document
Denumirea oDeratorului economic

l.Vento
Retail S.R.L.

2.Petrom
Moldova SRL

3.Lukoil-
Moldova SRL

6e
D)ocumentele ce constituie oferta

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

Pronunerea financiard prezentat prezental prezenlal

DUAE Drezentat prezentat prezenlal

Garanlia pentru ofert[
khtnd caz)

prezenrar prezentat prezen@t

Se

Documente de calificare
va consmna prin: prezentat, neprez€ntat, nu c'orespunde

Cerere de oarticioare. conform anexei nr.7 prezentat prezental prezenlal

Declaralie privind valabilitatea ofertei, confo,rm anexei
nr.8

prezentat prezenlal prezentat

Certificat a contului bancar prezentat prezentat prezentat

Extras din Resistru de Stat a Persoanelor Juridice prezentat prezentat prezentat

Lipsa datoriilor fatd de bugetul national prezentat Drezental prezentat

Lista statiilor PECO prezentat Drezentat prezentat

Certificat de conformitate sau alt certifcat echivalent ce

confrmd calitatea produselor petroliere oferite

prezental prezenlat prezentat



Denumirea lotului Denumirea operiatorului
economlcl

Pre(ul
ofertei

(fdrd TVA)*

Cantitate qi

unitate de
mdsurd

Corespunderea
cu cerintele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Produse petroliere
pentru anul
2022 (repetat III)

Vento Retail S.R.L. 334 352,90 I lot + +

Petrom Moldovre SRL 334 500.83 + +

Lukoil-Moldova SRL 339 290,25 + T

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

8. Pentru elucidarea unor neclaritili 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:

9. Ofertan{ii respingi/descalilica(i:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificirii
Petrom Moldova SRL Pret propus maiorat
Lukoil-Moldova SRL Pret propus maiorat

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot I
11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai sclzut I
(In cazul tn care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor

indica toate criteriile de atribuiret aplicate qi denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factoriji de evaluare aplicafi:

(Se va completa pentru loturile cctre 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 tn care ofertele qufost reevaluate repetat)

Motivul reevaluirii ofertelor
Modific[rile operate

14. in urma examinlri, evalulrii gi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizil ie publica/acordului-cadru:

Data
solicitirii

Operatorul econ,omic Informa{ia solicitatd Rezmatul rispunsului
operatorului economic

Factorii de eval.uare Valoarea din ofert5 Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea



Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate ;i
unitate de

mIsurl

Pre{ul unitar
(flrn TVA)

Pre{ul total
(fnrn TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Produse
petroliere
pentru anul2022
(repetat IIf)

Vento Retail
S.R.L.

334352,90 401311.60

Benzind Ai 95 l0 990 L 16,43 1 80565,70 216722,80

Motorind Euro 11040L tlql 153787,20 I 84588,80

Anularea procedurii de achizigie public6:

intemeiul art.71 alin. lit

Argumentare:

(lnformarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii se realizeazd tn

conformitate cu prevederile art. 3I al Legii nr I 3 I din 3 iulie 201 5 privind achiziliiLe publice)

16. Termenul de a,steptare pentru incheierea contractului:

(Selectalitermenuldeasteptarerespectat.CalculareatermenelorpreydzutedeLegeanr. l3l din3iulie20l5privindachiziliilepublice,
inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd in conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al
Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

18. Informa(ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul in care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durqbilitate ;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 Modalitatea de transmitere

Petrom Moldova SRL Nr.01-40 din 13.01.2022 SIA RSAP, e-mail
Lukoil-Moldova SRL Nr.01-40 din 13.01.2022 SIA RSAP, e-mail
Vento Retail S.R.L. Nr.01-40 din 13.0I.2022 SIA RSAP, e-mail

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este mai micd
decdt pragurile prevlzute laart.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3

iulie 2015 privind achizifiile publice

D 6 zile in cazul transmiterii comuniclrii prin mijloace
electronice qiisau fax o
fl l l zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin mijloace
electronice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatA a contractului este egal6 sau

mai mare decdt pragurile prevdzute la arL.2 alin. (3) al Legii nr.

131 din 3 iulie 2015 privind achizi{iile publice

tr 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin miiloace
electronice gi/sau fax n

Z 16 zi\e in cazul netransmiterii comunicdrii prin mijloace
electronice si/sau fax n

Denumirea
operatorului

econemic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strlin

Numirul
gi data

contractuluii
ar:ordului-cadru

Cod CPV

Valoarea
contractului

Termen de valabilitate
al

contractului/acordulu i-
cadru

Vento Retail
S.R.L.

Cu capital
mixt/asociere

Nr.29 2t.0t.2022 09 I 00000-0
334352,90 401311,60 3t.t2.2022



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

(DA/NU)

(indicali suma cu TVA)

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

Prelul cel mai scdzut n

Costul cel mai scdzut z

Cel mai bun raport calitate-pre1 a

Cel mai bun raport calitate-cost z

Prin prezentu dare de seamd, grupul de lucru declard cd lermenul de aqteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate ofost respectat (excepfind cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice ), precam qi cd tn cazul depunerii contesta(iilor Ei/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceaslea au fost examinate ;i solulionate.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:
/b. /aCu-

Q,{ume, Prenume)



DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizi{ii publice рriп рrосеdчrа de negociere firi publicarea
рrеаlаЬilй а uпui апчп{ de participare

Nr. 5 din 1,].0L2022

1. Date сu privire la autoritatea contractantf,:

2, Date сч privire la procedura de аtriЬчirе:

Dепumirеа autoritйtii contractante SeTviciul Tehnolosii Informationale al MAI
Localitate Mun.Chisinйu
IDNo 1013601000521
Adresa mun. ChiEinбu, str, V. Alecsandri пr.42
Nчm5r de telefon 022-25-52-69
Nчmir de fax 022-25-56-|7
E-mail oficial sti@mai.gov.md
Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Anastasia Caraivanova, tel. 022-255-528
anastasia.caraivanova@mai,gov. md

Tipul procedurii de atribuire aplicate пСеrеrеа ofertelor de preluri пLicitalie deschisё

]Negociere йrё publicarea prealabilй а unui anunl
de participare пАltеlе: flпdicatil

Рrосеdчrа de achizi{ie rереtаtй (duрd caz)
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri п Serviciil Luсrйri п

obiectul achizitiei Servicii de expediere а poqtei

Cod СРY 64 l l 0000-0
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
аlеgеrеа procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd)

Potrivit аrt. 56 din Legea 1З1/2015, privind
achiziliile publice,,,Negocierea Jdrd publicarea
prealabild а uпui апuп| de participare"
HG nr. 59912020, репtru арrоЬаrеа Regulamentului
cu privire la achizi{iile publice folosind procedura
de negociere;
HG пr. 82l120|2, pentru арrоЬаrеа tarifelor la
serviciile pogtale de Ьаzб prestate de lntreprinderea
de Stat ,,Pogta Moldovei" 9i de filialele acesteia.

Рrосеdurа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
portalului guvеrпаmепtаl wyyw, mtепdеr. goy. md)

Nr: -

Link-ul:-
Data publicёrii:-

Platforma de achizi{ii publice utilizati п achizitii,md; п e-licitatie.md; п yptender.md;
l nu se арliсё

Апчп{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) Data:-
Link-u1:-

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(duрd caz)

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie
пLicitalie electronici пСаtаlоg electronic
l пu se арliсй

Sчrsа de fiпап{аrе lBuget de stat; пВugеt CNAM; пBuget CNAS;
пSursе exteme; пАltе surse: [Iпdicati|

Yаlоаrеа estimati aei, fdrd ТVД) 350 000,00

1



3. СIаrifiсйri privind documenta{ia de atribuire: nu sunt;

4, Modificiri operate in documenta{ia de аtriЬчirе: nu sunt;

5. Рf,пi la termenul,Iimitй (data 30 noiembrie 2021, оrа 11.00), au depus oferta 1ofertant:

б. Informa{ii privind ofertele depuse pi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate
de сitrе operatorii economici:

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа documeпtelor prezeпtate se уа iпdiса iп coпformitate сu ceriп|ele diп
dосumепtа|iа de atribuire ;i se va сопsеmпа рriп; prezeпtat, перrеzепtаt, пч соrеýрuпdе (iп cazul
сdпd dосuпепtul afost рrеzепtаt, dar пu соrеsрuпdесеriп|еlоr de calificare))

7. Iпfоrmа{iа privind corespunderea ofertelor сч сеriп{еlе solicitate:

Pre}/cost stabilit printr-un act normativ ноtйrirеа
.l1.2012 serviciiIe

Stat..Posta Moldovei" si de filialele acesteia

* iп cazul utilizdrii ticitasiei electroпice se ча iпdiса pre\ul фrtеi fiпаlе
(Iпfоrmа|iа priviпd "Corespuпderea cu сеriп|еlе de calfficare" ;i "Corespuпderea сu specфca|iile
tеhпiсе" , se va сопsеmпа рriп; ,, * " iп cazul corespuпderii si рriп ,,-" iп cazul пecorespuпderii)

Nr. Dепчmirеа ореrаtоrчlчi economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. IS (Po;ta Moldovei" \00260002з242 Rоmап COJUHARI

Dепчmirе document
Dепumirеа
ореrаtоrчlчi

есопоmiс
IS "Poqta Moldovei"

Documentele се constituie oferta
cererea de participare prezeпlat
Рrорuпеrеа tehnicй рrех,епtаt
Рrорuпеrеа fiпапсiаrй рrеzепtаl
DUAE prezeпtat

Dосumепtе de calificare
Se уа сопsmпа рriп: рrеzепtаt,

перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе
Extras/Decizie de inregistrare а
intreprinderii

prezeпtat

Rechizite Ьапсаrе prezeпtat
Informa{ii generale despre ofertant prezeпtat

Dепumirеа lotului
Dепчmirеа
ореrаtоrчlui

economic

Pre{ul
ofertei
(Iага

тVА)*

Cantitate gi

unitate de
mйsчri

Соrеsрuпdеrеа
cu cerin{ele de

calificare

Соrеsрчпdеrеа
сu specifica{iile

tehnice

Servicii de expediere
а poqtei

IS "Poqta
Moldovei" 350 000,00

1

Serviciu
+ +

*NOTA: Pret/cost а fost

2



8. Репtru еlчсidаrеа чпоr neclariti{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei
Сu СеriП{еlе stabilite in documenta{ia de аtriЬчirе (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de
scizut) s-a solicitat: nu sunt,

9. Ofertan{ii respinqi/descalificafi: пu sunt.

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

Pentru fiесаrе lot l
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitйri privind пumйrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [IпdicayiJ

Justificarea deciziei de а пu atribui contractul ре loturi:

11. Сritеriчl de atribuire aplicat:

Pre|ul cel mai scёzut l
costul cel mai scёzut п
Cel mai bun raport calitate-pre1 п
Cel mai Ьuп rароrt calitate-cost п

(iп cazul tп care tп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multе criterii de atribuire, se yor
iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)

12. Informa{ia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i: nu se aplicб.

(Se va completa peпtru loturile care аu fosl atribuite iп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-
pre| sаu cel mai Ьuп raporl calitate-cost)

l3. Rеечаluаrеа ofertelor: nu se арliсё.

14. iп urmа examiniri, evaluirii qi соmраrйrii ofertelor depuse iп саdrчl procedurii de
atribuire s-a decis:

15. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de lчсrч репtrч achizi{ii:

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizi|ii se realizeqzd iп coпformitate cu prevederile art. 3l al Legii пr, ]3] diп 3 iulie
20I5 priviпd achizi|iile publice)

1б. Теrmепчl de aqteptare репtrч incheierea contractului: пu se арliсй;

rеа сопtrастulul ое acnlzlue pu acordulLll-c ru
Dепumirеа lotului Dепчmirеа

ореrаtоrчlui
economic

Cant.;i
U/п{

Рrе{чl чпitаr
(fйrй ТVА)

Рrе{чl total
(fПrй ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv
тчА)

Servicii de expediere
а poqtei

1S "Poqta
Moldovei"

1

Sеrчiсiu
291 666,66 291 666,66 350 000,00

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

IS "Poqta Moldovei" 16.|2.202| Nr.8/7-9569
e-mail



[n cazul iп саrе чаlоаrеа estimatё а contractului este
mai miсё dесбt рrаgчrilе prevёzute lаап,2 alin. (З)
al Legiinr. l3l din З iulie 20l5 privind achizi}iile
publice

П б zile in cazultransmiteriicomunicёriiprin mijloace
electronice si/sau fax п
П l l zile in cazul netransmiterii comunicЁrii рriп mijloace
electronice gi/sau fax п

In cazul in саrе valoarea estimatй а contractului este

egali sau mai mаrе decбt pragurile prevёzute la art.2
alin. (3) al Legii пr. 13l din 3 iulie 20l5 ргiчiпd
achiziliile publice

П l l zi|e iп cazul transmiteгii comunicёrii рriп mijloace
electronice qi/sau fax n

П lб zile in cazul netransmiterii comunictrrii рriп mijloace
electronice ;i/sau fax n

17. Contractul de achizifie/acordubcadru incheiat:

Рriп рrеzепtа dare de sеаmй, grupul de luсru declard сd tеrmепul de asteptare репtru iпсhеiеrеа
сопtrасtului/сопtrасlеlоr iпdicate afost respectal (ехсерlапd cazurile prevdzute de art. 32 аliп. (3) al Legii пr.
131 diп 3 iulie 2015 priviпd achiziYiile publice ), precum;i сd iп cazul depunerii coпtesta|iilor qi/sau
recep|ioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе qi sоlu|iопаtе.

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de lucru репtru achizi|ii сопfirmd соrесtйudiпеа desfdsurdrii procedurii
de achizi|ie, fapt репtru care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm

Preqedintele grupului de luсrч репtru achizi{ii:

Dепчmirеа
ореrаtоrчlчi

economic

Nчmйrчl
qi data

contractului
Cod СРY

yаlоаrеа contractului Теrmеп de
valabilitate al
contractuluifйrй ТVА inclusiv ТyА

iS "Poqta
Moldovei"

Nr. 14
17.01,2022

641 10000-0 29l 666,66 350 000,00 з1.12.2022

ffi

4



DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizi{ii publice рriп рrосеdчrа de negociere firi publicarea
prealabili а чпчi апuп{ de participare

Nr.3 din 05.01.2022

l. Date ou рriчiге la autoritatea contractantё:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Dепчmirеа autoritйtii contractante Serviciul 'Геhпоlоgii Iпfоrmаliопаlе al MAI
Localitate Mun.Chisinйu
IDNo 1 01 зб0 l 00052 1

Adresa mun. Chisinёu, str, V. Alecsandri nr.42

Numйr de telefon 022-25-52-69
Nчmir de fax 022-25-56-|7
E-mail oficial ili@.чцаr,gау-щd

Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепLlmе,
tеlеfоп, e-mail)

Anastasia Саrаiчапоча, tel, 022-255-528

апаýlаýiа,с_аIд"yаца_ш@!па_i,gqу.цrd

Tipul procedurii de atribuire aplicate пСеrеrеа ofertelor de preluri пLicitalie deschisi

JNegociere йrё publicarea prealabilб а uпui
anunt de participare nAltele: flпdiсаtil

Рrосеdчrа de achizi{ie repetati (duрd caz)

Tipul оЬiесtчlui contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri п Serviciil Lucrёri п

Obiectul achizi{iei Servicii de securizare а transportului de date
(semnal foto qi video) |а 7З de posturi de
sr,rpraveghere din 65 de intersectii сйtrе сепtrul
de monitorizare al Beneficiarului, рrесчm 9i
servicii privind amplasarea qi alimentarea сч
energie electricё а echipamentelor de prelucrare
qi transmitere а semnalului video Ei foto la
nodurile telecomunicationale.

Cod СРV 725 l 0000-3
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisй)

I{G nr. 96512014 pentru арrоЬаrеа
Regulamentului privind organizarea 9i

functionarea Sistemului automatizat de
supraveghere а circulatiei rutiere,,Controlul
traficului" 9i modificarea Concep{iei Sistemului
automatizat de supraveghere а circtrlaliei rutiere

,,Controlul trafi cului";
t]G пr. 59912020, pentru aprobarea
Regulamentului сu pTivire la achiziliile publice
folosind procedura de negociere.

Рrосеdчrа de atribuire (se vа iпdiса diп
cadrul portalului guvеrпаmепtаl
w;ww, mt е пdеr. яоч, |цj)

Nr: -

Link-ul:-
Data publicйrii:-

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



f nu se арliсй
Апчп{
caz)

de inten{ie publicat in ВАР (dupa Data:-

Link-ul:-
Tehnici qi instrumente specifice de
аtriьчirе
(dupd caz)

пАсоrd-саdru пSistem dinamic de achizilie
пLicitalie еlесtrопiсё BCatalog electronic
I nu se арliсё

Sчrsа de fiпап{аrе lBuget de stat; пВugеt CNAM; пВugеt СNДý
qýцrsе externe; пАltе sursc: Ilпdica|i|

Vаlоаrеа estimatй Qei, /iirй ТVД) l 233 300,00

Сlаrifiсёri privind documentatia de atribuire: пч sunt;

Modificйri operate iп documentalia de atribuire: пч sunt;

РАпй la termenul-limitй (data 0з,12,2021, оrа 15:00), au depus oferta l ofertant:

6, Informa{ii privind ofertele depuse ;i documentele de calificare Ei аfеrепtе DUAE prezentate
de сйtrе ореrаtоrii economici:

(IПfОrmа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdica iп сопfоrmitаtе сu
сеriп|еlе diп dосumепtа|iа de atribuire si se уа сопSеmпа рriп; рrех,епtаt, перrеzепtаt, пч
соrеsрuпdе (iп cazul сdпd dосumепtul а fost рrеzепtаt, dar пч corespuпdeceriпYelor tle
саlфсаrе))

7. Iпfоrmаliа privind corespunderea оfеrtеlоr cu cerintele solicitate:

3.

4.

ý

Nr. Denumirea ореrаtоrulчi economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. IP.,,Serviciul Tehnologia Informaliei gi
securitate ciberneticй" 1003600096694 Gheorghe PANTAZ

Dепumirе document
Dепчmirеа
ореrаtоrчlчi

economic
IP.,,Serviciul Tehnolo gia Informa{iei gi Securitate

сiьеrпеtiсй"
Documentele се constituie оfеrtа

Propunerea tehnicй prezentat
Propunerea financiarй prezeпtat

Dосumепtе de calificare
Se уа сопsmпа рriп: prezeпtat,

перr е z епtаt, пu с or е sрuпdе
Extras/Decizie de inregistrare а
intreprinderii

рrеzепtаt

Rechizite Ьапсаrе prezeпtat
Informatii generale despre
ofertant

prezeпtat

Dепчmirеа lotului
Dепчmirеа

ореrаtоrului
есопоmiс

Рrе{ul оfегtеi
(fhrа ТVА)*

cantitat
eýi

u nitate
de

mДsurй

Соrеsрuпdеr
еа сU

сеriп{еlе de
calificare

Согеsрчпdеrеа
сч ýpecificatiile

tehnice



servicii de sесчrizаrе а
tгansportului de date (semnal
foto 9i video) la 73 de posturi de

supraveghere din 65 de
interseclii сйffе centrul de
monitorizare al Beneficiarului,
рrесчm 9i servicii privind
amplasarea qi аlimепtаrеа сu
епеrgiе electricё а

echipamenteloг de рrеluсrаге 9i
transmitere а semnalului video Ei
foto la nodurile
telecomunicationale.

IP,,Serviciul
Tehnologia

Informatiei 9i
securitate

сiьеrпеtiсй"

1 156 ||4,92
1

Serv
+ +

8. Репtru elucidarea чпоr neclaritali sau сопfiппаrеа чпоr date privind corespunderea ofertei cu
cerintele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal de
scёzut) s-a solicitat: пч sunt.

9. Ofertanlii respin;i/descalifica{i: пч ýunt.

l0. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

Репtru fiесаrе lot l
pentru mai multe loturi cumulate п
репtru toate loturile п
Alte limitёri privind пчmёrul de loturi care pot fi atribuite aceluia;i ofertant: [IпdicasiJ

Justificarea deciziei de а пч atribui contractul ре loturi:

1 1. Criteriul de atribuire aplicat:

Рrе{ul cel mai scёzut l
costul cel mai scйzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre1 п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

12. Informatia privind factorii de evaluare aplicati: пu ýе aplici.

13, Reevaluarea ofertelor: пч se aplicй.

14. in urrпа ехаmiпёri, ечаluёrii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire
s-a decis:

Atribui lui de achizitie publicй/acordului-cadtrlDuшеа contractulul lzltle publlca/acordulul ru
Denumirea lotului Denumirea

operatorului
economic

Cant. qi
U/M

Рrе{ul uпitаr
(fйrй ТVА)

Рrе{чl total
(fйrf, ТVА)

seгvicii de securizare а
transportului de date (semnal foto
qi video) la 73 de posturi de
supraveghere din 65 de inteгsec{ii
сёtrе сепtrul de monitorizare al
Beneficiarului, рrесum qi servicii
privind аmрlаsаrеа 9i a|imentarea
cu епеrgiе е|есtriсй а

есhiраmепtеlоr de рrеIчсrаrе ýi

lP,,Serviciul
Tehnologia

Informaliei gi

securitate
сiьеrпеtiсй"

1 Serviciu | 156 ||4,92 l 156ll4,92



trапsmitеrе а semnalului video qi

fоtо la поdurilе
telecomunica{ionale.

15. Iпfоrmаrеа opelatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii:

Dепчmirеа ореrаtоrчlui
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

IP,,Serviciul Tehnologia
Iпfоrmа{iеi 9i Securitate

сiьеrпеtiсё"

lз.l2.202| Nr.8/7-9414
e-mail

16, Теrmепul de aqteptare репtru incheierea contractului: пч se aplici;

1 7. Contractul de achizilie/acordul-cadru incheiat :

Dепumirеа
operatorului

economic

Nчmirчl
Ei data

contractului
Cod СРV

vаlоаrеа contractului Теrmеп de

valabilitate al
сопtrасtчlчifiri ТVА inclusiv ТvА

IP,,Serviciul
Tehnologia

Informatiei gi

securitate

сiьеrпеtiсй"

Nr.4
0з,01.2022 725 l 0000-3 156l|4,92 |56lI4,92 з1.12.2022

рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de luсrч declard сd tеrmепul de asteptare репtrч iпcheierea
coпtractului/contractelor iпdicate afost respectat (ехсерtdпd cazurile preydzute de art. 32 аliп. (3) al Legii
пr. ]3] diп 3 iulie 20I5 priviпd achizi|iile publice ), рrесum si сd iп cazul dерuпеrii coпtesta|iilor si/Йu
recep|ioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aufost ехаrпiпаtе si soluyioпate,

Рriп prezeпta dare de seamd, grupul de lucru репlrч achi. itudiпеа desfasurdrii
procedurii de achiziyie, fapt репtru care poartd rdsрuпdеrе

Preqedintele grчрulчi de lчсrч репtrч achizi{ii:

gale iп vigoare.

Igor BIVOL

In cazul in саrе valoarea estimatй а contractului
este mai micЁ dесбt pragurile ргечёzчtе la аrt.2
alin. (3) alLegiinr. 13l din З iulie 20l5 privind
achiziliile publice

П б zile in cazul transmiterii соmuпiсЁrii prin mijloace
electronice gi/sau fax п
П l l zile in cazul пеtrапsmitегii соmчпiсёrii prin
miIloace electronice qi/sau fax п

ln cazul in саге чаlоагеа estimatб а contгactului
este еgаlё sau mai mаrе dесбt рrаguгilе
prevёzute la аП.2 alin. (З) al Legii пr. l З l din 3
iulie 20l5 pгivind achiziliile publice

П l l zile iп cazul transmiterii соmuпiсёrii рriп mijloace
еlесtrопiсе gi/sau fax п

П l б zile in cazul netransmiterii соmчпiсёrii рriп
mijloace electronice Ei/sau fax п



DARB DE SЕАМД

de аtriЬчirе а сопtrасtulчi de achizi{ii publice рriп рrосеdчrа de negociere fЁrй publicarea
prealabili а uпui апчп{ de participare

Nr.4 din 05.01.2022

1. Date сч рriчirе la ачtоritаtеа contractantfl:

2. Date сu privire la рrосеdurп de аtriЬuirе:

Dепчmirеа autoriti(ii contractante serviciul Tehnolosii lпfоrmаtiопаlе al МдI
Localitate Mun.ChiEinйu
IDNo 1 0 1 360l 00052 l
Adresa muп. Chisinёu, str. V. Alecsandri пr,42
Nчmйr de telefon 022-25-52-69
Numflr de fax 022-25-56-17
E-mail oficial sti@,mai.gov.md
Adresa de internet
Persoana de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
е-mаil)

Anastasia Саrаiчапоча, lel. 022-255-528
anastasia.caraivanova@mai. gov.md

Tipul procedurii de аtriЬuirе aplicate пСеrетеа оfеrtеlоr de preluri пLicitalie deschis1
JNegociere йrй publicarea prealabilё а unui anunt
de participare пАltеlе: Ilпdicatil

Рrосеdчrа de achizitie repetati (dupd caz)
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
асоrdului-саdrч

Bunuri п Servicii l Luсrёri п

Obiectul achizi{iei Servicii de administrare tеhпiсё qi men}inere а
Sistemului informalional automatizat de
supraveghere а circula{iei rutiere "Controlul
Traficului".

Cod СРV 50324 1 00-3
Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind
аlеgеrеа procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia
deschisd)

HG пr. 96512014 pentru арrоЬаrеа Regulamentului
privind organizarea 9i func{ionarea Sistemului
automatizat de supraveghere а circulatiei rutiere
,,Controlul Traficului" qi modificarea Concepliei
Sistemului automatizat de supraveghere а
circulaliei rutiere,,Controlul Trafi cului";
HG nr. 59912020, pentru арrоЬаrеа Regulamentului
cu privire la achiziliile publice folosind procedura
de negociere.

Рrосеdчrа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
р о r t alului guу е rпаm е пt al www. mt е пdе r. gоv. m d)

Nr:
Link-u1:-
Data publicйrii:

Platforma de achйi{ii publice utilizatй п achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md;
l nu se арliсё

Апчп! de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) Data:-
Link-ul:-

Tehnici qi iпstrчmепtе specifice de аtriЬuirе
(dupd caz)

пАсоrd-саdru пSistem dinamic de achizilie
пLicitalie еlесtrопiсй пCatalog electronic
l пu ,е арliсё

1



Sчrsа de fiпап{аrе fBuget de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS;
пSursе externe; пАltе surse: [IпdicayiJ

Yаlоаrеа estimatй aei, fdrd ТVД) 603 б00,00

3. Clarificiri privind documenta{ia de аtriЬчirе: nu sunt;

4. Modificйri operate in documenta{ia de atribuire: nu sunt;

5. РАПi la termenuI-Iimitй (data 03.12.202l, оrа 15:00), au depus oferta 1 ofertant:

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de саlifiсаrе qi aferente DUAB prezentate
de сitrе operatorii economici:

(IпfоrmаУiа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se уа iпdiса iп coпformitate сч cerin|ele diп
dосumепtа|iа de atribuire si se vа сопsеmпа рriп; prex,entat, перrех,епtаt, па соrеsрuпdе (iп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu corespuпdeceriп|elor de calfficare))

7, Informa{ia privind соrеsрuпdеrеа ofertelor cu сеriп{еlе solicitate:

* iп cazul utilizdrii licitayiei electroпice se уа iпdiса pre|ul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmа|iа priviпd "Corespl,tпderea сu сеriп|еlе de саlфсаrе" si "Corespunderea cu specфca|iile
tеhпiсе" , se va сопsеmпа рriп: ,,l" iп cazul corespuпderii si рriп ,,-" iп cazul пecorespuпderii)

Nr. Dепчmirеа operatorului есопоmiс IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. IP,,Serviciul Tehnologia Informaliei qi

s ecuritate Сiьеrпеtiсй" 1 00з600096694 Gheorghe PANTAZ

Dепumirе dосчmепt
Dепumirеа
operatorului

economic
IP,, S erviciul Tehnolo gia Informatiei si S ecuritate СiЬеrпеtiсй"

Documentele се constituie oferta
Propunerea tehnicй prezeпtat
Propunerea financiarй prezeпlat

Documente de calificare
Se уа сопsmпа рriп: prezeпtat,

перrеzепtаt, пu core sрuпdе
Extras/Decizie de inregistrare а
intreprinderii

prezeпtat

Rechizite Ьапсаrе prezeпtat
Informa{ii generale despre ofertant prezeпtat

Dепчmirеа lotului Denumirea
ореrаtоrчlчi есопоmiс

Рrе{ul оfеrtеi
(tйrа TVA)*

cantitate
gi unitate

de mtrsчгi

Соrеsрчпdеrеа
сч cerintele de

саlifiсаrе

Соrеsрчпdеrеа
сч specifica{iile

tehnice
Servicii
tehnicй

de

9i

administrare
mentinere а

Sistemului informalional
automatizat de supraveghere
а circulaliei rutiere
"Controlul Тrаficului"

IP,,Serviciul
Tehnologia

Iпfоrmа!iеi qi

secLrritate
с iьегпеtiсё"

603 590,40
l

Sеrч
+ +
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8. Репtrч elucidarea чпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei
cu cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de
scЁzut) s-a solicitat: nu sunt.

9. Ofertan{ii respingi/descalifica{i: nu sunt.

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

Pentru fiecare lot l
pentru mai multe loturi cumulate п
репtru toate loturile п
Alte limitйri privind пumёrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: [Iпdica|iJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre}ul cel mai scёzut l
costul cel mai scёzut п
Се1 mai bun raport calitate-pret п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

(iп cazul iп сqrе tп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multe criterii de atribuire, se чоr
iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)

12. Informa{ia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i: nu se арliсё,

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

13. Rеечаluаrеа оfеrtеlоr: nu se арliсё.

14. in urmа ехаmiпйri, evaluйrii qi соmраrйrii ofertelor depuse in саdrчl procedurii de
аtriЬчirе s-a decis:

ibuirea contractului dt

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grчрчlчi de luсrч pentru achйi{ii:

Atribuirea contractului de achizi ie publica/acordulu cadru:
Dепчmirеа lotului Dепчmirеа

ореrаtоrчlчi
есопоmiс

Cant. qi U/M Pre{ul чпitаr
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(fПrП ТVА)

servicii de administrare
tehnicй qi menlinere а
Sistemului informalional
automatizat de supraveghere а
circulaliei rutiеrе "Controlul
Traficului"

IP ,,Serviciul
Tehnologia

Informatiei 9i
securitate

сiьегпеtiсб"

Serviciu 603 590,40 603 590,40

Dепчmirеа ореrаtоrчlчi
economic

Data transmiterii Modalitatea de trапsmitеrе

IP,,Serviciul Tehnologia Informaliei 9i
securitate Сiьеrпеtiсё"

lз,12.2021 Nr.8/7-9415
e-mail



(Iпformarea operatorilor есопоmiсi implica|i |п procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizi|ii se realizeazd iп ioпfoimitite сu prevederile art. 3I а[ Legii пr. ] з ] diп з iulie
20I5 priviпd achizi|iile publice)

1б. Теrmепчl de aqteptare репtrч incheierea contractului; nu se aplica;

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

рriп prezeпta dare de sеаmd, grupшl de luсrч cleclard сd lеrmепul rlе a;teptare репtrч iпсhеiеrеа
сопtrасtului/сопtrасtеlоr iпdicate afosl respectat (ехсерtапсl cazurile prevdzate di art. зЭ аliп. (З) al Legii
пr. 13l diп 3 iulie 2015 priviПd achiziliile publice )l PreCUm qi сd tп cazul сlерuпеrii coпtestaliilor Ei/saurecep|ioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceaslea aufost ехаmiпаtе qi soluyioпite,

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupal de lucru репtrч achizi|ii it udiпе а desfdg ar drii р ro с е d ur ii
de achizi|ie, fapl репtru care роаrlй riispunclere сопfоrm tп vigoare.

Preqedintele grupului de lчсrч pentru achizi{ii:

In cazul in саrе чаlоаrеа estimatё а contractului este
mai miсё decбt рrаgчrilе рrечёzчtе |а ari.2 atin. (З)
aI Legiinr. l31 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

П б zile iп cazul transmiterii соmчпiсбrii рriп mijloace
electronice ýi/sau fax п
п 1l zile in саzulпеtrапsmitеriiёоБйБаrliрrь m{loace
electronice gi/sau fax п

Iп cazul iп саrс чаlоаrеа estimata а сопtrасtчlui este
еgаlё sau mai mаrе dесбt рrаgurilе ргечйzutе la ап.2
alin. (3) al Legiinr. l3l din 3 iulie 20l5 privind
achiziliile publice

П lI zile in cazultransmiterii .оrnчпiЙ.iф.in ,[bu."
electronice gi/sau fax п

П lб zile iп cazuI netransmiterii СоmчпБаrlфriп mlфасе
electronice Ei/sau fax п

Dепumirеа
operatorului

economic

Nчmirчl
qi data

contractului
Cod СРV

valoarea contractului Теrmеп de
valabilitate al
contractuluiйri ТVА incIusiv ТVА

IP,,Serviciul
Tehnologia

Informa}iei gi

securitate
сiьеrпеtiсй"

Nr.5
03,01.2022 50324 1 00-3 бOз 590,40 603 590,40 з|,l2.2022
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model-tip

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziţii publice X 
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 autorităţii contractante Liceul Teoretic „V.Moscov mun. Ceadir-Lunga
Localitate mun. Ceadir-Lunga str.Lenin 112
1DNO 1011601000608
Adresa mun. Ceadir-Lunga str.Lenin 112
Număr de telefon (0291)27802
Număr de fax (0291)21737
E-mail oficial Shcola l@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail)

Civirjic Tatiana

2.
Date cu privire la procedura de atribuire:

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

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

Bunuri X Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei alimentare pentru liceul teoretic V.Moscov.
Cod CPV 15000000-6
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: Ocds-b3Wdpl-MD-1640844948823
Link-ul httns://achizitii.md/ru/Dublic/tender/21049480/
Data publicării:30.12.2021

Platforma de achiziţii publice utilizată X achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data:3 0.12.2021

Link-ul: httDs://achizitii.md/ru/public/tender/21049480/
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 628796.00

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

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

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

1
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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 11.01.2022, ora 13:00), au fost depuse 20 oferte:

Denumirea operatorilor economici IDNO Asociaţii/administratorii

1. SRL «Docita-Prim» Lot 1 1003611011482 Кывыржик П.С
2. SA “IUGinterTRANS” Lot 1 1003610000214 Patloja Ivan

3. SRL Baguette Lot 2 1014600037741 Cebotari Valentin
4. SRL”Slavena Lux” Lot 2 1002600003240 Стоянов И.И.
5. SRL “Meatpromcom” Lot 2 1017611004399 CALIN Anatolii
6. SR L"Nivali-Prod" Lot 2 1006600010112 Grâdinaru Sergiu

7. SRL”Slavena Lux” Lot 3 1002600003240 Стоянов И.И.
8 . “Fabrica de u n t d in  Floresti” Lot 3 1003607011922 Grigoras Pavel
9.SRL Baguette Lot 3 1014600037741 Cebotari Valentin
10.SRL”Serviabil” Lot 3 1003600030995 Ангелуца Татьяна
19.SRL “Chiupon” Lot 3 1002611001093 Chiulafli Anna

12“Fabrica de u n t d in  Floresti” Lot 4 1003607011922 Grigoras Pavel
13. S.A.”JLC” Lot 4 1002600005059 Belan Elena
14.SRL Baguette Lot 4 1014600037741 Cebotari Valentin
15.SRL “Serviabil” Lot 4 1003600030995 Ангелуца Татьяна

16. SRL Baguette Lot 5 1014600037741 Cebotari Valentin
17.î.î.„Şinteacova Svetlana Lot 5 1008611000021 Şinteacov Lev

18.SRL”Slavena Lux” Lot 6 1002600003240 Стоянов И.И.
19.SRL “Chiupon” Lot 6 1002611001093 Chiulafli Anna
20.SRL Baguette Lot 6 1014600037741 Cebotari Valentin

6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate 
decătre operatorii economici: Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)___________ _____________

Denumirea operatorilor 
economici

Propunere 
a tehnică

Propunerea 
financiară (Oferta) DUAE

Garanţia
pentru
ofertă

(după caz)
SRL «Docita-Prim» + + +
SRL “Meatpromcom” + + +
SRL”Slavena Lux” + + +

Fabrica de unt din Floresti + + +
"K A

I.I. Şinteacova Svetlana + + +
SRL „Chiupon” + + +
SRL „B aguette” + + +
SA “IUGinterTRANS” + + +
SRL "Nivali-Prod" + + +
SRL “Serviabil” + + +
S.A.”JLC” + + +

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

Document 1
Document n
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(Informaţia privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerinţele din 
documentaţia de atribuire şi se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 
când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerinţelor de calificare))

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumi
rea

lotului

Denumirea operatorului 
economic

Preţul ofertei
(fără TVA)*

Cantitate 
şi unitate 

de
măsură

Corespundere 
a cu cerinţele 
de calificare

Corespundere 
a cu

specificaţiile
tehnice

Lot 1
SRL «Docita-Prim» 28350.00 + + +

SA “IUGinterTRANS” 28417.50 + + +

SRL Baguette 95790.50 + + +
SRL”Slavena Lux” 74416.67 + + +
SRL “Meatpromcom” 69701.75 + + +
CC "Nivali-Prod"SRL 71291.24 + + +

Lot 3

SRL”Slavena Lux” 25208.33 + + +
“Fabrica de unt din Floresti” 27082.50 + + +
SRL Baguette 28125.00 + + +
SRL “Serviabil” 28125.00 + + +
.SRL “Chiupon” 28750.00 + + +

Lot 4

“Fabrica de unt din Floresti” 204500.00 + + +
S.A.”JLC” 204573.00 + + +
SRL Baguette 233672.00 + + +
SRL “Serviabil” 237523.15 + + +

Lot 5
SRL Baguette 103663.40 + + +

î.î.„Şinteacova Svetlana 103662.50 + + +

Lot 6

SRL Baguette 203391.40 + + +
SRL”Slavena Lux” 181820.90 + + +
SRL “Chiupon” 184145.19 + + +

* In cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale
(Informaţiaprivind ’’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/descalifîcării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot □
Pentru mai multe loturi cumulate X 
Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: [Indicaţi] 
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:________________________
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11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

(în cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate 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

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

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

operatorului
economic

C antitate 
şi unitate 

de
măsură

Preţul
unitar
(fără
TVA)

Preţul
total

(fără TVA)

Preţul
total

(inclusiv
TVA)

Л о т  № 1 «Хлебные изделия» S R L  « D o c ita -P r im » 28350.00 30600.00
Хлеб-батон белый нарезной, 0,6 кг 4500 6.30 28350.00 30600.00

Л о т  № 2 «М ясо» SRL “Meatpromcom 69701.75 83641.50
Мясо свинное без кости и 
сала,охлажденное 600 68.33 40998.00 49200.00
Филе куринное 200 57.50 11500.00 13800.00
Г олень куринная, охлажденная 450 38.23 17203.75 20641.50

Л от №  3 -«С ы р» SRL”Slavena Lux” 25208.33 30250.00
С ы р  с м е т а н к о в ы й , т в ё р д ы й  5 0 % 250 100.83 25208.33 30250.00

Л от №  4 «М олочные пр-ты» S A „ F a b r ic a  de u n t d in 204500.00 220896.00

Молоко пастеризованное 3,5% (1 л) Floresti” 1 0 5 0 1 2 ,9 8 13629,00 14721,00
Масло сливочное 72,5% крестьянское . 
200 гр. Пачки. 1 0 0 0 2 5 ,9 7 25970,00 28050,00

Сметана 10,0% 0,5л. 9 0 0 1 2 ,9 6 11664,00 12600,00

Творог 9% свежий, полужирный 7 0 0 5 5 ,5 6 38892,00 42000,00

Йогурт фруктовый в ассорт 2,5% (125гр) 1 3 5 0 0 5 ,5 0 74250,00 80190,00

Творожок ананасовый ЮОгр 6 7 5 0 5 ,9 4 40095,00 43335,00
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Л от №  5 «О вощ и и фрукты »
—ж ж----------------------------
I.I. $inteacova 
Svetlana”

103662.50 103662.50

Картофель 600 7.00 4200.00 4200.00
Лук 200 8.03 1606.00 1606.00
Морковь 150 9.01 1351.50 1351.50
Свекла 200 8.00 1600.00 1600.00
Капуста 360 10.50 3780.00 3780.00
Яблоки 750 8.00 6000.00 6000.00
Бананы 900 24.50 22050.00 22050.00
Мандарины 750 24.00 18000.00 18000.00
Апельсины 750 24.10 18075.00 18075.00
Киви 750 36.00 27000.00 27000.00

Л от №  6 «Р азли ч н ы е  
Продукты питания»

SRL”Slavena Lux”
181820.90 215711.00

Хек фас. 1 кг.Сухая заморозка, без головы 600 45.42 27250.00 32700.00
Масло растительное рафиниров. 
дезодорирова иное, бутыли по 5 литров 500 31.96 15979.17 19175.00

Лаваш 270-300гр(упаковка по 2 шт) 500 8.14 4070.00 4400.00
Сырки круглые топленны 8 штук в 
упаковке (упак.140гр) 950 20.00 19000.00 22800.00

Крупа кукурузная фас.по 1кг. 150 10.00 1500.00 1800.00
Крупа гречневая фас.по 1кг. 250 28.75 7187.50 8625.50
Крупа манная фас.по 1кг. 120 10.42 1250.00 1500.00
Овеянные хлопья фас. 1 кг. 120 13.33 1600.00 1920.00

Крупа пшеничная (Арнаутка) фас. 1кг. 150 10.42 1562.50 1875.00
Рис круглый фас. 1кг Экстра 250 14.17 3541.67 4250.00

Фасоль фас.по 1 кг. 120 24.07 2888.40 3120.00

Сахар (песок) фас. 1 кг 600 15.46 9276.00 10020.00
Макаронные изделия в ассортименте в/с 
фас.по 1 кг. Класс 1,гр.А твердых сортов 200 16.67 3333.33 4000.00

Яйцо куринное диетическое 12000 1.92 23000.00 27600.00
Соки фруктовые осветленный в 
ассортименте (1литровая бутылка) 900 11.33 10200.00 12240.00

Пряники 200 21.25 4250.00 5100.00

Сушки сладкие (овальные) 200 22.22 4444.00 4800.00

Печенье постное песочное 200 27.42 5483.33 6580.00

Печенье рогалики с повидлом 200 39.17 7833.33 9400.00

Халва упакованная по 60 гр. 3000 3.54 10625.00 12750.00

Паста из перца 800 гр.в/с ж/банки 150 63,33 9500,00 11400,00

Горошек зелёный в/с 425 гр. ж/банки 240 8,50 2040,00 2448,00

Чай крупнолистовой, ЮОгр 300 14,17 4250,00 5100,00

Какао черное ЮОгр 20 9,17 183,33 220,00

Черный перец горошек 20гр. 100 5,00 500,00 600,00

Ванилин 2 гр. • 200 0,83 166,67 200,00

Соль йодированная пищевая 50 4,83 241,67 290,00

Сушенная зелень(петрушка 200 3,00 600,00 720,00

Лавровый  лист  10 гр . 60 1,08 65,00 78,00

TOTAL ре loture 1-6 613243.48 684761.00
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Anularea procedurii de achiziţie publică: 

în temeiul art. 71 alin.__lit__ .

Argumentare: __________________________________ ________________________

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere
[se specifică SIA RSAP, e-mail, 

fax, poştă, etc]
Lotul 1
S R L  «Docita-Prim» 13.01.2022 e-mail

Lotul 2
SRL “M eatpromcom” 13.01.2022 e-mail

Lotul 3
SRL”Slavena Lux” 13.01.2022 e-mail

Lotul 4
SA“Fabrica de unt din Floresti” 13.01.2022 e-mail

Lotul 5
IÎ Şinteacova Svetlana” 13.01.2022 e-mail

Lotul 6
SRL”Slavena Lux”

13.01.2022 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)

2.
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

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

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 termeni 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 TITLULUIIV Capitolul I  (Calcularea Termenului) al Codului Civil al RM).
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3. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorului

economic

în trep rin d
erea:

C u capital 
au toh ton /

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului 
/acordului- 

cadru
fără TVA inclusiv

TVA

Lotul 1
S R L  «Docita-Prim» бюджет 3 20.01.2022 1 5 0 0 0 0 0 0 -6

28350.00 30600.00 31.07.2022

Lotul 2
s r l  Meatpromcom бюджет 4 20.01.2022 1 5 0 0 0 0 0 0 -6

69701.75 83641.50 31.07.2022
Lotul 3
SRL”Slavena Lux” бюджет 5 20.01.2022 1 5 0 0 0 0 0 0 -6

25208.33 30250.00 31.07.2022
Lotul 4 Fabrica de 
unt din Floresti бюджет 6 20.01.2022 1 5 0 0 0 0 0 0 -6

204500.00 220896.00
31.07.2022

Lotul 5
AA

II Ş in te a c o v a  S v e tla n a

бюджет
7 20.01.2022 1 5 0 0 0 0 0 0 -6 103662.50 103662.50 31.07.2022

Lotul 6
SRL”Slavena Lux” бюджет 8 20.01.2022 1 5 0 0 0 0 0 0 -6

181820.90 215711.00 31.07.2022

Total 613243.48 684761.00

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

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

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

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

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

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

Prin prezenta care de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice ), precum şi că în cazul depunerii contestaţiilor şi/sau 
recepţionării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate şi soluţionate. Prin prezenta dare de 
seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii de achiziţie, fapt 
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

Civiriic Tatiana____
(Nume, Prenume)
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DAREA DE SEAMA 

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

        

Nr.41  din  21  ianuarie 2022 . 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare 
Localitate Mun. Chișinău 
IDNO 1007601010323 
Adresa Bd. Ștefan cel Mare, 83 
Număr de telefon 022-22-31-07 
Număr de fax 022-22-81-10 
E-mail oficial  ap.dgaurf@mail.ru 
Adresa de internet - 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Tatiana Ciburciu 
ap.dgaurf@mail.ru 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație publică 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Repetată 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii X  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Servicii de digitizare a arhivei 
Cod CPV 79999100-4 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

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

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

Nr:21042109 
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1631528243286?tab=contract-notice 
Data publicării: 13.09.2021 

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

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

X□ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://www.chisinau.md/doct.php?l=ro&idc=493&i
d=32526&t=/Informatii/Licitatii-si-achizitii/Licitatii-
si-achizitii-curente/PLANUL-de-achizitie-al-
Directiei-generale-arhitectura-urbanism-i-relatii-
funciare-pentru-anul-2021 

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data: nr.23 din 26.03.2021 
Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/ 
bap/2014/ bap_nr_23_1.pdf (gov.md) 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

-  

mailto:ap.dgaurf@mail.ru
mailto:ap.dgaurf@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1631528243286
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1631528243286
https://www.chisinau.md/doct.php?l=ro&idc=493&id=32526&t=/Informatii/Licitatii-si-achizitii/Licitatii-si-achizitii-curente/PLANUL-de-achizitie-al-Directiei-generale-arhitectura-urbanism-i-relatii-funciare-pentru-anul-2021
https://www.chisinau.md/doct.php?l=ro&idc=493&id=32526&t=/Informatii/Licitatii-si-achizitii/Licitatii-si-achizitii-curente/PLANUL-de-achizitie-al-Directiei-generale-arhitectura-urbanism-i-relatii-funciare-pentru-anul-2021
https://www.chisinau.md/doct.php?l=ro&idc=493&id=32526&t=/Informatii/Licitatii-si-achizitii/Licitatii-si-achizitii-curente/PLANUL-de-achizitie-al-Directiei-generale-arhitectura-urbanism-i-relatii-funciare-pentru-anul-2021
https://www.chisinau.md/doct.php?l=ro&idc=493&id=32526&t=/Informatii/Licitatii-si-achizitii/Licitatii-si-achizitii-curente/PLANUL-de-achizitie-al-Directiei-generale-arhitectura-urbanism-i-relatii-funciare-pentru-anul-2021
https://www.chisinau.md/doct.php?l=ro&idc=493&id=32526&t=/Informatii/Licitatii-si-achizitii/Licitatii-si-achizitii-curente/PLANUL-de-achizitie-al-Directiei-generale-arhitectura-urbanism-i-relatii-funciare-pentru-anul-2021
https://tender.gov.md/ro/system/files/
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_23_1.pdf
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Sursa de finanțare Buget local 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 16 000 000,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  21.09.2021 
Denumirea operatorului economic Conform SIA RSAP MTender 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Va rugam sa precizati daca garantia bancara poate fi 

depusa de catre oricare din partenerii unei asocieri. 
Expunerea succintă a răspunsului  Da 
Data transmiterii 22.09.2021 

2. 

Data solicitării clarificărilor  21.09.2021 
Denumirea operatorului economic Conform SIA RSAP Mtender 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Va rugam sa specificati cum va avea lor acceptanta si 

plata serviciilor avand in vedere termenul proiectului de 
20 luni, faptul ca oferta se face pentru 1 singura pozitie 
"servicii digitizare arhiva", iar achitarea se va efectua 
prin transfer bancar, în termen de 20 zile lucrătoare, 
după prestarea serviciilor și prezentarea facturii fiscale 
și actelor de predare-primire a acestora. 

Expunerea succintă a răspunsului  Conform caietul de sarcini, Compartimentul Cerințe față 
de planul de implementare p.152 prevede urmatoarele: 
Prestatorul va elabora un plan de implementare care va 
prevedea principalele etape. Planul de lucru va oferi o 
imagine clară a modului în care Ofertantul intenționează 
să implementeze activitatea de digitizare cu menționarea 
tuturor resurselor, bugetului și programului activităților 
care urmează a fi realizate, precum și a termenelor de 
realizare. 

Data transmiterii 22.09.2021 

3. 

Data solicitării clarificărilor  23.09.2021 
Denumirea operatorului economic Conform SIA RSAP Mtender 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Buna ziua. Va rugam sa precizati daca, in cazul unei 

asocieri cu o companie externa, partenerul local trebuie 
sa detina experienta in digitizare si sa aiba personal 
calificat in acest sens, asa cum este solicitat in caietul de 
sarcini? 

Expunerea succintă a răspunsului  In conformitate cu IPO 17. Calificarea candidaților în 
cazul asocierii 17.1. În cazul unei asocieri, cerințele 
solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și 
selecție referitoare la capacitatea de exercitare a 
activității profesionale și cele referitoare la eligibilitatea 
ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către 
fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația 
economică și financiară și cele referitoare la capacitatea 
tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul 
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proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. 
Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, 
cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi 
valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de 
afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru 
al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind 
standardele de asigurare a calității și standardele de 
protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare 
membru al asocierii. 

Data transmiterii 24.09.2021 

4. 

Data solicitării clarificărilor  23.09.2021 
Denumirea operatorului economic Conform SIA RSAP Mtender 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Va rugam sa precizati daca compania din Republica 

Moldova trebuie sa detina experienta similara solicitata 
in caietul de sarcini sau este suficient sa fie inregistrata 
in R. Moldova? 

Expunerea succintă a răspunsului  In conformitate cu IPO 17. Calificarea candidaților în 
cazul asocierii 17.1. În cazul unei asocieri, cerințele 
solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și 
selecție referitoare la capacitatea de exercitare a 
activității profesionale și cele referitoare la eligibilitatea 
ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către 
fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația 
economică și financiară și cele referitoare la capacitatea 
tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul 
proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. 
Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, 
cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi 
valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de 
afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru 
al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind 
standardele de asigurare a calității și standardele de 
protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare 
membru al asocierii. 

Data transmiterii 24.09.2021 

 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

Rezumatul modificărilor Punctul 15, subpunctul 9, alin.1 din anuntul de 
participare, punctul 181 din caietul de sarcini, 
Capitolul IV, punctul 4C.13 alin.1 din DUAE vor 
avea urmatorul cuprins: 
„Ofertantul trebuie să aibă experiență în 
executarea a cel puțin 3 contracte de natură 
similară cu un volum total de cel puțin 8 000 000 
pagini, dintre care cel puțin 1 contract cu un 
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volum de cel puțin 5 000 000 pagini în ultimi 3 
ani și cu o productivitate lunară de cel puțin 500 
000 pagini pe durata a cel puțin 6 luni”. 

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

BAP 

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

15 zile 

5. Până la termenul-limită (data 15.11.2021, ora 12:00), au fost depuse 2 (două) oferte: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
Administratorii 

1. „ZIPPER SERVICES” S.R.L. 
(România) 

16723187 S.C. TIPO OFFSET S.R.L., ANY 
BIZTONSAGI NYOMDA NYRT/ / 
Vijilanu Doru Ioan 

3. „ESEMPLA SYSTEMS” S.R.L. – 
„ANDMEVARA” S.R.L. 

1009600026622 Topalo Arcadie / Grițcan Dorin 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

 „ZIPPER SERVICES” 
S.R.L.  

„ESEMPLA SYSTEMS” 
S.R.L. - 

„ANDMEVARA” S.R.L.  
Documentele ce constituie oferta 

(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică (specificația tehnică  F 4.1.) Prezentat  
Propunerea financiară (Formularul F3.1.) Prezentat  
Specificații de preț completată în conformitate cu 
Formularul (F 4.2) 

Prezentat  

DUAE Prezentat  
Garanția pentru ofertă 1% Prezentat  

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

Dovada înregistrării persoanei juridice Prezentat  
Ultimul raport financiar  Prezentat  
Certificat de atribuire a contului bancar  Prezentat  
Certificat de efectuare sistematică a plații 
impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări 
sociale  

Prezentat  

Demonstrarea experienței operatorului economic în 
domeniul de activitate aferent obiectului contractului 
ce urmează a fi atribuit 

Prezentat  

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

Prezentat  

Managerul proiectului trebuie să aibă o experiență   
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demonstrabilă în domeniul gestionării digitizării 
arhivelor – nu mai puțin de 5 ani. Va vorbi fluent în 
română. Se va atașa o diplomă de licență. Experiență 
în implementarea a cel puțin 2 (două) proiecte în 
ultimii 3 (trei) ani cu un volum digitizat de cel puțin 
6 000 000 de pagini. 
Administratorul procesului de scanare trebuie să aibă 
experiență de cel puțin 5 ani în utilizarea 
echipamentului de scanare propus. Va vorbi fluent în 
română. Experiență în implementarea a cel puțin 2 
(două) proiecte în ultimii 3 (trei) ani. Se va atașa o 
diplomă de licență. Experiență în implementarea a 
cel puțin 2 (două) proiecte în ultimii 3 (trei) ani cu 
un volum digitizat de cel puțin 6 000 000 de pagini. 

Managerul proiectului și administratorul procesului 
de scanare trebuie să fie persoane diferite. 
Operatorii de scanere trebuie să aibă experiență de 
cel puțin 2 ani de utilizare a echipamentului de 
scanare propus. 
Operatorii de introducere a metadatelor au cel puțin 
un an de experiență în utilizarea tehnologiei, 
instrumentelor și metodologiei de digitizare utilizate 
în contractul actual. 
Specialistul în sistemul informatic de digitizare 
trebuie să aibă experiență în instalarea si mentenanța 
a cel puțin 3 sisteme informatice și baze de date 
similare; Experiența IT generală a acestui specialist 
nu poate fi mai mică de 5 ani. 
Specialistul în sistemul informatic de management a 
arhivei digitale trebuie să aibă experiență în 
instalarea și mentenanța a cel puțin 3 sisteme 
informatice și baze de date similare și cel puțin 2 ani 
experiență în utilizarea componentelor tehnologice 
utilizate în cerințele față de SIMAD. Experiența IT 
generală a acestui specialist nu poate fi mai mică de 
5 ani. 
Personalul antrenat 
- angajat / contractat în condiții legale ale Republicii 
Moldova 
- personal instruit și autorizat (lista comunicată către 
DGAURF) 
- angajamente scrise semnate de nedivulgare și 
păstrare a confidențialității 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezentat 

Declarație privind dotările specifice şi echipamentul 
necesar pentru executarea contractului Prezentat  

Document sau certificat prin care se atestă faptul că 
se respectă standardele de asigurare a sistemului de 
management al calităţii ISO 27001 și 9001 

Prezentat 
 

Prestatorul va avea o cifră medie anuală de afaceri Prezentat  
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pentru ultimii 3 (trei) ani de 5 (cinci) milioane MDL 
(lei). 
Grafic de prestare a serviciilor Prezentat  
Termenul de garanție minim 12 luni 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)) 

În rezultatul examinării documentelor de calificare, s-a constatat următoarele: 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)*, 

lei 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Servicii de 
digitizare a 

arhivei 

 „ZIPPER SERVICES” 
S.R.L. (România) 13 667 620,00 1 serv. + + 

„ESEMPLA 
SYSTEMS” S.R.L. – 

„ANDMEVARA” 
S.R.L. 

14 300 000,00 1 serv.   

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

01.12.2021 

„ZIPPER 
SERVICES” 

S.R.L. 
(România) 

Prevederile art.17 alin.5 al Legii nr.131 privind 
achizițiile publice prevede expres, că în cazul în 
care, informațiile sau documentele prezentate de 
către ofertant/candidat sunt incomplete sau 
eronate, autoritatea contractantă solicită 
ofertantului/candidatului în cauză să 
suplimenteze, să clarifice sau să completeze 
informațiile sau documentele corespunzătoare, 
respectând principiul transparenței și cel al 
tratamentului egal. În acest context solicităm 
următoarele documente suport: 

- Acte ce confirmă dispunerea de spațiu și de 
utilaj tehnic pentru executarea serviciilor de 
digitizare în Republica Moldova. Totodată, 
solicităm stabilirea unei date concrete pentru a 
face cunoștință cu echipamentul și spațiul care 
urmează a fi utilizat.  
- Instrucțiunea privind procesul de 
scanare/digitizare. 
- Instrucțiunea privind procesul de asigurare a 
calității în conformitate cu legislația R.M. 

Prin răspunsul nr.2072 
din 03.12.2021 

operatorul economic 
„ZIPPER SERVICES” 

S.R.L. a  prezentat 
informațiile solicitate 
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- Modelul raportului lunar, conform cerințelor 
solicitate în caietul de sarcini. 
- Conform capitolului Cerințe față se SIMAD  
punctele de la 95 pînă la 134 din ofertă au fost 
specificate evaziv, pe cînd conform punctului 
134 al capitolului menționat se solicită 
următoarele: „sistemul trebuie însoțit de o 
documentație tehnică detaliată și bine 
organizată” (ghiduri de utilizator, 
administrator) cu respectarea cerințelor 
legislației Republicii Moldova.  

Informațiile solicitate se vor prezenta în termen 
de 3 zile. 

9. Ofertanții respinși/descalificați:  Nu sunt 

Denumirea operatorului 
economic 

Motivul respingerii/descalificării 

  

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru un singur lot □ x 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: Nu este cazul 

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

Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:  
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA), 

lei 

Prețul total  
(fără TVA), lei 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Servicii de 
digitizare a 

arhivei 

 „ZIPPER 
SERVICES” 

S.R.L. (România) 
1 serv. 13 667 620,00 13 667 620,00 16 401 144,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică:  Nu este cazul 
 
În temeiul Legii 131 privind achizițiile publice din 03.07.2015 art. 71_____________ 
 
Argumentare: _____________________________________________ 
 

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

 „ZIPPER SERVICES” S.R.L. (România) 
15.12.2021 office@ezipper.ro 

acojocaru@tipodirect.ro 
„ESEMPLA SYSTEMS” S.R.L. – 
„ANDMEVARA” S.R.L. 

15.12.2021 asmirnovas@novian.lt 

(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 

X 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:acojocaru@tipodirect.ro
mailto:asmirnovas@novian.lt
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17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:  

Denumirea 
operatorului  

economic 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-aditional 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractului
/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv TVA 

„ZIPPER 
SERVICES” 

S.R.L. (România) 
15/22 21.01.2022 79999100-4 13667620,00 16401144,00 31.12.2023 

 

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru  

Svetlana DOGOTARU _____________________ 
                                                                                                                     (Semnătura 



.

,3ч
DЛRЕ DE SЕАМД

д3|r,ЯДае atribrrire а contractului de achizi{ii publice tr

de incheiere а acorduluicadru

Nr._l_*din 20.01.2022

1. Dдtе сч privire la autoritatea contractanti:

Dепшmirеа autoritf,{ii сопtrасtапtе Рrimiriа Varrrrla

Localitate s. Vаmi!а,r-l Ancrrii Noi

IDNo l 00760 l009060

Adresa s, Vamita,str. Tiglrina пr,64

Nчmýr de telefon 0(265)46-2зб

Numýr de fax 0(265)46_245

E-mail oficial рrimаriа-чапritа(а)пrаil.ru

Adresa de internet rvrvrv,vamita.md
Calos Diana,tel.mob.0695 8t}505

2. Date сч рriчirе la procedrrra de atribuire:

Tipul рrосеdurii de rrtribuire aplicate Licitаlie
doschisё п
Altele: IlпdicayiJ

Proceduia de aclrizi{ie r@ Nr:

filr"' оъiесtului сопtrасtului tle achiziliel
асоrdului-саdгu

вuпuri п servicii п Luсriri п

Obiectul achizi{iei Produse alinrentare pentru сrеýtt grаоlшта

,,Romanila" ýi Centrul Comunitar
Multifunclional "Aslepio" din s. Vаrпi!а r-1

AneniiNoi ре апvl 2а22,

Cod СРV l 5800000-6

Е*рuпеrеа motivrrlui/temeirrlui рriчiпd alegerea
proceclurii de аtriЬuirе (?п сапil apl,icdrii altor

Ъ rосейr i d е cdt l:i с i talia de s chi sd)

тйсеd"rа de 
'ribuire 

(se va iпclica diп сасlru]

1л с l r t tl l u l н i gч ч е r п а m е п/сz / ц rl1 1111,.1иl_g t l р! _g !:, }it}y:, m _с,.! )
Nr:21049365

Li*-ul :ocds-bЗ wdp 1 -MD- 1 6406Z7349053
29.1z.202l

ý,*t dеТЙп{iе publicat iп ВАР (duрd caz) Data:
Link-ul:

T*brici li instrumente specifice de аtгiьuiге
{сluрd саs)

Acord-cadru п Sistem d,inamic de achizifie п

Licitatie electronicfl п qqЩgg_qlggýц&!_

Suгsа de fiпап{аrе ЫкtТПЫ. Buget CNAM п Buget CNAS п

Sursc схtсrпо п Altc sursе: [Iпdica|i| п Buget

local

Vаlоаrеа estimatI (lei, {drd'I'VA) 443000,00

3. Сlаrifiсfiri privind documenta{ia de аtriЬчirе:
(se va соmрlеtа tп iazul iп care auJbst solicitate clarфcdri)

Data solicitiгii clarifi cirilo r
Dе,ru*ir.n орегаtоrчlui econolrric

1



B*p.rnerea suссiпtй а rispunsului

Data transmiterii
7

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:
(Se va completa iп cizul iп care auJbst Operate modi.|icdri)

5. PinI la termenu!-Iimitfi (dnta 11,01,2022

оfеrtе:

оrfl 12 : 00 ), ач fost depuse----
3

Rеzчmаtчl modifi с5rilоr ublicdrii Iffiiloacelor de iпfоrmаrе

rПаiЙri пumdпll de zile|Б**"ri*iti de depunere 9i deschidere

оfеrtеlо r. р relurrgit (сtuрd са z)

Asocia{ii/adrninistratorii
Dепчmirеа
ореrаtоrilоr
есопоmiсi

l016600007719sc vitta prodotti

S.R,L.
GrigoraE Апdrеil0036070l 1922SA Fabrica de unt dirr

l003600096753lM Ali

Corrsйtiri/Corr"rorrtarii/Ofcrtc irrtirziatc (duрd caz) :

6, Informa{ii privind dосuпrепtеlе аfеrепtе DuдЕ prezentate de сitrе operatorii economici:

Dепumirе орегаtоr есопопriс
Dепumirе document

SA Fabrica de

unt din
SC Villa

Prodotti S.R.L

Documentele
се constituie
oferta

Fойulаrul ofertei

Spccificatii telrnicc

certificat de
iпrсgistrаrе а

nL



gxtraS

Ultimulraport
fiпаrсiаr

prezentat prezentat prezentat

certificat de atribuire
а contului Ьапсаr

prezentat prezentat prezentat

certificat dc cfectцare
sistematicй а pla[ii
inrpozitelor.
corrtribrr!iiloг
Autorizafie sarritarЁ-
чеtеriпаri de
fucliorrarq( ропtгu
unitate de transpoк) qi

pentru produsclo de
origine animala

ргсzспtаt

рrеzепtаt

рrеzепtаt

prezentat

prozentat

prezentat

certificat de calitate а
mаtсгiеi prirrrc(frinё
de griu)

пергеzепtаt

Соrrfiгmатс рriп
dеliпеrеа stocrrlui de
griu песеsаr
indeplirririi
contractulrri ре о
perioadi dc ccl рч!iп
10 zile(pmrificaiie

ncprezentat

Certificat privind
dc[irrcrea
laboratorulrri/ contract
сu lаЬоrаtоr atestat р/u
efectuaroa controlului
реrпrапепt aSLIpra
calitalii (Lapte,
Peste.Canro)

prezentat ргеzепtаt neprezentat

certificat de
cal itatc/confornritate
qi inofensivitate(CE
sau alternativ)

prezentat prezentat перrеzепtаt

Eticlretarca рrоdusсlоr
corespunde НG пr.996
din 20.()tt.2003

рrеzепtаt рrсzспtаt prczentat

iii рrеzепtаlе se ча iпdica iп соцfоrmitа|е al сеriпУеlе diп
dо,сumепtаliа de atribuire, Se vа сопSеmпа рriп: рrеzепtаt, пetrlrezeпtat, пtl аtеsрuпdе (tп cazul сiпd
dосumепtul afost prezeпtat , dar пu corespltпde сеriп|еlоr de calificare)

7. Iпfоrmа{iа privind соrеsрчпdеrеа оfеrtеlоr cu cerin{ele solicitate:

at

Dепuпrirеа Iotului
Dепumiгеа

operntoruIui есопоmiс

cantitate
Ei unitate

de
mаsurа

Соrеsрuпdеrеа
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu sрёсifiса{iilе

tehnice

Lot l ореrаtоr есопопriс l
Ореrаtоr econotrric п

Lot п орсгаtог ссопопriс l
орсrаtоr econotnic п



/

(La iпfоrmаliа priviпcl corespuпderea o.fertelor ш сеriп|еlе de calificare si specфcayiile tеhпiсе se vа

iпсliса рiп: ,, * " tп caпll corespunderii ;i рriп ,,-" tп cazul песоrеsрuпdеrii),

8. Modalitatea de ечаIчаrе а оfеrtеlоr:

репtru fiесаrе lot п
pentru mai multе loturi cumulate п
pcntru toate loturilc п
дltе lirrriйri privind пчmёrul de lоfulгi саrе pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [Iпrtica\iJ

Justificarea deciziei de а пч atribrri contractul ре lotrrri:

9. Criteriul de дtriЬчirе aplicat:

рrеtul cel mai scйzut п
costul cel mai scizttt п
Cel rnai bun rарогt calitatc-prc{ п

Cel mai Ьшп rароrt calitate-cost п

iй;;;;i; ,7*^iiioanll procedurii de atrihuire Suпt aplicate mаi multе criterii cle airibuire. Se vоr

iпdiса toate crite riile de atribtire aplicate ;i demmirea lolurilor q|ёrепtе)

10. Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i:
(Se va completa репtпt lorurile care ан Jbsl alribuile iп baza crite riilor: cel mаi Ьuп raport calitate-pre|

sau cel ntai Ьuп rараrl calitate-cosr)

l1. Репtrч еtчсidаrеа чпоr neclaritili sau сопfirmаrеа чпоr date privind corespunderea

ofertei cu сеriп{еlе stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea рrе{ului
апоrmаl de scizut) s-a solicitat:

Data ОреrаtогuI есопоmiс lnforrna{ia solicitati

1 2.Ofertan{ii respinqi/descalifi ca{i:

Dепumiгеа ореrаtоrului есопоmiс MotivuI гespingerii/descalifi cf, гii

Lot 2 si 3: SRL Villa Prodotti А fost nnulati рrосеdчrа de achizitie. А depus
oferta doar чп singur agent economic si оfеrtа
depusй depiseste сч 30Уо valoarea estimata а

achizitiei сопf art.7l alin.1, Ц! j---=-...---
Lot 6:5A FаЬгiса de unt din Floresti А iost anulati рrосеdurа de aclrizitie.A depus

oferta а depus oferta dоаr uп singur agent
economic si оfеrtа depustr depaseste сч 30Уо

valoarea estimatй а achizitieiconf art 71,alinl ,

lit.ct.

4

Fасtогii de ечаIчаrе vаlодrеа din oferti Punctajul спlсчlаt

Denumirea operatorului есqпоцщl Total

Dепumirе factorul l Ponderea

Dепцmirе factorul п Ропdеrеа

Denumirca орсrаtоrulшi 999!9!ццд Total

Denrrnrire factorul l Ponderea

Dепumirе factorul п Ропdеrеа

RezrTratul rйspurrsuIui
опеrаtоrului есопо nric



Lot :5.7,8,9 IM Alimprodarr А fost апчlаti рrосеdчга de achizitie. La fiecare
Iot iп раrtе а fost depusa oferta de саtrе шп

singur agent economicroferta пч corespude
сеriпtеlоr stiрц|п19 in documentatia de аtriьчirе.

1 3.Rеечаlчаrеа оfеrtе|оr:
(Se va completa |п cazul tп care oJertele mt.fost rееvаluаtе repelal)

}{otivul rссчаluirii ofcrtclor
Modificiгile оDеrаtе

l4.'in чrmа ехаmiпйri, evaluйrii qi comparДrii ofertelor dерusе iп cadrul procedurii de
atribuire, in baza deciziei grupului de lucru пr:__1_ diп 12.01,2022 s-a decis:

Atribuirea contractului de achizi{ie рuЬliсf,/асоrdчlчi-саdrч:

л Апчlаrеа рrосеdчrii de achizi{ie publicfir
iп temeiшl art. 7l aiin. _t_ lit d
Аrgшmепtаrе: Ре lotul 1 si 4 пч а avut loc aclrizitiq insa ре celelalte lоtuгi а fost depusё oferta de
catrc uп singur agerrt gcorromic , oferta depusa depasestc cu 30Уо, valoarea estimaй а achizitiei-prin
чаlоаrе inclusё in рrорuпеrеа fiпапсiаrё.

15. Iпfоrmаrеа ореrаtогilоr economici despre deciziile grupului de lчсrч репtrч achizilii:

(IпtЬrпаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupufui de
lucru репtпt achizilii se realizeazd ?п conformitate сil prevederile art. 3] al Legii пr. ]3l diп 3 iulie
20.1 5 priviпcl achiziliile publice)

Dепuпrirеа
lotului

Dепuпirеа
ореrаtогuIui

economic

Cantitate qi

unitate de
mаsurа

Рrе{ uпitаг
(йrП TVA)

Рrе{ total
(frrП ТVА)

l

Рrе{ total
(inclusiv
тчА)

Dепчmirеа ореrаtоrului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Lot 2 si З: SRL Villа Prodotti l з,0l .2022 e-mail
Lot 6: SA FаЬriса de unt din
Floresti

|з.0|,20zz е-mаil

Lot :5,7-8,9 . IM Alirrrprodan |3.01.2022 e-mail

! i,

ý



1 б.Тсrmепчl de aEteptare репtru inclreierea contractului:

ýеtiёiiiуi tеrmепu! de a;teptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de l.egea пr. I 3I diп 3 iulie
2()t5 priviпcl achiziyiile 1ltlblice, iпсlusiч а tеrmепеlсlr de a;teptare, se фсtttеаzd lп сопfоrmitаtе cu
prevederile TITLUL(Ц U C.apitolul I (Саlсulаrеа Теrmепului) al Codultti Civil al Republicii Moldova).

l 7. Contractul dc achizilie/acordrrbcadru incheiat:

Ьiп piiienta cl.are de sеаmd, grupul tlе lacru declard сd tеrmепмl de asteptore репtru iпсhеiеrеа
coпtractului/coпtractelor iпtlicate а fost respectat (escceptdпd cazurile preydzute de art. 32 аliп. (3) ul
Legii пr. 131 diп 3 iulie 20t5 priviпd achiziyiile publice ), рrесum si сd ttt cax,Kl depuпerii
coпtestB|iilor sУsач recep|ioпdrii ropoartelor de moпitorizare, aceastea оu fost ехапtiпаtе qi

srllutioпate
Рriп рrеryпtа dare de sеаmd, grapul de lucru
procedtrii de aclliaitrie,|apt репtru core
ConducЕtorul grupului de lчсrч pentru ach

Аlохшrdr Nichitenco
(Numе, Рrепumе)

lп cazul in саrе чаlоаrеа estimati а сопtrасtului
este mдi mici decit pragurile previzute la аrt, 2
alirr. (3),al Legii rrr. 131 din 3 iulic 2015 privind
achizitiile publice

6 zile in cazul transmiterii соmчпiсf,rii prin
miiloace electronice si/sau fnx tr

11 zile in cazul nctransnriterii comunicйrii ргiп
miiloace electronice si/sau fax п

in cazul in саrс valoarea cstimaй а contractului
ostc egali ýач mai mаrе decit рrаgurilе
рrечёzutе |а art.2 alin. (З) al Legii пr. l3l din 3

irrlie 20l5 privind achiziliile ptlhlice

11 zile in cazul trmrsnriterii comurricйrii prirr
rrriiloace еlесtrопiсе si/sau fax п
16 zile in саzцl n,etransmiterii соmчпiсirii рriп
nriiloace electrorrice ýi./sarr fдх в

6

Denunrirea
operatorrrlui

economic

Numit,ul
qi data

corrtractulrri/
асоrdчlui-саdru

Cod СРV

vаlоаrеп сопtrасtului .,.'Теi'пrеп dё

'ilabilitatЁ 
дl

ёontiactului/,
аibiýuiui:,'''

i lrlliii,:,,'iýCru l 
i'.,.,

fпrп ТУА inClusiv,TVA



de atribuir. 
" 

.""rО*}f,t ?З:.iiY'irublice tr

шr. 1/ пir, !/ ,ot.zozz.

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Dепumirеа autoritй{ii contractante Inspectoratul General al Politiei al MAI
Localitate mun.Chiqinйu
IDNo 101з601000495
Аdrеsа mun. Chiqinйu, str.Tiraspol 11/1
Numйr de telefon (022) 868_066
E-mail l о gi sti саСа) i gtэ. gov. ln ct,

Аdrеsа de internet http://politia.md/
реrsоапа de contact Elena Corduneanuo tel: 022-868-066,

email : achizitii@iqp. gоч.md

2. Date сu рriчirе la рrосеdurа de аtriЬuirе:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Procedura de negociere йrе publicarea
prealabilё а unui anunt de participare

Tipul obiectului contractului de
achizitie/acorduIui-cadru

Servicii

Obiectul de achizi{ie Servicii de expertize judiciare qi constatёri
tehnico_qtiintifice, pentru necesitбlile IGP ре
parcursul arшlui2022

Cod СРV 71319000-7
Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind
alegerii рrосеdчrii de atribuire (iп cazul
aplicйrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd sau cererea ofertelor de pre|uri)

In conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1)
lit. с) din Legea nr.131/15, ,,i, cazul
contractelor de achizi{ii publice de bunuri, de
lчсrйri qi de servicii, autoritatea contractantй
poate utiliza procedura de negociere йrё
publicarea рrеаlаЬilё а unui anun{ de participare
dасй din motive tehnice, de crea{ie sau
referitoarg 1а protectia drepturilor exclusive, un
singur operator economic dispune de bunurile,
lucrёrile qi serviciile necesare qi nu existё о аltё
alternativё". Tarifele serviciilor de ехреrtizё
judiciarй qi constatёri tehnico-qtiin{ifice
executate de cёtre Centrul Na{ional de
Expertize judiciare, sunt aprobate prin HG
nr.l94 diп24.0З.20t7.

Nr. procedurii de аtriЬчirе (iпclusiv liпЬul
procedurii de atribuire) Link-ul:- -

Data si оrа deschiderii ofertelor Data: 13.0l .2022 l оrа: 10:00
Апчпt de intentie publicat in ВАР Nu-
Invita{ia de participare transmisi Nr. 3419-109 din 06.01 .2022

Link-ul:
Data transmiterii:-,,06" ianuarie 2022

Tehnici 9i instrumente ýpe0ifice de
atribuire

Procedura de negociere frrй publicarea
prealabilё а unui anunt de participare

l



Sursa de fiпап{аrе Buget de stat
Vаlоаrеа,еstimаtй Qei, fdrd ТVД) l 000 000,00

3. Рflпi la termenuI-Iimiti (data 13.01,2022, оrа 10:00), аu fost depusй 1 ofertй:

4. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUдЕ
рrеzепtаtе de сйtrе operatorii economici:

Denumire document

Сепtrаl Nаliопаl de Expertize
Jadiciare

Documentele се constituie oferta
(ýе-уа сопsеmпа рriп: orezeпtat, пеп"еzепtаt, пч соrеsпuпdе\ 

,(JIеrtа l orezentat
certificat/decйie de inregistrare а intreprinde"ii sаu
extras din registrul de stat al persoanelor iuridice

prezentat

Rechйitele Ьапсаrе prezentat

(Iпfоrпа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdica tп coпformitate сч сеriп|еlе diп
dосumепtа|iа de atribuire si se va сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, па соrеsрапdе (tп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пч corespuпdeceriп|elor 7е calificare))
Informa{ia privind соrеsрчпdеrеа ofertelor сu cerin{ele solicitate:

6. Iпfоrmа{iа privind ofertele depuse:

Tarifele сопfоrm Hotiririi de Gччеrп пr. 194 din 24 martie 2017:

5.

Dепцmirеа operatorilor
economici

IDNo Asocia{ii/administratorii

Сепtrul Nаliопаl de
Expertize Jadiciare

1006б0100з63б Cataraga Olga

Dепчmir
еа lotului

Denumirea
operatorului

есопоmiс

Pre{ul
ofertei

(fеrё ТVА)*

cantitate
qi unitate

de
mйsчrй

Соrеsрuпdеrеа
cu cerin{ele de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice
servicii de
expertize
judiciare qi
constatёri
tehnico-
gtiintifice,
pentru
necesiй{ile
IGP ре
раrсчrsul
anului
2021

Сепtrul Nа|iопаl
de Expertize
Judiciare

l 000 000.00 1 buc

GепчI expertizei
judiciare

Specialitatea (tipul) ехрегtizеi
judiciare

Cost-
оrtr
(Iei)

Тimршl efectutrrii чпеi expertize, ln
fчпс}iе de complexitatea acesteia

(пчmtrrчl de оrе)

Tarifele la serviciiIe de expertiztr
jчdiсiаrй

(lei)

simpltr medie complicatй simpItr medie complica
ttr

l ,,
3 4 5 б 1 8 9

l. Expertiza
dactiIoscopicй

1.0l. Ехаmiпаrеа чrmеlоr
digitale, раlmаrе Ei plantare

70 24 зб 60 l 680 2520 4200

2

+ +



1.02. Examinarea crestoscopicй
(edseoscopia)

70 24 зб 60 l 680 2520 4200

1.03. Ехаmiпаrеа oorosconicД 70 24 зб 60 l 680 2520 4200
2. Expertiza
traseoIogicё

2.0 l. Examinarea чrmеIоr-fоrmе
сrеаtе de оm (cu excep{ia чrmеIоr
de miini gi plantei picioruIui) qi

animale, сu diferite obiecte ale
lumii materiale (obiecte, рбrfi de
obiecte, mecanisme, scule, unitali
de transport etc.), рrесчm gi а
чrmеlоr-mаtеrii

70 30 60 l80 2l00 4200 I 2600

3. Expertiza аrпrеlоr
albe

3.0l. Ехаmiпаrеа агmеlоr albe 70 24 60 l80 l 680 4200 l 2600

4. Expertiza
grafoscopicб

4.0l. Ехаmiпагоа scrisului de
miiпй 9i а sеmпЁfurilоr

70 26 45 l80 l 820 з l50 l 2600

5. Bxpertiza de аutоr 5.0l. Expertiza de dеtегmiпаrе а
atltorшlui de text

70 26 45 l80 l 820 3 l50 l 2600

6. Exportiza tehnica
а documenteIor

6,0 l . Expertiza tehnicё а
docunlentelor

,10
30 60 l80 2l00 4200 l 2600

7. Expertiza de
portret

7.0. Expertiza de роrtrеt
,70

45 on l80 з l50 6300 l 2600

8. Expertiza
balisticё

8.0l. Bxaminarea artrrelor de iос
ýi а nlunitiiIor

70 30 60 l80 2l00 4200 l 2600

9. Expertiza fопо- 9i
videogranrelor

9. 0 l. ldcntifi саrеаlофiюгului
dupi e9antioane ale vocii qi

vorbirii

70 30 90 l80 2l00 бз00 l 2600

9.02. Examinarca tehnictr а IЬпо-
ýi чidеояrаmеi

70 30 90 l80 2l00 бз00 l 2600

l 0. Expertiza
tehnico-explozivi

l 0.0 l. Dеtоrmiпаrеа legiИlilor
producerii exploziilor gi
examinarea dispozitiveIor
explozive

70 45 90 l80 з l50 6300 l 2600

l l. Expertiza
materialelor qi а
sчЬstшr{оlог

l 1.0l. Ехаmiпаrеа substanfelor
паrсоtiсе (drоgurilоф 9i
psihotrope, рrесum qi а
рrесчrsогi lоr

70 24 40 90 l 680 2800 6300

l1.01.0l, Examinarea
substanteIor narcotico
(drogurilor) 9i psihotropo de
origine vegetalё

70 24 40 90 1 680 2800 6300

l1.01.02. Ехаmiпаrеа
substanf elor narcotice
(drоgчrilоr) 9i psihotrope de
origine sinteticй" а formelor
medicamentoase qi а produselor
farmaceutice

70 24 40 90 l б80 2800 6300

l 1.02. Ехаmiпаrеа subsИnlelor
de mаrсаrе а obioctelor aflate sub
сопtrоl special

70 з0 60 l20 2l00 4200 8400

l 1.03. Ехаmiпаrеа ргоdчsеIс,r
petroliere 9i а lubrifiantilor

70 30 60 90 2l00 4200 6300

l l,04. Examinarea nretalelor,
aliajelor 5i а articolelor tabricate
din ele

70 36 60 l20 2520 4200 8400

l 1.05. Examinarea lacurilor,
vopselelor gi acoperirilor de
vopsea

70 30 60 I80 2l00 4200 l 2600

1 1.06. Examinarea fibrelor,
materialelor fibroase qi а
produselor acestora de аrdеrе

70 зб 60 l20 2520 4200 8400

I 1.07. Ехапriпаrеа sticlei,
ceramicii gi а аrtiсоlеlоr ГаЬriсаtе
din ele

70 26 45 90 l 820 3 l50 6300

1 1.08. Examinarea mаtеriаlеlоr
polimerice ýi а cauciucurilor

70 26 45 90 l 820 3 l50 6300

l 1.09. Examinarea criminalisticД
а lichidelor се con{in alcoot

70 24 40 90 l 680 2800 6300

l l ,09.0l , Examinarea bduturilor
alcooIice tari

70 24 40 90 l 680 2800 6300

l 1.09,02. Ехаmiпаrеа Ьiчtчrilог
slab-alcoolice 9i а altor lichide се
contin alcool

70 24 40 90 l 680 2800 6300

1 1.10. Ехаmiпаrеа mаtеriаlеlоц
documentelor gi а scrisului

70 30 60 |20 2l00 4200 8400

1 l. l 1. Ехаmiпаrеа urmеlоr
secundare ale tragerii qi а
рrоdusеlоr impuscбturii

70 24 40 90 l 680 2800 6300

J



l l, l2, Ехаmiпаrеа substantelor
explozive, а рrоdusеlоr qi а
чrrпеiоr de explozii

70 24 40 90 I 680 2800 6300

1 1. l 3. Examinarea sчЬstап{еlог
de рrочепiепtй а solului

70 30 60 l20 2l00 4200 8400

l I. l4. Ехаmiпаrеа inscriptiilor de
mаrсаrе, а чrmеlоr de gtап{аrе 9i
rеfасеrе а inscriptiilor ре obiecte

70 24 60 180 l 680 4200 l 2600

I t. l5, ЕхаmiпаiБisuБЙпРБ
necunoscute

70 24 60 l80 l 680 4200 l 2600

I l l. Expertiza

I bioIogica
l2.0l. Expertiza obiecteloг de
рrочепiепtа апimаlй (zoolosicД)

70 30 60 90 2l00 4200 6300

l2.02. Expertiza obiecte|or ф
ргочепiеп!tr vogetalё (Ьоtапiсб)

70 30 60 90 2 l00 4200 бз00

t2.03 ВхреrtizаЪЙБýБЙ
biogeocenozei паtчгаlе gi
artificiale

70 60 l80 270 4200 l 2600 l 8900

l2,03.0l Expertiza ecologica а
solului

70 60 l80 270 4200 l 2600 l 8900

l 2.0З.02 Ехрегtizа есоЦrcа
botanicй

70 60 l20 2,70 4200 8400 l 8900

l 2.03.03 Expertiza ecologictr
zooIogici

70 60 1z0 270 4200 8400 l 8900

| 2.0J,04 ВхреrrizаБЫфЙ-
югпitоlоgiсб

70 60 |20 l80 4200 8400 l 2600

l 2.03.05 ЕхреПizа ecologica
entomologica

,]0
60 l80 270 4200 l 2600 l 8900

l 2.03.06 Expertiza ecologica
ihtiologicй

70 |20 l80 360 8400 l 2600 25200

I2.0З.07 Вхреrtrzа ecologica -
microbiologicё

70 l20 l80 270 8400 l 2600 l 8900

l 2.04 Expertiza ecologicй а
bazinelor acvatice

70 60 l20 270 4200 8400 l 8900

l2.04.0l Expertiza ecologicй
ЬоtапiсЁ (plancton)

70 60 l20 270 4200 8400 l 8900

12,04,02 Expertiza ecologicй
ihtiologica (mediul acvatic)

70 l20 l80 360 8400 | t zboo 25200

l2,04.03 Expeniza ecologica -1-70--|- 
I 20

microbiologictr (mediul acvatic} I l

l80 270 8400 l 2600 l 8900

l2.05 Expertiza есоЬgiсй а
aerului atmosforic

70 l20 l80 з60 8400 |2600 25200

l2.05,0l Expertiza есоlоgЙ
microbiologici
(in аппоsfеrtr)

70 l20 l80 з60 8400 l2600 25200

l 2.0Ь ExpertiziicologiЙT-
situalici radioactive а meditrlui
iпсоп.jurйtоr

70 l20 270 360 l 2600 l 8900 25200

l2,06.0l Expertiza ecologica а
catastrofelor (паturаlе,
alrtropogene, natural-
апtrороgепе)

70 |20 270 360 l 2600 l 8900 25200

l2.06.02 Expertiza ecotogica а
radialiei

70 60 l80 2,70 4200 l2600 l 8900

l2.06.03 ВхрёrtЙа ecobgica а
sunetelor gi а zgomotului de
fundal

70 60 l20 l80 4200 8400 1 2600

l2.06,04 Expertiza ecologictr а
rad ia{iei electromagnetice

70 l20 l80 270 8400 l 2600 l 8900

l2.06.05 Expertiza ecologicб а
vibra{iilor 9i а vibraliilor de
fuпdаI

70 l20 l80 270 8400 l 2600 l 8900

l2.06.06 Expertiza de арrесiеrе а
nivelului ocologic confortabil in
zona locativё (apartament, casa
oficiu)

70 l20 270 360 l 2600 l 8900 25200

l2.U7 Expertiza ecologica in
actiunea gоsроdёrсаsсё asupra
mediuIui iпсопjчrёtоr

70 60 l80 270 4200 l2600 l 8900

I 3. Expertiza
economico-
financiari

l 3.0 l. Expertiza contabilЁ 70 60 l80 360 4200 l 2600 25200

l 3.02. Expertiza есопоmiсd 70 60 l80 360 4200 l 2600 25200

l 3.03. Expertiza economico-
iпgiпеrеаsсД

70 60 l80 360 4200 l2600 25200

l4. Expertiza
morceologicЁ

14.01. Expertiza produselor
industriei uqoare de larg consum

70 24 45 90 l 680 з I50 6300

l 4.02. Expeгtiza produseloi
аlimепtаге

70 24 45 90 1 680 3 l50 бз00

4



14.03. Expertiza auto
merceologicД

70 20 30 60 l 400 2l00 4200

14.04. Ехрегtizа merceologicё а
utilajului industrial

70 40 90 l80 2800 6300 l 2600

l 5. Expertiza in
dorneniul
construcjiilor

l 5,0l. Evaluarea Ьtlпrгilо,r
imobile gi а utilajului tehnologic

70 40 90 l80 2800 6300 l 2600

l 5.02. Раrtаjаrеа/mоdчl de
foIosintё а bunurilor imobile

,l0
40 90 l80 2800 6300 l 2600

l 5. 03. СегсеtаrеаЪББсвtоr
imobiliare, materialelor de
construclii qi documentelor
сопех0

70 40 90 l80 2800 6300 l 2600

l 6, Expertiza
autotehnica

l 6.0l. Ехреrtizа;ЙЙsипНог
accidentului rutier

70 lб з0 90 Il20 2l00 6300

l6.02. Exarninarea stЁrii tehnice а
mijloacelor de trапsроrt ýi а
pieselor lоr

70 зб 60 l80 2520 4200 l 2600

l 6.03. Expertiza trasoIogicй in
transportul rчtiеr

70 45 90 l80 3 l50 6300 l 2600

l 7. Expertiza
араrаtеlоr qi а
instalatiilor

l7.01. ЕхаmiЙБiБrаtеlоr qi а
instalaliilor mecanice qi cu gMe

70 26 45 90 l 820 3 l50 6300

l 7.02. Ехаmiпаrеа фаrаtЫоr gii
instalaliiIor еlесtгiсе

70 26 45 90 l 820 3 l50 6300

l 8. Expertiza
tehnico-incendiarё

1 8.0l . Ехаmiпаrеа focarului
incendiului 9i а сёilоr de
rйsрбпdirе а procesului de аrdеге

,70
45 90 l80 3 l50 6300 l 2600

l 8.02. ЕхаmiпаrеаЪsИlаliitог
еlесtriсе in scopul determinйrii
impliclrii lог in fоrmаrеа sursei
de aprindere а incendiuIui

70 45 90 l80 3 l50 бз00 l 2600

l U.UJ. Hxaminarea instala{iilor
mecanice 9i а instala{iilor cu foc,
in scopul determinёrii impliclrii
lоr tn formarea sursei de
арriпdеrе а incendiului

,l0
45 90 l80 зl50 бз00 l 2600

t 8.0+. ВхаmiпаrЙlрriпБЛGТ-
autoaprinderii (altor procese
fizico-chimice speciale) а
sчЬstш|еlог 9i materialelof, in
scopul determinйrii implicёrii lor
in fоrmаrеа sursei de арriпdеrе а
incendiului

70 45 90 l80 3 l50 6300 l 2600

l9. Bxpertiza
mijloacelor 9i а
tehnologiilor
informalionale

19.01. Examinarea tehnicii de
calcul qi а sistemelor informatice

70 26 45 90 l 820 3 l50 6300

l 9.02. Examinarea informaliiloi
stocate ро purtйtori de informalii

70 26 45 90 l 820 3 l50 6300

l 9.03, Exanlilrarea рrоdusеlо,r
software

70 26 45 90 l 820 з l50 бз00

20. Exportiza
dispozitivelor
radioelectronice

20,01. Expertiza dБфЙtiчБr
rаdiоеlесtrопiсе

70 26 45 90 l 820 3 l50 6300

2 l. Expertiza
tehnicii de securitate
iп muпсti

21.0l. Ехаrпiпаrеа
сiгсumstап{еlоr accidentuIui de
пruпсd, а documentatiei се
ref'Iecttr organizarea qi efbctuarea
de Iuсrбri

70 )А 45 90 l 820 3 l50 6300

2 1.02, Ехаlпiпаrй rrlecarrismeIor,
utila.jclor, unelteIor qi nri jloacelor
de protectie

70 26 45 90 I 820 з l50 6300

22. Expertiza
psihologic1

22,0l, Ехреrtizа psillologicД ilr
procesul oivil

70 72 l04 l60 5040 7280 l 1200

22.02. Expertiza psihotogicД irl
procesuI репаI

70 64 80 l12 4480 5600 7840

Сопfоrm prevederilor pct.4, Anexa nr.3 la HG
de expertizd judiciard se stabilesc iпfuпс|iе de
impart tп trei categorii:

пr.194 diп24.0З.2017 - ,,tаrфlе la serviciile
compl exitate. Duрd compl exitate, exper tizele s е

1) simрlй - expertiza фсtuаtd asupra obiectelor prin metode simple de iпvestiga|ii,
care пu пecesitd de obicei uп vоlum mаrе de lucrйri si poate Ji fiпalizatd co;form пormativelor
diп соlоапа 4 а tabelului diп апеха пr. ];

2) medie - expertiza tп cadrul cdreia, tп fuпс|iе de пumdrul de obiecte, de
complexitatea metodelor si mijlocelelor tеhпiсо-stiiпlфсе aplicate, s|пt песеsаrе iпvestiga|ii
сu duratd сопfоrm поrmаtivеlоr diП соlоапа 5 а tabelului diп апеха пr. ];



3) соmрliсаtЙ - expertiza фсtuаtd рriп metode complicate de iпvestiga|ie, сu
aplicarea mijloacelor tеhпiсе speciale complicate si cu uп vоlum mare de lltcr|l, car| iecesita
о perioadd luпgd de iпvestiga|ii, сопfоrm поrmаtivеlоr diп соlоапа б а tabelului diп апеха
пr.]"

Potrivit pct.21, дпеха пr,3 la HG пr,]94 diп 24.03.20]7 - iп cazurile iп care durata
expertizei judiciare depdsegte поrmаtivul mахim iпdiсаt tп апехеlе пr, 1 si пr,2 si expertiza
este соmрliсаtd, 

^se 
aplicd pre|uri сопtrасtuаlе, calculate сопfоrm пumdiului de ore фсtiч

folos ite репtru efe ctuare а expertizei,

7, in urmа ехаmiпйri, evaluйrii qi соmраririi оfеrtеlоr depuse in саdrul procedurii deatribuire s-a decis:
Atribuirea contractului de achizilie publicё/acordului-cadru:

8, Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de luсru репtru achizi{ii:

9, Gruрul de luсru а respectat tеrmепчl de aqteptare pentru incheierea сопtrасtчlчi
сопfоrm art.32 alin. (3) al Legii пr. 131/2015 privind achizi{iile publice.

10. Contractul de achйi{ie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
lotului

Denumirea
ореrаtоrчlчi
economic

Cantitate qi
unitate de
misurй

Рrе{ul total
(fйrй ТVА)

servicii de
expertize judiciare

qi constatёri
tehnico-qtiinfifice,
репtru necesitйlile
IGP ре parcursul

anului 2021

Ceпtrul Nа|iопаl
de Expertize
Judiciare

la comanda
Beneficiarului l 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Dепumirеа operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Centrul National de Expertize
Judiciare

21.01.2022 e-mail

Nr.
d/o

Dепumirеа
ореrаtоrчlчi
есопоmiсо
(IDNo)

Nчmirul
contractului

Data
contractului

Cod СРV

vаlоаrеа contractului Теrmеп
uI de

valabiIit
ate а

сопtrас
tului

йri ТVА сч ТVА

1

Сепtrul Nа|iопаl
de Expertize
Judiciare

1 1-SR
21.0|,2022 71 3 1 9000_7 1 000 000,00 1 000 000,00 з1.122022

Сопduсйtоrчl grupului de lucru:

AFTENIUC ARCADIE
Qr{umе, Рrепumе)

6

q\.. ,S*;

*l,-:"'.':iý

Рrе{ul
unitar
(fйrё ТVА)

Рrе{ul total
(inclusiv ТVА)



model-tip

DARB DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitii publice n
de incheiere a acordului-cadru !
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr.ps-ds=b_3w_dp-]_:M-D_:"tO__4,0_18425"9-6-4-0din2110112022_

l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii contractante Intreprinderea Municipald Parcul ..Dendrariu"
Localitate Mun. Chisinau
IDNO 1003600113104
Adresa str. G Enescu 5

Numir de telefon 02271 9029. 02285 6079.79707450
Numir de fax 022 85 43 55
E-mail oficial dendrariu@.smail.com
Adresa de internet dendrariu.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Irina Scheras,022 85 60 79, dendrariu(D$nail,com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate lCererea ofertelor de preturi Dlicitalie deschisa aAlrele:
ilndicatil

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

Bunuri I Servicii I Lucrdri n

Obiectul achizi{iei Autobus - trasport pasageri, Numdr de locuri:
minim 2l+l:

Cod CPV 34 I 00000-8
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita{ia
deschisd)

COP, art. 55 din Legeaprivind achiziliile publice -
valoarea estimativd: 458-330

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

Nr: ocds-b3wdp I -MD- l 640 | 84259640
Link-ul:
https ://achi zitii.mdho lpublic/tend er 121049 19 4 I
Data public irrii'23 I 12 I 202 |

Platforma de achizitii nublice utilizati I achizitii.mdl o eJicitatie.md; o yptender.md

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

nDa nNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
https : //achi zitii.mdl ro lpublic/bud setl 20037 323

Anun{ de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data: 22 dec 2021 16:26
Link-ul:
https ://achi zitii.mdh o lpublic/bud setl 20037 323

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru nSistem dinamic de achizitie
nLicitatie electronicd lCatalog electronic

Sursa de finan{are nBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;
nSurse externe; nAlte surse: Buset municipal

Valoarea estimatl (lei, fdrd TVA) 458 330



3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

, (Se va completa in cazul in care aufost solicitate clarfficdri)l'

Data solicitlrii clarificlrilor 24 dec2021.10:12
Denum irea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitlrii de
clarificare

Blt sanpaur{Baere HoByro Marrrr.rHy 6es npo6era na
ary cyuuy?

Expunerea succinti a rispunsului Autobuzul trebuie sa fie nou. Anul productiei:
2021.

Data transmiterii 27 dec 2021. l6:48

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire: nu este cazul

(Se va completa in cazul tn care aufost operate modfficdri)

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

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

flndicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

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

[Indicali numdrul de zileJ

5. PAni la termenul-limiti (data 10 ian 2022,9:00), au depus oferta _l_ ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

I SA Eximotor t0026000347 t2 Socolova Natalia

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SA Eximotor Operator
economic 3

Operator
economic n

(se
Documentele ce constituie oferta

vq consmnq prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnicd prezentat
Propunerea financiard prezentdt
DUAE prezentst
Garan{ia pentru oferti
(dupd caz)

prezentat

Se

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

Cerere de participare prezentst
Declarafie privind
valabilitatea ofertei

pfezentst

Garantia pentru ofertd in
cuantum de l% din
suma ofertei fdrd TVA

prezentat

Spec ficati tehnice DreT.entat
Spec ficali de pref prercntst
DUAE prezentot
Certifi cat de conformitate
sau echivalent ce confirmd
calitatea bunului

prezentflt



Declaralie de garagi munim
2 ani sau I00 000 km de

Dovada autoriztrrii
desfgurarii activitiigii de
import gi comercializare a
vehiculelor

t/

(Informa\ia privind denumirea documentelor prezentate se vq indica tn conformitate cu cerinlele din documentaliq deqtribuire si se va consemna prin: preTenta\ ieprelentat, nu corespunde (in cazul cand documentul afost prezentat, dar nucorespundecerinlelor de cal ificare)1

7. Informafia privind-corespunderea oferteror cu cerin{ere soricitate:

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oJbrtei /inale(lnformalia privind "Corespunderea cu cerinlele de cati/icare" si "Corespunderea cu speciJica/iile
tehnice " , se va consemna prin; ,, -t " tn cazul corespunierii Si prin ,, _,, tn cazul necorespunderii)

8' Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cucerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea preluiui anormal de scizut) s-a solicitat: nu este cazul

9. Ofertanfii respinqi/descalifica{i: nu este cazul

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

ll. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scizut n
Costul cel mai scdzut I
Cel mai bun raport calitate-pref I
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul in care tn cadrul procedurii de atribuire sunl aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate si denumrrealoturilor aferente)

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate
qi unitate

de misurl

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehniceAutobus - trasport
pasageri. Num6r de
locuri: minim 2l+l

SA Eximotor 458 333,33 I bucata

Operatorul economic Informafia solicitati Rezmatul rispunsului
eratorului economic

Denumirea operatorului .cono-i. Motivul respingerii/descalifi cE.ii



12' Informafia privind factorii de evaruare apricafi: nu este cazul
(Se va completa pentru loturile care aufost atribuire in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-prel sau cel mai bun raport calitate-cosr)

In urma examiniri, evaluirii ;i comparrrii ofertelor depuse in cadrul procedurii o" *"0"* .*decis:

Atri buirea contractur u i de achizilie publ i calacordului -cadru :

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.7l ahn. lit
Argumentare:

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
Denumirea torului economic I

Denumire factorul I
Denumire factorul n

Denumirea o torului economic n
Denumire factorul I
Denumire factorul n

13. Reevaluarea ofertLlor: nu e.te curul
(se va completa tn cazur in care ofertere aufost reevaruate repetat)

Motivul reevalulrii ofertel,or
Modificlrile operate

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Uantitate pi
unitate de
misurl

Preful unitar
(fnrn TVA)

Preful total
(ftrd TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)Autobus

trasport pasageri.
Numdr de locuri:
minim 2l+l

SA Eximotor I bucata 458 333,33 550 000,00 550 000,00

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

(Informarea operatorilor economici implicali in procedura d3 atribuire despre deciziile grupului delucru pentru achizi{ii se realizeazd in ionfoimitite ,, prrrrdrrile art. 3 t ai Legri nr. I3I din 3 iutie2015 privind achiziliite publice)

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SA Eximotor t4tuU2tJ22 SIA RSAP, e-mail

n cazul in care valoarea estimatAiiontractului
este mai micd decdt pragurile prevdzute la art,2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3lulie 2015
rivind achiziliile publice

I---l r rLr l l zlle rn cazul netransmiterii comunicdrii
rin miiloace electronice gi/sau fax nIn cazul in care valoarea "ffieste egald sau mai mare dec6t pragurile

prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

- 
rrt) I I AIe in cazul transmiterii comunicdrii prin

mijloace electronice si/sau fax I
i-t 1/Lr r o zle in cazul netransmiterii comunicdrii

in mijloace electronice si/sau fax n



Denumirea
operatorului

economic

Intreprindere
a:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin_

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod
CPV

Valoarea
contractului Termen de

valhbilitate
al

contrac,tului/
acorduiui-

cadru

:'1,rfrr[

..i9,,=Y$

SA
Eximotor

autohton ocds-

b3lvdpl-
MD-
164Q1_E4.21

9644

21t0112022

458 333.33 550 000,00

3111212022

(Selectayi termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzule de Legea nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a

termenelor de asteprare, se efectueizd in conformitate cu.prevederile TITLULU IV Caprtolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii

Moldoval.

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tn

cazul in ,ori lo pro"edura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate Si s-a tncheiat

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

Prin prezento dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqtqptare pentru tncheierea

contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin (3) al Legii nr.

I3I ctin 3 iutie 2015 privind achiziliile publice ), precum Ei cd tn cazul depunerii contestaliilor Ei/sau

recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate Ei solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfdgurdrii procedurii

de achizilie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Director
Dendrariu i.M.

Au fost aplicate criterii pentru achizifii publice durabile (achizifii
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 lotuluVloturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:

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

Prelul cel mai scdzut a

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-Prel z

Cel mai bun raport calitate'cost a

Conduc[torul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Ion UZUN



3.

4.

t.

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achiziliipublice

Nr. l din 21.01.2022
1. Date cu privire Ia autoritatea contractanti:

Clarificlri privind documentatia de atribuire: nu sunt
Modificiri operate in documenta(ia de atribuire: nu sunt
PffnI la termenul-limitr (data l0.0l.22,ora 13,30, ticita{ie electronica l l ianuariedepus oferta 5 ofertan(i:

Denumirea autoritif ii contractanE IP $coala Profesionald or. Soroca-

Str. $tefan cel Mare 6
Numir de telefon 023022210
NumIr de fax

Persoana de contact

Date cu privire la procedura de atribuire:

rocedurii de atribuire aplicate oCererea ofertelor de

Tipul obiectului contractuluir rpur oDrectului contractului de achizitiel
acordului-cadru
Obiectul achizi{iei Achizitionarea produselor alffi

Expunerea motivului/t"-ei,,t,rf--ffiirrA
ategerea procedurii de atribuire
Procedura de atribuire (M
portalului guvernqmental www. mtender,gov. mO

Link-ul:
2104

Data public irii: 30.12.2021
Platforma de achizifii publice utitizatI o achizitii.md;
Anunf de intenfie puatica@

Link-ul:
Tehnici pi instrumente s oLicitalie electronicl

Valoarea estimatl @t_frrd fVA) 224800,0Lei

Denumirea operatorutui economic

CC "Nivali-ProdISRL 10066000101 l2
1014600037741

2022,13:37), au



Produse de Famitie 10106000101 I 1
SA Fabrica d" ,rrt ain fl,o.e.ti t003607011922

Denumire document
Denumirea operatorului economic

CC "Nivali-
Prnrf rrSflf

SRL Lovis Angro SRL Lapmot

uocumer
%

l'fnnllhprao fahni^X

ntele ce constituie oferta

- -vPwrv^vs tvlultv4

D E
+ + +r r vPurlsl s4 rlllilllLrlara

-

T-}TTAD
+ + +

l+ l+ +

- 

frU(]U(1^a2t2 ^-r I menle oe ca[ucare
ruar tte rregtstrare aintreprinderii + + +CERERE DE PARTICIPARE

I]FNI A D 
^'I.TE

+ + +vuvlAlullti

-plylqd valabilitatea ofertei
+ + +

r-t;ruusar oe contormitatepentru
figgq. produs

+ + +

tJrrlrrlut rapon ilnaclar

-

+ + +Lista fonda@ + + +Certificat de efectuaresistematic[ a
phfii

impozitelor, contlibufiilor

+ + +

Pa$aport sanitar altransportuhri + + +DECLARATIE
privind dotirile specifice, utilajul qi
echipamentul necesar pentru indeplinirea
corespunzdtoare a contractului

+ +

DECLARAM
TEHNIC

+ +

6' rnformafii privind ofertele depuse gi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate decltre operatorii economici :

7. rnforma{ia privind corespunderea oferteror cu cerin{ere soricitate:
Lista uselor alimentare semestrul I2022

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Denumirea bunurilor
solicitate

Cantitate qi
unitate de
mEsurI

Pre{ul
ofertei

(ftu6 TVA)*

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

*rp./"1
ei/peste

ISRL L"rt-
I angro

!_

l$paghete
,otul I

120 14,93 + +
Orez r00 2r,67 + +
Zahdr 150 15,65 +

+
+

Ceai negru 6.5 106,67 +
Eq4f de griu 150 8,17 + +
Mazilre uscata plefuitl 200 10,0 + +
Pasti de roSii 25Zo 72 20,93 + +

lQrupe de porumb 100 10,75 + +

Cacao praf 9 106,67 + +

Qupe de griu 50 8,17 + +

2

+

+



Crupe de oz 50 8,77 + +Ulei de rislritl 120 36,67 + +
Sare iodatl 50 4,50 + +

I Peste merliciu hek

-

800 49,33

Produse I CC
de carne I "Nivali-sv vs'I"" 

I a.j;j*a 
I

+ +
I.,

J Pulpe de saina
otul II

1000 32.50 + +
Piept de pui 800 67.50 + +
Carne de porc fara os 400 74.09 + +

T"rd;*l
lactate I

rcil-_l
Lapmol 

I

tul III
1000 8,gg + +

+Unt Krestianschii ---l

-

150 109,26 +

Lrg"-" ITRt Lrrill
Angro I

frrl fV
3 7) )') + +

Cartofi 600 8,15 + +
Ceapa 150 9,07 + +

Morcov 20 9,07 +NnfE. Do-*-' T +
produse de panificafie nu este prffi

Pentru elucidarea un-or neclaritS{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

;"JilfffJ;Xt'r'j"##cumentafia 
de atribuire 1io"lusi";uJii.u."" p.e1uruiarr.."l de scrzut) s-

Ofertanfii respinqi/descalifi ca{i:

Pentru fiecare lot o

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre[ul cel mai scdzut o

12' rnformafia privind factorii de evaluare aplica{i: nu se cere
13. Reevaluarea ofertelor: nu este

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

Atribuirea contractului de achizi

Produse de Familie
SA Fabrica de unt din Floresti

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Denumirea bunului Cantitate qi
unitate de
mtrsurtr

Pre{ul unitar
(fdrI TVA)

SRL Lovis
Angro 1780.0 2136,0

J

Denumirea
operatorului

economic

suma
(fitrl TVA)

suma
(inclusiv TVA)

Lrrtul I crupe /ulei/peste
!paghete 120 14,93
Orez r00 21,67 2166.67 2600,0
Zahdr 150 15,65 2347,22 2535,0
Ceai negnr 6.5 t06.67 693,33 832,0
FIinE de srdu 150 8.17 1225,0 1470,0
Mazdre uscata slefuitl 200 10,0 2000,0 2160.0
Pasti de rosii 25Yo 72 20,93 1500.0 1800.0
Crupe de porumb 100 10.75 1075.0 1290,0



Cacao praf 9 106,67 960,0 1152,0

Crupe de gr6u 50 8,17 409,33 490,0Crupe de orz 5U 8,77 409,33 _499-0Ulei de rdsdriti 120 36.67 4400,0

225,0
5290,0
270,0

Sare iodati 50 4,50
Peste merliaiu hek UUU 48,33 38666-67 | 46400,0

I68eos-o| 57855,56

CC "Nivali-
Prod"SRL

-

I Pulpe de gaina-T
r rroqusie oe carne

1000 32.s0 1?500 nn 39000.0
ASoo^o

Piept de pui 800 67.50 54000.00
Carne de porcEi os T+oo 74.09 29637.00 35s64.40TOTAL:

SRL
Lapmol

116137.00 | 13e364.40
Lo

Ll4pte pasterizat
Ill III Produse lactat

1000 8,gg Sggg,gg 9600.0Unt Krestianschii
TOTAL:

r50 109,26 l63gg,gg 17700,0

Sil-iltil
Angro 

I

rl 25277,79 27300,0

-

ffi Lotul IV legume
3 72,22 216,67 234,0Cartofi 600 8,15 4ggg,gg 5290,0

Ceapa 150 9,07 1361,11 1470,0
Morcov 2t) 07 181,49

6649,15
196,0TOTAL:
7190,0

15' rnformarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi(ii:

Lotul I crupe/ulei/peste in calcul valoarea lotului este mai micd decit oferta frr6 TVA prezentatddeSRL Lovis Agro' deoarece prefurile la produse uri*"or*. perioada octombrie-decembrie 2021 aufostmajorate de citeva ori, in 
"alcri 

au fostlnclur" 
".rupio*i*l1ie 

prelurile produselor alimentarenecesare' insd grupul de lcuru a hot5rit de a achizisiim iotur I cu preful indicat in ofertd deoarececoindice prefului de piaf6 timpului dat.
Pentru Lotul V Produse de panificafie, deoarece pentru acest lot nu a fost prezentatd,nici o ofertrgrupul de lucru a hol1i19: a achiziti[iona produsele de panificafie prin ,o'nt.u.t de mica valoare, sumaestimativl este pini 30000 lei cu TVA.

Anularea procedurii de achizi{ie publicd: nu sa anulat

Denumirea operaiorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

CC "Nivali-Prod"SRl 14.01.2022
SRL Lovis Angro Fe specutcA StA RSAP, e-mail)t+.ut.tutz fse soecifica Stl nSlP "-*;n14.01.2022 lse soecificd SIA R,gAP o-mnitl

14.01.2022 lse specilicd SIA R,gAP o-mnitlpA .r aprtca oe unt din l-Ioresti 14.01.2022
Ise speciJicd SIA RSA?, e-mail)

este mai micd dec6t pragurile prevdzute la art. 2
alin- (3) al Legii nr. t 3 I din 3 lute 2015 privind

cazul in care Z 6 zilei" c
mijloace electronice pi/sau fax o

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

Tr)TAT



17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu cepital strtrin

Numtrrul
gi data

contractului
Cod CPV

Yaloarea contractului

Termen de
valabilitate al
contractuluiISrI TVA

SRL Lovis
Angro

Capital autohton 6/22
21.01.2022 15800000-6

64503.71 76085.0
31.12.2022

CC "Nivali-
Prod"SRL

Capital autohton 7t22
21.01.2022 15800000-6

116137.00 139364.40 31.12.2022

SRL
Lapmol

Capital autohton 8/22
21.01.2022 15800000-6

25277,79 27300,0 31.12.2022

18' rnforma(ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tn
:"y::#;:::3:::::*:,1:,1:.!:,!,: pubticd ffi i,iri",i" *iterii de durabititate si s_a incheiatcontract/contracte pentru rot/loturi peirru "*lr-o,iir;;;;;;;;r";;;;i,ii""iliii';;;:;

Prin prezenta dare de seamL grupul de lacru declard cd t?meny! de o{repturc pentru tncheierea confiacrurui/contructelor indicare arost rcspectot(exceptand caarile prevdzute.-diart sz ii-isl"iiieii ,r. t* aiii'tii5iii'priuind.achialiile pubrice ), prccum qi cd tn cazul depuneriicontestaliilor $ysau recep(iondrii rapoaaelor de'monritiiiare, aceastea aulost exaninate si solu.ionate.

:X;:;tr:';ff;#;:#;;ktr:f;lt !;#:#'* achizitii conJirmtt corec'titudinea desJn4urdrii procedurii de achizilie,fapt pefiru care poartd

Conductrtorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

a/'zu-/A3 - M,'h Y-W

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

Ilt"f, de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte aIotului4oturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (tei MD):

codul cPV at loturui/roturilor pentru care au fost apricate criterii
de durabilitate:

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

Prelul cel mai scdzut t

inclusiv
TYA
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice 

   

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1640701362979 din 21.01.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII  

MOLDOVA 
Localitate mun. Chişinău 
IDNO 1006601000118 
Adresa str. 31 August 1989 nr. 82 
Număr de telefon 022 20 14 28 
Număr de fax 022 23 47 97 
E-mail oficial  secretariat@justice.gov.md 
Adresa de internet http://www.justice.gov.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Bejan Mihaela, 022 20 14 28 
mihaela.bejan@justice.gov.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri  
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nu se aplică 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Servicii  

Obiectul achiziției Servicii de traducere 
Cod CPV 79530000-8 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

Potrivit art.2 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 
publice 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1640701362979 
Linkul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21049420/ 
Data publicării: 28.12.2021 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții 
publice a autorității contractante 

 Planul de achiziții este în proces de elaborare 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Licitație electronică    

Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 450 000, 00  

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 

Rezumatul modificărilor ---------------------------- 
Publicate în BAP/alte mijloace de informare ---------------------------- 

http://www.mtender.gov.md/
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(după caz) 
Termen-limită de depunere și deschidere a 
ofertelor prelungit (după caz) 

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

5. Până la termenul-limită (data 10.01.2022, ora 14:00), au depus oferta 2 ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic 

 
IDNO Asociații/ 

administratorii 
1. SRL „Lingvistica” 1007600060192 Axentii Stela 
2. S.C PROIRVAS SRL 1005600061368 Vasiliev Victor 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL„Lingvistica” S.C PROIRVAS SRL 
Documentele ce constituie oferta 

(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică (Anexa nr. 22) prezentat  
Propunerea financiară (F3.1, Anexa nr. 23) prezentat  
DUAE prezentat  
Garanția pentru ofertă (după caz) nu a fost solicitată  

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

Cerere de participare (Anexa nr. 7) prezentat  
Declarație  privind valabilitatea ofertei (Anexa nr. 
8) 

prezentat  

Declarație privind lista principalelor livrări / prestări 
efectuate în ultimii 3 ani de activitate (Anexa nr.12) 

prezentat  

Experiența similară prezentat  
Dovada înregistrării persoanei juridice prezentat  
Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice prezentat  
Certificat de atribuire a contului bancar prezentat  
Certificat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor 

prezentat  

Declarație privind personalul de specialitate propus 
pentru implementarea contractului (Anexa nr. 14) 

prezentat  

CV-urile traducătorilor prezentat  
Scrisori de recomandare prezentat  
Actul care atestă dreptul de a presta servicii prezentat  
Diplomele/autorizația traducătorilor/ interpreților 
care vor efectua traducerile 

prezentat  

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea cu 
cerințele de 
calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Servicii de 
traducere  

SRL „Lingvistica” 333 650, 00 pagini + + 
S.C PROIRVAS SRL 388 250, 00 pagini   

* 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. Informația privind rezultatele licitației electronice: 
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(Se va completa tabelul de mai jos în cazul aplicării licitației electronice) 
Denumirea operatorului 

economic 
Runda 1 Runda 2 Runda 3 Rezultatele 

licitației 
Servicii de traducere  
 

Prețul fără TVA 
/noile valori 

Prețul fără TVA 
/noile valori 

  

S.C PROIRVAS SRL  390 050,00 390 050,00 388 250,00 388 250,00 
SRL „Lingvistica” 333 650,00 333 650,00 333 650,00 333 650,00 
 

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

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

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: __________________________________                 

Criteriul de atribuire aplicat: 

 Preţul cel mai scăzut                        

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

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

11. Informația privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

Reevaluarea ofertelor: 

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

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

Atribuirea contractului de achiziție publică: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Servicii de 
traducere 

SRL „Lingvistica” pagini  333 650,00 400 380,00 
 

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

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL „Lingvistica” 14.01.2021 prin SIA RSAP  
email:  lingvistica1@yahoo.com 

S.C PROIRVAS SRL 14.01.2021 prin SIA RSAP  
email: proirvas@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) 

14. 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). 

15. Contractul de achiziţie încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinder
ea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului 
Cod CPV 

Valoarea 
contractului 

Termen de 
valabilitate al 
contractului fără 

TVA 
inclusiv 

TVA 

SRL 
„LINGVISTICA” 

Cu capital 
autohton 

11 21.01.2022 79530000-8  333 650,00 400 380,00 31.12.2022 

16. 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 
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de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate): 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

 

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

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

 
Vicepreşedintele grupului de lucru pentru achiziții: 
 

Tatiana TVERDUN                                                  ____________________ 
(Nume, Prenume)                            (Semnătura) 

 
L.Ș. 

 



DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizi{ii publice E
de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. ocds-b3wdp1-MD-l641368045098 din 24'01'2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autoritilii contractante IMSP oospitalul raional Fdleqti'o

Localitate or. Fllesti'
IDNO r.0036021sr 120

Adresa str. Stefan cel Mare 36

Numlr de telefon 025922808
Numflr de fax 02s922448
E-mail sr-falesti@m-s-'R-d

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

Aliona Vorotneac
076000857

2.Date cu privire la procedura de atribuire:

Ti1rrri procedurii de atribuire aplicate rLicitalie deschis6

rAltele: ftndicalil
Procedura de achizitie repetati (dupit cuz,1 Nr:

fip"l .oliectylui 
contractului de achizi[iel

acordului-cadru
@ Se*icii I Lucrari I

Obiectul achizi{iei Produselor alimentare Dentru anul
2022(repetat)

Cod CPV 1s811100-7

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul

aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
de schisd)
Proced.rra de atribuire (se va indica din cadrul
p or t al ului guv e r n am e nt al www. mt e nde r. gov. md)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1 641368045098

Link-ul : Nr. ocds-b3wd p 1 -MD:{436q9$09q
Data publicarii

Platforma de achizi{ii publice utilizatl r aChirltii.tnd; r e-licitatie.md; I yptender.md

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

lDa rNu
ii"t<-"t cdtre planul de achtziiii publice publicat:

http ://spital.falesti. org/index.php/activit-
i/activitate-financiar/achizi-ii-publice

Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data: 05.01.2022
Link-ul: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1641368045098

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupa caz)

nAcord-cadru nsistem dinamic de achrzilie

nLicitatie electronicd nCatalog electronic

Sursa de finanfare oeugei de stat; lBuget CNAM; nBuget CNAS;

rsurse externe; lAlte surse:

Valoarea estimati Iei, fdrd TVA) 271 000 lei



3. Clarificlri privind documentafia de atribuire:

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

4. Modificdri operate in documenta[ia de atribuire:

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

5. Pffni la termenul-limit[ (data 14 ianuarie, ora 10:00), au fost depuse 2 oferte la 2loturi
din totalul de 6 loturi, (Oferte electronice primite de la operatorii economici):

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

Data solicitirii clarificirilor nu
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitirii de clarificare
Exnunerea succinti a rispunsului
Data transmiterii

Rezu matul modi ficdrilor nu
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare 6uod caz)

findicayi sursa utilizatd ;i data publicdriil

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

llndicayi numdrul de zile/

Denumirea operatorilor economici IDNO As o ciatii/administratorii

SA Combinatul de piine din Bilfi, 1003602001 100 Eduard Grama

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SA Combinatul
de piine din

Bilti
Operator

economic n
Operator
economic

Operator
economic n

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

Pronunerea tehnicd orezental
Pronunerea financiard Drezemat

DUAE Drezentat

Garanlia pentru ofertd
(dupd caz)

prezental

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

Oferla 0rezental
Snecificatii tehnice si de pret prezental

DUAE prezent0l

Informatii senerale desore ofertant prezenlal

Autor tzalta s ani tar d- veteri n ara

certificat isienic sau sanitar.
prezental

Cerlificat de conformitate sau alt
cerlificate echivalent ce confirm
cal itatea oroduselor oferite

prezenlal

Autorizalia pentru transportul auto prezentat

Garanlia pentru ofertd. I%o prezentat

2



Declaralie de neincad.are in siatuafiite
ce determind excluderea de la
procedura de atribuire, ce vin in
aplicarea art. 18 din

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conJbrmitote cu cerin/ele dindocumentayia de atribuire ;i se va consemna prin; prezentat, nepreTentat, na corespuncle (fn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Prelul
ofertei fdrd
TVA (ei)

Piine alba 500gr, in forma SA Combinatul de
piine din Bdlti 116 700,00 15000/kg +l

2 Piine sura 500gr, pe vatra sA Uombinatul de
piine din BXIti 21920,00 200O/kg T +

'3
Achizilia nu a avut loc

4 Chifle cu mac Achizi(ia nu a avut loc 5000/buc

5: Achizi{ia nu a avut loc, 800lkg

6 Perigoare din pe.ste Achizi(ia nu a avut loc 600/kg

* In cazul utilizdrii ticitayiei electronice se va indica prelul ofertei finale(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de-catificere" ;i "Corespunderea cu speciJicaliiletehnice " , se ve consemna prin; ,, + " in cazul corrrpundrrii ;i prin ,, _,, in cazul necorespunderii)
8' Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea

ofertei cu cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului
anormal de sclzut) s-a solicitat:

Operatorul economic Informafia solicitati Rezmatul rispunsului
operatorului economic

Ofertan{ii respinqi/descalifica(i:

Den umirea operatorului economic N{otivu l respin gerii/descalifi ci rii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile I
Alte limitiri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: [IndicaliJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

ll. Criteriul de atribuire aplicat:



Pretul cel mai sclzut I
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raPort calitate-Pre! I
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 stiibuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplicafi:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite tn baza qiteriilor; cel mai bun raport calitate-

prel sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

6e va completa in cazul tn care ofertele au fost reevaluate repetat)

14. |n urma examiniri, evalulrii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de

atribuire s-a decis: Atribuirea contractului de achizifie publici/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art.7l alin. lit

T'\ 1 nndere

Punctajul calculat
Total

t/Ltlurlttl!

T\^-,'*i*a fonfnnrl n lPnnderea Iuvrrurrrrrv -' lr

Denumirea operatorului economic n Total

Denum re factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

\{otivul reevaludrii ofertelor
Modificlrile oPerate

eani!! 1,;qii

uhitate.de
mdiurd

Prelul
(ara Tl,l,1

'siki
$dia,rua)

Sumu
(in'elusiv

TVA)

Piine alba 500gr, in
forma

SA Combinatul de

piine din Bilfi 15000/kg 11,78 176700"00 190800,00

Piine sura 500gr' pe

vatra
SA Combinatul de

niine din Bilti 2000/kg 10,96 21920,00 23680.00

Cornulete cu magiun Achizilia nu a avut loc 5000/buc

Chifle cu mac Achizifia nu a avut loc 5000/buc

Carne de vita Achizilia nu a avut loc 800/kg

Perigoare din Peqte Achizi{ia nu a avut loc 600/kg

Argumentare:



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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SA Combinatul de piine din Bil{i 19.0r.2022 e-mail

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de

lucru pentru achizilii se reqlizeazd tn conformitate cu prevederile qrt. 31 al Legii nr, I3I din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calculareq termenelor previizute de Legea nr. l3l din 3
iutie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazdin conformitate

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

1 7. C ontra ctul d e achizitie I aco rdul-cad ru incheiat :

18. Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica dat[ se completeazi
doar in cazul in care la procedura de achizifie public[ au fost aplicate criterii de

durabilitate qi s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate
criterii de durabilitate).

In cazul ?n care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decAt pragurile prevdzute Ia art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

I e zite in cazul transmiterii comunicirii
nrin miiloace electronice si/sau fax n
n 11 zile incazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice gi/sau fax n

ln cazul ?n care valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare decAt pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 13 1 din 3

iulie 2015 privind achrzitiile publice

n 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax I
Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice qi/sau fax n

Denurnirea
operatorulur

economrc

intreprinder
ea:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asocier
e/

Cu capital
strIin

Numirul
;i data

contractului/
acordului-

cadru

Cod CPV
Valoarea contractului

Termen
'de

valabilita
te al

contractu
luilacord
'ului-
cadru

firi,TVA .inClusiVr:
:'1y[,'.'

SA Combinatul
de piine din Bnl{i 50 24.01.2022 t 5811100-7 198 620 214 480

01.02.2022

31.12.2022

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

(DA/NU) Nu

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de (indicali suma cu TVA)



dr

I:l'l

hte:oc MD)

,Cddill'CP,'v..tl lbtuluillbtuiilor pentru care au fost aplicate
criterii de durabilitate:
:. :: : : :: : .

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care
fost ablicaie'ciiterii ds::durabilitate :

au
Prelul cel mai scdzvt n
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre{ n
Cel mai bun raport calitate-cost n

I

I

Prin prezenta dare de seumd, grupul de lucru declard cd termenul de uEteptare pentru tncheierea
contructului,/contractelor indicate a fost respectat (excepffind cazurile prevdzute de urt. 32 alin. (3)

ul Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice ), precum ;i cd in cazul depunerii
contesta(iilor Ei/sau recep(iondrii rapoartelor de monitorizure, aceastea au fost examinate Ei
solu(ionate.

Prin prezentu dare de seamd, grupul de lucru pentru qchizilii conJirmd corectitudinea desfigurdrii
procedurii de uchizilie,fapt pentru cure poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoure,

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Iurie OSOIANU
(Nume, Prenume)

Executor: A.Vorotneac
Tef.076000857

:Flffi?'f



DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii publice Х
de incheiere а acordului-cadru tr

de anulare а procedurii de atribuire п

Nr. 1 din 24.0\.2022

1. Date сч privire la autoritatea contractanti:

3. Сlаrifiсйri privind dосumепtа{iа de аtriЬчirе:

(Se vа соmрlеtа iп cazul iп care au fost solicitate clarificйri)

Denumirea autoritйtii contractante consiliul raional Сйlёrаsi
Localitate orasul Сйlйrаsi
IDNo l00760l009886
Adresa Strada Biruintei 1/1

Numёr de telefon (024q 22058:240З8
Numir de fax (0244\ 22058:240з8
E-mail oficial consiliu(a)calarasi.md; www.consiliul raional

calarasi.md
Adresa de internet www.calarasi.md
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,

e-mail)
Marian Alexandru; 079995|95;
marian. alexandr@,gmail. com

2. Date сu privire la рrосеdчrа de atribuire:

Tipul рrосеdчrii de аtriЬчirе aplicate пСеrеrеа оfеrtеlоr de preluri Х Licitalie deschisё
пAltele: flпdicatil

Рrосеdurа de achizitie repetati (duрй caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{iel
acordului-cadru

Bunuri п servicii Х Luсrйri п

Obiectul achizi{iei intrelinerea ре timp de iаrпй drumurilor publice
locale ра anul 2022 dlп raionul Сйlйrаqi

Cod СРY 90600000-3
Expunerea motivului/temeiului privind
аlеgеrеа procedurii de аtriЬчirе (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd)
Рrосеdчrа de аtriЬчirе (se va iпdiса diп cadrul
portalului guvеrпаmепtаl
иl t tl уу. m l а пrlеr. цlv. mСl)

Nr: ocds-b3wdp 1 -М D -1 04Q]ý]_Q2QЖ
Link-ul: (ach zitii.rnd)
Data publicёtrlt: 2З decembrie 202 1

Platforma de achizitii publice utilizati Х achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

Рrосеdurа а fost iпсlчsi iп planul de
achizi{ii publice а autoriti{ii contractante

XDa пNu
Link-ul сёtrе planul de achizilii publice publicat:

Anun{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd caz) Data:24,|2.2021
Link-ul: Д,]спtiа Achizitii Publice_(gov.nld)

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
Иuрd caz)

nAcord-cadru пSistеm dinamic de achizilie Х
Licitatie electronicб пСаtаlоg electronic

Sursa de finan{are Х Buget de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS;
пSursе exteme; пАltе surse: [IпdicayiJ

Yаlоаrеа estimatй (lei, fdrd ТVД) 814 758,З5 lei



Data solicitf, rii сlаrifiсйrilоr 24.|2.2021 : 27 .|2.202l ; З 0.|2.2021 ; 5,0 | .2022;

Dепumirеа ореrаtоrчlui есопоmiс
Ехрuпеrеа succinti а solicitйrii de
clarificare

Ре parcu:sul perioadei de actualizare, au parvenit
10 intrebari саrе еrач adresate ре seama Listei
cantitalilor de luсrйri се line de servicii de

transport. erori tehnice, clarificйri.

Ехрuпеrеа succintf, а rйspunsului Ре data de 3 ianuarie 2022 а fost modificatй qi

reamplasatй ре platformб Lista cu cantitйlile de

luсrйri. Ре parcurs аu fost ajustate toate

neaiunsurile si date ldmuri

Data transmiterii 24.|2.202| ; 27 .1,2.2021 ; 3.0 1 .2022: 5 .0| .2022:

4. Modificйri ореrаtе in documentalia de atribuire:

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

5. Рflпй la tеrmепuI-Iimitй (data |1.01,.2022, оrа 12:00 ), аu depus oferta 2_ ofertanli:

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

сitrе operatorii economici:

Rеzumаtul modifi сirilоr А fost modificatй lista cantiti(ilor de luсrйri
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (dupd caz)

Modфcatd;i рuЬliсаtй ре Дchizi|ii.md ре data de'
3.0I.2022

Termen-limitй de dерчпеrе qi deschidere а
ofertelor рrеlчпgit (duрd caz)

3 zile

Nr. Dепumirеа ореrаtоrului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. Trans Invest Group SRL 1 01 7600052299 Рооа Ion
,) S.A. Drumuri Strй9eni 10036001 ||971' Gonta Igоr

Dепumirеа ореrаtоrului economic
Dепumirе document Operator

economic З
SRL Trans

Documentele се constituie oferta
vа сопsmпа рriп: рrеzепtаt,

Garanlia pentru ofeTtб

Dосumепtе de calificare
уа сопýmпа рriп: prezeпtat, епtаt, пu core,

Deviz de cheltuieli

Anexa пr.8 valabilitatea
ofertei
Апеха пr.10 grаfiс
Апеха пr,12 ехреriе
Anexa пr.13 principale
luсrйri
Апеха пr.l4 dotбrile
Anexa пr.15 personalul
Апеха пr.l б
subcontractali

prezeпtat



Апеха пr. l7 asociere prezeпtat prezeпtal
Апеха пr.I8
angajament tеr{
fiпапсiаr

prezeпtat prezeпtat

Anexa пr. 19

angajament sus!inerea
tehnicй/profes.

рrеzепtаt prezeпtat

Anexa пr.20 dесlагаliе
tert sustinйtor tehnic

prezeпtat prezeпtat

Anexa пr.21 declara{ie
ter{ sustinitor
рrоfеsiопаl

prezeпtat prezeпtat

Anexa пr.22 Aviz AST prezeпtat prezeпtat
certificat de
inresistrare

prezeпtat prezentat

Raport fiпапсiаr prezentat prezeпtat
Asigurarea calitefi i ISO
9001?2015

prezeпtat prezeпtat

Аsigurаrеа рrоtесtiа
mediuluiIso
l4001:20l8

prezeпtat prezeпtat

Sistem management al
sбnйti{ii ti SM ISO
4500l:2015

prezeпtat prezeпtat

Efectuarea pl5{ilor
impozitelor

prezeпtal prezeпtat

(Iпfоrmа|iа privind dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdiса iп coпformitate сu сеriп|еlе diп
сlосumепtа{iа de atribuire qi se vа сопsеmпа рriп: pfezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsршпdе (iп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu corespuпdeceriпlelor de calфcare))

7. Informalia privind соrеsрuпdеrеа ofertelor сu cerinlele solicitate:

* iп cazul ulilizdrii licita{iei electroпice se vа iпdiса pre|ul oferlei fiпаlе
(Iпfоrmа|iа priviпd "Соrеsрuпdеrеа сu сеriп!еlе de califica:;e" ;i "Corespuпderea сu specificaliile
lеhпiсе" , se vа сопsеmпа рriп: ,, i " iп cazul corespuпderii ;i рriп ,,-" iп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Pentru elucidarea uпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа оfеrtеi cu
сеriп{еlе stabilite in documenta{ia de аtriЬчirе (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scйzut) s-

а solicitat:

f)епчmirеа
lotului

Dепumirеа
operatorului

есопоmiс

Pre{ul
ofertei

(йrа ТVА)*

cantitate
qi unitate

de misuri

Corespunderea
сч cerintele de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
сч specifica{iile

tehnice
Intrelinerea

ре timp de
iаrпй
drumurilor
publice
locale ра
anul 2022
din raionul
Сйlйrаsi

SRL Тrапs lпvеst
Groap

8(l4 396,53 huс + +

S,A. Drumuri
Strd;епi

88() 53(),3б Ьuс +

Lot n ореrаtоr economic 1

Operator economic n

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rispunsului
оDеrаtоrului economic

a
J

+



9. Ofertan{ii respinqi/descalifica(i:

Dепumirеа ореrаtоrчlui economic Моtiчul respin gerii/descalifi cёrii
Nч sunt

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

pentru fiecare lot Х
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitёri privind пumёrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Indica\iJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul pe loturi:

11. Сritеriul de atribuire aplieat:

Pre{ul cel mai scйzut Х
costul cel mai scйzut п
Cel mai bun raport calitate-pre1 п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

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

12. Informafia privind factorii de ечаlчаrе aplicati:

(Se va completa репtru loturile care aufost atribuite iп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-pretr
sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

13. Rеечаluаrеа ofertelor:

(Se va completa tп cazul tп care ofertele аu fost rееvаluаtе repetat)

Motivul rеечаIuirii ofertelor
Modificйrile ореrаtе

14. in чrmа ехаmiпйri, ечаlчйrii qi соmраrйrii оfеrtеlоr depuse in саdrчl procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:

Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic l Total

Denumire f'actorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea
Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul l Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Dепumirеа
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
mаsчrа

Рrе{ul uпitаr
(mrй ТYА)

Pre{ul total
(fйrП ТYА)

Pre{ul total
(inclusiv
TvA)

Intre{inerea ре
timp de iаrпй
drumurilor
publice locale
ра anul 2022

SRL Тrапs
Invest Grоuр

Ьчс 804 396,53 804 396,53 965 275,84

4



din raionul
Сйlйrаsi

Anularea procedurii de achizilie publicё:

in temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implicali iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de

luiru репtru achizilii se realizeazd iп coпformitate сu prevederile art. 3 ] al Legii пr. l3 ] diп 3 iulie
2015 priviпd achizi{iile publice)

16. Termenul de aqteptare репtru incheierea сопtrасtчlчi:

iп cazul in саrе valoarea estimatй а contractului
este mai miсй decAt pragurile prevбzute la art.2
alin. (3) al Legii пr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizitiile publice

П б zile in cazul transmiterii comuniclrii prin
miiloace electronice si/sau fax п
п 11 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin miiloace electronice qi/sau fax п

in cazul in care valoarea estimatй а contractului
este еgаlй sau mai mаrе decAt pragurile

рrечйzutе la art. 2 а|iп. (3) al Legii nr. l31 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

Х 11 zile iп cazul transmiterii comunicёrii prin
miiloace electronice si/sau fах п
п 1б zile in cazul netransmiterii comunicёrii
orin miiloace electronice si/sau fax п

(Selectali lеrmепul de aqleptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ] 3 ] diп 3 iulie

20I5 pritiпd achiziyiile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de a;teptare, se фсtuеаzdiп сопfоrmitаtе сu

prevederile TITLULIЛ IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se соmрlеtеаzd doar tп

cazul iп ,оri lo pro"edtra сlе achizi|ie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate qi s-a iпсhеiаt

сопlrасt/сопtrасlе репtru lot/loturi репtru care au.fost aplicate criterii de durabilitate):

15. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile gruрчlчi de lчсru репtrч achizi{ii:

Dепum irea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL Trans Invest Group 24.0|.2022 e-mail

S.A: Drumuri Strйseni 24.0|.2022 e-mail

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

Denumire
а

ореrаtоru
lui

economic

пtrерriпdеr
еа:

Cu capital
autohton/
Сч capital

mixt/asociere
I

Cu capital
striin

Nчmirul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod СРV

vаlоаrеа contractului

Теrmеп de
valabilitate al
contractului/ac
оrdчlчi-саdrчfrrп ТVА inclusiv

тчА

SRL
TANS
INvE

ST
GRoU

р

Capital
autohton

12
24,01.2022

90600000-
J

в0439б,53 965 275,84 з1.12.2022



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

(DA/NU)

Vаlоаrеа de achizi{ie сч ТVА din contract/ contracte а
lotuluilloturilor pentrrr саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

(iпdica|i sumа сu ТVД)

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

Criteriul de atribuire репtrч lotul/loturile pentru саrе ац fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pre|ul cel mаi scdzut а

costul cel mai scdzut а

Cel mai Ьuп raport calitate-pre| п

CeI mаi Ьuп raport calitate-cost а

рriп рrеzепtа clare cle sеаmd, gruрul cle lucru declard сd, tеrmепul de aEteptare репtru incheierea
coпtractului/coпtractelor iпdicate afost respectat (ехсерldпd cozurile рrеvdzutе de art. 32 аliп. (3) al Legii пr.

13t сliп 3 iulie 2015 priviпd achizi|iile publice ), рrесаm ;i сd tп cazul depuпerii coпtesta|iilor ;i/sau
recep|iondrii rapoartelor de moпilorizare, aceastea aafost ехаmiпаtе qi sоlu|iопаtе.

Рriп prezeпta dare cle sеаmd, grapul de luсru репtrа achizilii сопfirmd corectitudiпea clesfdsurdrii procedarii
cle achizi|ie,.fupt репtru care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale iп vigoare.

Сопduсitоrul grupului de luсru репtru achizi{ii:

_ ýФfап Bolea
(Numе, Рrепumе)

6

w



DARE DE SDAMA

de atdbuire a contractului de achizilii publice o

Nr. t , ain ,/f e.l ,/tL
1. Drlc cu pl.ivirc la :rutur'itntea contrrctrnt:i:

Dcnumirea autorittrlii c0Iltractante Agentia Nafionali pentru Sinltate Publici
Localitat€ mun. Chisindu
IDNO 1018601000021
Adrcsa str. Gh. Asachi- nr. 67,4

Numir de tclcfon (022)57 45 t9
Nunlrir de lhr
E-mail oficial achizitii(iDanso. sov.rnd
Adrcsa dc intcrnct wwu,.ansp.mcl
Persoana de contscl (nltme, prenume, tele/bn,
e-nail)

Chioper Natalia

2. Drte cu privire la l)rocedura de atribuirei

'l ipul procedurii de lltribuil.ettplicrte occrcrea ofcrtelor dc prcturi trLicitalie desclisd
o{ltele: ndicatil

Procedura dc achizitie reoelali ldtpi cuz) Nri
Tipul obicctului contractului de achizifie/
acordului-cadru

Rrrnuri n Servitii r Lrrcriili n

Obiectul achiziliei Servicii de pazi tehnici a obiectivelor Agenliei
Nationale De[tru S5tdtate Publicd DentN an. 2022

Cod Cl'V 79713000-5
Expunerea motiyului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
apliciifii altor ptocedwi decdt licilalia
deschisii)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
po r t al t lu i guv e rn am e n t a I :l|v,'tt. n t e n d er - t!o\,. nt d )

Nr: ocds-b3wdp1-MD- I 64145 1930945

Link-ul:
https://achizitii.md/ro/pnblicltende 21049'1 03 /
Data publiciuii: 6 irn 2022.9:39

Platforma de achizitii Dublice ulilizaltr o achizitii.md; o e-licitatie.md; o yprender.md

Proccdura a fost inclusi in planul de achizilii
pulrlice n autoriti{ii contractante

trDa trNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
https://ansp.md/wp-coDtent/uploads/2022l0 I /Planul-
de-achizitii-2022.pdf

Anunf dc intcrfic pultlie^t in l]Ll' (lupd cdz) Dala:
[-ink-ul:

Tehnici $i instrumente specilice de ntribuire
(dup,i caz)

sAcord-cadru trSistem dinamic de achizifie trLicilalie
(]lectronicd trCataloq electronic

Sursx de linnntnrc trBugct de stat; trBuget CNAM; oBuget CNAS;
oSurse exteme; aAlte s\t$et []ndicalil

Valoarea estim:rti 0ei, /iii,ii TVA) 600 000 lei



3. Clarificiri nrivind docnmentatia de atribuirel

(,\e ta completa in cazulin care aufosl solicitale clatiliciiri)

Data solicitirii clarificirilor
D€numirea operatorului economic
ExDunerea succinti a solicitirii de clarificare
ExDunerea succintl a risDunsului
Data trnnsmitcrii

4. Modifici operat€ in documentalia d€ atribuire:

(Se ro co pleta in caztrl in care atr fost opetate nodifcdti)

6. I formatii privind oferfele d€prse ti documentele de calificare $i afercnte DUAE prczcntatc de
cilre operatorii economici:

Rezumatul modilicirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
inlormare (dupd caz)

[] dicali sursa utilizatd ;i data publicdriil

Termenlimitl de depunere $i deschidere :r

ofertelor rlrelrrngit (dupd caz)
lndicali numiitul de zilel

5. Pini la termenul-limitn Gata 20.01. 2022, ora 1,t : 00J, au (lepus ofcrta _1 ofcrtxntir

Nr. f)€numirea op€ratotului economic IDNO Asociafii/
administratorii

l. IS SERVIC]I PAZA A MAI 1010600043506 SerAitl Sava

l)cnumirc documcnt
I)enumirea operatorului cconomic

IS SERVIC1I
PAZA A

MAI

Opemtor
economic 2

Operator
economic 3

Operator economic
n

Documentele ce constituie oferta
(Se ta consmna prin: prezefilal, neprezental, nu corespunde)

Propunerea tehnicd prezentat

Propu1,Ierea financiard prezentat

DUA.E prezentat
Garanfia pent$ ofertA
(dted caz)

s'e

Documente de calificare
Nd consfina pfin: ptezentll, nepreze tat, nu cotespu de

DUAE Drezentat.
OIefta - specificatii tehnice si de pret
(confonn Anexelor nr.22 si r.23)

plezentat.

Extras de inregistrare a intreprinderii eliberat
de Asentia Servicii Publice.

plczclltat.

Ceftificat de atribuire a contului bancar,
eliberat de banca delinatoare.

Prezentat,

Certificat privind lipsa sau existenla
rcstantelor fala de bugetul public national
eliberat de Serviciul Fiscal de Stat.

prczentat,

Rapofi ilnancial pcntnl anul pleccdent. prezentat.

Autorizatic pcDtru activitatca particulard de pLezentat,

)



paza eliberat de Ministerul Aface lor
Inteme

Disponibilitatea de filiale (reprezentanfe)
proprii in looalitilile, inde sunt amplasate
obiectivele autoritdtii contractante..
Disponibilitatea de grupe intervenlie

Existenfa $i funclionarea Dispeceratului de

tehllicd Dropriu
Corespunderea sistemei dc management al
calitdlii Standardului ISO 9001.
Disponibilitatea certificatului ISO
2'1001:2013 (Sistemul de Management al
Sccuriteliil

(lnforfiolia pririnal alenumirea documenlelor prezentale se vat indica in conformilale ctt cerinlele din
documenlalia tle atribuirc ;i se va consem a prit1.- prczental, neprczerlat, nu colespuade (in cazul
ci)nd doctmcntul a.fost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calilicare))

7. I formafi,l privind corcspundcrea ofefielor cu cerinlele solicitatc:

I)enumirea lotului
l)ennmit.e r

operatorului
cconorlic

t'retul
ofertei
(r0rn

1'VA)',

Cantitatc
fi unitate

dc
misuri

Corcspund

ceril(ele de

calificarc

Corespurd
erea cu

spccilicafiil
e tehnice

Lot I Sewicii de pazA tehnici a
obiectivelor Agenliei Nafionale
Dentru Slndtate Publica.

IS SERVICI]
PAZA A MAI

12 lLini -l- +

1.1 Or. Briceni. str. M. Eminescu
56t1
(Denurnirea obiectivului :

CSP Edinet. f-nul Briceni;
Supral'ala pdzitA: 550 m .p.;
lnstalatii convenlionale: 21,5)

IS SERVICII
PAZA A MAI

16164,00 12luri + +

1.2 Mun. Bdlli, str. Ivano Franco
46
(Dcnunrirea obiectivului:
csP Baui;
(Suprafala pizitd:
1. bloc administrativ 840 m .p.;

]S SIRVICII
PAZA A MAI

12086,40 12 luri + +

Instalatii
conven!ionale:30,42.construclii de
gospodilie 963 m.p.;
Instalatii convenlionale:20,2)

t0'12,32

LJ Mun. Cahul, str. Valea Rece
19
(Denumirea obiectivului:
CSP Cahul (seclia dezinfectie)1
Suprafala pAzit6: 170 m .p.;
Instalatii convenlionale:9,6)

IS SERVICII
PAZA A MAI

11 193,60 12 luni + +

prezentat,

prczcntat,

prezentat,

prezentat,

prezentat,



1.4 Or. C6liraqi, str. Bujolia 2
(Dentunirea obiectivului :

CSP Ungheni, r-nul Cdldmsi;
Supral'ala p5ziter 500 m ,p.;
Instalatii conventionale:25)

IS SERVICII
PAZA A MAI

r5480,00 12 luni + +

1.5 Or. Cantemir, str.
N.Testemifeanu 3

(Denumirea obiectivului:
CSP Cahu), r-nul Cantemir;
Suprafala pAzitd: 1.oficiu 720
m .p.

IS SERVICII
PAZA A MAI

r 8084,00 12 luni + +

Instalatii convenlionale:26,5
2. garaj 30 m.p;
Instalatii convenlionale:5.3)

7024.80

1.6 Mun. Ceadir-Lunga, str.
Miciurin 2/3
(Denumirea obiectivului:
CSP Comtat, r-nul Ceadir-Lunga;
Suprafafa pdzitd: 187,3 m .p.;
Instalatii convenlionale:25)

IS SERVICII
PAZA A MAI

r4880,00 l2luni +. +

1.7 Or. Criuleni, bd. Biruinlei 1

(Denumirea obiectivului:
CSP Chiqinau, r-nul Criuleni;
Suprafala pdzitd: 589,68 m .p.;
Instalatii conven(ionale:43,7)

IS SERVICII
PAZA A MAI

20959,20 12 luni + +

1.8 Or'. Doiduqeni, str. Pdcii 5
(Denumirea obiectivuluir
CSP Edinel, r-nul Donduqeni;
Supmfala pazite: 232 m .p.;
Instalatii conventionale: I 4)

IS SERVICII
PAZA A MAI

12384,00 12 Iuni + +

1.9 Or. Ilrochia, str'. Serghei Lazo
9
(Denumilea obiectivuiui:
CSP Soroca, r-nul Drochia;
Suprafala pdzita: 571 m .p.;
Instalatii conventionale:38.6)

IS SERVICII
PAZA A MAI

1661'7,60 12 luni + +

1.10 Or. Glodeni, str.
SuveranitAtii29
(Denumirea obiectivului:
CSP Bilti, r-nul Glodeni;
Suprafafa pdzitd: 444 m ,p.!
Instalatii convenlionale:6, l)

IS SERVICII
PAZA A MAI

14157,60 l2 lLrni t. +

1.11 Or. Leova, str. Uni i 39
(Denumirea obiectivului:
CSP Hinceqti, r-nul Leova;
Srprafaia pAzit6: oficiu 496 m .p.

IS SERVICII
PAZA A MAI

15998,40 12 luni + +

Instalatii convcnlionale: 22,4
garaj 80 m.p;
Instalatii convenfionale: 6,1)

ftftT? 60

1.12 Or. Ocnila, str. SindtAfii l8
(Dcnumirea obiectivulni:

IS SERVICII
PAZA A MAI

17688,00 12luni + +



CSP Edinel, r-nul Ocnila;
Suprafata pazitd: 528 m .p.;

Instalatii conventioDale: 28)
L 13 Or. Rigcani, str. $evcenco 2
(Dellumirea obiectivului:
CSP B5l[i, r-nul Rifcani;
Suprafata pdzitS: 217 m .p.;
Instalatii conventionale: I 5)

IS SERVICII
PAZA A MAI

12480,00 12 luni +

l.l4 Or. $tefan-Voda,
str. N. Testimeteanu I

IS SERVICII
PAZA A MAI

15456,00 12 luni + +

l.l5 Mun. Streseni, str. $tefan cel
Mare 107
(Denumirea obiectivului:
CSP Chi$ineu, r-nul Stre$eni;
Suprafala pizita: 400 m .p.:
Instalatii convenlionaler 42,3)

IS SERVICII
PAZA A MAI

16576,80 12 luni + +

l.16 Or. Taraclia, str. Mira 1

(Denumirea obicctivului:
CSP Cahul, 1-nul Tamclia;
Suprafa,ta pdzitd: 284 m .p.;
Instalatii convenlionale: 30)

IS SERVICII
PAZA A MAI

r6680,00 12luni + +

L l7 Or.'felene$ti, str, E.Coca 4
(Denumirea obiectivuluir
CSP Orhei, r-nul Telene$ti;
Supmfata pdzit5: oficiu 300 m .p.

Instalatii conventionale:33

IS SERVICII
PAZA A MAI

19488,00 12luni + +

garaj 12 m.p.;
Instalatii convenlionale:3.4)

5441,40

1.18 Or. Nisporeni, str.
Chiqindului I
(Denumirea obiectivului:
CSP Ungheni, r-nul Nisporeni;
Suprafala pazitA: 300 m .p.l
Instaiatii convenlionale: I 4)

IS SERVICII
PAZA A MAI

12384,00 l2 lLrni + +

l.l9 (Jl. Vulcdne$ti, str. Ceapaev
4
(Denumirea obiectivului:
CSP Comrat. r-nul Vulcdnesti;
Suprafata pezite: 159,1 m .p.;
Instalatii convenIionale: 1 5,7)

IS SERV]CII
PAZA A MAI

15888,00 l2luni +

i.20 Or. Rezina, str. Sciuseva 2-A
(Denumirea obiectivului:
CSP Orhei, r-nul Rezina:
Supralbla plzitd: 504 m .p.;
Instalatii conventionale:30)

IS SLRVICII
PAZA A MAI

17280,00 l2luni +

1.21 Or. $olddnetti, str. Pacii l3
(Denumirea obiectivului;
CSP Orhei, r-nul $olddne;ti;
Supraf;la p[zitdr 536 m .p.;
Instalatii conventionale:30)

IS SERVICII
PAZA A MAI

18240,00 l2 luni +

1.22 Mun. ChiSinau, str. IS SERVICII 16104,00 12 luni +



Cosmescu 3
(Denumirea obiectivului :

Agen!ia Na!ionale Sdnetate
Pubiici;
Suprafala pazita: bloc A 322
m .p.;
Instalatii convenlionale:20

PAZA A MAI

bloc li 259,4 m.p.;
Llstalatii convenlionale:20

15168.00 l2 lunl

bloc C 220,32 m.p
Instalatii conven!ionale:20)

15168.00

12 lLrni +

1.23 Mun. Chiqindu, str.
Cosmescu 3 (lab virusologic)
(Dcnumirea obiectivului :

Agen!ia Na!ionalA SinAtate
Publicd;
Suplafata pdzila: 555,6 m .p.)

IS SERVICII
PAZA A MAI

16680,00 12 luni +

1.24 Mun. Chiqindu, str.Hi.jdeu 47
(Denumirea obiectivului:
CSP Chiginau;
Suprafala pazitA: 500 m .p.;
Instalatii convcnlionale:3 0)

IS SERVICN
PAZA A MAI

t7040.00 12 luni + +

1.25 Or, Singerei, str.
N.Testemilcanu 13
(Denumirea obiectivului:
CSP Balli, r-nul Singerei;
Supml'ala piziti: 700 m .p.;
lnstalatii conveniionale:20)

IS SERVICII
PAZA A MAI

16560,00 12luni + +

1.26 Or. Floresti, bd. Victodei
641.
(Denumirea obiectivului:
CSP Soroca, r-nul Flore;ti;
Suprafala pizitA: 1140 m .p.;
Instaiatii convenlionale:25)

IS SERVICII
PAZA A MAI

r9320,00 12 luni +

1.27 Or. Basarabeasca. str. 40 de
ani ai Victoriei 2(Denumirea
obiectivului:
CSP Hincetti, r-nul Basarabeasca;
Suprafala pdzitd: 400 m .p.;
Instalatii conventionalei35)

IS SERVICII
PAZA A MAI

r 7880,00 12 huri +

1.28 Or. Cimislia, str. Cetatea
AlbA2',1
(Denumirea obiectivului:
CSP Hincelti, r-nul Cimitlia;
Suprafala pazitd: bloc admin.504
m .p.;
Instalatii convenlionale:40

IS SERVICII
PAZA A MAI

19080,00 12 luti + l

Cara.je+cazangerie 140 m.p
lnstalatii convenlionale:7.5)

11820,00 12 luni

L29 Muu. Chiqindu, str.Gh. IS SIRVICII 5932,80 12 luni + I



Asachi 67,4
(Denumirea obiectivului:
Agenlia Na!ionalA Sdndtate
ruDlrca:
Buton de alarma -l buc
lnstalatii conventionale: 1,5

PAZA A MAI

TOTAL 532958.40 12 luni + +

* in canrl utilizdrii licitaliei electronice se ra indica prel l olbrtei./inale
(lnfornali.t privind "Corespunderea cu cerin1ele de calificare" $i "Corespu derea cu specifrcaliile
tehnice",sevaconsemnaprin:,,)'"tncazulcorespunderii1ipri,,-"incazulnecorespundetii)

8, Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirnrarea uror date privind corcspunderea ofe ci cu
cerintcle stabilite in documenta(ia de atribuire (inclusiv j ustificn ren pre{ului anormal de sctrzut) s-
a solicital:

Data
solicitiirii

Operaforul economic Informaria solicitattr Rezmatul rispunsului
operatorului economic

9. Olcrtxnlii rcspi'rfiklcscxlilicn!i:

Denumirea oDeratorului economic Motivul rcsDinserii/dcscalifi cirii

10, Modalitatea dc evaluare a ofert€lor:

Pentru fiecare lot tr
Penhu mai multe loturi cumulate tr
Penhu toate loturile n
Alte limitdri plivind numarul de lotu care pot fi atribuite aceluia$i ofettanl [ll1dicali]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturil

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelulcel mai scdzut o
Costul cel mai scazut D

Cel mai bun mpofi calitate-pre( o
Cel mai bun raport calitate-cost tr

(in cazul in care in cadrul procedurii de alfibltire s t aplicate mai multe criterii de atribuire, se t'or
indica to.ie criteriile de altibuile aplicate {i denumirea loturilor albrenle)

12. Informafia privind lactorii de evaluare aplicatil

(Se ra conpleta penttu loturile care au fost atribuite in baza c le ilot: cel mai bun raport calitate-
prel sau cel mai bun raport calitate-cosl)

Factorii de evaluare Valoarca din ofe(i I'unctnjul calculat
Denumirea operatorului economic I Total

Dcnumirc factorul l Ponclerea

Denumire factorul n Porderea
I)enumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul I Ponderea

Denun,ire faotorul n Ponderea

7



13. Reevalusrea ofertelor:

(Se \ia completu in cazti in carc ofertele au fost reeraluate rcpetal)

Nlotivul rccvaluirii ofertclor
Modificirile oDerate

14. in urma examini[i, evalu;irii li comparirii ofeftelor depuse in cadrul procedurii de atribuirc s-A

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publici/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizifie publicar

ln temerul art- / I alrn. lrt

Argumelrtarc:

(lnfotmarea operuloilot economici implicali tn procedura de atlibuire desprc deciziile grupullti de

lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art- 3l al Legii nr. 131 di 3 iulie
2 0 I 5 pt i\iind achiziliile publ ice)

(Selectq{i termenul de a;teptare respeclat. Cctlcularea termenelor preriizute de Legea nt. 131 dil1 3
iulie 2Al5 ptivincl achiziliile publice, inclus a tenne elor de attePtare, se efectueazd ih conforntitale
cu prewclerile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Tetulehrlui) al Codului Ciril al Republicii

Dcnumirca lotului l)cnumirea
operatorului

economic

Cantitate fi
unitatc dc
miisutli

Prc{ul unitar
(fnrl TVA)

Prctul total
(firrl TVA)

l're(ultotal
(inclusiv
't'vA)

Lotul I Serviciide paze
tehnicd a obiectivelor
Agenliei Nationale pentru
Sdndtate Publicd

IS SERVICII
PAZA A MAI

12luni 44413,20 532958,40 639 550.08

15. Infornrare,r opcrAtorilor econonrici despI.e deciziilc grrlului dc lucru pcntru nchizitii:

Dcnumirca opcratorului
cconomic

Data trarsmiterii Modalitatca dc transmitcrc

IS SERVICII PAZA A MAI 21.01.2022 fse specific.i S]l RSAP, e-tnail,
fax. Dostii, etc/

16. Tcrmenrl dc :tltcpt:rrc pentru incheierea contr:rctrlui:

in cazul in care valoarea estimati a coltractului
este mai micd decat pragurile prevAzute la art, 2

E 6 zile in cazul transmiterii comunicirii prin
miiloace electronice $i/sau fax o

alin. (3) al Legii nr. 131 dir 3 iulie 2015 p vind
achizi!iile publice

E 11 zile in cazul neransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax o

in cazul in care valoalea estimata a contractului
este cgalIsau mai mare decat pragurile
prevazute la art. 2 alir. (3) al Legii nr. 131 din 3
iulie 2015 privind achiziliilc publice

E l1 zile in cazul transmiterii eomunicdrii prin
mijloace electronice si/sau fax o
E l6 zile in cazul netmnsmiteriicomunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax o

,l



17. Conh actul de achizitio/{cordul-ctdru incbeirl:

Denunlirea
oPcrrtorlllui

Intreprind

Cu capital
iuloht0n/
Cu c:rpital

Cu capitAl
st iin

Numdrul
$i dat,r

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Yaloarea contractului

Termerr de
vnlabilitrte al

coItractuluihr
ordului-cadruftIT TVA inclusiv

TVA

IS
SERVICII
PAZA. A

MAI

1f6 e5.aUL 79713000-5 532958,40 639550,08 3t.12.2022

18. Informatix privind trchizitii publice durabilc (achizilii verzi) f/"rricd datd se co ryleteazii doat in
cazul in care la procedura de achizilie publicd ctufost aplicate critetii tle durabilitate +i s-a inchaiat
contract/cdltracte pen/ru lot/loturi pefitru care auJost oplicdte criteii de durabilitate)l

Ptin prcze tu dorc de se(nt.i, gtup l le lucru leclaii ci terutenul le n$epkre pe t t incheieret
cotttttrcltlui/cottlrdclekrt indicale a Jost respectot (exceptAtld cozurile previtznte ale ot. 32 dli . (3) fil Legii
ut, l3l din 3 iulie 2015 ptivind achiziliile publice ), prucunt li cd itl cnzut depu erii cofitesk4iibr $/stu
receplionirii tupoolelor de mo itotiznru, aceastea iufost examinate ;i solulionde

Pti,t prczentu dfirc le seanui, grupul .le luctu pentru achiilii conlirntd corectituttihei lesfdsutitii pncelutii
de nchizilie,fo pehtru c$e pofitd iispuntlere co fotrfiprcwlerihr legalei vigoire.

Conducitorul gmpului de lucru pcntru :rchizi(ii:

ee*-.-*t/, t1/7c--4<

Au fost aplicate criterii pentru achizitii publice durabile (achizi{ii
vcrzi')'l (DA/NU)

Valoarea dc achizitie cu TVA din contract/ contract€ a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicatc crit€rii de
durabilitatc (lci MD): (indicali sund cu TVA)

Codnl CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durahilitate:

Crite ul de stribuire l)entru lotul/loturile pentru care au fost
:rplicato criterii de durxbilitate:

Prclul cel mai scdzut D

Costul celmai scdzut a

Cel ndi bun raport calitate-prel t)

Cel mai bun raport c.tlitdte-cost E

ffi#\&h

(Nufie, ?renume)
z4-r-<-/
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr. 46/22 din 03.01.2022.    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Direcţia generală asistenţă medicală şi socială a a 

Consiliului municipal Chişinău 

Localitate mun. Chişinău 

IDNO 1007601010541 

Adresa Str. Bucureşti, nr. 35 

Număr de telefon 022-227590 

Număr de fax 022-228084 

E-mail oficial  anticamera@dgams.md 

Adresa de internet dgams.md 

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 

e-mail) 

Tamara Pîrvu, 022-227590 

achizitii@dgams.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preţuri 

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: - 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 

Servicii 

Obiectul achiziției Servicii de transportare a cadavrelor pentru 

anul 2022 

Cod CPV 33940000-1 

Expunerea motivului/temeiului privind 

alegerea procedurii de atribuire (în cazul 

aplicării altor proceduri decât licitația 

deschisă)- 

A fost aplicată procedura COP deoarece suma 

estimativă totală este mai mica decât 800 000 lei, 

pragul admis de legislaţia în vigoare. 

Procedura de atribuire (se va indica din 

cadrul portalului guvernamental 

www.mtender.gov.md) 

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1637848469641 

Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-

b3wdp1-MD-1637848469641?tab=contract-notice 

Data publicării: 25.11.2021 

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://dgass.md/wp-content/uploads/2021/11/ 

Planul-provizoriu-pentru-anul-2022.pdf 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 19.11.2021 

Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/ 

2014/bap_nr_90_1.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  

(după caz) 

□Licitație electronică    

Sursa de finanțare Buget de stat 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 562 500,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: --- 

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

mailto:achizitii@dgams.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637848469641
https://dgass.md/wp-content/uploads/2021/11/
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/
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Data solicitării clarificărilor   

Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a solicitării de clarificare 
 

Expunerea succintă a răspunsului   

Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: --- 

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

Rezumatul modificărilor  

Publicate în BAP/alte mijloacelor de 

informare (după caz) 

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 

 

Termen-limită de depunere și deschidere a 

ofertelor prelungit (după caz) 

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 08.12.2021, ora 09:00), au depus oferta 2 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 

 

IDNO Asociații/ 

administratorii 

1. SC "RITUS-AV" 1004600049538 Nicolai Jelezoglo 

2. ÎM,,Combinatul Servicii Funerare" 1003600163408 Ludmila Boțan 

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

operatorii economici: 

Denumire document 
   Denumirea operatorului economic 

SC "RITUS-AV" ÎM,,Combinatul 

Servicii Funerare" 

  

Documentele ce constituie oferta 

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

Propunerea tehnică prezentat prezentat   

Propunerea financiară prezentat nu corespunde   

DUAE prezentat prezentat   

Garanția pentru ofertă (după caz) nu se aplică nu se aplică   

Documente de calificare 

 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Dovada înregistrării persoanei juridice prezentat prezentat   

Actul ce confirmă dreptul operatorului economic 
să presteze serviciile solicitate) 

prezentat prezentat   

DUAE prezentat prezentat   

Cerere de participare  prezentat prezentat   

Specificaţia tehnică prezentat prezentat   

Specificaţie de preţ  prezentat nu corespunde   

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

 

prezentat 

 

prezentat 

  

Ultimul raport financiar. prezentat prezentat   
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DECLARAŢIE privind confirmarea identității 
beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în 
situația condamnării  pentru participarea la 

activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, 
pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.  

 

prezentat 

 

prezentat 

  

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din 

documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 

când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare)) 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Prețul 

ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 

și unitate 

de măsură 

Corespunderea 

cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 

cu specificațiile 

tehnice 

Servicii de 

transportare a 

cadavrelor pentru 

anul 2022 

SC "RITUS-AV" 432 000,00 2700 

 

+ + 

ÎM,,Combinatul 

Servicii Funerare" 

5 625,00 2700 

 

+ + 

* 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 

09.12.2021 
 

ÎM,,Combinatul 

Servicii 

Funerare" 

Justificarea prețului anormal de 
scăzut în urma desfășurării 
licitației electronice, în raport cu 
ceea ce urmează a fi prestat. 

Din greșeală și neatenție, a indicat 
prețul ofertei în prima rundă, 
indicând prețul pasului minim de 
majorare care într-un final nu 

putea fi modificat în următoarele 
runde și a rămas așa. 

09.12.2021 
 

Achiziții  
publice și private 

Dacă este o greșeală tehnică de 
sistem în cazul imposibilității 
modificării/corectării greșelii 
comise în timpul licitației de 
către operatorul economic sau a 

fost neatenția operatorului? 

Din punct de vedere tehnic, o 

greșeală făcută - nu poate fi 

remediată. 
Tehnic licitatia electronica, nu 

poate fi repetata. Si nici legea nu 

prevede expres astfel de situatii.  

Notă: Membrii Grupului de lucru pentru achiziţii din cadrul Direcţiei au analizat minuţios argumentele 

aduse de operatorul economic  ÎM,,Combinatul Servicii Funerare", de reprezentanții Agenției achiziții 

publice și de relatările platformei Achiziții Publice și Private. Luând în calcul  că greșeala comisă nu 

mai poate fi remediată și Operatorul economic nu poate presta serviciile solicitate la prețul propus după 

licitația electronica, s-a decis examinarea ofertei a următorului ofertant. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: --- 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

 

ÎM,,Combinatul Servicii Funerare" 

S-a luat în calcul  că greșeala comisă nu mai poate fi 

remediată și imposibilitatea prestării serviciilor de către 

Operatorul economic la prețul propus după licitația 

electronica (5 625,00) 
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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: pentru un singur lot 

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) 

Servicii de 

transportare a 

cadavrelor pentru 

anul 2022 

 

SC "RITUS-AV" 

 

2700 

 

160,00 

 

432 000,00 

 

Nu se 

aplică 

 

Anularea procedurii de achiziție publică: --- 
În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

ÎM,,Combinatul Servicii Funerare" 14.12.2021 e-mail: s.siminciuc@gmail.com 

SC "RITUS-AV" 14.12.2021 e-mail: ritusnic888@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 □ 

(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 

SC "RITUS-

AV" 

 

Cu capital 

autohton 

 

 

02/22 03.01.2022 33940000-1 

 

432 000,00 

 

432 000,00 
(nu sunt 

plătitori de 

TVA) 

31.12.2022 

 

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

doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și 

s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de 

durabilitate): - 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile 

(achiziții verzi)? 
NU 

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 

durabilitate (lei MD): 

__________________  

(indicați suma cu TVA) 

mailto:s.siminciuc@gmail.com
mailto:ritusnic888@gmail.com
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Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate 

criterii de durabilitate: 
 

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au 

fost aplicate criterii de durabilitate: 

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: 

Boris GÎLCA                                                                                    ___________________________ 

 



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achiziliipublice I
de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire !

Nr. 21048875 din24.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autoritl{ii contractante Direc(ia educafie, tineret qi sport sec. Ciocana

Localitate Mun. Chisindu,

IDNO 1 00760 I 009565

Adresa str. Alecu Russo 57

NumIr de telefon 022 499 661

NumIr de fax 022 499 66r

E-mail olicial dets c i o cana achiziti@,mail.ru

Adresa de internet http ://detsciocana. educ.md/

Posou.ta de contact (nume, prenume, telefon,

e-mail)

Braga I./Chirifa A.

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire
aplicate

@"pri nlicitalie deschisd nAltele

IIndicatil
Procedura de achizi{ie
renetati (duod caz)

Nr:

Tipul obiectului contractului
de achizitie/ acordului-cadru
Obiectul achizi{iei ,ApI prt"btll pentru institu{iile de educa{ie timpurie

subordonate DETS sectorul Ciocana pent@
Cod CPV 41 100000-0

Expunerea
motivului/temeiului Privind
alegerea procedurii de

atribuire (tn cazul aPlicdrii
altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va

indica din cadrul Portalului
guvernamental
y,yvtt. mIend e r. gpt,, !td)

ocds-b3wdp 1 -MD- 1 63974

f ink-ul : https : //achiziti i.md/rohublictgnslst/ 2 1 04 8 8 7 5

Data public Frii 17 .12.2021

Platforma de achizi(ii publice
utilizatl

I;.htttt*"{ t 
"-licitatie.md; 

n yptender.md

Anun{ de inten{ie Publicat in
BAP (dupd caz)

Data
Link-u1:

Tehnici qi instrumente
specifice de atribuire
dupd caz)

ffiem dinamic de achizi[ie nlicitalie electronicd

nCatalog electronic
-i



A. rtuf, "zuet 
CNAM; nBuget CNAS; lSurse externe;

rAlte surse:
Sursa de finan{are

376 833 MDLValoarea estimatl Aei, .fdrd

3.Clarificflriprivinddocumentaliadeatribuire:Nusunt

(se va completa tn cazul tn care aufost solicitqte clarificdri)

4, ModificIri operate in documenta{ia de atribuire: Nu s-a aplicat

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

5. Pflni la termenul-limit[ (data 02.08.2021,ora 09:30), au depus oferta 3 ofertan{i:

6, Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de

c[tre operatorii economici:

19 dec 2021,22:51Data solicitlrii clarificflrilor
Denumirea operatorului economic

Stimati prieteni Beermaster GROUP SRL solicita

sa livreze apa potabila in butelii 19 I cu cantitatea

de minere plastic in folosinta care face comod

transportarea buteliei la destinatie .Minerul il

oferim in folosinta gratuita .Forma Ei culoarea pe

saitul nostru: viatabuna.md Astept confirmare'

ta el. spostoluchi6g@gmuil."om Multume

E*prn.r.u succintl a solicitirii de

11""" ,i"4" *rr1" area Ya avea loc la deschiderea

ofertelor conform caietului de sarcini'
E*pon"".u succintfl a risPunsului

dec 2021,09:1 5Data transmiterii

Rezumatul modificirilor
Tl"dlrrll *rsa utilizatd;i data publicdriiJ

Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (dupd caz.

[Indicayi numdrul de zileJTermen-limiti de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (duPd caz.

Den,rmirea oPeratorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

Nr.

1 002600003745 Mesina Roman
1. Casa de Comer{ Vita

Spiniuc Sergiu) CC Aquatrade SRL 100760200s520

3

Denumire document
Denumirealpg@

Casa de

Comer! Vita
CC Aquatrade SRL

Documentel
(Se va consmna Prin: Prei

e ce constltule orerla
rcntat, neprezentat, nu cor es7unde)

Propunerea tehnicd prezentat I Prezentot

2



Propunerea financiard prezentat prezentat

DUAE prezentat prezentat

Garanlia pentru oferld
dupd caz)

prezentat prezentat

Se

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

DUAE + +
Formularul ofertei + +

+Specifica{ii tehnice +
Specificalii de pret + +
Declaratie privind confirmarea identit[tii
beneficiarilor efectivi gi neincadrarea acestora in
situafia condamndrii pentru participarea la
activitili ale unei organiza[ii sau gruplri
criminale, pentru coruplie, fraud[ qi/sau spdlare
de bani.

+

Dovada inregistrdrii persoanei juridice gi

Extras din Registrul de Stat al persoanei

iuridice.

+ +

Certificat de atribuire a contului bancar + +
Cerlificat privind lipsa datoriilor fatd de bugetul
de stat

+ +

Informa[ generale despre ofeftant + +
Aviz san tar, pentru apa potabilS + +
Aviz san tar pentru butelii, pompe gi capace + +
Laborator sau contract cu laborator acreditat
pentru efectuarea analizii calitdtii apei

+ +

Cerlificat ISO + +

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documenta{ia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Ei "Corespunderea cu specificaliile
tehnice " , se va consemna prin: ,, * " tn cazul corespunderii ;i prin ,, -" flt cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritl{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerin(ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de sclzut) s-

a solicitat:

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

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei
(ftrd

TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
masura

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificatiile

tehnice

Apn
potabill

Casa de Comer! Vita 307 496
MDL

9520
+

+

CC Aquatrade SRL 355 413,34
MDL

+ +

+

a
J



Data
solicitlrii

Operatorul economic Informafia solicitati Rezmatul rlspunsului
oDeratorului economic

9. Ofertan(ii respinqi/descalifica{i:

Motivul respinserii/descalificiriiDenumirea operatorului economic

oferta nu a fost desemnatS c6qtig6toare, fiind

recunoscut de SIA RSAP ca operatorul economic

locul II qi cu pre{ul mai mare.

CC,,Aqua Trade" SRL

10. Modalitatea de evaluare'a ofertelor:

Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate n

Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe

11. Criteriul de atribuire aplicat:

atribuite aceluiaqi ofertant: [lndicali]

Prelul cel mai scdzut I
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-Pre! n

Cel mai bun raport calitate-cost I

(in cazul tn care ln 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 aptica{i: Nu se aplici

(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite in baza criteriilor; cel mai bun raport calitate-pretr

sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
Total

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile operate

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

decis:

Atribuirea contractulu i de achizilie publicS/acordului-cadru:

loturi:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate ;i
unitate de
mIsurI

Pre{ul
unitar

(ferx tv,q.)

Preful total
(fIr[ TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Apd potabild Casa de Comerf Vita 9520 32,30 307 496,00 368 995,20
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Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art.
Argumentare:

(Informarea operotorilor economici implicali tn proceduro de atribuire despre deciziile grupului de

lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 31 ol Legii nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

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

1 7. Contractul de achizifie I acordul-cad ru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinde
rea:

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asocie

rel
Cu capital

strlin

Numdrul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului Termen
de

valabilit
ate al

contrac
tului/ac
ordului-
cadru

ffiri TVA inclusiv TVA

Casa de

Comer!

,,VITA,,

SRL 36
24.01,

2022 5Y
$

307 496,00
lei

368 995,20
lei

31.t2.

2022

18. Informa(ia privind achizi(ii publice durabile (achizi(ii 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/contrqcte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Casa de Comert,,Vita" 0r-16lt3 d n 14.01 .2022 e-ma I

CC Aquatrade SRL 01-16/13 d n 14.01 .2022 e-ma I

16. Termenul de a;teptare pentru incheierea contractului:

ln cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd dec6t pragurile prevdn$e la aft. 2

lA zlein cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax r

alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achiziliile publ i ce

n 11 zile incazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax n

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

tr 1 1 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice gi/sau fax r

_ alin._lit _.



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

verzi)?

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 scdzut o

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-Pretr a

Cel mai bun raport calitate-cost a

criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost

aplicate criterii de durabilitate:

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentry tnc-heierea

contractului/contractelor indicate ayist respectat (exceptfrnd cazurile prevdzute de art. 32 alin, (3) al Legii nr'

131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), frecum qi cd ?n cazul depunerii contesta(iilor qi/sau

recep{iondrii rapoartel6r de monitorizare, aceaslea uufost examinate qi solu(ionate'

prin prezenta clare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea deffisurdrii procedarii

de achizilie,fapt pentru 
"ori 

piortd rdspundere conform prevederilorrlegale tn vigoare'

Conducitorul grupului de lucru

Valeriu ROTARU\
Q'{ume, Prenume)

NU-
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m i n i s t e r u l  e d u c a t Ie i 1§|' C E R C E T A ri? " '*  * '
T  1 Г . Р Т Т Т  R E P U B L IC II M O LD O V A

LICEUL TEORETIC "EVRICA" 
OR. RABN IJA

MD-5501, or.Rabnita. str.Valcenco 23 
Nr._ 09

m odel-tip

La Nr.
J /6 " > &/ • 2П££ JDARE DE SEAMA

г~7^яЯ-Нтгпт s a contractului de achizifii publice V 
de incheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

Nr.2 din 25,01,2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante Liceul Teoretic Evrica or. Ribnifa
Localitate Or. Ribnita
IDNO 1007600024716
Adresa Or. Ribnita str . valcenco23
Numar de telefon 067583063
Numar de fax 160037355521665
E-mail oficial liceul evrika@ mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-
mail)

Gheorghita Galina, 067583063, gheorghita- 
galina62@ mail.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate VCererea ofertelor de preturi nLicitatie deschisa 
□Altele: [Indicafi]

Procedura de achizitie repetata (dupa caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de 
achizitie/acordului-cadru

Bunuri V Servicii □ Lucrari □

Obiectul achizitiei Produse petroliere
Cod CPV 09132000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (in cazul aplicarii altor 
proceduri decat licitafia deschisa)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului suvernamental www.mtender.sov.md)

Nr: ocds-b3w dpl-M D -1639980589411
Link-ul:
Data publicarii:20,12,2021

Platforma de achizifii publice utilizata V achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

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

V Da □ Nu
Link-ul catre planul de achizifii publice publicat:

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

Tehnici si instrumente specifice de atribuire
(dupa caz)

□Acord-cadru mSistem dinamic de achizifie aLicitafie 
electronica aC atalog electronic

Sursa de Unaware VBuget de stat; oBuget CNAM; aBuget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: [Indicatij

Valoarea estimata (lei,fara TVA) 116667 lei

3. Clarificari privind documentatia de atribuire:

(Se va com pleta in cazul in care au fo s t  solicitate clarificari)

mailto:evrika@mail.ru
mailto:galina62@mail.ru
http://www.mtender.sov.md


Data solicitsirii clarificarilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinta a solicitarii de clarificare
Expunerea succinta a raspunsului •
Data transmiterii

4. Modificari operate in documentafia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care au fo s t operate modificari)

Rezumatul modificarilor
Publicate in BAP/altemijloacelor de informare
(dupa caz)

[Indicafi sursa utilizata f  data publicarii]

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

[Indicafi numarul de zile]

5. Pana la termenul-limita (data 14.01,2022, ora_0_:_00 ), au depus oferta _1 ofertanfi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

1. Likoil- MoldovaSRL 1002600005897

6. Informafii privind ofertele depuse §i documentele de califlcare $i aferente DUAE prezentate de 
catre operatorii economici:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Operator
economic
lLukoil

Moldova

Operator economic 
2

Operator economic 
3

Operator economic 
n

Documentele ce constituie о
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentt

ferta
it, nu corespunde)

Propunerea tehnica
Propunereafinanciara +
DUAE +
oferta + •

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

Document 1 prezentat
Document n

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

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful ofertei
(fara TV A)*

Cantitate $i 
unitate de 

masur&

Corespunderea 
cu cerinfele de 

califlcare

Corespunderea 
cu specificafiile 

tehnice
Benzina
premium95

Lukoil-M oldova 16,27 800 L + +

Motorina
EUR05

Lukoil-M oldova 13,88 7200 L

* In cazul utilizarii licitafiei electronice se va indica preful ofertei finale

2



(Informafiaprivind ’’Corespunderea cu cerinfele de califlcare” f l  ’’Corespunderea cu specificafiile 
tehnice ”, se va consemna prin: „ + ” in cazul corespunderii f l  prin „ - ” in cazul necorespunderii)

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

Data
solicitarii

Operatorul economic Informafia solicitata Rezmatul raspunsului operatorului 
economic

9. Ofertanfii respin^i/descalificafi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificarii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot V
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluia§i ofertant: [Indicafi]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe lo tu ri:______________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scazut V 
Costul cel mai scazut □
Cel mai bun raport calitate-pref □
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 f l  denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

(Se va completa pentru loturile care au fo s t 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 fo s t reevaluate repetat)

Motivul reevaluSrii ofertelor
Modificarile operate

14. In urma exam inari, evaluarii §i compararii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a 
decis:



Atribuirea contractului de achizifie publica/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate $i 
illiitate de 

masura

Preful unitar 
(fara TV A)

Preful total 
(fara TV A)

Preful total 
(inclusiv TVA)

Anularea procedurii de achizifie publica:

In temeiul art. 71 alin. _1_ l i t  .

Argumentare: _______ _

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Lukoil-Moldova SRL 15,01,2022 Popa electrinoca

(Informarea operatorilor economici implicafi in procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achizifii se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizifiile publice)

16. Termenul de a^teptare pentru Tncheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimata a contractului este 
mai mica decat pragurile prevazute la art. 2 alin. (3) 
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizifiile 
publice

V 6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice ?i/sau faxn
□  11 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin 
m ijloace electronice §i/sau faxn

In cazul in care valoarea estim ate 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 §i/sau faxn
□  16 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice ?i/sau faxn

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

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru tncheiat:

Intreprinder
ea:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier 
e/

Cu capital 
strain

Valoarea
contractului

Denumirea
operatorul

ui
economic

NumSrul 
si data 

contractului/acordul 
ui-cadru

Cod
CPV

. ■ ■ •

fara TVA

-
- у . ;

inclusiv
TVA

-

Termen de 
valabilitate al 

contractului/acord 
ului-cadru

LUKOIL

MOLDO 
VA SRL

Cu
c a p ita l
s tra in

N20
din
24,01,20
22

24,01,2022 0913200
0-3

112913, 
33 lei

135496
lei 31.12.2022

4



18. Informafia privind achizifii publice durabile (achizifii \erzi)(rubrica data se completeaza doar in 
cazul in care la procedura de achizifie publica au fo st aplicate criterii de durabilitate .fi s-a incheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fo st aplicate criterii de durabilitate):

Au fostaplicatecriteriipentru achizifii publice durabile (achizifii
verzi)?

(DA/NU) nu

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

(indicafisuma cu TVA)

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

Criteriul de atribuirepentrulotul/loturilepentru care au 
fostaplicatecriterii de durabilitate:

Preful cel mai scazut V 

Costul cel mai scazut □

Cel mai bun raport calitate-pref □ 

Cel mai bun raport calitate-cost □

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru declara ca termenul de asteptare pentru incheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptand cazurile prevazute de art. 32 alin. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum si ca in cazul depunerii contestafiilor si/sau 
receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate si solutionate.

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

Conducatorul grupului de lucru pentru

LJCq {m A ____
(Nume, Prenume)

5



DARE DE SEAMĂ 

de anulare a procedurii de atribuire a contractului privind achiziționarea  
blanchetelor la comanda altor instituții 

 
Nr. 18/22 din 24.01.2022         

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP) 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1002600024700 
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42 
Număr de telefon 022 504714  
Număr de fax 022 212259 
E-mail oficial  asp@asp.gov.md 
Adresa de internet www.asp.gov.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Bunuri 

Obiectul achiziției Blanchete la comanda altor instituții  
Cod CPV 22820000-4 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

- 

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

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1642057739519 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1642057739519?tab=contract-
notice  
Data publicării: 13.01.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată www.achizitii.md  

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

Da   
Link către planul de achiziții publice 
publicat: planul de achiziții publice pentru 
anul 2022 este în curs de aprobare. 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Licitație electronică 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 114 520,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu se aplică. 

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

5. Până la termenul-limită (data 24.01.2022, ora 09:00), nu au fost depuse oferte: 
1 

 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1642057739519
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1642057739519?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1642057739519?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1642057739519?tab=contract-notice
http://www.achizitii.md/


Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 

IDNO Asociații/administratorii 

1 - - - 

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

 
 

Denumire document 

Denumirea 
operatorului 

economic 
- 

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

Propunerea tehnică  
Nu a fost depusă  

nici o ofertă. 
Propunerea financiară 
DUAE 
Garanția pentru ofertă (după caz) 

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

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

 
 
 

Nu a fost depusă  
nici o ofertă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intenția de participare în cadrul procedurii de achiziție - cerere de participare 
completată conform Anexei nr. 7 la Documentația standard aprobată prin 
Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 - copia în format 
electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără 
aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic 
Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 90 de zile - declaraţie 
privind valabilitatea ofertei, completată conform Anexei nr. 8 la 
Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 
din 15.09.2021 - copia în format electronic de pe documentul pe suport de 
hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau 
documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic 
Existenţa sistemului automatizat de control al calităţii culorilor (cromatica) - 
copia documentului  confirmativ în format electronic de pe documentul pe 
suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice 
sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului 
economic 
*Dispunerea de dotări specifice, utilaj şi echipament ethnic - declaraţie 
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a contractului, completată conform Anexei nr. 
13 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 
115 din 15.09.2021 - copia în format electronic de pe documentul pe suport 
de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau 
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documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic 
*Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova - copia extrasului din 
Registrul de stat al persoanelor juridice - copia în format electronic de pe 
documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică 
a operatorului economic 
*Datele din Registrul informației criminalistice și criminologice al 
Republicii Moldova - copia cazierului judiciar al persoanei juridice - copia 
în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin 
semnătura electronică a operatorului economic 
*Informația privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor de asigurări sociale - copia certificatului SFS privind lipsa sau 
existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional - copia în format 
electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără 
aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic 
 
*În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, va 
solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 
zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor 
justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat. 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: nu se aplică. 

Denumirea lotului 

Denumi 
rea ope 

ratorului 
economic 

 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantita 
te și unita 

te de 
măsură 

Corespu
nderea 
cu cerin 
țe de ca 
lificare 

Corespu
nderea 
cu speci 
ficațiile 
tehnice 

BLANCHETE LA COMANDA ALTOR INSTITUȚII 
(lotul are 22 poziții) 

1.1 Certificat de studii 
gimnaziale, seria ASG - cu cod 
de bare 

 
- - 30 000 

buc. 

Nu a fost depusă  
nici o ofertă. 

 

1.2 Diplomă de bacalaureat, 
seria AB - cu cod de bare  

 
- - 20 000 

buc. 
1.3 Certificat de calificare 
Învăţământul profesional tehnic 
secundar, seria PTS - cu cod de 
bare 

 
- - 6 000 buc. 

1.4 Diplomă de studii medii de 
specialitate,  seria AMS - cu cod 
de bare 

 
- - 1 000 buc. 

1.5 Diplomă de studii 
profesionale Învăţământul 
profesional tehnic postsecundar, 
seria PTP - cu cod de bare 

 
 
- - 6 000 buc. 

 

1.6 Diplomă de licență ALI (cu 
foto), seria ALI - cu cod de bare 

 

- - 6 000 buc. 
 

1.7 Diplomă de licență ALII (cu 
foto), seria ALII - cu cod de 
bare 

 
- - 3 000 buc. 
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1.8 Diplomă de calificare 
profesională suplimentară la 
studiile superioare, seria ACS - 
cu cod de bare 

 
- - 3 000 buc. 

 

1.9 Diplomă de studii superioare 
de master, versiunea 2020, seria 
MP - cu cod de bare 

 
- - 2 000 buc. 

 

1.10 Diplomă de studii 
superioare de master, versiunea 
2020, seria MS - cu cod de bare 

 
- - 2 000 buc. 

 

1.11 Certificat de perfecționare/ 
specializare de lungă durată, 
seria ACR - cu cod bare 

 
- - 2 000 buc. 

 

1.12 Certificat de perfecționare/ 
specializare de scurtă durată, 
seria CRP - cu cod bare 

 
- - 8 000 buc. 

 

1.13 Certificat de gradul doi, 
seria CDD - cu cod bare 

 

- - 5 000 buc. 
 

1.14 Certificat de gradul întâi, 
seria CDÎ - cu cod bare 

 

- - 1 000 buc. 
 

1.15 Certificat de gradul 
superior, seria CDS - cu cod 
bare 

 

- - 900 buc. 
 

1.16 Certificat de gradul 
managerial doi, seria CDMD - 
cu cod bare 

 
- - 900 buc. 

 

1.17 Certificat de gradul 
superior doi,  seria CDMS - cu 
cod bare 

 

- - 900 buc. 
 

1.18 Certificat de absolvire a 
studiilor de secundariat clinic, 
seria CSC - cu cod bare 

 
- - 1 900 buc. 

 

1.19 Certificat de gradul 
superior, seria CDS – fără cod 
de bare 

 

- - 100 buc. 
 

1.20 Certificat de gradul 
managerial doi,  seria CDMD – 
fără cod de bare 

 
- - 100 buc. 

 

1.21 Certificat de gradul 
superior doi, seria CDMS – fără 
cod de bare 

 

- - 100 buc. 
 

1.22 Certificat  de absolvire a 
studiilor de secundariat clinic, 
seria CSC – fără cod de bare 

 
- - 100 buc. 

 
 

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

Licitația electronică – nu se aplică. 

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea 
ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului 
anormal de scăzut) s-a solicitat: nu se aplică. 
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9. Ofertanții respinși/descalificați: nu se aplică. 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 

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

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

 
Denumirea lotului  

Denumi 
rea opera 

torului 
economic 

Cantita 
te și uni 
tate de 
măsură   

Prețul 
unitar  
(fără 
TVA) 

Prețul  
total  
(fără  
TVA) 

Prețul 
total 

(inclusiv 
TVA) 

BLANCHETE LA COMANDA ALTOR INSTITUȚII 
(lotul are 22 poziții) 

1.1 Certificat de studii gimnaziale, 
seria ASG - cu cod de bare 

- 30 000 
buc. 

Nu a fost depusă  
nici o ofertă. 

 

1.2 Diplomă de bacalaureat, seria 
AB - cu cod de bare  

- 20 000 
buc. 

1.3 Certificat de calificare 
Învăţământul profesional tehnic 
secundar, seria PTS - cu cod de bare 

- 
 
 

6 000 
buc. 

1.4 Diplomă de studii medii de 
specialitate,  seria AMS - cu cod de 
bare 

- 
 1 000 

buc. 

1.5 Diplomă de studii profesionale 
Învăţământul profesional tehnic 
postsecundar, seria PTP - cu cod de 
bare 

- 6 000 
buc. 

 

1.6 Diplomă de licență ALI (cu 
foto), seria ALI - cu cod de bare 

- 6 000 
buc. 

1.7 Diplomă de licență ALII (cu 
foto), seria ALII - cu cod de bare 

- 3 000 
buc. 
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1.8 Diplomă de calificare 
profesională suplimentară la studiile 
superioare, seria ACS - cu cod de 
bare 

- 
3 000 
buc. 

1.9 Diplomă de studii superioare de 
master, versiunea 2020, seria MP - 
cu cod de bare 

- 2 000 
buc. 

1.10 Diplomă de studii superioare de 
master, versiunea 2020, seria MS - 
cu cod de bare 

- 2 000 
buc. 

1.11 Certificat de perfecționare/ 
specializare de lungă durată, seria 
ACR - cu cod bare 

- 2 000 
buc. 

1.12 Certificat de perfecționare/ 
specializare de scurtă durată, seria 
CRP - cu cod bare 

- 8 000 
buc. 

1.13 Certificat de gradul doi, seria 
CDD - cu cod bare 

- 5 000 
buc. 

1.14 Certificat de gradul întâi, seria 
CDÎ - cu cod bare 

- 1 000 
buc. 

1.15 Certificat de gradul superior, 
seria CDS - cu cod bare 

- 900 buc. 

1.16 Certificat de gradul managerial 
doi, seria CDMD - cu cod bare 

- 900 buc. 

1.17 Certificat de gradul superior 
doi,  seria CDMS - cu cod bare 

- 900 buc. 

1.18 Certificat de absolvire a 
studiilor de secundariat clinic, seria 
CSC - cu cod bare 

- 1 900 
buc. 

1.19 Certificat de gradul superior, 
seria CDS – fără cod de bare 

- 100 buc. 

1.20 Certificat de gradul managerial 
doi,  seria CDMD – fără cod de bare 

- 100 buc. 

1.21 Certificat de gradul superior 
doi, seria CDMS – fără cod de bare 

- 100 buc. 

1.22 Certificat  de absolvire a 
studiilor de secundariat clinic, seria 
CSC – fără cod de bare 

- 
100 buc. 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: În temeiul art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, se anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții 
publice privind achiziționarea blanchetelor la comanda altor instituții. 
Argumentare: Nu a fost depusă nici o ofertă. 

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

nu se aplică. 
 

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

În cazul în care valoarea estimată a 
contractului este mai mică decât pragurile 

 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 
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prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 
3 iulie 2015 privind achizițiile publice 

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

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

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

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

Denumirea  
operatorului  

economic 

Întreprin 
derea Cu ca 

pital au 
tohton/ cu  
capital mi 

xt/asociere/ 
Cu capi 

tal străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea 
contractului Termen de  

valabilitate 
al contrac 
tului/acor 

dului-
cadru 

fără 
TVA 

 
 

inclusiv 
TVA 

 
 

- - - - - - - - 
 

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

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

 
 
Președintele Grupului  
de lucru pentru achiziții publice  
de bunuri, lucrări și servicii                                                                          Sergey BOTNARU 
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    
 

nr. 03 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 Cererea ofertelor de prețuri  

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:- 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 

Servicii 

Obiectul achiziției Servicii de deservire și piese de schimb pentru 
Generatorul de Oxigen «INMATEC» IMT-PO 

3450 0V, aparatele de aer-comprimat 

«BOTTARINI» KS-97, «BOGE 

KOMPRESSOREN» S20-2 și Sistemul de răcire 
EDX100 

Cod CPV 50400000-9 

Expunerea motivului/temeiului privind 

alegerea procedurii de atribuire (în cazul 

aplicării altor proceduri decât licitația 

deschisă) 

- 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

ocds-b3wdp1-MD-1640175631430 

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-

b3wdp1-MD-1640175631430?tab 

Data publicării: 22.12.2021 

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) Data:- 

Link-ul 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  

(după caz) 

Nu se aplică 

Sursa de finanțare □Buget CNAM;  
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 266 666 lei  

http://www.mtender.gov.md/
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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  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt 

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

Rezumatul modificărilor  

Publicate în BAP/alte mijloacelor de 

informare (după caz) 

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 

 

Termen-limită de depunere și deschidere a 

ofertelor prelungit (după caz) 

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data  05.01.2022 , ora 09:30),  au depus oferta 1 ofertant: 

 

Nr. Denumirea operatorului economic 

 

IDNO Asociații/ 

administratorii 

1. Moldan Service SRL  1002600043026 Loghinov Rodion 

Gherman Vladimir 

Verginia LLC 

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

către operatorii economici: 

Denumire document Moldan Service SRL 

DUAE prezentat 

Cerere de participare, conform anexei nr.7 prezentat 

Declarație privind valabilitatea ofertei, conform 

anexei nr.8 
prezentat 

Specificații tehnice, conform anexei nr. 22 prezentat 

Specificații de preț, conform anexei nr. 23 prezentat 

Raportul financiar 2020 prezentat 

Lipsa datoriilor față de bugetul național prezentat 

 

 (Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de 

atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu 

corespundecerințelor de calificare)) 
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7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Prețul ofertei  

(fără TVA)* 

Corespunderea 

cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 

cu specificațiile 

tehnice 

Lotul 1// Servicii de deservire și 
piese de schimb pentru 

Generatorul de Oxigen 

«INMATEC» IMT-PO 3450 

0V, aparatele de aer-comprimat 

«BOTTARINI» KS-97, «BOGE 

KOMPRESSOREN» S20-2 și 
Sistemul de răcire EDX100 

Moldan Service SRL 284 030,0 + + 

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 

(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” , se va consemna prin: „+” 

în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 

cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-

a solicitat:  Nu s-a solicitat 

Data 

solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 

operatorului economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: Nu sunt 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot         

11. Criteriul de atribuire aplicat: Preţul cel mai scăzut                         

 (În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 

indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 

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

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

preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)  

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică 

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

Motivul reevaluării ofertelor  

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

decis: Atribuirea contractului de achiziție publică:  

 

Denumirea lotului  Denumirea 

operatorului 

economic 

Suma   

(fără TVA) 

Suma 

 (cu TVA) 

Servicii de deservire și piese de schimb 
pentru Generatorul de Oxigen 

«INMATEC» IMT-PO 3450 0V, 

aparatele de aer-comprimat 

«BOTTARINI» KS-97, «BOGE 

KOMPRESSOREN» S20-2 și Sistemul 
de răcire EDX100 

Moldan Service SRL 284 030,0 340 836,0 

Decizia de atribuire a contractului a fost luată cu implicarea nemijlocită a specialistului de profil, Gîrju 

Vasilii, șef Serviciul gaze medicale, responsabil de evaluarea din punct de vedere tehnic și calitativ a 
serviciilor solicitate. 

  

Anularea procedurii de achiziție publică: nu se aplică. 
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  

Moldan Service SRL 18.01.2022  e-mail 

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 

lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 

2015 privind achizițiile publice) 

                                                   

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: Se aplică art. 32 alin 3 lit.b din Legea nr. 

131/2015 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). 
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17. Contractul de achiziţie încheiat: 

 

Denumirea 

operatorului  

economic 

Întreprinder

ea: 

Cu capital 

autohton/ 

Cu capital 

mixt/asocier

e/ 

Cu capital 

străin 

Numărul 

și data 

contractului 

Cod 

CP

V 

Valoarea contractului 

Termen de 

valabilitate al 

contractului fără TVA 
inclusiv 

TVA 

Moldan 

Service SRL 
CA 04 19.01.2022 

2
4

1
1

1
5

0
0

-0
 

284 030,0 340 836,0 
Pînă la  

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): nu se aplică. 

 

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 

contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii 

nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau 

recepționării rapoartelor de monitorizare, 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                        ______________________________ 
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.       1___din     24.01.2022    .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria s.Elizaveta mun.Bălți 
Localitate s.Elizaveta 
IDNO 1007601003150 
Adresa Mun.Bălți,s.Elizaveta str.Ștefan cel Mare nr.22 
Număr de telefon 023168381,023168466 
Număr de fax  
E-mail oficial  primaria_elizaveta@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Botnari Victoria 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri x  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Produse alimentare pe perioada ianuarie-iunie 2022 
Cod CPV 15800000-6 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

Nr: 21049169 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1640174267219 
Data publicării: 22.12.2021 

Platforma de achiziții publice utilizată x achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 

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

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 277129,00 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

mailto:primaria_elizaveta@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
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Data solicitării clarificărilor   
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[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 _05.01.2022_, ora_16_:_00_), au depus oferta _3_ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL Baguette 1014600037741 Curdova Svetlana 
2. SRL Lapmol 1002600024308 Ioniță Elena 
3. SA Fabrica de unt din Florești 1003607011922 Jomir Galina 

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
SRL Baguette SRL Lapmol SA Fabrica de unt din Florești 

 
 

 
Propunerea 
tehnică 

prezentat prezentat Nu se vizsualizează 

Propunerea 
financiară 

prezentat prezentat Nu se vizsualizează 

DUAE prezentat prezentat prezentat 
Garanția pentru 
ofertă 
(după caz) 

   

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

Cerere de participare prezentat prezentat  
Declarație privind 
valabilitatea ofertei 

prezentat prezentat prezentat 

Oferta,Formular F3.1 prezentat prezentat 
 

prezentat 
 

Specificația tehnică prezentat prezentat prezenta 
Specificația de preț prezentat prezentat prezenta 
Declarația privind 
conformitatea 
identității 
beneficiarilor efectivi 
și neîncdrarea 
acestora în 

 
 
 
prezentat 

 
 
 

prezentat 
 

 
 
 

prezentat 
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situaț.condamnării 
pentru participarea la 
activități ale unei 
organizații sau 
grupări crimin.pentru 
corupț.,fraudă și /sau 
spălare de bani 
Certificat/ deccizie de 
înregistrare 
întreprinderii sau 
extras 

prezentat prezentat prezenta 

Certificat privind 
lipsa datoriilor 

prezentat prezentat prezenta 

Raport financiar prezentat prezentat prezentat 
Prezentare de 
dovezi,privind 
conformitatea 
produselor,identificat
ă prin referire la 
specificații sau 
standard relevant. 

prezentat prezentat  

Autorizația sanitar- 
veterinară  a 
operatorului 
economic participant 

 
 
prezentat 

 
 

prezentat 
 
 

 
 

prezentat 

Autorizația sanitar - 
veterinară a unitatea 
de transport auto 
pentru transportarea 
produselor alimentare 
care nciset. Regim de 
temperature. 

 
 
 
prezentat 

 
 
 

prezentat 
 

 
 
 

prezentat 

Carnetul medical și 
certif.de instruir 
igienică a pers.ce 
asigură transp.și 
manip.prod.alimentar
e 

 
 
prezentat 

 
 

prezentat 
 

 
 

prezentat 
 

 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitat
e și 

unitate 
de 

măsură 

Corespunder
ea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespunder
ea cu 

specificațiile 
tehnice 

Lot1 Diverse 
produse 
alimentare 

SRL Baguette 23404,07 + + + 

Lot 2 Pește  SRL   Baguette 9984,00 + + + 
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Lot3 Produse de 
origine 
animal,carne 

SRL Baguette 65574,10 + + + 

Lot4 Produse 
lactate 

 SRL Lapmol  82898,80 + + + 
SA Fabrica de unt 
din Florești 

86395,60    

Lot 5 Ouă SRL Baguette 13860,00 + + + 

Lot 6 Produse 
conservate,magiun 
și sucuri naturale 

SRL Baguette 16128,56 + + + 

Lot 7  Ulei SRL Baguette 1809,50 + + + 

Lot 8   Produse de 
panificație 

Achiziția n-a avut 
loc 

    

Lot 9 Fructe și 
legume  

Achiziția n-a avut 
loc 

    

 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

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

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lot 1  
Diverse produse 
alimentare 

SRL       
Baguette 

kg  23404,07 27580,12 

Lot 2  
Pește 

SRL       
Baguette 

200/kg 49,92 9984,00 11980,00 

Lot 3  
Produse de origine  
animal,carne 

SRL       
Baguette 

 
kg 

  
65574,10 

 
78688,00 

Lot 4  
Produse lactate 

SRL Lapmol   82898,80 90850,70 

Lot 5  
Ouă 

SRL       
Baguette 

5040/buc 2,75 13860,00 16632,00 

Lot 6  
Produse 
conservate,magiun 
și sucuri naturale 

SRL       
Baguette 

  16128,56 19359,16 

Lot 7   
Ulei nerafinat 

SRL       
Baguette 

50/l     36,19 1809,50 2171,50 

 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL Baguette 14.01.2022 e-mail 
SRL Lapmol 14.01.2022 e-mail 
SA Fabrica de unt din Florești 14.01.2022 e-mail 
   

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

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de 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 
BAGUETTE 

Cu capital 
autohton 

11 24.01.22 15800000
-6 23404,07 27580,12 30.06.2022 

SRL 
BAGUETTE 

Cu capital 
autohton 

12 24.01.22 15800000
-6 9984,00 11980,00 30.06.2022 

SRL 
BAGUETTE 

Cu capital 
autohton 

13 24.01.22 15800000
-6 65574,10 78688,00 30.06.2022 

SRL LAPMOL Cu capital 
strain 

14 24.01.22 15800000
-6 82898,80 90850,70 30.06.2022 

SRL 
BAGUETTE 

Cu capital 
autohton 

15 24.01.22 15800000
-6 13860,00 16632,00 30.06.2022 
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SRL 
BAGUETTE 

Cu capital 
autohton 

16 24.01.22 15800000
-6 16128,56 19359,16 30.06.2022 

SRL 
BAGUETTE 

Cu capital 
autohton 

17 24.01.22 15800000
-6 1809,50 2171,50 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 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 M
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire o

Nr. 05 din 24.01.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritifii contractante IMSP Centrul Nalional de Asistenld Medicald
Urgentd Prespitaliceascd

Localitate mun. Chi$indu
IDNO 1015600032824
Adresa mun. Chisinau, str. Constantin Vdrnav, 16

Numdr de telefon 022 28-62-70
Numir de fax 022 28-65-01
E-mail oficial cnamup. achizitii(@ambulanta. md
Adresa de internet www.ambulanta.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail)

Pestereanu Nina, 022025907
cnamun. achizitii@ambulanta.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Cererea oferlelor de preluri M
Licitajie deschisd o
Altele: flndicatil t

Procedura de achizilie repetati (dupd caz) Nr: -

Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
ar:ordului-cadru

Bunuri M
Servicii o
Lucrdri r

Obiectul achizitiei Anvelope
Cod CPV 34300000-0

Erpunerea motivului/temeiului privind alegerea
prrocedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
pr oceduri decdt licitatia deschis d)

Nu se aplicd

Pnocedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental wwv). mtender. gov. md)

Nr: ocds-b3wdp1 -MD-1 64127 7 5'7 17 49

Link-ul: www.mtender. gov.md/tenders/ocds-

b3wdpl -MD- I 641277 57 17 49

Data publicdri i : 04.0 1.2022

P.tatforma de achizi{ii publice utilizati
achizitii.md
elicitatie.md
yptender.md

D
g
tr

Procedura a fost inclusi in planul de achizifii
prublice a autoriti{ii contractante

EI Da aNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

www.ambulanta.md

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

Link-ul: -

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(clupd caz)

Acord-cadru I
Sistem dinamic de achizilie n
Licitajie electronic[ M
Catalog electronic a

Sursa de finanlare

Buget de stat tr

Buget CNAM M
Buget CNAS a
Surse externe tr

Alte surse:

Vafoarea estimati flri.Jdry f!11 

-

415000.00



3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:
ya eta in cazul in care au fost solicitate clar

Dtata solicitirii clarificirilor
Dtenumirea operatorului economic

rypg4gqe rlccinti a soliciririi de clarificare
n&Crerea !ggg!4!& {4spunsului
Dtata transmiterii

4. Modificiri operate in documenta(ia de atribuire:
va completa in cazul in care au fofl operate nodilicail

Rezumatul modificlrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare

l4yps r*)
Termen-limiti de depunere qi deschidere a
ollertefor prelun git (dupd caz) Nu

5. Pini la termenul-limiti (data 14.01.2022, ora l4:00), au depuse oferte I ofertanfi:

Denumirea operatorilor economici IDNO Asociafii/administratorii
E;rimotor SA 1002600034712 Conform SIA RSAP

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

Denumire document
Denumirea

operatorului economic
Eximotor SA

Documentele ce constituie oferta
(Se va consemna pfin: plezentat, neprczentat, nu corespunde)

Specificalia de prel plezennt
Specificalii tehn ice Drezenlat
Garantia pentru ofertd de 1 o/o din valoarea ofertei firi TVA Drezentat

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

DUAE Drezentat
Declaratie privind valabilitatea ofertei prezentqt

Certificat de efectuare sistematica a pliJii impozitelor, conhibutiilor eliberat de

Inspectoratul Fiscal
prezentol

Demonstrarea accesului la infrastructura/m ij loace le indicate de autoritatea
contractanti, pe care aceasta le consideri necesare pentru indeplinrrea
contractului ce urmeazd a fi atribuit

prczental

Balansarea anvelonelor. montarea. demontarea si deservirea prezentat

Poza anvelopei prezenIat

(lnformalia priyind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din documentolia de atribuire

iii se va consemna prin: prezentsl, neprczenlat, nu corespunde (in cazul cdnd documentul afosl prezentat, dot nu corespunde

c er in1 e lor de c o I iJi c ar e) )

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

Nr.
lot

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Pretul
ofertei

(P6rd TVA)*

Cantitate
EiUM

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

I
Anvelope protector vara
I 85/75R14c(MITSUBISHI
L300)

4lbuc

2

Anvelope protector ALL
SEZON (M+S) 22sl75 R16c
(UAZlSOBOLD

Eximotor SA 473166.67 340/buc + +



* In 
-cazul 

utilizdrii licita\iei electronice^se va indicq prelul ofertei fnale (lnformayia privind "Corespunderea cu cerinlele decalificare" Si "Corespunderea cu specifrcaliile tehnici', , se va coniemna prin; ,,+" ii cazu! corespunderii ;i prin ,,_,, in cazul
necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerinlele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de scizut) s-a
solicitat:

Data solicittrrii Operatorul economic Informatia solicitattr Rezumatul rispunsului operatorului economic

9. Ofertanfii respinqVdescalifica(i:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot M
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile o
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi oferlant: [lndicaliJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

ll. Criteriul de atribuire aplicat:
Pretul cel mai scdzut M
Costul cel mai scAzut tr
Cel mai bun raport calitate-pre1 !
Cel mai bun raport calitate-cost o

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va completa pentru lolurile care au fost atribuite in bdza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pre1 sau cel mai bun raport
calitate-cost)

ta in cazul in care ofertele au bst reevaluate

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

decis:

icalacordului-cadru:Atribuirea contractului de achizitie nubli ul

Nr./
Iot

Denumirea lotului
Denumirea

operatorul|ri
economic

UM Canti
tatea

Pr€tul
unitar

(fdrtr TVA)

Pretul total
(ferd TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

2
Anvelope protector ALL
SEZON (M+S) 225175 Rl6c
(UAZlSOBOLt)

Eximotor SA buc 340 l39t,67 473r66.67 567800,00

Anularea procedurii de achizilie publica:

in l.emeiul art.

Argumentare :

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

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

Motivul reevaluirii ofertelor



15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi(ii:
Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Eximotor SA t8.01.2022 e-mail

16, Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este mai
micd decdt pragurile previzute Ia ari.2 alin. (3) al Legii
nr. l3 I din 3 iulie 201 5 privind achizitiile publice

n 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloacg electronice gi/sau fax a
! l1 zile in cazul netransmiterii comunicirii prin
mijloace electronice gi/sau fax I

In cazul in care valoarea estimatA a contractului este esald
sau mai mare deciit pragurile prevdzute la art. 2 alin. 1i.y al
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice

[J 1l zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice qi/sau fax I
I16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice 5i/sau fax I

(lnformarea operator ilor economici imf ticali i
realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3 | al Legii nr. 131 din 3 iutie 2i)15 privind aJiz;liile publice)

(SeIecta|itermenuldeq!iteptafereSpectal'Calculareatermeneto,p,e,a"ut"d@
putlice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueqzd in conformitate cu prevederile TITLLlLLll lV Capitolul I (Calcularea
Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

I 7. Contractul de achizi(ielacordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Numtrrul ti data
contractului

Cod
CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al
contractului

f6ri TVA inclusiv TVA

Eximotor SA
Cu capital
autohton

Nr. 05 din
24.01.2022

473166.67 567800,00 31.12.2022

18' Informafia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datl se completeazi doar in
cazul in care la procedura de achizifie publici au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achizitii publice durabile (achizitii verzi)? (DA/NU)
Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a lotuluiloturilor
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 scdzut tr
Costul cel mai scdzut a
Cel mai bun raport calitate-prel a
Cel mai bun raport calitate-cosl E

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de atteptare pentru incheierea
contructuluYconlractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile previizute de art, 32 alin. (3) al Legii nr, 131 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice), precum ;i cd tn cazul depunerii conlestaliilor qi/sau recepliondrii rapoartelor
de monitorizare, aceslea aufost examinate ;i solulionate,

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii confirmd coreclitudinea desfdsurdrii procedurii de
achizilie, fapt pentru csre poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare.

tConducltorul grupului de lucru pentru achizitii:

Feodor FURCULIIA



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice M
de incheiere a acordului-cadru !
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 06 din 24.01.2022

1. Date cur privire la autoritatea contractanti:

IMSP Centrul Nafional de Asistentd Medicald
Urgentd Prespitaliceasca

Localitate mun. ChiSindu

IDNO 1015600032824

Adresa mun. Chipin[u, str. Constantin Vdmav, l6

Numir de telefon 022 28-62-70

Numdr de fax 022 28-65-01

E-mail oficial cnamup.achizitii@ambulanta.md

Adresa de internet www.ambulanta.md

Persoana rile contact (nume, prenume, telefon' e-

mail)

Pestereanu Nina, 022025907
cnamup.achizitii@ambulanta.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul prorledurii de atribuire aplicate
Cererea ofertelor de Preturi M
Licitalie deschisd a
Altele: findicalil - _

Procedura de achizi{ie repetati (4yp4:54 Nr: -
Bunuri c
servrcll Lyl

Lucrdri I
Servicii de spSlitorie auto pentru anul 2022

50100000-6

Nu se aplicd

Tipul obir:ctului contractului de achizifie/
acordului-cadru

Obiectul achizi{iei
Cod CPV
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea

procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor proceduri

decdt licitall a des chisd)

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

Nr: ocds-b3wdp I -MD- I 63 /6 /)22luuv
Link-ul: www.mtender.eov.md/tenders/ocds-
b3 w dp 1 -MD - | 63 7 67 52220 89-

Data publicdrii: 23.1 1.2021

achizitii.md r
e-licitatie.md M
yptender.md E

Platforma de achizi{ii publice utilizati

MDa cNu
Link-ul citre planul de achizitii publice publrcat:

www.ambulanta.md
Data: -

Link-ul: -

Acord-cadru n
Sistem dinamic de achizifie E

Licitalie electronicl M
actal^o elecJronic Tl

Procedura a fost inclusd in planul de achizifii
publice a autorittr{ii contractante

Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd caz)

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire

Sursa de nanlare

Buget de stat !
Buget CNAM E
Buget CNAS o
Surse externe o
Alte surse:

I



eta in cazul in care au fost solicitale

Data soliciUrii clarifi cirilor
Denumire:l operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de clarificare
Expunerer succinti a rispunsului
Data transrmiterii

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

6. InformLafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate de cStre

operatorii economici:

cerinlelor de califcare))

7. Infornnalia privind corespunderea ofertelor cu cerinlele solicitate:

4. Modificiri operate in documentatia de atribuire:

vq in cazul in care au ate

Rezumaful modificirilor
Publicate 1in BAP/alte mijloacelor de informare
(dupd caz)

TermenJimiti de depunere qi deschidere a

ofertelor prelun git (dupd caz)
Nu

5. P6n5 l:r termenul-limiti (data 08.12.2021, ora 10:00), au depuse oferte 3 ofertan{i:

Denumirea operatorilor economici IDNO Asociatii,/administratorii

"Megasimetric" SRL r015606004724 Conform SIA RSAP

"Modem" SRL 100360009s088 Conform SIA RSAP

"UvicAuto" SRL 1013600027329 Conform SIA RSAP

Denumirea oPeratorului economic

Denumire document "UvicAuto" SRL

Documentele ce constituie oferta

Documente de calificare
Se va consemna prin: prezentat, neprezent'

f-icenta de activitate (sau actul ce confirmd dreptul

economic se presteze serviciile solicitate

C".tifr*t d" 
"fectuare 

sistematicd a pldtii impozitelor,

eliberat de lnspectoratul Fiscal

Ifi;ffi inlele din documentaliq de atribuire li
se va consemna prin: prezentat, ,"p'rez"orit, nu corespunde (in cazul iand documentul a fost prezental' dar nu corespunde

Nr,
lot

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului economic

Pretul
ofertei

(fari TVA)*

Cantitate
qi UM

Cor€spunderea
cu cerintele de

calilicare

Cor€spunderea
cu specifica{iile

tehnice

I

Servicii de spdlatorie auto

pentru SAMU Centru'
mun. ChiEindu, str. Toma

Ciorb6, 1

"Modem" SRL 122',704,t6 3005/
spdlare/

auto

+

"Megasimetric" SRL 180300,00 + +

"UvicAuto" SRL 187812,00 + +

t 09433,33 2680t
spdlare/

auto

+

2
Servir:ii de spilAtorie auto

pentm SAMU Botanica'

"Modem" SRL

"Megasimetric" SRL r60800,00 +



mun. Chifindu, bul. Dacia,
5/24

J

Servicii de spilitorie auto
pentru SAMU Buiucani,
mun. Chiqindu, str. l.L.
Carasiale. 1

"Modem" SRL 84t t6,6',7 2060/
spalare/

auto

+

"Megasimetric" SRL 123600,00 +

4

Servicii de spdlatorie auto
pentru SAMU Ciocana,
mun. chifindu, str. Igor
Vieru. l5/2

"Modem" SRL 84|L6,67 2060/
spdlare/

auto

+

"Megasimetric" SRL 123600,00 +

5

Servicii de spaldtorie auto
pentru SAMU Ri$cani,
mun. Chifinau, str. Andrei
Dosa. 2l

"Modem" SRL 84116,6'l 2060/
spAlare/

auto

+

"Megasimetric" SRL 123600,00 + +

x ln cazul u lizdrii licitutiei ele( lronice se t)a indica ivind "Corespunderea cu cerinlele delicitaliei pre\ul ofertei fnale (lnformqlia privind "Corespunderea

calificare" gi "Corespunderea cu specificaliile tehnice" , se va consemna prin: ,,+ " in cazul corespunderii ;i prin ,,-" in cazul

necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

cerin{ele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal de scizut) s-a

solicitat:

Data solicitirii Ooeratorul economic Informatia solicitattr Rezumatul rtrspunsului op€ratorului economic

10, Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot M
Pentru mai multe loturi cumulate tr

Pentru toate loturile r
Alte limitari privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [lndicafi]
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

ll, Criteriul de atribuire aplicat:

Prejul cel mai scazut M
Costul cel mai scdzut tr
Cel mai bun raport calitate-prel tr
Cel mai bun raport calitate-cost I

(in cazul in care in cadrul procedurii de qtribuire sunl aplicate mai multe criterii de qtribuire, se vor indica toqle critetiile de

atribuire aplicate ti denumilea loturilor aferente)

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplicati:

(Se va completo pentru loturile care aufost atribuile in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-prel squ cel mqi bun raporl

cqlitate-cosl)

9. Ofertan{ii respinli/descalifica{i:

Denumirea operatorului
economic

Motivul respingerii/descalifi clrii

"Modem" SRL

Se respinge oferta companiei "Modem" SRL deoarece nu corespunde cerin,telor solicitate in
documentatria de atribuire, compania nu dispune de personal care sa presteze serviiciile de spalare

auto, iar timpul de spalare este gi cronometrat (o spdlare de 6 minute echivalent cu 49 lei, ceea ce

este insuficient pentru spalarea unei ambulanle), totodat5 spalatoriile auto nu sunt dotate cu

dispozitiv de uscare cu aer in perioada rece a anului, iar spaliul nu permite intrarea ambulan[elor

cu inaltimea de 3,5 m qi lungimea de 5 metri. Pentru loturile nr. I gi 5 distanla de la statia de spalare

auto fat, de SAMU este prea mare.

"Megasimetric" SRL
Se rispinge oferta companiei "Megasimetric" SRL pentru loturile nr. 2 9i 4 deoarece distanta de la

statia de spilare auto fata de SAMU este prea mare.

Factorii de evaluare Valoarea din oferttr Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic I Total

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea



13. Reevaluarea ofertelor:

va c)mDlela in cazul in care olbrtele au lbst reevaluate repetat
Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile operate

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

decis:

Atribuirea contractului de e oublicd./acordului-cadru :

Nr./
lot Denumirea lotului Denumirea

operatorului economic
UM Canti

tatea
Pretul unitar
(fdrI TVA)

Pr€(ul total
(mrd TVA)

Pretul total
(inclusiv TVA)

I

Servicii de spdldtorie auto
penfu SAMU Centru,
mun. Chiqinau, str. Toma
Ciorb6. I

"Megasimetric"
SRL

spdlare/
auto

1625* 60,00 97500,00 1 17000,00

3

Servicii de spalatorie auto
pentru SAMU Buiucani,
mun. ChiEin6u, str. LL.
Caragiale, I

"Megasimetric"
SRL

spAlare/

auto
lll0* 60,00 66600,00 '79920,00

5

Servicii de spaldtorie auto
pentru SAMU Ri$cani,
mun. ChiEindu, str. Andrei
Dosa. 2l

"Megasimetric"
SRL

spAlare/
auto

l n0x 60,00 66600,00 79920,00

*Cantitatea contractata a fost micsoratd pentru a fi posibild incadrarea in suma disponibilit ;i / sau

planificatd care a fost rectificatd in concordanyd cu bugetul disponibil.
Anularea procedurii de achizilie publicd:
in temeiul art.
Argumentare :

@lica7i|nproceduradeatribuiredespredeciziilegrupuluidelucrupen|ruachizitiiSe
reqlizeazd in conformitate cu Dreyederile qrt. 3 I ol Legii nr. I 3l din 3 iulie 2015 privind achizi|iile publice)

(S"|*t"|lt"@enelorpreydzutedeLegeanr.]3ldin3iulie20|5privindachizi|iile
publice, inclusiv a tnr*erilo, dn o;teptare, se efectueazd in codormitate cu prevederile TlTLULt.ll lV Capitolul I (Calculareo

Termenului.) al CoduluiCivil al Republicii Moldova).

1?. Contractul de achizitie / acordul-cadru incheiat:

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
"Megasimetric" SRL 20.12.2021 e-mail

"Modem" SRL 20.t2.2021 e-mail

"UvicAuto" SRL 20.12.2021 e-mail

16. Termenul de afteptare pentru incheierea contractului:

in cazul in care valoarea estimata a contractului este mai

micd decAt pragurile prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii
nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice

V 6 zile in cazul transmiterii comunicirii prin

milloace electronice qi/sau fax I
! I I zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin

mijloace electronice 5i/sau fax I

in cazul in care valoarea estimatA a contractului este egala

sau mai mare decAt pragurile prevazute la art. 2 alin. (3) al

Legii nr. 13 1 din 3 iulie 201 5 privind achiziliile publice

! ll zile in cazul transmiterii comunicdrii prin

mijloace electronice gi/sau lax I
n l6 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin

miiloace electrorrice 5i/sau lax c

Denumirea
operatorului

economic

NumIrul fi data
contractului

Cod
cPv

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al
contractuluifdri TVA inclusiv TVA

"Megasimetric"
SRL

Cu capital
autohton

Nr. 06 din
24.01.2022

230700,00 276840,00 31.12.2022



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

Au fost aplicate criterii pentru achizifii publice durabile (achizitii 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 suna cu TVA)

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

Prelul cel mai scdzul t)
Costul cel mai sciizul a
Cel mai bun rapoll cqlilqle-prel E

Cel mai bun raport calitqte-cost a

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru incheierea
contractului,/contructelor iwlicate afost respeclal (excepftnel cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 13l din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice), precum;i cdtn cazul depunerii conteslaliilor gi/sau recepliondrii rapoaftelor
de monitorizare, acestes aufosl examinate $i solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de Iucru pentra achizilii conJirmd corectitadinea desfdturdrii procedurii de
achiailie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizilii:

Feodor FURCULITA



DECIZIE

de atribuire a contractului de achizilii publice privind achizilionarea
serviciilor de pazd,tehnicl a oficiilor gi edificiilor Agenfiei Servicii Publice, inclusiv qi servicii de
deservire gi mentenanlI a sistemelor existente de semnalizare pazd qi a incendiilor pentru perioada

0 1.0 1 .2022-3 1,0r .2022.

Nr. 403/21 din 29,12.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractant[:

Denumirea autorititii contractante Agentia Servicii Publice (ASP)
Localitate mun. Chisindu
IDNO 1002600024700

Adresa rnun. Chisin6u. str. A. Puskin" 42

Numir de telefon 022 504714
NumIr de fax 022 2t2259
E-mail oficial asp6Dasp.sov,tnd
Adresa de internet www"aso.gov,md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail)

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere lEri publicarea prealabil6 a unLri

anunt de participare

Procedura de achizitie repetati (dupd cqz)
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Servicii

Obiectul achizi{iei Servicii de pazd tehnic[ a oficiilor qi edificiilor
Agenfiei Servicii Publice, inclusiv gi servicii de
deservire gi mentenantl a sistemelor existente de

semnalizare pazdqi a incendiilor pentru perioada
0 t .0 I .2022-3 1 .0 t .2022

Cod CPV 79713000-5
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitayia deschisd)

La data de 26.10.2021 a fost initiatl procedura
privind achizilionarea serviciilor de pazl tehnic[
a oficiilor qi edificiilor ASP, inclusiv gi servicii
de deservire qi mentenanfl a sistemelor de
semnalizare pazd qi a incendiilor pentru anul
2022 cu publicarea in SIA RSAP (MTender), iar
la 02.12.2020 a avut loc deschiderea ofertelor,
fiind depuse 5 (oferte). Deoarece, la etapa
actualI procedura se afl[ in statut de evaluare a
ofertelor, autoritatea contractant6 , in temeiul
art. 56 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 13ll20l5
privind achiziliile publice, qi in condifii de
maxim[ urgenf6 qi strict6 necesitate, a decis
demararea procedurii nominalizate pentru
perioada 01.01.2022 31.01,2022 prin
procedura de negociere fbrl publicarea
prealabilS a unui anun! de participare pentru
asigurarea cu serviciile de pazd tehnic[ a
oficiilor qi edificiilor ASP, inclusiv gi servicii de
deservire gi mentenanld a sistemelor existente de
semnalizare pazd Ei a incendiilor. in context,
menliondm cd procedura nominalizatd este una
de importanp vitald gi strict necesari pentru
asigurarea sisurantei a ASP.

Ary,{

-v.i.c.LtlrLLfl -ibr,il.,g.-s;u-qL(Cru:p,ge-v-.r-]td



Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental yvv't t'. m |ende r. gctv. nttl )

Nr:

Link-ul:
Data transmiterii Invitaliei de
pafiicipar e:24. 1 2.2021

Platforma de achizi{ii publice utilizatl

Dv^^^,|"v6 n f^.+ i-^I'.^x a^ ^l^
Da

l r uuluur 4 4 lvri rrtLluD4 trr pt4trur uE atrrrzti

publice a autorit[{ii contractante Link: planul de achizilii publice pentru anul
2022 e in Droces de aorobare.

Anun( de inten(ie publicat in BAP (dupd caz) Data:22.10.2021
Link-ul:
hff ;:s://terrcler.gov.mcl/roisystern/fi lc slbapl2} 1 4 I
ban nr 82 l.ndf

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)
Sursa de finan{are Surse proprii
Valoarea estimatfl Qei, fdrd TVA) 208 315,28

4.

t.

3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire: nu se aplicS.

Data solicit[rii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de clarificare
Expunerea succintd a risounsului
Data transmiterii

ModificIri operate in documentafia de atribuire: nu se aplicd.

PAnI la termenul-limitl (data 28,12,2021, ora 10:00), au depus oferte 4 (patru) ofertan(i:

6, Informa(ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de
citre operatorii economici:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia(ii/ad ministrato rii
I O.O.P,,Alfin Protect" S.R.L. I 005602003670

2 OP,,Thor Security Group" S.R.L. 101460003s138
aJ ,,Delta Forfa" S,R.L. t003600042923

4 IS ,,Servicii Pazd a MAI" 1010600043506

Denumire document
Denumirea oDeratorului economic

o,o.P,,Alfin
Protect"
S.R.L.

OP,,Thor
Security Group"

S.R,L.

,,Delta Forfa"
S.R.L.

iS ,,servicii
PazdaMAI"

Documentele ce constituie oferta
6g ua consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Propunerea tehnicd prezentat prezentat prezentat prezentat
Propunerea financiard prezentat prezentat prezentat prezentat
DUAE prezentaI prezentat prezentat prezenlat
Garanfia pentru ofertd (dupd
caz)

Nu s-a solicitqt

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

Iy"r



Menfinerea valabilitltii
ofertei pentru o duratl de 30
de zile - declara1ie privind
v alab ilitatea ofert e i,
c omple tatd c onform Anexe i
nr. 8 la Documentalia
standard aprobatd prin
Ordinul Ministrului
Finanlelor nr. 115 din
15.09.2021, semnatd
electronic de cdtre
operatorul economic

prezentat prezentot prezentat prezentat

Dreptul la activitatea
particulari de pazd - copia
documentului permis iv,
c onfir mat d p r in s e mn dt ura
electronicd q operatorului
economic.

prezentat prezentat prezentat prezen.tat

'n cnz.ul tn care ASP, potrivit preveclarilor url. 20 ulin. (B) din Le51cu nr. I-Jt/2015 privirrd ur:hizi{iile
publice, vu solicita prezenlureo anunitor clot'unrcnle.justificutiva, operutorul economic aste obligut si le
prez,inte in lernrcn dc 3 zile Iuc:rtitoure, corr.fitrru preyetlerilor DUAE si c:uilrului norruttlitt irt t,igourg

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

Pre{ul oferte
({brd TVA)*

I

Servicii de pazd,

tehnici a

oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum gi

servicii de deservire
qi mentenanfi a
sistemelor de
semnalizare pazd qi a
incendiilor existente.
Or. B6lti (5 obiecte)

o.P.P.,,Alfin-
Protect" S.R.L.

7 500,66 +

Servicii depazd"
tehnic[ a
oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum qi

servicii de deservire
gi mentenanfi a
sistemelor de
semnalizare paz| qi a
incendiilor existente.
Or. Orhei (5
obiective)

o.P.,,Thor
Security"

S.R.L.
7 466,67

Servicii de pazd
tehnic[ a
oficiilor/edificiilor
Agentiei Servicii
Publice, precum si
servicii de deservire
gi mentenant[ a

S.R.L.,,Delta
For[a" 5345,00 +

lo7"z

Denumirea lotului

Corespunder
ea cu

cerin(ele de
cali{icare

Corespundere
acu

specificafiile
tehnice



sistemelor de
semnalizare pazd" qi a
incendiilor existente.
Mun. ChiginSu (8
obiecte).

Servicii de pazd,

tehnic[ a

oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum si
servicii de deservire
gi mentenanf[ a
sistemelor de

semnalizare pazd" qi a
incendiilor existente.
Mun. Chiginiu (7
obiecte).

5 244,00

Servicii de pazd

tehnicl a

oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum si
servicii de deservire
gi mentenanf[ a
sistemelor de

semnalizare pazd, qi a
incendiilor existente.
Mun. Chiginlu (5

obiecte).

3 746,00

Servicii de paz6"

tehnici a
oficiilor/edificiilor
Agen{iei Servicii
Publice, precum qi

servicii de deservire
qi mentenanfd a
sistemelor de
semnalizare pazd, qi a
incendiilor existente.
Or. Ialoveni (5
obiecte)

3 995,00

Servicii de pazd
tehnicl a
oficiilor/edificiilor
Agentiei Servicii
Publice, precum gi

servicii de deservire
gi mentenanfl a
sistemelor de
semnalizare pazd, qi a
incendiilor existente.
Or. Vulcdnegti (4
obiecte)

3 097,00

p,4

+ +

+ +

+ +

+ +



Servicii de pazd
tehnic[ a
oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum gi

serviciide deservire
qi mentenanf[ a
sistemelor de
semnalizare paz\ qi a
incendiilor existente.
Or. Comrat (3

obiecte)

S.R.L.,,Delta
For[a"

2 397,00 +

Servicii depazd,
tehnicd a
oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum gi

servicii de deservire
qi mentenanfd a
sistemelor de

semnalizare pazd qi a
incendiilor existente.
Or. Hdncegti (3
obiecte)

i.S. ,,Servicii
Pazd,aMAI"

5 327,60

Servicii depazd
tehnic[ a
oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum gi

servicii de deservire
gi mentenanfl a
sistemelor de
semnalizare pazd qi a
incendiilor existente.
Or. Anenii Noi (3
obiecte)

6 408,90

Servicii de pazd
tehnici a
oficiilor/edificiilor
Agen{iei Servicii
Publice, precum gi

servicii de deservire
qi mentenanfl a
sistemelor de
semnalizare pazd qi a
incendiilor existente.
Or. CIuEeni (4
obiecte)

i.S. ,,Servicii
Pazd,aMAI"

5 -7 53,20

Servicii depazd
tehnicd a
oficiiloriedificiilor
Agen{iei Servicii
Publice, precum qi

servicii de deservire

$i mentenant[ a

4 884,00 +

!94



sistemelor de

semnalizare pazd qi a

incendiilor existente.
Or. CllSragi (3

obiecte)

Servicii depazd,
tehnicd a

oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum qi

servicii de deservire
gi mentenan{E a
sistemelor de
semnalizare pazd, gi a
incendiilor existente.
Or. Ungheni (3
obiecte)

Servicii depazd
tehnicl a
oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum Ei
servicii de deservire
gi mentenanfl a
sistemelor de
semnalizare pazd qi a
incendiilor existente.
Or. Criuleni (3

obiecte)

i,S. ,,Servicii
PazdaMAI"

6 147,00

Servicii depazd
tehnici a
ofrciilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum qi

servicii de deservire
qi mentenan{[ a
sistemelor de
semna,lizare pazd, qi a
incendiilor existente.
Or. Nisporeni (2
obiecte)

tehnicd a
oficiilor/edificiilor
Agen{iei Servicii
Publice, precum qi
servicii de deservire

Ei mentenanf[ a
sistemelor de
semnalizare pazd, qi a
incendiilor existente.
Or. Strlqeni (4
obiecte)

Servicii de pazd
tehnicd a

!y,,q



oficiilor/edificiilor
Agen{iei Servicii
Publice, precum qi

servicii de deservire
gi mentenanf6 a
sistemelor de

semnalizare pazd. qi a
incendiilor existente.
Or. Cognila (3
obiecte)

Servicii de pazd

tehnicl a

oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum gi

servicii de deservire
qi mentenanf[ a

sistemelor de

semnalizare pazd qi a
incendiilor existente.
Or. Filegti (4
obiecte)

i.S. ,,servicii
PazdaMAI"

Servicii de pazL

tehnicl a
oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum qi
servicii de deservire
gi mentenanfd a
sistemelor de
semnalizare pazd, Si a
incendiilor existente.
Or. Sdngerei (4
obiecte)

Servicii depazd
tehnicl a

oficiilor/edificiilor
Agen{iei Servicii
Publice, precum qi

servicii de deservire
qi mentenanfl a
sistemelor de
semnalizare pazd, qi a
incendiilor existente.
Or. Floreqti (4
obiecte)

Servicii depazd
tehnic[ a

oficiilor/edificiilor
Agenliei Servicii
Publice, precum qi

servicii de deservire

$i mentenant[ a
istemelor de

8123,40
i.S. ,,Servicii
PazdaMAI"

iry'p,/ -v'



semnalizare pazd qi a
incendiilor existente.
Or. Soroca (5

obiecte)

Servicii depazd
tehnicI a

oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum qi

servicii de deservire
gi mentenantl a
sistemelor de
semnalizare pazd, Ei a
incendiilor existente.
Or. Drochia (4
obiecte)

6 970,15 +

Servicii de pazd"

tehnic6 a
oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum qi

servicii de deservire
qi mentenanf[ a
sistemelor de
semnalizare pazd qi a
incendiilor existente.
Or. Edine{i (6
obiecte)

i.S.,,Servicii
Pazd,aMAI" 8 482,90 +

Servicii depazd
tehnicl a
oficiilor/edificiilor
Agenliei Servicii
Publice, precum qi

servicii de deservire
qi mentenan{[ a
sistemelor de
semnalizare pazd qi a
incendiilor existente.
Or. Rdqcani (2
obiecte)

3 727,00 +

Servicii de pazd,

tehnicd a
oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum gi
servicii de deservire
qi mentenanf[ a
sistemelor de
semnalizare pazd, Si a
incendiilor existente.
Or. Briceni (3
obiecte)

i.S. ,,Servicii
Pazda MAI" 5 899,00

{9t4

+

+

+

+ +



Servicii de pazd
tehnic6 a
oficiilor/edificiilor
Agentiei Servicii
Publice, precum gi

servicii de deservire
gi mentenant[ a
sistemelor de
semnalizare pazd, qi a
incendiilor existente.
Or. Glodeni (4
obiecte)

6017,30

Servicii de pazd
tehnicd a

oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum qi

servicii de deservire
gi mentenan(I a
sistemelor de
semnalizare pazd qi a
incendiilor existente.
Or. Ocnila (3
obiecte)

4 759,50

Servicii de paz\
tehnicl a

oficiilor/edificiilor
Agen{iei Servicii
Publice, precum qi

servicii de deservire
qi mentenan{l a
sistemelor de
semnalizare pazL Ei a
incendiilor existente.
Or. Rezina (4
obiecte)

5 714,00

Servicii de paz6,

tehnic[ a
oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum gi
servicii de deservire
qi mentenanfl a
sistemelor de
semnalizare pazd. qi a
incendiilor existente.
Or. Teleneqti (4
obiecte)

5 595,30

Servicii depaztr
tehnicd a
oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii

( @.4



servicii de deservire
qi mentenant[ a
sistemelor de
semnalizare pazd" qi a
incendiilor existente.
Or. $olddneqti (3

obiecte)

Servicii de pazd,

tehnic[ a
oficiilor/edificiilor
Agenliei Servicii
Publice, precum qi

servicii de deservire
gi mentenanfd a
sistemelor de
semnalizare pazd, qi a
incendiilor existente.
Or. Dondugeni (3
obiecte)

i.S. ,,servicii
Pazd,aMAI" 4 245,00

Servicii de pazd.

tehnicd a
oficiilor/edificiilor
Agenliei Servicii
Publice, precum gi

servicii de deservire
qi mentenan{[ a
sistemelor de
semnalizare pazl Ei a
incendiilor existente.
Or. CimiElia (3
obiecte)

i.S. ,,Servicii
PazdaMAI"

122,40

Servicii de pazd"

tehnic6 a
oficiiloriedificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum qi

servicii de deservire
gi mentenanli a
sistemelor de
semnalizare pazd qi a
incendiilor existente.
Or. Basarabeasca (4
obiecte)

4 291,00

Servicii depazd
tehnic[ a
oficiilor/edificiilor
Agen{iei Servicii
Publice, precum gi
servicii de deservire
gi mentenanf[ a
sistemelor de
semnalizare pazd qi a
incendiilor existente.
Or. CeadAr-Lunga (3
obiecte) .

4 341,50

M tq'ry 10

+ +

+ +

+ +

+ +



Servicii de pazd
tehnic[ a

oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum qi

servicii de deservire
qi mentenanf[ a
sistemelor de
semnalizare pazd qi a
incendiilor existente.
Or. Taraclia (2
obiectb)

Servicii depazd
tehnici a

oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum qi

servicii de deservire
qi mentenanf[ a
sistemelor de
semnalizare pazd, qi a
incendiilor existente.
Or. Cahul (4 obiecte

i.S.,,Servicii
Pazd,aMAI"

6 851,40

Servicii depazd
tehnicd a
oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum qi

servicii de deservire

Ei mentenanfi a
sistemelor de
semnalizare pazd, qi a
incendiilor existente.
Or. Leova (3 obiecte)

Servicii depazd
tehnicd a
oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum qi

servicii de deservire
qi mentenanfI a
sistemelor de
semnalizare pazl qi a
incendiilor existente.
Or. Cantemir (3
obiecte)

Servicii depazd
tehnici a
oficiilor/edificiilor
Agen{iei Servicii
Publice, precum qi
servicii de deservire
qi mentenanfl a
sistemelor de
semnalizare pazh, qi a
incendiilor existente.

i.S. ,,Servicii
PazdaMAI" 5106,00



* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale.
(Infurmalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu specificaliile
tehnice " , se va consemna prin: ,, + " tn cazul corespunderii Si prin ,, - " tlt cazul necorespunderii) ,

8. Pentru elucidarea unor neclaritfl{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-

9. Ofertan{ii respingi/descalifica{i: nu se aplicd

Denumirea operatorului
economic

Motivul respingerii/descalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot a
Pentru mai multe loturi
Pentru toate loturile n
Alte limit[ri privind numlrul 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 sclzut
Costul cel mai sc[zut I
Cel mai bun raport calitate-pref n
Cel mai bun raport calitate-cost n

12. Informatia privind factorii de evaluare aplica{i: nu se aplicd.

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplicd.

14. in urma examinlri, evalulrii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire
s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicl/acordului-cadru:

a solicitatz nu se rca
Data

solicitirii
Operatorul
economic

Informa{ia solicitatf, Rezumatul rlspunsului
operatorului economic

Denumirea lotului Denumi
rea

operato
rului

econom
IC

Cantitate si unitate de
mlsur[

Pre{ul
unitar
(ffirI
TVA)

Pre{ul
total
(Iara

TVA),lei

Pre(ul
total

(inclusiv
TVA)' lei

Servicii de pazd
tehnicd a
oficiilor/edificiilor
Agentiei Servicii
Publice, precum qi
servicii de deservire

I

=.t'l'(D^)
4 2a
A< 0r
o

pia{a Vasile Alexandri, 8,
CM B[lti Ei bloc
administrativ 4 etaje, 1562
m2

3000,66 3000,66 3600,79

str. Ivano Franco,44 A,
SIT CCA Bdlti.420 mz

800,00 800,00 960,00

// iw 12



qi mentenant[ a
sistemelor de
semnalizare pazd qi a
incendiilor existente.
Or. Bil{i (5 obiecte)

str. Indepen denfei, 26,
SSC Belti,558 m2

I 100,00 I 100,00 1320,00

str. Mihai Sadoveanu, 1A,
SCT Bilti. 540 m'z

1000,00 1000,00 1200,00

str. Moscova, 13, SIUD
B6lti,582 m'

1600,00 1600,00 1920,00

Servicii depazd
tehnicl a

oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum qi

servicii de deservire
gi mentenanf[ a
sistemelor de
semnalizare pazd qi a
incendiilor existente.
Or. Orhei (5
obiective)

j
4a

L
oo

U)
lro
F

4
o

str. Vasile Lupu, 47, CM
Orhei, 597 m2

2475,90 2475,90 2971,08

str. Unirii, 151, SiT CCA
Orhei,297 mz

1231,70 1231,70 1478,04

str. Tamara Ciobanu, 4,
SSC Orhei, 330 m'z

1368,60 1368,60 1642,32

str. Vasile Lupu, 38, SCT
Orhei, 439 mz

1820,60 1820,60 2184,72

str. Mihai Eminescu, 11,
SIUD Orhei,137,4 mz

569,87 569,87 693,94

Servicii de pazd,

tehnicl a

oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum si
servicii de deservire
qi mentenanfi a
sistemelor de
semnalizare pazd, qi a
incendiilor existente.
Mun. Chigin6u (8
obiecte).

cd
L

Ei

o
t-1

Fl

a

str. Gh. Asachi, llll,
Edificiul administrativ,
270 m2

799,00 799,00 958,80

str, A. cel Bun, 56,
Edificiul administrativ,
buton de alarmd

450,00 450,00 540,00

str. A. PuEkin, 42,
Edificiul administrativ,
buton de alarmd

450,00 450,00 540,00

str. Columna, 65, Edificiul
administrativ, buton de
alarmd

450,00 450,00 540,00

str. Armeneasca, 42b, SCT
Chiqin[u,2100 m2

799,00 799,00 958,80

str. Ialoveni. 100b, SCT
Chiqin[u-1,838 m'z

799,00 799,00 958,80

str. Mateevici, 25, SSC
Centru, 145 m2

799,00 799,00 958,80

str. Mateevici, 11, SSC
Chisiniu. 120 mz

799,00 799,00 958,80

Servicii depazl
tehnici a
oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum si
servicii de deservire gi
mentenan{i a
sistemelor de
semnalizare oazd si a

I

o
LI

J(!';F"&6
Oe

str. Independentei, 52, bloc
administrativ,329 m'

799,00 799,00 958,80

str. Vlad fepeq, 1, SiT
nr.8,77 m2

799,00 799,00 958,80

bd. Decebal, 6, CM
Chiqin[u, 2077 m2

799,00 799,00 958,90

13
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incendiilor existente.
Mun. Chiqiniu (7
obiecte).

str. Mihai Sadoveanu, 17,
CM Chiqiniu, 1036 m2

799,00 799,00 958,80

str. Mihai Yiteazul, llll,
et.1, CM Chiqinlu, 324m2

799,00 799,00 958,80

str. M. Cebotari, l, SSC
oficiul, 222 m'

799,00 799,00 958,80

com. Vatra, str. Plopilor,9,
depozit, buton de alarmd

450,00 450,00 540,00

Servicii depazl
tehnicl a

oficiilor/edificiilor
Agen{iei Servicii
Publice, precum si
servicii de deservire
qi mentenanfi a
sistemelor de

semnalizare pazd Ei a
incendiilor existente.
Mun. Chigindu (5

obiecte).

o
lri
(g

oo
j
4
U)

str. Pietrlriei, 3, SIT nr.7,
250 m2

799,00 799,00 958,80

str. V, Vod6, 68, SCT
depozit, 165 m2

799,00 799,00 958,80

bd. Mircea cel Bdtr6n, 3,
SSC Ciocana, 264 m2

550,00 550,00 660,00

bd. Moscova, 8, callcentru
ASP,387 M'

799,00 799,00 958,80

str. A. Pugkin, 47, et. I
CM Chiqiniu,798 m2

799,00 799,00 958,80

Servicii depazd
tehnic[ a
oficiilor/edificiilor
Agenliei Servicii
Publice, precum qi
servicii de deservire
qi mentenan([ a
sistemelor de
semnalizare pazd" qi a
incendiilor existente.
Or. Ialoveni (5
obiecte)

(€
t-o

H
Cd

o

Fl
4a

str. Alexandru cel Bun, 31,
CM Ialoveni,40l m2.

799,00 799,00 958,80

str. Basarabia, 21 4, BiT
DCA Ialoveni, 124 m2.

799,00 799,00 958,80

str. Alexandru cel Bun, 17,
SSC Ialoveni, 182m2.

799,00 799,00 958,90

str. Prieteniei, 12, SCT
Ialoveni, 638 m'.

799,00 799,00 958,80

str. Dragomima,6, SCT
Ialoveni, 274 m2.

799,00 799,00 958,80

Servicii de pazd
tehnic[ a
oficiilor/edificiilor
Agenliei Servicii
Publice, precum qi
servicii de deservire
gi mentenanfd a
sistemelor de
semnalizare pazd" qi a
incendiilor existente.
Or. Vulclnegti (4
obiecte)

Lo
trr
d!
(l)

a

4a

str. Lenin,93B, CM
Vulclnegti, 273 m2.

799,00 799,00 958,90

str. Lenin,75, SSC
Vulcineqti, 76 m2,

766,00 766,00 919,20

str. Lenin, 88, SCT
Vulclnegti, 99 m2.

766,00 766,00 919,20

str. Plotnicov 36, BiT
Vulc[neqti, 55 m2.

766,00 766,00 919,20

h @q
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Servicii de pazd,

tehnicd a

oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum qi

servicii de deservire
qi mentenanfd a
sistemelor de
semnalizare pazd qi a
incendiilor existente.
Or. Comrat (3

obiecte)

d
Lo

tu
(d
I
o

t-.1

j
4a

str. Lenin,36, CM
Comrat, SEAI, StT CCA,
614 m2,

799,00 799,00 958,80

str. Tretiacov,36, SCT
Comrat, 178 m2,

799,00 799,00 958,80

str. Comsomoliscaia,
24A, SIUD UTA
Gagauzia,ll5 m2.

799,00 799,00 958,80

Servicii depazd
tehnic[ a
oficiilor/edificiilor
Agen{iei Servicii
Publice, precum gi
servicii de deservire
qi mentenan{[ a
sistemelor de
semnalizare pazd, qi a
incendiilor existente.
Or. H6ncegti (3
obiecte)

(s
)d
Nd

Fr

o

C)a
U,.-i

str. Chigindului, 12A, CM
Hdncegti, 612 m2

1,976,00 1,976,00 2 371,20

str. Mihalcea Hincu, 157,
SCT Hdncepti, SlT m2

1 767,00 1767,00 2120,40

str. Mihalcea Hincu,
1484, S1UO Uanc eqti, 264
m2

1 584,60 1 584,60 1 901,52

Servicii de pazd,

tehnicl a
oficiilor/edificiilor
Agen(iei Servicii
Publice, precum gi

servicii de deservire
gi mentenanfi a
sistemelor de
semnalizare pazd qi a
incendiilor existente.
Or. Anenii Noi (3
obiecte)

4
)d
N
(d

pr

o
L.oa
a(-

str. Suvorov, 2B, CM
Anenii Noi, SSC, 783 m2.

2 531,70 2 531,70 3 039,04

str. Tighina, 8, BIT DCA
Anenii Noi, SCT, 569 m2.

2 207,70 2 207,70 2 649,24

str. Cosmodemianscaia, 5,

edificiul ASP,353 m'.
1 669,50 1 669,50 2 003,40

Servicii depazd
tehnicd a
oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum Ei
servicii de deservire
qi mentenanfd a
sistemelor de
semnalizare pazd. qi a
incendiilor existente.
Or. Cduqeni (4
obiecte)

z
x€
NdA
o
t-
o)
v)

a
<Fi

str. Mihai Eminescu,4,
CM Clugeni, 1384 m'.

2 280,95 2 290,95 2 737,14

str. Alba Iulia,46, BIT
C6ugeni, 127 m2.

1291,05 1291,05 I 549,26

str. Megterul Stanciu, 3,
SCT Cdugeni,358 m2.

1140,95 I 140,95 1369,14

str, Alexei Mateevici, 3,A,
SIUD Cdugeni, 191 m2.

1040,25 1040,25 1 248,30

Servicii depazd
tehnicl a

oficiilor/edif,rciilor
Agen{iei Servicii

o?r'N
<- 0.) (qatu

str. Bojole, 2/l,CM
Cll[ragi, 437 m2,

I 970,00 I 970,00 2 364,00

ly,V 15



Publice, precum qi

servicii de deservire
qi mentenan([ a

sistemelor de

semnalizare pazd, qi a

incendiilor existente.
Or. Cil6ra9i (3

obiecte)

str. Stefan cel Mare- 6/,
BIT DCA, SEAI Cilbraqi,
412 m2.

1592,00 1592,00 I 910,40

str. Pan Halippa, 13, SCT
C6ldragi, 447 m2.

1322,00 1322,00 I 586,40

Servicii depazd
tehnicl a
oficiilor/edificiilor
Agen{iei Servicii
Publice, precum qi

servicii de deservire
qi mentenanf[ a
sistemelor de
semnalizare pazd, qi a
incendiilor existente.
Or. Ungheni (3
obiecte)

z
CO

rci
N
(€
A
o
L
(,)a
a

str. Nalionald,,2l,CM
Ungheni, SSC 455 m'z.

I 995,00 1 995,00 2 394,00

str. $tefan cel Mare, 162,
SIT CCA Ungheni,
301 m2.

I 613,10 1613,10 I 935,12

str. Mihai Eminescu, 24,
SCT Ungheni,398 m2.

1 731,85 1 131,85 2 078,22

Servicii depazd"
tehnicd a
oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum gi

servicii de deservire
gi mentenant[ a
sistemelor de
semnalizare pazd. qi a
incendiilor existente.
Or. Criuleni (3
obiecte)

\3a
rcB
N(E
0i
o
t-
(.)a
a

str. 31 August 1989, 139,
CM Criuleni, SCT,519
m2.

2 719,00 2 719,00 3 262,80

str. Orhei, 56, SiT CCA
Criuleni, 172 m2.

I 560,00 1 560,00 1 872,00

str.31 August, 100, SSC
Criuleni, 267 m2,

I 868,00 I 868,00 2 241,60

Servicii de paz6"

tehnicl a
oficiilor/edificiilor
Agenliei Servicii
Publice, precum qi
servicii de deservire
qi mentenan{[ a
sistemelor de
semnalizare pazd qi a
incendiilor existente.
Or. Nisporeni (2
obiecte)

4
(n
)d
N

0r

C)

Loa
a
.Fi

str. Ioan Vod[ cel Yiteaz,
5,^ CM Nisporeni, SSC,
BIT; 620 m'z.

2299,00 2 299,00 2 758,80

str. Alexandru cel Bun, 55,
SCT Nisporeni, 176 m2.

I 550,00 1 550,00 1 860,00

Servicii depazd
tehnicl a
oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum gi
servicii de deservire
gi mentenanfi a
sistemelor de

(!
x!
N(!

lJ(
:=-oi-'s<
aaa

A

a
.Fi

str. Mihai Eminescu, 51B,
CM Strdgeni,391 m2.

2 335,10 2 335,10 2 802,12

str. $tefan cel Mare 92,
SSC Str[geni,339 m2.

2 185,00 2 195,00 2 622,00

str. $tefan cel Mare, 135,
SCT Str[geni,470 mz

2 033,00 2 033,00 2 439,60

Iy'a t6



semnalizare pazd" qi a
incendiilor existente.
Or. Striqeni (4
obiecte)

traseul Chiqinlu-Ungheni
intersecfie Roqcani, BiT
DCA,88 m2.

l216,95 1216,95 I 460,34

Servicii depazd
tehnici a
oficiilor/edificiilor
Agen(iei Servicii
Publice, precum qi

servicii de deservire
gi mentenanfi a
sistemelor de
semnalizare pazd, qi a
incendiilor existente.
Or. Coqnila (3
obiecte)

aa
d

xd
N6

H

o
toa
a

<F.i

str, P[cii,49, SEAI
Cognila, 46 m2,

970,00 970,00 I 164,00

str. Pdcii,49, SSC
Cognila, 160 m2.

1419,00 1418,00 1701,60

str. Mihai Eminescu, 8A,
SCT Coqni{a,83 m2.

1281,00 1291,00 1 537,20

Servicii depazd,
tehnicl a

oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum gi

servicii de deservire
qi mentenan{[ a

sistemelor de

semnalizare pazd qi a
incendiilor existente.
Or. F[legti (4 obiecte)

z
,d
)d
N(E

o
L
6)a
a

<tsi

str. $tefan cel Mare, 18,
CM Filegti, SEAI, 423 m2.

1902,95 1902,85 2283,42

str. $tefan cel Mare, 138,
BIT DCA Fileqti, 202 m2,

I 188,45 1 188,45 I 426,14

str. $tefan cel Mare, 18,
SSC Fileqti,545 m2.

I 710,00 1710,00 2 052,00

str. $tefan cel Mare, 38,
SCT Fllegti,l97 mz.

1 141,9 1 141,9 1370,29

Servicii de pazd
tehnicl a
oficiilor/edificiilor
Agen(iei Servicii
Publice, precum qi

servicii de deservire
gi mentenanfi a
sistemelor de
semnalizare pazd. qi a
incendiilor existente.
Or. Sdngerei (4
obiecte)

€A
rcB
Nd

H

o
t-
C)

U)

a
<F,i

str. Indepen denlei, 9 5 I 3,
CM Sdngerei,3Tl m2.

I 634,00 I 634,00 1 960,80

str. B. Glavan, 5, BIT
DCA Sdngerei, SSC,275
m2.

1321,45 1 321,45 1 595,7 4

str. Indepen den[ei, 96,
SCT Sdngerei, 160 m2.

I 087,75 1 097,75 I 305,30

str. Presei, nr. l, sediul
ASP, 130 m'z.

1 045,00 I 045,00 1254,00

Servicii de pazd,

tehnici a
oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum gi
servicii de deservire
qi mentenanf[ a
sistemelor de
semnalizare pazd, qi a
incendiilor existente.
Or. Floreqti (4
obiecte)

z
(n

rc0
N
Fi

o
Loa
a

<Fi

bd. Victoriei 1, nr. 58,
CM Floregti,301 m2.

I 691,00 I 691,00 2 029,20

bd. Victoriei, 55, BiT
DCA Floreqti,T6 m2,

I 030,75 1 030,75 1236,90

str. $tefan cel Mare, 63,
SSC Floregti,lTT m2.

I 330,00 I 330,00 I 596,00

str. Gdrii, 5, SCT Floregti,
243 m2.

1334,15 1334,75 1 601,10
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Servicii de pazd,

tehnic[ a
oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum qi

servicii de deservire
gi mentenanf[ a
sistemelor de
semnalizare pazd qi a
incendiilor existente.
Or. Soroca (5

obiecte)

A

a
(!

red
Nd

0r

o
toq

U'
.Fi

str. Ion Creangd,l9/1, CM
Soroca, 596 m2.

2 088,00 2 088,00 2 505,60

str. $tefan cel Mare, 92,
BIT DCA Soroca,

271m2,

1939,50 1 939,50 2 327,40

str. Indepen den[ei, 7 4,
SSC Soroca,249 m2,

1323,00 1323,00 1 587,60

str. Mihail Sadoveanu, 21,
SCT Soroca,378 m2.

1636,20 | 636,20 1963,44

str. Alexandru cel Bun, 16,

S1UD Soroca,lT0 m,.
I 136,70 I 136,70 1364,04

Servicii de pazd
tehnic[ a
oficiilor/edificiilor
Agenliei Servicii
Publice, precum qi

servicii de deservire
qi mentenanf[ a
sistemelor de

semnalizare pazd, Ei a
incendiilor existente.
Or. Drochia (4
obiecte)

(!
rc0
N

F<

o

o)a
a

str. Mihopolit Varlaam,
2F, CM Drochia, 612 m2,

2 090,00 2 090,00 2 508,00

str. Cuzima Cecal, 29,BIT
DCA Drochia, SBAI,502
m2.

1 950,35 1950,35 2 340,42

bd. Independenfei, 17,

SSC Drochi a,269 m2.
I 436,40 1 436,40 1723,68

str. Mitropolit Varlaam,
35, SCT Drochia, 203 m2,

I 493,40 I 493,40 1 192,08

Servicii de pazd
tehnicl a
oficiiloriedificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum qi

servicii de deservire
qi mentenanfl a
sistemelor de
semnalizare pazd, qi a
incendiilor existente.
Or. Edine{i (6
obiecte)

d
rcB
N
CdA
c)

L.oa
V,

<tsi

str. 31 August, 1989, 40,
CM Edine{i, SSC, 428 m2.

1912,50 1912,50 2 295,00

str. Gheorghe Asachi, l,
SEAI Edineli, 245 m2.

1622,70 1 622,70 1 941,24

str. Gagarin, 72 , SiT CCA
Edinefi, 322 m2,

| 422,00 1422,00 1 706,40

str. 3l August 1989,40,
SCT Edinefi,308 m2.

I 620,00 1620,00 1944,00

str. $tefan Vod6, 18, SIUD
Edinefi, 93 m2.

I 055,70 I 055,70 | 266,84

str. Independenfei, 59.
edificiuiASp, igo ^i

8 50,00 8 50,00 1 020,00

Servicii de pazd,

tehnici a
oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii

o(g
o? I 'i\

<H()Cgatu

str. $tefan cel Mare, 1,

CM R6qcani, SSC, BiT,
SEAI, 925 m2.

2 326,00 2 326,00 2 791,20

-ly,.V
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Publice, precum qi

servicii de deservire
qi mentenan![ a
sistemelor de
semnalizare pazd, qi a
incendiilor existente.
Or. R6qcani (2
obiecte)

str. 31 August 1989, 18,

SCT Rdqcani,2l3 m2.
I 401,00 I 401,00 | 681,20

Servicii depaz6,
tehnicl a
oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum gi

servicii de deservire
gi mentenan{[ a
sistemelor de
semnalizare pazd qi a
incendiilor existente.
Or. Briceni (3
obiecte)

cd

rcd
N
(d
A
o
L(!)a
a

<Fi

str. Independenfei, 21, CM
Briceni, 584 m2.

2 607,00 2 607,00 3 128,40

str. Uzinelor 2L,BiT
DCA Briceni,196 m2.

1 700,00 1 700,00 2 040,00

str. Independenfei, 34,
SCT Briceni,382 m2.

1 592,00 1592,00 I 910,40

Servicii de pazd,

tehnicd a
oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum qi

servicii de deservire
gi mentenanfl a
sistemelor de
semnalizare pazd qi a
incendiilor existente.
Or. Glodeni (4
obiecte)

a
rci
N(d
A
o
t<oa
a

str. Vasile Zgdrcea 15ll
CM Glodeni,595 m2.

2 041,55 2 041,55 2 449,86

str. Tricolorului, 30, SSC
Glodeni, 261m2,

I 415,50 I 415,50 I 698,60

str. Tricolorului, 32, SCT
Glodeni, 218 m2,

1282,50 1282,50 I 539,00

str. $tefan cel Mare,40/1,
BIT Glodeni,2l3 m2.

1 277,75 1 277,75 1 533,30

Servicii depazd
tehnicl a

oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum qi

servicii de deservire
qi mentenan{[ a
sistemelor de
semnalizare paz\ qi a
incendiilor existente.
Or. Ocnila (3 obiecte)

(s
rc!
N
C€

Fi

o

C)a
a.-i

str. Mihai Y iteazul, 72B,
CM Ocnila, SEAI, SiT
CCA,513 m2.

7 686,25 1686,25 2 023,50

str. Independentei, 49,
SSC Ocni1a,51 m2.

I 121,00 I 121,00 | 345,20

str. Mihai Yiteazu2lA,
SCT Ocnila, 372 m2.

1 952,25 I Oqr r< 2 342,70

Servicii de pazd
tehnicd a
oficiilor/edificiilor
Agentiei Servicii
Publice, precum qi
servicii de deservire
gi mentenanfl a
sistemelor de
semnalizare pazd" qi a
incendiilor existente.

rcd
N
d

Ai
.- A(J-
'=<l/

eza
V)
<ri

str. A. Matrosov,4, CM
Rezina, 409 m2,

1724,00 I 124,00 2 069,90

str. Mihai Eminescu,l,
BIT DCA Rezina, 65 m2,

I 090,00 1 090,00 I 309,00

str, Mihai Eminescu, 1

SSC Rezina, 187 m'.
I 475,00 1475,00 1770,00
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Or. Rezina (4
obiecte)

str. MihaiEminescu,6,
SCT Rezina,255 m2,

1 425,00 1 425,00 1 710,00

Servicii de pazd

tehnic[ a
oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum Ei
servicii de deservire
qi mentenanfI a
sistemelor de
semnalizare pazd qi a
incendiilor existente.
Or. Teleneqti (4
obiecte)

(rO

rcB
N
(n
A
o
toa

A

a
<Fi

str.3l August, 1989, 18,

CM Telenegti,320 m2,

I 647,90 I 647,90 I 977,48

str. $tefan cel Mare, 66,
BIT DCA Telenegti,Z47
m2.

1 312,50 1372,50 1 647,00

str.3l August 1989, 11,
SSC Telenegti, 162 m2.

1 170,90 1 170,90 I 405,08

str, Renaqterii, 62, SCT
Teleneqti,267 m2,

1404,00 1 404,00 I 684,80

Servicii depaz6,
tehnic[ a
oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum qi

servicii de deservire
qi mentenant[ a
sistemelor de
semnalizare pazL qi a
incendiilor existente.
Or. $olddneqti (3
obiecte)

4€a
)d
N6A
o
troa
a

str. 31 August, 1989,7,
CM $old[negti,339 m2.

I 890,00 1 890,00 2 268,00

str. Plcii, nr.13B, SEAI

$oldlnegti, SSC,564 m2

2 060,00 2 060,00 2 472,00

str. Victoriei 29, SCT

$old6negti, 182 m2,
I 140,00 I 140,00 1 368,00

Servicii depazd
tehnic6 a
oficiilor/edificiilor
Agentiei Servicii
Publice, precum gi

servicii de deservire
qi mentenanll a
sistemelor de
semnalizare pazd, qi a
incendiilor existente.
Or. Donduqeni (3
obiecte)

str. 31 August, 1989,611,
CMDondugeni,42T m2,

2 039,00 2 039,00 2 446,90

str. Independen{ii 59, SSC
Donduqeni, 36 m2.

I 106,00 1 106,00 1 327,20

str. Independen{ii 43 nr.1,
SCT DonduEeni, 133 m'.

1 100,00 1 100,00 1320,00

Servicii de pazd
tehnici a
oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum gi
servicii de deservire
qi mentenanfl a
sistemelor de
semnalizare pazd qi a
incendiilor existente.
Or, Cimiglia (3
obiecte)

d
ro3
N
(d
A
o
i<oa
a

<Fi

str. Alexandru cel Bun,
133, CM Cimiglia, SSC,
BIT;734 m2.

2 137,50 2 137,50 2 565,00

str. Mihai YiteazuJ, 48,
BIT DCA Cimiqlia,
183m2.

1654,90 1654,90 1 985,88

bd. $tefan cel Mare 14,

SCT Cimiglia, 153 m2.

1 330,00 I 330,00 I 596,00
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Servicii de pazd"

tehnicd a
oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum qi

servicii de deservire
qi mentenanfE a
sistemelor de
semnalizare paz6" qi a
incendiilor existente.
Or. Basarabeasca (4
obiecte)

(!
rcB
N
d
tu

o
L.
C)a
a

<Fi

str. Naberejnaia,9,CM
Basarabeasca,490 m2,

I 504,00 I 504,00 I 804,80

str. 28Iunie,30, SEAI
Basarabeasca,209 m2,

783,00 783,00 939,60

str. 28Iunie, 30, BiT DCA
Basarabeasca, ll9 m2.

774,00 774,00 928,90

str. $colinaia,24, SCT
Basarabeasca,2SS m2,

| 230,00 1 230,00 I 476,00

Servicii de pazd
tehnicl a
oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum qi

servicii de deservire
qi mentenan{[ a
sistemelor de
semnalizare pazd, qi a
incendiilor existente.
Or. Ceaddr-Lunga (3
obiecte) .

<.

rcB
N(d

o
t-
C)a

U)
<Fi

str. Lenin,9B, CM
Cead6r-Lunga,234 m2,

1938,00 1 938,00 2 325,60

str. Lenin,7A, BIT DCA
Ceaddr-Lunga, SEAI, 123
m2.

I 301,50 I 301,50 1561,80

str. Lenin, 52, SCT
Ceaddr-Lunga,96 m2

1 102,00 I 102,00 1 322,40

Servicii depazd
tehnic[ a
oficiilor/edificiilor
Agentiei Servicii
Publice, precum gi

servicii de deservire
qi mentenanf[ a
sistemelor de
semnalizare paz| qi a
incendiilor existente.
Or.Taraclia(2
obiecte)

(n
rcd
N6A
o
li
C)

U)

a

str. $tefan cel Mare, 32,
CM Taraclia, SSC,439
m2.

1952,25 1952,25 2 342,70

str. $tefan cel Mare,l9,{,
SCT Taraclia, BlT, 512
m2.

1876,25 1 876,25 2 251,50

Servicii depazd
tehnicl a
oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum qi

servicii de deservire
gi mentenanti a
sistemelor de
semnalizare pazd qi a
incendiilor existente.
Or. Cahul (4 obiecte)

(!
rcd
N
(d
A
o
L(l)

V)

a
.Fi

Pia(a Republicii, 24G, CM
Cahul, SEAI, SlT CCA,
734 m2.

2 445,30 2 445,30 2 934,36

Piafa Republicii 18, SSC
Cahul,32lm2,

I 314,90 I 314,90 1 577,76

str. Bogdan Petriceicu -
Hagdeu, 13, SCT Cahul,
515 m2.

2141,30 2 141,30 2 569,56

str. 31 August 1989, 11,
SIUD Cahul,75 m2,

950,00 950,00 I 140,00

Servicii depazd
tehnic6 a
oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum qi
servicii de deservire
qi mentenanfi a

:=^
oii's<
t- lioza^o
lro

U?N
<H Or

str. Bogdan Pehiceicu -
Haqdeu,2B, CM Leova,
391m2.

2 029,00 2 029,00 2 433,60

str. Independenfei, 5, SSC
Leova, BiT,2zsmr.

1344,00 1344,00 I 612,80
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sistemelor de
semnalizare paz6, qi a
incendiilor existente.
Or. Leova (3 obiecte)

str. M. Gorki 5, SCT
Leova, 143 m2.

| 192,00 I 192,00 1 430,00

Servicii depazd,
tehnicd a
oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum gi
servicii de deservire
qi mentenantl a
sistemelor de
semnalizare pazd, qi a
incendiilor existente.
Or. Cantemir (3
obiecte)

a
ct3

rc0
N
CdA
o
Loa
a

<tsi

str. Basarabia,4,CM
Cantemir, 436 m2.

2 075,00 2 075,00 2 490,00

bd. $tefan Vodd, 18, SSC
Cantemir, SEAI,336 m2.

1 685,00 1 685,00 2 022,00

str. Mihai Eminescu, 11,
SCT Cantemir,l3T m2.

I 469,00 I 469,00 1762,80

Servicii de pazd
tehnici a
oficiilor/edificiilor
Agenfiei Servicii
Publice, precum gi

servicii de deservire
gi mentenan{[ a
sistemelor de
semnalizare pazd, qi a
incendiilor existente.
Or. $tefan Vod[ (4
obiecte)

d
rcB
N
C!A
o

oa
a

<F.i

str. N. Testemitanu,4, CM
$tefan Vod6, 439 m2,

I 768,00 1 769,00 2 121,60

str. $tefan cel Mare, 3 l,
SSC $tefan Vodi, 104 m2.

1 020,00 1 020,00 1224,00

zona industrial6, 8, BiT
DCA Stefan Vodd, 93 m2.

1015,00 1015,00 1219,00

str. 31 August 1989 nr.
l5/33, SCT gtefan-Vodd,
185 m2

I 303,00 I 303,00 1 563,60

Anularea procedurii de achizi{ie publicl: nu se aplicd

15. Co

22

ului de lucru:

Semnltura,

I Sergey Botnaru Pregedinte

2 Bragi Andrei Membru lde
J Pojoga Gheorghe Membru Qa,

4 Mihalaq Angela Mernbru ,1&
5 Chirogca Irina Secretar

Nr. Func(ia in cadrul grupului de lucru



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului 

dc achiziţii publice

Nr. 01 din 20.01.2022

L_____ Date cu privire la autoritatea contractantă:
D e n u m ir e a  a u to r ită ţ i i  c o n tr a c ta n te I.P.Universitatea de Stat din Moldova
L o c a lita te mun. Chişinău
ID N O 1006600064263
A d r e sa str. A lc x e  M a te c v ic i, 6 0 , m u n . C h işin ău
N u m ă r  d e  te le fo n 022 241 240
N u m ă r  d e  fa x 022 244 248
E -m a il o f ic ia l achizitii.publice.usin@gmail.com
A d r e sa  d e  in te r n e t www.usm.md
P e r so a n a  d e  c o n ta c t Sorocean Tatiana
( n u m e ,  p r e n u m e ,  t e l e f o n ,  e - m a i l ) 022241240

II. Date cu privire la procedura de achiziţie:
T ip u l p r o c e d u r ii d e  a c h iz iţ ie Licitaţie deschisă
O b ie c tu l a c h iz iţ ie i Construirea unui centru pentru producţie 

media (bloc nou situat pe str. Mateevici 
60, sec. Buiucani, or. Chişinău)

C o d  C P V 45200000-9, 42500000-1, 39715200-9
V a lo a r e a  e s t im a tă  a a c h iz iţ ie i 14 600 000,00
N r . ş i l in k -u l p r o c e d u r ii  ( s e  v a  i n d i c a  d i n  c a d r u l  

p o r t a l u l u i  s u v e r n a m e n t a l  w w w . m t e n d e r . s o v . m d )

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD-1613753172546
https://mtcnder.gov.md/tenders/ocds- 
b3wdpl-MD- 1613753172546

D a ta  p u b lic ă r ii  a n u n ţu lu i d e  p a r t ic ip a r e 22.02.2021
D a ta  (d a te le )  ş i r e fe r in ţa  (r e fe r in ţe le )  p u b lic ă r ilo r  
a n te r io a r e  în  J u r n a lu l O f ic ia l  a l U n iu n ii  
E u r o p e n e  p r iv in d  p r o ie c tu l (p r o ie c te le )  la  c a r e  se  
r e fe r ă  a n u n ţu l r e s p e c t iv  ( d u p ă  c a z )

III. Date cu privire la contractul de achiziţie:
T ip u l c o n tr a c tu lu i d e  a c h iz iţ ie /a c o r d u lu i-c a d r u Bunuri □ Servicii □ Lucrări |
C o n tr a c tu l d e  a c h iz iţ ie /a c o r d u l-c a d r u  se  r e fe r ă  la 
un p r o ie c t  ş i/sa u  p r o g r a m  f in a n ţa t  d in  fo n d u r i a le  
U n iu n ii E u r o p e n e

Nu |  D a □

S u r sa  d e  f in a n ţa r e Surse proprii

D a ta  d e c iz ie i  d e  a tr ib u ir e  a  c o n tr a c tu lu i d e  
a c h iz iţ ie /  a c o r d u lu i-c a d r u

01.04.2021

D e n u m ir e a  o p e r a to r u lu i e c o n o m ic „Axint Management Group” SRL
N r. ş i d a ta  c o n tr a c tu lu i d e  a c h iz iţ ie /a c o r d u lu i-  
ca d ru

Nr:7
Data: 14.05.2021

V a lo a r e a  c o n tr a c tu lu i d e  a c h iz iţ ie /a c o r d u lu i-  
c a d ru

Fără TVA:9482236.36 lei
Inclusiv TVA: 9482236.36 lei

T e r m e n  d e  v a la b il i ta te 31.12.2027
T e r m e n  d e  e x e c u ţ ie 08 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:
T ip u l m o d if ic ă r ilo r Modificarea termenului de executare
T e m e iu l ju r id ic L e g e a  n r . 1 3 1 / 2 0 1 5  p r i v i n d  a c h i z i ţ i i l e  

p u b l i c e ,  a r t .  7 6 , a l in .  (7 )

mailto:achizitii.publice.usin@gmail.com
http://www.usm.md
http://www.mtender.sov.md
https://mtcnder.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-
https://mtcnder.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-


C r e ş te r e a  p r e ţu lu i în  u r m a  m o d if ic ă r ii  ( d u p ă  c a z ) n u

M o d if ic a r e a  a n te r io a r ă  a  c o n tr a c tu lu i d e  a c h iz iţ ii  
p u b lic e /a c o r d u lu i-c a d r u  ( d u p ă  c a z )

n u

A lte  in fo r m a ţii  r e le v a n te -

V. Descrierea achiziţiei înainte şi după modificare:
Lucrări dc construire a unui centru pentru producţie media (bloc nou situat pe str. Mateevici 60, scc. 
Buiucani, or. Chişinău)
Durata de execuţie a lucrărilor până la modificare: 8 luni 
Durata de execuţie a lucrărilor după modificare: 24.03.2022

VI. Descrierea circumstanţelor care au făcut necesară modificarea:
Potrivit contractului dc antrepriză nr. 7 din 14.05.2021, antreprenorul SRL „Axint Management 
Group" s-a obligat să efectueze „Lucrările dc construire a unui centru pentru producţie media (bloc 
nou situat pe str. Mateevici 60, sec. Buiucani, or. Chişinău).”
Durata de execuţie a acestor lucrări este de 8 luni, după primirea de către Beneficiar a declaraţiei de 
demararea de la Agenţia pentru Supravegherea Tehnică.
Lucrările de construcţii-montare la obiectivul sus numit au fost demarate la data de 20 mai 2021. în 
urma excavării pămîntului din groapa de fundaţie a fost depistată conducta subterană dc gaze naturale, 
presiune joasă d 76 mm, care nu a fost indicată în studiul topografic a terenului de construcţie, care la 
rîndul ei era poziţionată prin mijlocul groapci de fundaţie.
Lucrările de blocare a conductei dc gaze au fost executate de către "Chişinău Gaz" S.R.L., care au 
durat în perioada 27 mai - 8 iunie 2021. în această perioadă de timp lucrările la şantier au fost sistate, 
în urma blocării conductei de gaze lucrările au fost demarate la data de 9 iunie 2021 (conform 
informaţiilor zilnice cu privire la executarea lucrărilor din cartea tehnică a construcţiei).
La 10 iunie este desfăşurată continuitatea lucrărilor de excavare a pămîntului din groapa de fundaţie, 
unde la cota stabilită, conform documentaţiei de proiect, a fost depistat pămînt artificial, parvenit din 
deşeuri de construcţii, moluz etc. şi nu nisip prăfos, conform studiului inginera - geotchnic.
Reeşind din recomandările autorului de proiect - Dumitraşcu Leonid precum şi a Resposabilului 
tehnic- Miron Alexandr, plus cerinţelor documentaţiei de proiect elaborate, a fost necesar de excavat 
pămîntul din groapa de fundaţie mai jos de cota stabilită din documentaţia de proiect cu - 2,4m, pînă la 
depistarea stratului de nisip prăfos.
Toate aceste intervenţii, privind cxcavarea solului artificial cu transportarea ulterioară al acestuia, au 
generat timp suplimentar de 4 zile. Perioada 9 iunie -12 iunie 2021.
în perioada 16.06.2021-20.06.2021 lucrările de construcţie sunt sistate în legătură cu condiţiile 
climatice nefavorabile (ploi abundente). Din data de 21.06.2021-24.06.2021 la şantier sunt executate 
lucrări de evacuare a apelor pluviale din groapa de fundaţie, precum şi lucrări pentru a obţine o scădere 
a umedităţii solului la cotele -3700 si 2800 a fundaţiei deja săpate.
Din 1 iulie 2021- 20 iulie 2021 la şantier, la fel au fost sistate lucrările de construcţii-montare în urma 
ploilor abundente din data 01.07.2021-07.07.2021.
în perioada sus remarcată au fost executate lucrări de evacuare a apelor pluviale din groapa de 
fundaţie, sunt invitaţi experţi al Laboratorului geotehnic „INGEOTECH GRUP" pentru prelevarea 
probelor pernei de fundaţie din argilă nisipoasă, privind capacitatea portantă al acesteia. Raportul de 
încercări nr.20 din 13.07.2021 al Laboratorului geotehnic a indicat că pe unele sectoare a pernei de 
pămînt din argilă nisipoasă a fost necesară evacuarea pămîntului cu înlocuirea acestuia cu argilă 
nisipoasă, cu umiditate conform Cerinţelor Proiectului elaborat şi recomandările Expertului tehnic - V. 
Polcanov.
în total au fost excavate şi evacuate circa 356,0 m.c. de argilă nisipoasă cu umiditatea de 27-29% 
(conform Cerinţelor Proiectului şi a Normativelor în vigoare; umiditatea - 16,5%).
Din data de 30.11.2021-12.12.2021 lucările de construcţii montaj la şantierul dc construcţie au fost 
sistate pînă la obţinerea prizei betonului în mărime de 65-70% pentru efectuarea lucrărilor de montare 
a structurii metalice (stîlpi, grinzi, ferme etc.). Structura metalică se montează cu 
automacara, care este poziţionată pe placa de beton armat (suport pardoseli). Din aceste considerente a 
fost aplicată o pauză tehnologică de 12 zile pentru nu a fi deteriorată placa din beton.



în acest context a apărut necesitatea prelungirii perioadei de execuţie a lucrărilor cu 63 de zile, până la 
24.03.2022.
V II. R e z u lta te le  e x a m in ă r ii:
în baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziţie nr. 01 din 14.01.2022 a fost încheiat 
acordul adiţional privind prelungirea perioadei de execuţie.

D e n u m ir e  o p e r a to r  
e c o n o m ic

în t re p r in d e re a :  

C u  c a p ita l au toh ton/  

C u  c a p ita l 

m ixt/asoc ie re/
C u  c a p ita l s t ră in

N r . şi d a ta  a c o r d u lu i a d iţ io n a l

„Axint Management 
Group” SRL

AUTOHTON 01 20.01.2022

Preşedintele grupului de lucru 

Prorector activitate ştiinţifică şi Aurelia HANGANU

Agenţia Achiziţii Publice: num. Chişinău, şos. Hînceşti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; 
e-mail: bap@tender.gov. md; www.tender.gov.ind
Agenţia Naţionala pentru Soluţionarea Contestaţiilor: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: 
contestatii@ansc. md; www. anse. md

mailto:bap@tender.gov
http://www.tender.gov.ind










































DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilli publice g
de incheiere a acordului-cadru !
de anulare a procedurii de atribuire n

din 24.01.22

1. Date cu privire la autoritatea contractant[:

3. Clarificiri privind documenta{ia de atrib uire: NIl AU FOST

(Se va completa in cazul tn care au.fo.st solicitate clarificdri)

Denumirea autorititii contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sf6nta Treime"
Localitate MD-2068 mun. ChiEindu, str. Alecu Russo, 11

IDNO 1 0036001 s2s92
Adresa mun. Chi;indu, str. Alecu Russo, I I
Numir de telefon 022441 185, 022438237
Numir de fax 022441185
E-mail oficial achizitii. sf. treimer@gmail. com
Adresa de internet Spital.sf.treime.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Nina Lipciu

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de rrreturi
Licitalie deschisa nAltele: findicatil

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

Bunuri M Servicii n LucrErri n

Obiectul achizifiei Oxigen medical
Cod CPV 24 I 00000-5
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental
www.mtender.gov.md.\

Nr.: 21049855
Link-ul: bUp..//mtender.gov.m
b3wdp I -MD- I 64 I 906885756?tab:contract-norice
Data publicarii: I 1 .01.2022

Platforma de achizi(ii publice utilizati V achizitii.md; n e-licitatie,md; a yptender.md

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

MDa nNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
httn ://spital. sf. treirne.md/

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

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupa caz)

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie
MLicitalie electronicd nCatalog electronic

Sursa de finanfare nBuget de stat; MBuget CNAM; nBuger CNAS;
rSurse externe; EIAlte surse: Surse proprii

Valoarea estimatl (lei, fdrd TVA) 723 500,00



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

Rezumatul modifi clrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupit cq4

findicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

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

findicali numdrul de zileJ

4, Modificrri operate in documentafia de atribuire: Na AU Fosr.
(Se va completa in cazul in care au fost operate modificari)

6, Informa{ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate tle
cdtre operatorii economici: conform tratelor sIA RSAp Mtencler

(lnformalia privind denumirea documentelor prezentate se va inclica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin; prezentot, neprezentat, nu corespuncle (in cazul
cand documentul afost prezental, dar nu corespunclecerinlelor de calificare))

7, Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerin(ele solicitate: Conform anexei

5. Pflni la termenul-limiti (data 16,01.22, ora 15.30), a depus oferta:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia(ii/
administratorii

I ICS TEHGAG GRUP SRL I 00660004 I 260 TomEa Tatiana

Denumire document
Denumirea operatorului economic

ics renclAc GRLrp sRL

Documentele
va consmna prin: Dreze

ce constituie oferta
ytat, neprezentat, nu core e

rropunerea tennlca _
Propunerea financiard
DUAE

prezenlal

preze nlat

wr*-l"l
Garanlia pentru ofertd
(dupd caz)

preze n l0t

Se

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

Declaralie privind confirmarea identitdfii benel.rciarito,r
efectivi

prezenlal

Certificat de efectuare sistematica a pltrlilor impozltelon
contribufiilor

prezenl0l

LCruilcat 0e alnDutre a contulut tlancar

Certificat de atribuire a contului bancar

Drezenlal
Drezenlal

Certificat de conformitate sau alt certificat ae confirmA
cal itatea produselor oferite

prezenlot

0rn Kegrstru de Stat a persoanei juridice Prezental



Denumirca
lotului

Denumirea
operatorului

econornic

Pre(ul ofertei
(fdra Tv4;* Cantitate $i unitate de

mtrsurtr

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderca cu
specilicaliile teh nice

Oxigen nredical ICS TehGaz Crup SRL 738 750,00 4500 corespunde coresp u ndeServicii de
lransport,
incdrcare
descarcare (DPU
Covid- 19
(MOLDEXPO)

ICS TehGaz Crup SRL 26 250,00 4500 corespunde corespu nde

* in cazul utilizdrii licita;iei electronice se vq indica pretul ofertei.finale
(lnforma{ia privind "Corespunderea cu cerinlele ctei,alificare" Ei "Oorespunderea cu specificatiile
tehnice " , se va consemna prin; ,, + " in cazul corespunderii ;i prin ,, - " tn cozul necorespunderii)

8' Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespun6erea ofertei cu
cerintele stabilite in documenta{ia de ntribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de scizut) s-
a solicitat: Nu s-a solicitat

Data solicitlrii Operatorul economic lnforma{ia solicitattr lllczrnatul rlsnunsului oneratorrlni

9. Ofertanfii respin$i/descalifica{i:1y!
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifictrrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot M
Pentru mai multe loturi cumulate r
Pentru toate loturile n
Alte limit[ri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ol'ertant: [lndicasiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scdzut @
Costul cel mai sc6zut tr
Cel mai bun raport calitate-pret tr
Cel mai bun raport calitate-cost tr

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

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

raport calitote-prel sau cel mai bun raport
calitote-cosr) Factorii de evaluare

Valoarea din ol'ertI Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic I Total
Denum re factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea



Denumire factorul n Ponderea

,l-1. Reevaluarea ofertelor:(Se vo complelo in cozul tn care ofertele aufost reevaluate repetol)

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificlrile operate

14' in urma examiniri, evaluirii qi comparrrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Anularea procedurii de achizilie p"6tica, N" r" ""*
Argumentare:

(lnformarea operatorilor economici implicayi in procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achizi;ii se
realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3 I al Legii nr. I 3 I din 3 iulii 2 0 I 5 priv ini aittiz i;iite puttiiel

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului: nu se cere deoarece a depus oferta un
singur ofertant

(Selecta{i termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prettdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziSiile publice, inclusiv a terntenelor de a;teptare, se efectueazii in conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitotul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republiiif Molcloval.

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

n rea contractulul de achrzrtre rca/acordului-cadru:
Denurnirea lotului Denumirea operatorului

econontic
Cantitate $i
unitate dc
mtrsurtr

Pre(ul unitar
(f{rI T!'A)

Pretul total
(lllrI'tVA)

Oxigen medical ICS TehCaz Crup SRl., 4500 t58,33 7 t2 500,00

Servicii de transport, incdrcare
descarcare (DPU Covid-19
(MOLDEXPO))

ICS Tehcaz Grup SRI- 4500 5,81 26 250,00

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

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

ICS TehCaz Grup SRL 24.01.22 e-moil

In cazul in care valoarea estimatA a contractului
este mai micd decAt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015
privind achiziliile publice

A 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electrytnice Ei/sau fax n
E I 1 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice qi/sau fax I

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egala sau mai mare decat pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

n 11 zile in cazul transmiteril comunlcarii prin
$jloace electronice qi/sau fax I
n 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice qi/sau fax I

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinder
ea:

Cu capital
autohtoni
Cu capital

mixt/asocier
e/

Cu capital
strtrin

Numtrrul
pi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al
contractulu i/

aco rd u lu i-
cad ru

f[rii TVA inclusil'
TVA

ICS Tehcaz Grup
sRt 85 eq.o (. &{ 24 l 00000-5 738 750,00 886 500,00 3 t. t 2.2022

4



18. Informa(ia privind achizi(ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica dati se completeazi doar in
cazul in care la procedura de achizi{ie publicl au fost aplicate criterii de durabilitate gi s-a
incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru .a." u, fost aplicate criterii cle durabilitate):

Prin prezenla dare de searud, grupul de lucru cleclurd cd termenul de asteptare pentru incheierea
contrsctului,/contractelor indicate ofost respectat (exceptfrntl ctzurile prevdzute tle uit. SZ itin. (3) at Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile puhlice ), precum;i cd in cazul depunerii contestaliitor\ilrou
recep(iondrii rapoartelor tle monitorix,are, ficeusleil au.fost examinate qi solu(ionute.

Prin prezenta dare de seamd, grupul rle lucru pentru achiziyii con/irmri corectitudittea clesfi;urdrii proceclurii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspunclere conform prevederilor legale tn vigoore.

Conducltorul de lucru pentru achizitii:

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

Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a
Iotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (indica;i sunta cu TVA)

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

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

Pretul cel mai scdzut n
Costul cel mai scAzut D

Cel mai bun raport calitate-pret tr
Cel mai bun raport calitate-cost D

grupului

(Nunte, Prenume)



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice :&

de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire tr

din 13.0I.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:



3. Clarifrclri privind documentafia de atribuire:

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

D enumirea operatorului economic'
r*-nrrneroq srrcninfi a iolicitirii de clarificare

J' trtrsr L 4

Data transmiterii

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

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

5. Pind la termenul-limiti (data 21 ianuari e 2022, ora l2z 00), au depus oferta -1- ofertanfi:

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

de cltre oPeratorii economici:

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din

documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, neptezentat, nu corespunde (in cazul

cdnd documentul afost prizentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

2

IDNO Asociafii/

' 
'ladministratoriiI Denumirea operatorului economic

1012600037965 Druc Aurica
1. SRL..Druc Prim



Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Salam cu carne de
vitd fiert in membr.
afiif.

SRL,,Druc
Prim"

r04 340kg -r -r

Piept de gdind (rdcitd) SRL,,Druc
Prim"

69,16 800 kg + +

Carne de vitd SRL,,DruC
Prim"

r33,33 2I0kg + -t-

Gambe ( racitd) SRL,,Druc
Prim"

58,33 380 kg -r -r

Pegte mare congelat-
hec,fird cap

SRL,,Druc
Prim"

50 340 kg -r +

Oud de sdind SRL,,DruC
Prim"

2,08 4140 buc T -r

Unt de vaci 72,5Yo
ambalat 0,200 kg ftrd
adaos de grisimi
vesetale

SRL,,Druc
Prim"

157,4 400 kg + +

Lapte de 2,5o
pasterizat lL

SRL,,DruC
Prim

12,98 t440L T +

Biinzi>I\oh SRL,,DruC
Prim

50 200 kg + +

Mere calitativi de
mdrime medie

SRL,,Druc
Prim

10 300 kg 1- T

Mandarine SRL,,Druc
Prim

25 150 kg + +

Portocale SRL,,Druc
Prim

25 200 kg T +

Ceapa SRL,,Druc
Prim

10 200 kg -i- +

Morcoc calitativi de
m5.rime medie

SRL,,Druc
Prim

10 80 kg + -r

Mazarc uscatd SRL,,Druc
Prim

10 100 kg f -r

Cartoh SRL,,DruC
Prim

10 400 kg -r +

Sfecla roqie SRL,,DruC
Prim

10 200 kg + +



Banane SRL,,Druc
Prim

25 200 kg + +

Covrigi SRL,,Druc
Prim

)'7 5 100 kg T +

Paste fdinoase grupa
ttV"rclasa

I,calit.super.

SRL,,DruC
Prim

18.33 240kg + -r

Ulei de floarea
soarelui rafinat qi

dedorizat ]n sticle de

1l

SRL,,Druc
Prim

40 50 I + +

Crupe de griu
sfbrimate

SRL,,Druc
Prim

75 2l0kg + +

Mdlai SRL,,Druc
Prim

15,83 220kg -T- .T

Zahtutos SRL,,Druc
Prim

15 400 kg + +

Biscuili cu lapte SRL,,Druc
Prim

30 50 kg + +

Crupe de orz SRL,,Druc
Prim

220k9 + -r

Fulsi de ovdz SRL,,Druc
Prim

2r,66 190 kg -r +

Orcz SRL,,Druc
Prim

13,33 230k9 + +

Ceai negru SRL,,Druc
Prim

208,33 40 kg -i- +

Biscuili in pachet

0,65gr

SRL,,DruC
Prim

5 450 pach + -t-

Crupe de arndutcd SRL,,Druc
Prim

10,83 230kg + +

Crupe de hrigcd SRL,,Druc
Prim

29,16 220kg + +

Sare iodatd SRL,,Druc
Prim

5 50 kg + +

Crupe de arpacaq

(perlovcd)
SRL,,Druc
Prim

200 kg + T

Tomat SRL,,Druc
Prim

29,16 20
buc*0,75

T +

Cacao SRL,,Druc
Prim

208,33 50 kg + +



Crupi miei SRL,,Druc
Prim

10,83 150 kg + -r

Mazdre verde
conservatd 1/0,7

SRL,,Druc
Prim

18,33 180 borc + -r

Fdind de griu SRL,,DruC
Prim

10,83 30 kg + +

Piper negru SRL,,Druc
Prim

8,33 30 pach -T- -r

Batoane SRL,,Druc
Prim

5 100 buc + +

Biscuili SRL,,Druc
Prim

25 50 kg + +

Turte dulci SRL,,Druc
Prim

25 50 kg -T- +

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specfficaliile

teinice " , se va ,onrr*no prin: ,, + " in cazLtl corespunderii Si prin ,, - " in cazul necorespunderii)

g. pentru elucidarea unor neclarit[fi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei

cu cerinfele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de

scizut) s-a solicitat:

9. Ofertan{ii respin;i/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi clrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot *

Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturilel
Alte limitiri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

PreJul cel mai scdzut x

Costul cel mai scdzut I
Cel mai bun raport calitate-Pref I
Cel mai bun raport calitate-cost n

Operatorul'eco.nomic
-,1.:

Informa{ia solicitati ' Rezmatul rispunsului
operatorului economic



(in cazur in care in cadrur procedurii de atribuire sunt aplicate mai murte criterii de atribuire, se vor

indica toate *iteriit, i, atiibuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12.Informa{ia privind factorii de evaluare aplicafi:

(se va completa pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel

prel sau ce| mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

14. in urma examin[ri, evalulrii qi comparirii ofertelor depuse'in

atribuire s-a decis:

Atribuireacontractuluideachiziliepublicd/acordului-cadru:

cadrul Procedurii de

mal bun raport calitate-

6e va completa in cazul tn care ofertele au fost reevaluate repetat)

'P.re{ut total'
.(f[ra TVA)"

ti

35360

P"aumirg-{ lotului

economrc

, Cantitate qi

unitate de '

mlsuri

Pre{ul;unitar
(f[r[ TVA)

r r!-

i .. ';.. '

:,}

104
Salam cu carne de

vitd fiert in membr.

arlif.

SRL,,Druc
Prim

340 kg

55328 66400
Piept de gdinP
(rtuita)

800 kg oy,lo

I 1 t-JJ 21999 33600
('^rne. de vitl 210 kg

22165 26600
380 ke 5 8.33

Gambe (tatclla)
17000

861 1

62960

i 8691

20400

10350

PeEte de mare

conselat-he c,fard

340 kg )U

4140 buc 2.08
Oud de gdtna 68000

20160

Unt de vaci 72,5Yo

ambalat 0,200 kg

lard adaos de

grdsimi vegel4lg-

400 kg L)1,+

Tapte 2,5o/o

pasterizat lL
1440L LLr>o



10000
1 r000

?00 ks 50 3600

4soo

p'"inzi)1 8%o 3000

Tso
300kg

150kg

l0

E
E <oo0 6000

rnn ko
2000

,400
Porlocale
Ceanh

20Okg 10

10
960

ffi
800

80 kg

100 kg
1000IU
/.no0 4800

/nnL iU
2000 2400

ZoooCa ?00 ks l0
5000

Sfecld roEle ?00ks i3002750
Banane
1-^.n"i si

100k9
240k9

5280r , )-

1a ??
Lo)JJ

4399

Putt. fdinoase

grupa "V"rclasa
r ^^1;f elrl.\er- 2000 2400

i 890

4180
1ffi

4050LuGi a. floarea

soarelui rafinat El

sedorizant in sticle
r^ 1T r575

t[n
210 kg

'75

1< R1

griu

220kg
15

Anoo
/ nnL

I 500
1 R00

5Okg
1n

19801 650
.,1AV

4115
4940trv"o

1 Q0ks
AA

3680ul ups )

3066
Fulgi de ovds ??Oks 1 0000

8333
Orez 2700

5
2250aAqi negru

2990
7no

Biscuili in
0,65gr. 

-

pachet
2491

,?Oks
na?

6415GuP. ag 4!9ql9 ))Oks i00)
250Gup. @1Utr94-

==
I 800

too

1 500

acaE
583

1041'7

r675

12500
Tomat \t tr q50

Cacao 150kg
o2

3960L"r--

lx {{ 3299

6
Crrrn5. de mrer

180borc
390

3Okg
IU,

250 300
2Onoc U,JJ 600

Piner negru

Batoane

J"Y'--

i00buc 5

25

)UU

Oso 1 500
<nL 1 500

Biscuiti 255Okg
Turte outct

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiui art'71alin' - 
iit 

-'



Denumireai gperatorului
economic

, ,t. Dhia t smiterii.rr':
l' ....;l-li ll.

SRL..Druc Prim 21.0r.2022 e -m ail : dr uc. pr im@m ail. r u

Argumentare:

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

(Informarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de

lucru pentru ichiziyii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. l3l din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(Selectafi termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3
'iutie 

20'15 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptqre, se efectueazd in conformitate

cu prevedirite TITLULUI U Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codoilui Civil al Republicii

Moldova).

1 7. C ontractul de achrz,i[iel acordul-cadru incheiat :

prin prezenta dare de seamd, grupul tle lucru declurd cd lermenul de aEteptare pentru tnclteierea

contractului/contractelor inrlicate a jost respectat (excepftnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii

nr. t3l din 3 iulie 2015 privincl achizi(iile publice ), precum si cd tn cazul depunerii contesta(iilor qi/sau

recep(iondrii rapoartelor cle monitorizare, aceaslea aufost examinate Ei soltt(ionate.

prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfisurdrii procedurii

de achizilie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducltorul gruPului de luctu pentru

(Q_

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

* 6 zilein cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice gi/sau fax I
n 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice $i/sau fax n

in cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare decAt pragurile
prevdzttela art.2 altn. (3) al Legii nr' 131 din 3

iulie 2015 privind achiziliile public!_

Z Il zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice qi/sau fax I
Z 16 zile in cazvl netransmiterii comuntcdrtt
prin miiloace electronice qi/sau fax I

i- i..

l Denumirea'.
operatorului

QCOnOnlrc
1-1.. r:,..

,Cod CPV

Valoarea contrdctului

SRL,,DRU
C PRIM"

Nr.
)

25.01.202
2

I 5 800000
-6

35s94
0

4t741
0

3r.12.2022

Qr{ume, Prenume)

achizifii:



DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizilii publice X

Nr.

1. Date cu re la autoritatea contractanti:
Denumirea autorittrf ii contractante
Localitate
IDNO
Adresa
liumir de telefon
Numlr de fax
E-mail oficial

' Adresa de internet
Persoana de contact
e-mailt

hunte, prenume, telefon,

2. Date cu rivire la ura de atribuire:

Clarificiri privind documentafia de atribuire:
(Se va

3.

4. Modific[ri operate in documenta{ia de atribuire:
(Se va complela in cazul in care au fost operate moddicari)

Academia ..Stefan cel Mare"
Mun. Chisiniu
I 00660 I 000069 I

Str. Asachi 2l
022-73-58-95
022-73-58-98
dumitru. ghelan@mai. gov.md

Dumitru Ghelan

Licitatie deschisdrocedurii de atribuire aPlicate
Nr: MD-1640345643Procedura de achizi{ie repetatd (dttpg1g1

tipul oUiectului contractului de achizi{ie/

acordului-cadru
Produsele alimentareObiectul achiz

E*pune.ea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul

aplicdrii altor proceduri decdt licitayia

Nr. 21049288ffi ire (se va indico din cadrul
p o r t al ului guv e rname nt al w w w . mt e nde r. gov' m d) Link-ul :https//mtender. gov.md/tender

D-1640345643698
Data:24.12.2021

r achizitii.md; I e-licitatie.md; u yplq5lqr.md
Platforma de achizitii publice utilizati

Data:22.12.2021Anunl de inten{ie publicat in BAP (dapd caz)
ocd s;b3 wdp ! -MQJ O-4034I€1

Licitalie electronicdTehnici ;i instrumente specifice de atribuire

Buget de stat;Sursa de finanfare
2 816 928 MDLValoarea estimati (lei, /drd TV

'n cazt^rl in care au fost solicitate clari

Data solicitlrii clarificlrilor
26 dec2021,16:27

Denumirea operatorului economic

Expunerea succintl a rezumatului
dprnercrrlrri

Care este volumul maxim al ambalajului

acceptat ? 

-

Data transmiterii 27 dec202l,08:27

nsul la demers Volum maxlm J.u

Data solicitlrii clarificlrilor 27 dec2021,08:24

Denumirea operatorului ec!4ernlq
Expunerea succintd a rezumatului
demersului

cont bancar P/u garanrle

Data transmiterii 7 dec'2U21, UY:u/

Rlsounsul la demers A fost plasat Pe sait.



Rezumatul modificlrilor

Termen-limiti de depunere;i deschidere a

ofertelor prelungit (duPa cazl

Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (duPd caz

i PAni le fermenul-limitl (data 10.01 2022, ora l{-JU), au los se lJ oterte:

Denumirea
operatorilor
economici qi

IDNO

Asocia{ii/
administratorii

Pre{ul
ofertei
ini{ial

(flr[ TVA)

Preful
ofertei final
(fIrn TVA)

Documentele ce constituie
oferta

q)
1 lC!q,cJ

=-s

U )q{

9.8
-A

)6*Ec5.C S
c! -)qSk! s
- 6S

SRL Sija-Prim
l 005600023438

Oprea lon 376 616,0 406 984.20 + + + +

SRL Alim Total
l 0 146000009 12

Bahcivanji
Nicolae

554 271.60 619 207,0 + + + +

SRL Delmix Prim
10r0600031257

Galina Dilan
145 168,1

z
| 301 402.39 + + + +

SRL Vila Prodoti
1016600007719

Alexei Agrici 66 906,25 66 906,2s + + + +

SRL Serviabil
1 003600030955

Anghelula
Victoria

280 217,59 304 8 10,0 + + + -t

SRL Produse de

Familie
10106000101 I I

lacove{ Viorel 5q5 ??q ?
JtJ L-r)J

+ + + +

SRL Gemenii-Sirbu
l 004600032088

Sirbu Gheorghe 583 854,0 700 624,80 + + + +

SRL Viocris-Impex
1 006600032 I 07

Aurel Ciobanu 281 520,0 337 824,0 + + + +

SRL TELEMAR
l 003600098573

Milusev Tatiana 276 480,0 + + + +

SRL AVT-Lux Com Dumitru Muset 295 200,0 + + + +

SA Franzelula
1002600004030

Nina ColP 592 4t8,25 665 016,50 + + + +

SRL Adrica
1 014600026086

Nina Covag 189 I 14,0 240 336,0 + + + +

SRL Dorianis & Co

1 00360 l 00 1 929
Buga Stepan r84 959 + + +

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

c[tre oneratorii economici:
Denumirea torului economic

Operator economic
n

Documentele ce constituie oferta
zentat, nu cores

Denumire document
Operator economic

a
J

Operator economic
2

nerea financiard

Garanlia pentru ofertd

Documente de calificare



Se va consmna prin: prezentat, neprezentat,.nu corespunde
Document I
Document n
(Informa1iaprivinddenumireadocumentelorprezenla!esevaindicafncon
consemna prtn: prezenlat, neprezental, nu corespunde (in cazul cdnd documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de
caltficare))

7. nd corespunderea ofertelor cu ceri solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei

(ftrd TVA)*

Cantitate
qi unitate

de mIsur5

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificaliile

tehnice

Lot I
SRL SIJA-PRIM 299650.00 + +
SRL ALIM-TOTAL 299 685,0 T T

SRL Delmix Prim 379 20t,85 + +

Lot2
SC "VILLA
PRODOTTI" S.R.L.

143 496,50
+ T

SRL
Produse de Familie

169 835,90
T -r

Lot 3 SRL GEMENII SIRBU 328 354.00 + +

Lot 4
SRL GEMENII SIRBU 255 500.00 T -r

SRL Produse de
Familie 259 595,00

+ +

Lot 5

SC ,,VILLA

PRODOTTI'' S.R.L.
152 550,00

+ T

SRL
Produse de Familie 165 798,40

T T

Lot 6
SC "VILLA
PRODOTTI'' S.R.L.

13 640,00
+ T

Delmix Prim SRL 13 643,33 T T

LotT
SRL Telemar 276 480.00 + +
SRL Viocris-Impex 275 472.00
SRL AVT LUX COM 295 200,00 + +

Lot 8 FPC "Serviabil" SRL 208 r0l.8s T T

Lot 9 Delmix Prim SRL 63 936.00 + +
Lot 10 De mix Prim SRL 62 ts2"7s T +
Lot 11 De mix Prim SRL 19124,00 T T

Lot 12 De mix Prim SRL 40 228.50 T +
Lot 13 De mix Prim SRL l0 625,83 T T

Lot 14
De mix Prim SRL 18 640,74 -r +
FPC "Serviabil" SRL t9 962,96 T T

Lot 15

SRL ALIM TOTAL 45 493,00 + +
sii -Prim SRL 45 590,00 T +
Delm x Prim SRL 48 402,99 + -r

Lot 16
Delm x Prim SRL 74 732,49 + +
SRL ALIM TOTAL 93 388.60 T -

Lot 17
Delmix Prim SRL 3 840.00 T +
SRL ALIM TOTAL 4 602"00 + -T-

Lot 18 FPC "Serviabil" SRL 52152,78 + +
Lot 19 T -r

Lot20 Delmix Prim SRL 229 382-67 + +
Franzeluta SA 343 538,56 T T

Lot2l Delm x Prim SRL 34170,37 + T

Lot22 De m x Prim SRL 84 100,00 + +
SRL ALIM TOTAL 86 660.00 T +

Lot23 Delmix Prim SRL l8 671.s0 + +



LoI24 Delm x Prim SRL 2156.25 + +

Lot25 Delm x Prim SRL l5 557,50 + +

Lot26
Siia-Prim SRL 7 000,00 + +

Delmix Prim SRL 7 559,99 + +

Lot27
Adrika SRL t84 900,00 + f

Dorianis & Co SRL r 84 959,00 + +

SA Franzeluta 248 879,70 + T

ind i( linalein ca:ul utiltzdrii ltcilal
','nlurmaln prrvrnd "Corespunderea cu c'erintcle de c'ah.f'tcare" si "('orespunderea cu specific'alrile tehnrce

in;,2:ul corespunderii $t prin ,,-" in cazttl nccorespunderii)

se va consemna prin: ,,+ "

ofertei cu
de scizut)

8. Pentru elucidarea unor neclaritlfi sau confirmarea unor date privind corespunderea
cerin(ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal
s-a solicitat:

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

11. Criteriul de atribuire aplicat:
Pretul cel mai sclzut X

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rispunsului operatorului
economic

Denumirea operatorului economic Motivul respinserii/descalifi cirii
FPC "Serviabil" SRL - lotul nr.8; l8 Pretul maiorat
Delmix Prim SRL- lotul nr.12,2l Pretul ma.iorat

Siia-Prim SRL - lotul nr.26 Pretul maiorat

Informalia privind factorii de evaluare aplicali

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic I Total

Denumire factorul I londerea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea ooeratorului economic n Total

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

12. Reevaluarea ofertelor:

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificlrile operate

13. in urma examin[ri, evalulrii
decis: Af ribuirea contractului

gi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

de achizifie publicl/acordului-cadru :

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate ;i
unitate de
mlsuri

Preful unitar
(rlr[ TVA)

Preful total
(frr[ TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Lot I SRL SIJA-PRIM 299650.00 299650.00 323 650.0

Lot2 SC ''VILLA
PRODOTTI" S.R.L.

143 496,50 143 496,50 172 t95,80

Lot 3 SRL GEMENII
SIRBU

328 354,00 328 354,00 394 024,80

Lot 4 SRL GEMENII
SIRBU

I
255 500,00 255 s00.00 306 600,0

Lot 5 SC ''VILLA
PRODOTTI'' S.R.L.

1
I 52 550,00 152 550,00 183 060,0

Lot 6 SC "VILLA
PRODOTTI'' S.R.L.

I l3 640,00 l3 640,00 l6 368,0



LoIT SRL Viocris-Impex I 275 472,0 275 472,0 330 552,0

Lot 8

Lot 9 Delmix Pr m SRL I 63 936,00 63 936,00 76 723,20

Lot 0 Delmix Prim SRL
1
I 62152,75 62152,75 74 583,30

Lot I Delmix Prim SRL I 19 124,00 t9 124,00 22 948,80

Lot 2

Lot a
J Delmix Prim SRL l0 62s,83 l0 625,83 12 750,99

Lot 4 Delmix Prim SRL t8 640,74 18 640,74 20132,00

Lot 5 SRL ALIM TOTAL 45 493,00 45 493.00 49 r79.00

Lot 6 Delmix Prim SRL 74 732,48 74 732,48 88 028,20

Lol 7 Delmix Prim SRL 3 840,00 3 840,00 4 608,00

Lot 8

Lot 9

Lot20 Delmix Prim SRL I 229 382,67 229 382,67 264 880,70

Lot2l
Lot22 Delm x Prim SRL I 84 100,00 84 100.00 100 920.0

Lot23 Delm x Prim SRL I l8 671,50 l8 671,50 22 405,80

Lot24 Delm x Prim SRL I 2156,25 2156,25 2 587,50

Lot25 Delmix Prim SRL 1 r555750
LJ er'tee l5 557,50 l8 669,0

Lot26
Lot27 Adrika SRL 184 900,00 184 900,00 240 336,0

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL Sija-Prim
l 005600023438

14.0t.2022 e-mail

SRL Alim Total
1014600000912

t4.01.2022 e-mail

SRL Delmix Prim
101060003 1257

14.0t.2022 e-mail

SRL Vila Prodoti
1016600007719

14.0r.2022 e-mail

SRL Serviabil
10036000309s5

14.0r.2022 e-mail

SRL Produse de Familie
i0106000101 1 1

14.0t.2022 e-mail

SRL Gemenii-Sirbu
1004600032088

14.01.2022 e-mail

SRL Viocris-Impex
1 006600032 I 07

t4.01.2022 e-mail

SRL TELEMAR
1003600098573

14.0t.2022 e-mail

SRL AVT-Lux Com 14.0r.2022 e-mail

SA Franzelula
l 002600004030

t4.01.2022 e-mail

SRL Adrica
I 0 | 46000?5086

14.0t.2022 e-mail

SRL Dorianis & Co

1003601001929

14.0r.2022 e-mail

15. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:



este mai mici decdt pragurile previzute la att.2
alin. (3) alLegii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind

fir cazul in care valoarea estimati a contractului tr 6 zile in cazul transmiterii comunicariiprin
miiloace electronice silsau fax I
n I I zile in cazul netransmiterii comunicarii prin

achizi1iile rce miiloace electronice Si/sau fax I
cazul in care valoarea estimat[ a contractului X I I zile in cazul transmiterii comunicdrii pnn

este egald sau mai mare decdt pragurile prevdzute

laart.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015

ivind achizitiile publice

lT.Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datl se completeazl

doar in cazul in care la procedura de achizi{ie public[ au fost aplicate criterii de durabilitate

;i s-a incheiat contractlcontracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate):

delucrudeclaricdtermenu|dea9teptarepentruincheierea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptdnd cazurile prevlzute de art. 32 alin. (3) al

Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizifiile publice ), precum gi cI in cazul depunerii contesta{iilor

giisau recepfionlrii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate 9i solu{ionate.

irrin prerenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizi{ii confirmr corectitudinea desfrgurlrii
procedurii de achizifie, fapt pentru care poartl rlspundere conform prevede;llgl

Dinu OSTAVCIU
1Nume. Prenume)

miiloace electronice si/sau fax n
n 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice $i/sau fax I

16. Contractul de achizi{ie incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Numdrul
qi data

contractului
Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al
contractuluifhrd TVA inclusiv TVA

SRL Alim Total q
.-x-/

26.01.2022 r 5800000-6 4s493,00 49179,00 31.t2.2022

SRL Villa Prodotti 3 26.0t.2022 l 5800000-6 309 686,50 371 623,80 31.12.2022

II Gemenii-Sirbu / 26.01.2022 I 5800000-6 5 84 I 54,00 700 624,80 31.12.2022

SRL Viocris-Impex 6 26.01.2022 I 5800000-6 275 472,00 330 552,00 3t.12.2022

SRL Adrica 6 26.0r.2022 t 5 800000-6 184 900,00 199 692,00 31.12.2022

SRL Delmix Prim 7 26.01.2022 I 5800000-6 6773t8,58 794 4t4,59 3t.12.2022

au rost apticate criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizilii
verzi)?

(DA/NU)

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a

lotuluiiloturilor 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:
Preplcelmai scAzut n
Costul cel mai scizut n

Cel mai bun raport calitate-Pre1 I
Cel mai bun raport calitate-cost I



DARE DE SEAMA

de аtriЬчirе а contractului de achizi{ii publice х
de incheiere а acordului-cadru п
de апulаrе а procedurii de atribuire

Nr.01 din 25.01.2022

Date са privire la aatoritatea сопtrасtапtd:

Denumirea autoritй{ii contractante рrimаriа оr. ciinari

Localitate оr.Сйiпаri, r-l Сйusепi
IDNo 1007б01003817
Adresa r-l Сйчsепi, оr. Сйiпаri, srr. С. Negraia 4
Numйr de telefon 0-243-3-22-36
Nчmйr de fax 0-243-3-33-46
E-mail oficial рrimаriасаiпаri@mаil.ru
Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Ghelan Maria

Date сu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate вСеrеrеа ofertelor de рrфuri пLicitalie dest

пАltеlе: [Iпdicatil
11Sa

Рrосеdurа de achizitie repetati (duрd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizifie/
асоrdчlчi-саdrч

Bunuri п servicii п Luсrйri v

Obiectul achizi{iei Produse alimentare ре lotlri

Cod СРV 15800000-6

Ехрчпеrеа motivului/teйeiului privind
аlеgеrеа procedurii de atribuire (tп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd)
Procedura de аtriЬчirе (se va iпdiса diп cadrul
por t alului guvеrпаmепtаl www, mtепd er. gоv. md)

Nr: : 21049193
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/c
Ь3wdпl-МD-lб40 1 1 836191 1 б

:ds-

Data рuЬliсёtrii 22.12.202l ora t6:46
platforma de achizitii publice utilizatй п achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd caz) Data: Nu
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(duрd caz)

BAcord-cadru пsistem dinamic de achj
пLicitatieelectronicй пCatalogelectronic

lilie

Sursa de fiпап{аrе VBuget de stat; пBuget CNAM; nBuget С}
пSursе externe; VAlte surse: Вugеtчl Local

AS;

Vаlоаrеа estimatй aei, fdrd ТVД) 409229.00lei

ClariJicdri рriviпd dосumепtа|iа de atribuire:



Data solicitйrii clarifi сйrilоr
Denumirea operato rц!цi 9gqд9дцЦ
Ехрчпеrеа succinti а sоliсiЦё4t dg JЦпfigзц
Ехрuпеrеа succinti а rйspunsului

[Iпdiса|i sursa utilizatd si data publicйriiJPublicate in BAP/alte mijloacelor de

[Iпdica|i пumdrul de zileJTermen-limitй de dерuпеrе qi deschidere а
ofertelor рrеluпgit (duрd caz)

Dепumirеа ореrаtоrului economic

1007608001 177

1014600037741

Denumirea ореrаtоrului есопоmiс
Denumire document SRL,,Lapmol,,I.I,,Schiopul

Liudmila"
Documentele се constituie oferta

(Se va сопSmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)

Documente de calificare
Se vа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzеЦЦrпu

DeclaraJie privind
valabilitatea ofertei
Scrisoare de garan{ie

Ьапсаrй
С erliJical а l р fiviп tl ф s а
datoriilortala de Stal
еплis de cdlre
Iпspecloralal Fiscal de
Stal

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

Modilicdri operate tп dосumепtа|iа de atribuire:

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

Рапd h tеrmепuI-Iimitd (ctata 06.01.2022, ora 23:00, ), аu сlерus oferta 3 (trei) ofertaп|i:

Iпfоtmаlii рriчiпd ofertele depuse qi dосumепtеlе de calilicare qi феrепtе DuдЕ prezeпtate de cdtre

operatorii есопоmiсi:



Roport Jiпапсiаr ре bozo
datelor diп ultimul bilally,

Declara{iei privind
сопfirmаrеа
identitё}ii
benefi ciarilor efectivi
qi neincadrarea
acestora
in situa{ia
condamnirii pentru
participarea la
activitйli
ale unei organiza}ii
sau grupёri criminale,
pentru corupfie,
fraudi qi/sau sp6lare
de bani

prezentata 1а

Sеmпаrеа
contractului

prezentata la
Semnarea

contractului

Dепчmirеа
lotului

Dепumirеа
operatorului

есопоmiс

cantitate
qi unitate

de
mйsчri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

LOTUL ]

рrоdчsеlе
alimentare. Саrпе.

I.I. ýchiopu Ludmila

file de pui congelat
fбrё os,
Amb.(1kg) Calitate

з4 28з.зз

Carne de vitel congelat
Calitate superioarё

Саrпе de porc degresat
Calitate sчреriоаrб

Fileude счrсап
congelat
Amb. lkg calit.super
mold.
Ficat de раsбrе
Amb.l kgmold.

Саrпе de ерurе
congelat аmЬ. lkg

Pulpa de curcan
congelat ambal. l kg 6 541.6,7

(Informa|ia priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdiса tп coпformitate сu сеriп|еlе
dосumепtа|iа de atribuire si se vа сопsеmпа рriп: рrех,епtаt, перrех,епtаt, пu соrеsрuпdе (tп
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu corespuпdeceriп|elor de саlфсаrе))

Iпfоrmа|iа рriviпd coresp uпdеrеа ofertelor сu сеriп!еlе solicitate:



Total I.I. ýchiopu
Ludmila

108 454.17

SRL Baguette
l18 416.50

LOTUL 2 Produsele
alimentare. Lactate

SRL LAPMOL

Brinza tаrе (Caqcaval )
45%grtrsime
calit.superioarё

12 600.00 135 kg + +

Iaurt natural Amb.O.Sl
Гбrб adausuri qi f,Jrё
conservanti calit.super

l0 000.00 l200 buc + +

Lapte pasterizat2Yoin
pachete de polietelin
ll cal.super

2з з91.20 2350 Ьuс + +

СhiГtt 2% in pachete
de polietelin 0,5 l
cal,super

lб 666.6,7 2400 buc + +

Smiпtiпй 10%
pach.polit.0.5l 962.96 80 buc + +

Brinzй de часЁ de 97о
аmЬ. 1ks саl.sчреr.

l8 5l8.52 400 kg + +

unt de vaci
"JtrrЁпеsс" din
smintlntr dulce nesЁrat
72,5О/о gtбsimе йrб
adaus de grйsimi
veset.(0.2)ks

18 796.30 700 buc + +

Total SRL Lapmol 100935.65

I.I ýchiopu Ludmila 105813.78

LOTUL 3
produsele

alimentare. оча de
даiпб.

I.I. ýchiopu Ludmila

Очё de gёiпй, de masб
calit.suoer

12 95з,зз 5800 buc + +

Total I.I. ýchiopu
Ludmila.

l2 953.33

SRL Baguette
14 964.00

LOTUL 4 Produsele
alimentare. Peýte.

I.I. ýchiopu Ludmila

Peste congelat
merluciu fаrё сар calit.
Superamb. lOks

1з 2,76.6,I 280 kg + +

Pegte congelat
argentina fбrЁ сар аmЬ
l0 ks calit sчроr.

6 120.83 130 kg + +

Total I.I. ýchiopu
Ludmila.

19 397.50

LOTUL 5 Produsele
alimentare. Cereale,
boboase.

I.I. ýchiopu Ludmila

Fйiпё de griч
calit.super (amb.lkg)

l 677.08 l75 kg + +

Сrчре de mei
аmЬ.(1ks)

502.50 45 kg + +

Hriscё amb. lks 1 330.08 50 ks + +

Fulgi de очёs аmЬ. (l
ks)

,742.50 55 kg + +

Оrеz rotund intreg
amb.lkg calit.super

1 097.92 85 kg + +



Crupe de orz amb .

lks
298,зз 40 kg + +

Crupe de amautca
calit.suner,amb. lkg

498,,75 45 kg + +

Crupe de sесаrtr amb.

lkg calit.super
2,75.00 20 kg + +

Сrчре de griq

amb.(lkg) calitate
SuDеr

620.00 60 kg + +

Сrчре de аrрасаs
Са lit. Sup.amb. 1 kg

298.зз 40 kg + +

Сruре de роrчmЬ
АmЬ.1 kg calit. Sup 4з0.00

40 kg + +

Paste fainoase аmЬ. 1

ks calutate super.
l406.25 125 kg + +

Fasole amb. lkg
calit.super

578.70 25 kg + +

Linte intreagб amb.
1ks

592.59 20 kg + +

Mazare slefuita
iпtrеаgа amb.l kg

222,22 25 kg + +

Total I.I. ýchiopu
Ludmila

10 570.29

SRL Baguette
10 573.45

LOTUL б Produsele
alimentare. Legume
si fructe.

I.I. ýchiopu Ludmila

рrчпе uscate fara fum
amb.lkg calitate super
fJrl simЬчrе

1 895.8з 35 kg + +

Conopidб 3kg
calit.super

з 4,72.22 125 kg + +

Rйdlcinб de patrunjel
amb.0.5 kд

l388.89 25 kg + +

Rtrdtrcinй de 1elinб
amb.0,5 kg

l736.1 l 75 kg +

Ardei dulci gragi аmЬ.

1ks mold.
2 444,44 55 kg + +

Вапапе ambalat 5 kg
calitate sчреr

4 875.00 225kg + +

Lamiie amb,lkg
calitate sчреr

775.00 30 kg + +

Roqii proaspete mold.
Ambalat 5 kg
calit.super

2 125.00 85 kg + +

Mere proaspete аmЬ.5

ks calit.super
2 740.,14 370 kg + I

Sfeclё roqie amb.5kg
calit.super

l 925.00 210 kg + +

Morcov amb.Skg
calit.super

2 375.00 210kg + +

Varza proaspata
amb.lOkg calit.super

6 569.44 550 kg + +

Сеара amb.lOkg
calit.super

l 574.07 200 kg + +

Cartofi amb.lOkg
calit.super

4 513.89 650 kg + +

Castrave}i proaspe{i
mold. Amb.lkg
calit.super

2 83з,33 85 kg + +

StaГrde аmЬ. 0,lkg
calit.super

833.зз 20 kg + +

Caise uscate (счrаgа) 2,708.зз 25 ks, + 1



аmЬ.0,1kg calit.super
Fruпzе pбtrunjel stare

оrоаsпбtё
888.89 12 kg + +

Frunze mtrrаr stare
пrоаsпбtй

888,89 12 kg + +

Dovleac mold. Stare

рrоаsр5tб
740,74 50 kg + +

Dovlecei mold.
Amb.5ks calit,super

2 981.48 115kg + +

Portocale calit.super з 900.00 l80 kg + +

clemantrine
calit.super

4 050.00 180kg + +

Struguri de роаmЁ
mold stare proas.

3 2,71.92 2l0 kg + +

Varza de pechin stare

DrоаSD
2 52,1;78 l30 kg + I

Brocoli stare рrоаsраtа 2 250.00 45 ks + +

usturoi mold stare
оrоаsпйtб

з56.48 7kg + +

Praz stare proaspata |62.96 4ks + +

меrе uscate fara fчm
аmЬ. lkg calitate
suDeriora

875.00 25kg +

Total I.I. ýchiopu
Ludmila

67 б80.00

SRL Baguette
67 б83.55

Lotul 7 Produsele
alimentare. Diverse.

I.I. ýchiopu Ludmila

Gеm de frчсtе natural
calit,super ln Ьоrсап
de stclё lks

1 250.00 60 buc + +

Biscuili Porumbi{a
2-Oks calit.super

970.00 30 kg + +

Biscuili репtrч copii
cutie 3,5kg

825.00 37.5 kg + +

Ceai пеgrч natural in
pachete cu 25 plicuri
calit.super

360.00 24Ыlc + +

Ceai пеgru natural in
pacete cu l00 plicuri
calit superiora

458.3з l0 buc + +

sare iodatё
pac.poliet.lkg

|з2;75 27 buc + +

Roqii in suc in borc.de
0.68

|,7,16.6,| 130 buc + +

pasta de tomate in
borc. De 0.9

155.42 35 buc + +

Miez de пчсй
amb.0.1ks cal.super

з 220.00 2З kg + +

Miez de flоаrеа
soarelui amb.O,1kg
calit.super

881,67 23kg + +

Susan amb.O,1kg
calit.super

750.00 7.5 kg + +

ulei de flоаrеа
soarelui rafinat amb.1l
cal.super

з,7з,1.50 1 l5 buc + +

Covrigei сu mас
amb.3.5ks calit.super

94з.6,7 38 kg + +

маzЁrе verde
сопsеrчаtё сч Ьоь
zbircit in borc.de
0.72kя cal.super

з l6.00 24buc + +

Zаhбr tos amb.lkg з 194.44 200 ks + +

6



Ulei de mёsline аmЬ.1

Воrq acru lichid ambl
l mold. lOO%natural
de саsб

2|6,6,|

Castrave{i mчrа{i
аmЬ.0,5 kg cal.super
fбrё adaos de acid
citric
Varza murаtб аmЬ. 0,5

kg calit. Sчреr.йrй
adaus de acid acetic

l 0з3.33
Semin{tr de dovleac
йrtr соаrjй amb, 0.1 kg

SeminJё de in amb .0.1

suc de fructe паtчrаI
ambal 1 litr sau сч
adaus пu maimult de
5Yodezahar la 100 ml
suc de fructe natural
ambal 0.2 natural sau
cu adaus пч maimult
de 5% de zаhаr la 100

ml

Rezmatul rйspunsului
operatorului

Informa{ia solicitatйOperatorul economic

Primit specificatia detal
ofertei de рrеt 13.01

Scrisoare пr.02lL,07
privind рrеzепtаrеа
ofertelor actualizate
conform loturilor
ciqtigatoare in чrmа
licitatiei electronice

I.I Schiopul Liudmila|2.0L.2022

* iп cazul utilizйrii licita|iei electronice Se vа iпdica pre|ul oferteifiпale
(Iпfоrmа|iа priviпd "Coiespuпderea сu ceriп|ele de саlфсаrе" si "Corespuпderea сu Specifica|i

tейпiсе" , Se va ,onrr*no рriп: ,, + " tп cazul corespuпderii si рriп ,,-" iп cazul песоrеsрuпdеrii)

Iп urmа licita|iei electroпice la Lotul пr.8 ,,produsele de paпijicalie" licilalia пu а аvut loc,

Grupal de лuсrЧ decide de а tпсhеiа сопtrасt de чаlоаrе miса сu ап operator есопоmiс, сопIоr,

ofer|ilor propase.

Репtrа elucidarea uпоr пeclaritd|i sau сопlirmалеа апоr date priviпd corespuпderea ofertei са ceri

stabilite tп dосапоепtа|iа cte atribuire (inclusiv justфcarea pre|ulai апоrmаl de scdzut) s,a solicitat:

calit.suner

222.50 3 buc + +

328.1з 45 buc + +

Сасао ambalat0.1 ks 20 buc + +

1462.50 90 Ьuс + +

893.75 55 buc + +

8kg + +

370.83 5kg + +

5 875.00 470 Ьuс + +

,762,08 155 Ьuс + +

Ciocolata 50 gr.

Вuсчriа
,7l0.42 155 buc + +

Ciupa ciups mold. з22.92
l55 buc а +

Total I.I. ýchiopu
Ludmila

зl769.57

SRL Baguette
34 521.30



Ofertaп|ii rеsрiпЕ i/des calilicali:

lll

l SRL Baguette I Nu а fost desemnat castigator din motivil 
l

l l prezentarii ofertei ре loturi а чпчi рrеt mai 
ll l mаrе. l

Modalitatea de еvаlааrе а ofertelor:

репtrч fiесаrе lot п
репtru mai multe loturi cumulate п
Pentru toate loturile п
Alte limitйri privind пumёrчl de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Iпdica|iJ

Justificarea deciziei de а пu atribui contractul ре loturi:

Criterial de atribuire aplicat:

Рrеfчl cel mai sсйzчt п
costul cel mai scёzut п
Cel mai bun raport calitate-pre} п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

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

iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)

Iпfоrmа|iа privind factorii de eyalaare aplica|i:

(Se va completa репtru loturile care аu fost qtribuite tп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport cal,
pre| sаu cel tпаi Ьuп raport calitate-cost)

yor

Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calcula
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

Re еv al aare а ofertelo r :

(Se va солпрlеtа tп cazul tп care фrtеlе aufost reevaluate repetat)

Motivul rеечаluйrii ofertelor
Modificirile operate

iп urmа ехаmiпdri, evaludrii qi compardrii ofertelor depuse tп cadrul procedurii de atribaire s-a decb:

Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:

Dепчmirеа
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
mйsчrй

Рrе{чl
uпitаr
(fйrП
тчА)

Pre{ul
unitar
(сч

тчА)

Sumа
( fara
тчА)

Sчmа t
(inclu
TvA

tal
lv

а



Lotul 1

рrоdusеlе
alimentare.
Саrпе.

I.I.,,ýchiopu
Ludmila"

file de pui
congelat fбrё

OS,

Amb.(lkg)
Calitate
super.mold.

550 kg 62.зз
74.80

з4 28з.зз 41140.00

саrпе de vitel
congelat
Calitate
superioarЁ
amb.lks

250 kg 99.50
l 19.40

24 875.00 29850.00

Саrпе de porc
degresat
Calitate
superioarё аmЬ,
lks

250 kg ,74,8з

89.80

18 708.33 22450.00

Fileu de счrсап
congelat
АmЬ. lkg
calit.super
mold.

100 kg |45.67

174.80

14 566.6,7 l7480,00

Ficat de раstrrе
Amb.l kgmold.
Calit,super

50 kg 4|,25
49.50

2 06250 2475.00

Саrпе de ерurе
congelat amb.
lkg mold. Calit
Sчреr.

50 kg 148.33

178.00
,7 

416.6,| 8900.00

Pulpa de счrсап
congelat аmЬаl.
l kg mold. Calit
Sup.

50 kg 130.83

157.00

6 541.67 7850.00

ToTAL
LOTUL 1

108 454.17 130145.00

LOTUL 3
produsele
alimentare.
Oua de даiп5.
Очё de gёiпй,
de masб
calit.super

5800 buc ))7
2.68

1295з.зз l5544.00

ToTAL
LOTUL 3

12953.33 15544.00

LOTUL 4
рrоdчsеlе
alimentare.
Peste.
Peste congelat
mеrlчсiu fartr
сар calit. Super
аmЬ. lOks

280 kg 47.42

56.90

1з276,6,7 l5932.00

Pegte congelat
argentina Йrё
сар amb 10 kg
calit super.

130 kg 47.08

56.50

6 l20.83 7345.00

TOTAL LOTUL
4

19397.50 23277.00

LOTUL 5
produsele

alimentare.
Cereale,

о



boboase.
Fйiпб de grlu
calit.super
(amb.lks)

175 kg 9.58 11.50 1 677.08 20l2.50

Сruре de mei
amb.(lkg)

45 kg 1 1.17 1з.40 502.50 603.00

Нriqсй amb.
1ks

50 kg 26.60
з1.922

1 зз0.08 1596.10

Fulgi de ovйs
amb. (1ks)

55 kg l3.50
|6.20 ,742.50 891.00

orez rotund
intreg
amb.lkg
calit,super

85 kg 12.92

15.50

l09,1.92 l з 17.50

Сruре de оrz
аmЬ. lks

40 kg 7.46
8.95 298.зз 358.00

Сruре de
arnautca
calit.super.amb.
1ks

45 kg 1 1.08

l3.з0

498;l5 598.50

Сrчре de sесаrб
аmЬ. lkg
calit.super

20 kg 1з.,7 5

16.50
275.00 330.00

Сrчре de grig
amb.(lkg)
calitate suреr

60 kg 10.зз
|2.40

620.00
,744,00

Сruре de
arpacas
Са lit. Sup.amb.
1ks

40 kg
,7.46

8.95

298.зз 358.00

Сruре de

роrumЬ
АmЬ.1 kg calit.
Sun

40 kg 10.75
12,90 4з0.00

5l6.00

paste fainoase
amb. l kg
calutate super.

l25 kg 11.25

13.50
1406,25 1687.50

Fasole аmЬ. lkg
calit.super

25kg 2з,|5
25.00 578.70 625.00

Linte intreagб
аmЬ. lkg

20 kg 29.6з
32.00 592.59 640.00

Mazare slefuita
intreaga
amb.l ks

25kg 8.89
9.60

222,22 240.00

TOTAL LOTUL
5

10 570.29 12517.10

LOTUL 6
produsele
аlimепtаrе.
Legume 9i
fructe.
рrчпе uscate
йrа fчm
amb.lkg calitate
super fёrё
simЬчrе

35 kg 54.1,|
65.00 l 895.83 22,15.00

Conopidб 3kg
calit.super

125 kg 2,7;78
30,00 з 472,22 3750,00

Ridtrcintr de
patrunjel
аmЬ.0,5 kg

25 kg 55.5б
60.00

1з88.89 l500.00

Rбdбcinй de

1еliпё аmЬ. 0,5

ks
75 kg 2з.l5

25.00
l736.1 1 l875.00

Ardei dulci 55 kg 44.44 48.00 2 444.44 2640.00

10



graýi аmЬ. lkg
mold.
Banane ambalat
5 kg calitate
Sчреr

225kg 21.6,7

26.00
4 875.00 5850.00

Lamiie amb.lkg
calitate suреr

30 kg 25.83
з 1.00 775.00 930.00

Roqii proaspete
mold. Ambalat
5 kg calit.super

85 kg 25.00

2,7.00
2125.00 2295.00

Меrе proaspete
аmЬ.5 kg
calit.super

370 kg
,l,41

8.00
2 740;74 2960.00

Sfeclб rоqiе
amb.5kg
calit.super

210 kg 9.1,7

9.90
1 925.00 2079.00

9.50
2 375.00 2565,00Моrсоч

amb.5kg
calit.super

270 kg 8.80

Vаrzа proaspata
amb.lOkg
calit.super

550 kg 11.94

12.90
6 569,44 7095.00

Сеара
amb.lOkg
calit.super

200 kg
8.50

,1,8,| 15,74.0,7 l700.00

Cartofi
amb.lOkg
calit.super

650 kg | 6.94

7.50
4 513.89 4875.00

Castraveli
proaspeli mold.
Amb.lkg
calit.suoer

85 kg JJ.JJ

36.00

2 833,зз 3060,00

Stafide аmЬ.

0,1kg calit.super
20 kg 41.61

50.00 833,33 1000.00

caise uscate
(curaga)
amb.O,1kg
calit.super

25 kg l08.33

130.00

2 708.3з 3250.00

Frчпzе pбtrunjel
otarp пrпяспхtй

l2 kg
,74,0,| 80.00 888.89 960.00

Fruпzе mйrаr
stare рrоаsрёtё

12 kg
,l4.0,7 80.00 888.89 960.00

Dovleac mold.
Stare рrоаsрltб

50 kg 14.8l
l6.00 ,l40."l4

800.00

Dovlecei mold.
Amb,5kg
calit.super

l15kg 25.9з

28.00
2 981.48 3220.00

portocale

calit.super
l80 kg 2|,6,7

26.00 3 900.00 4680.00

clemantrine
calit.super

180 kg 22.50
2,7.00 4 050.00 4860.00

Struguri de

роаmб mold
stare proas.

2l0 kg l5.58
|6,82,|

3 211.92 з5з3.6,7

19.44
21.00 2 52,7,78 2730.00Vаrzа de pechin

Stare рrоаSр
130 kg

50.00
54.00 2 250.00 2430.00Brocoli stare 45 kg

usturoi mold
stare proaspittr

7kg 50.93
55.00 356.48 385.00

40.,74
44.00 162.96 l76.00praz stare 4kg

меrе uscate
fаrа fum аmь.
lkg calitate

25 kg з5.00
42.00

875.00 1050.00



superiora
ToTAL
LOTUL 6

б7 б80.00 75483.б7

Lotul 7
рrоdчsеlе
аlimепtаrе.
Diverse.
Gem de fruсtе
nafural
calit.super ln
ьоrсап de stcl5
1ks

60 buc 20.8з
25.00 l 250.00 1500.00

Biscuili
Porumbi{a
2.Oks calit.super

30 kg 3 /,.5 э
38.80

970.00 1l64.00

Biscui{i pentru
copii cutie
3.5ks

37.5 kg 22.00
26.40

825.00 990.00

Ceai пеgrч
паturаl in
pachete cu 25
plicuri
calit.super

24Ьuс l5.00

18.00

360.00 4з2.00

Ceai negru
natural in pacete
сч l00 plicuri
calit superiora

10 buc 45.83

55.00

458.33 550.00

sаrе iodattr
pac.poliet.lkg 27 bllc 4.92

5,90 \з2.,75 l59.30

Roqii in suc in
borc.de 0,68

l30 buc 1з.6,7
16.40 1,776.67 2|з2,00

pasta de tomate
in Ьоrс. De 0.9

35 buc 21.58
25,90 755.42 906.50

Miez de пчсё
amb.O,1kg
cal.super

23 kg 140.00
l68.00

3 220.00 з864.00

Miez de flоаrеа
soarelui
amb.0,1kg
calit.super

23kg 38,3з

46,00

881 .67 l058.00

Susan
amb.0,1kg
calit.super

7.5 kg 100.00
120.00

750.00 900.00

ulei de flоаrеа
soarelui rafinat
amb.1l cal.super

1 15 buc 32.50
39.00

з,lз7,50 4485.00

Covrigei cu mас
amb.3,5kg
calit.suner

38 kg 24.8з
29.80

943.6,7 ll32,40

Mazёre чеrdе
conservatI сч
ьоь zbircit lп
borc.de 0,72kg
cal.suner

24 buc l3.17

15.80

316.00 з79.20

Zаhёr tos
amb.lkg
calit.super

200 kg 15,97

1,1.25
з 194.44 3450.00

ulei de mбsline
amb.l l
calit.super

З buc
,7 4.11

89.00
222.50 267.00

Воrg асrч lichid
ambl lit mold.
lO0%natural de
casб

45 buc ,1,29

8.75

з28.1з з9з;75

Сасао amb. 0,1 20 Ьuс l0.8з 13.00 216.67 260.00



kg
Casffave{i
murati аmЬ.0,5
kg cal.super йr1
adaos de acid
citric

90 Ьчс 16.25
19.50 l462.50 1755.00

19.50

89з;75 l072.50

vаrzа mчrаtб
аmЬ.0,5 kg
calit. Sчреr.йrй
adaus de acid
acetic

55 buc 16.25

Semin{6 de

dovleac fбr5
соаrjб amb. 0.1

ks cal. sчреr.

8kg |29.17

155.00

103з.33 l240.00

Semin16 de in
amb.0.1 kg
calit superio

5kg ,l4.1,7
89.00

370.83 445.00

suc de fructe
natural ambal 1

litr sau сч adaus
пч maimult de
5о/о de zahar |а

100 ml

470 Ьuс 12,50

l5.00

5 875.00 7050.00

5.90
,l62,08

914.50

suc de fructe
natural ambal
0.2 паtчrаl sач
сu adaus пч
maimult de 5%
de zаhаr la l00
ml

l55 buc 4.92

Ciocolata 50 gr,

Bucuria
155 buc 4.58

5.50 ,7l0.42
852.50

Ciupa ciups
mold.

155 buc l 2.08
2,50 з22.92 387.50

TOTAL
LOTUL 7

3| 769.51 37740.15

250824.86 294106.9In total

Lotul 2
produsele

alimentare.
Lactate.

SRL LЛРМОL

93.33

l12.00
12 600.00 15l20.0(

вriпzа tаrе
(Caqcaval )
45%grйsime
calit.superioarб

135 kg

9.00 10 000.00 10800.0(

Iаurt natural
Amb.O.Sl fЬrЁ
adausuri gi йrй
conservan{i
calit.super

1200 buc 8.33

Lapte pasterizat
2% in pachete

de polietelin 1l
cal.super

2350 Ьчс 9.95 10.75 2з 39|.20 25262.5|

7,50 lб 666,6,| l8000.0
Chifir 2% in
pachete de
polietelin 0,5 l
саl.sчреr

2400 buc 6,94

80 Ьuс 12.04 1з.00
962,96 1040.00Smintinб l0%

pach.polit.0.5l



вriпzб de часй
de 9% аmЬ. lkg
cal,super.

400 kg 46.30 50.00
18 518.52 20000.00

unt de vaci
"!ёrёпеsс" din
smintinб dulce
пеsбrаt'72,5Уо
grбsimе fбrё
adaus de
grбsimi
llpoef 1о ?\ko

700 buc 26.85

29.00

18 796,з0 20з00.00

ToTAL
LOTUL 2

100935.65 110522.50

Апчlаrеа procedurii de achizi{ie publici:

iп temeiul art.

Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi despre deciziile grupulai de lacru репtru achizi|ii:

Dепumirеа operatorului
economrc

Data transmiterii Modalitatea de transmit )rе

I.I.,,Schiopu Ludmila,, Nr. 02/1-11 din 15.01.2022 Postd electr,

D r ima r i а с аiп ar @,mа i l, r а

SRL Baguette Nr. 02/1-13 din 15.01.2022 Postd electr.
pritпariacaiпmri@ltpail.ru

Nr. 02/1-12 din 15.01.2022 Postd electr.
о r imar ia cai п а r i@пloil r uSRL Lapmol

de lucru
|ie 2015

operatorilor ecoпomici irпрliса|i iп procedura de atribuire despre t

ichiziYii Se realizeazd tп coпformitate cu prevederile art. З] aI Legt

achizi|iile publice)

теrmепаl de aqteptare репtru tпcheierea сопtrасtulаi:

Ceciziile grupului
ii пr. 13] diп 3 iut

ffimataacontractului
eýte mai miсй decбt pragurile prevйzute |а art,2

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

achizitiile publice

V б 
"it. 

in cazul transmiterii comunicйrii р
miiloace electronice qi/sau fax п

in

п П zile in cazul netransmiterii comunici
prin miiloace electronice ýiДqц fадд__

гii

П 11 ,il" i" cazul transmiterii comunicйrii
miiloace electronice ýi/sau fax п

эrlп
Бcazul in care valoarea estimat1 а contractulut

este еgаlё sau mai mare decfft pragurile

prevбiute la аrt. 2 а|tп. (3) al Legii пт. 131 din 3

iulie 2015 privind achiziliire рuЬl

п 16 zire ln cazul netransmiterii comunici

рriп miiloace eloctronice qiisau fax п
r1l

diп 3

nitate
lblicii

(Selecta|i tеrmепul de asteptare respectat, Calcularea termeпelor prevйzute de Legea пr, 131

iulie 2015 priviпd achizi|iile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de asteptare, sе_фсtuеаzd tп сопfоt

,u prrurirrile TITLiLut iT' Capiilglr1 I (Calcularea ТеrmепuЛui) al Codului Civil al Rep

Moldova).

coпtractal de ach izi|ie/acordul-cadr u tпсhеiаt :



Iпfоrmа|iа рriчiпd achiziyii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica dаtd se completeazd doar tп cazul

,i* И p-iedura de acПiziiie рuЬЛiсй aufosi aplicate criterii de durabilitate Ei s-a iпcheiat coпtroct/cot

репtrчЪtЛоturi репtrч care aafost aplicate criterii de durabilitate)

Рriп рrеzепtа clctre de sеаmd, grupul de лшсrч declord сd tеrmепul de aqteptare репtru iп

coпtractulai/coпtractelor inclicate-ajost respectat (ехсерtfrпсl cazurile Prevdzute de art, 32 аliП, (3)

пr. 131 diп з iulie 2015 priviпa aiпiztlitti рuЬliсе ), рrесum qi сй tп cazul dерuпеrii coпtestaliilor

rесер|iопЙrii rapoartelor ie moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе qi solu|ionate,

рriп prezenta dare de sеаmd, gruрul de luсrч репtrа achizi|ii сопlitmd corectitudiпea desfdsurdrii

de aihizЦie, fapt репtrч 
"orn 

f,oortd rdsрuпdеrе сопfоrm preveclerilor legale tп vigoare,

Legii

Cond чсйtоrul grupului de lчсrч pentru ach

Чilr(оц,- JloM,
(Numе, Рrепumе)

ffiffi

Теrmеп de
valabilitate al

contractului/aco

Nчmirul
qi data

сопtrасtчlчi/
acordului-cadru

I)епumirеа
operatorului

economic

(DА/Nщ Naдч fost aplicate criterii репtrч achizi{ii publice dшrаЬilе (achizi{ii

verzi)?

(iпdiса|i sumа сu ТVД)
vаlоаrеа de achizi{ie сч ТvА din contract/ contracte а

lotului/loturilor репtru саrе аu fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):

codul Срy al lоtчlчi/lоtчrilоr репtrч саrе ач fost aplicate criterii
de durabilitate:

Pre|al cel mаi scйzut а

costul cel mai scЁzut п

Cel mai bun raport calitate-pre{ п

Cel mai bun rароrt calitate-cost п

criteriul de аtriьчirе репtrч lotul/loturile репtrч саrе ач fost

aplicate criterii de durabilitate:



DARE DE SEAMA

de аtriЬuiге la procedura de negociere йrй publicare рrеаlаЬilё а unui anun! de parlicipaгe

Nl. l3/21 din 25.01.2022

1. Date cu рriчirе la irutoritatea contractanti

2. I)ate cu пriуirс l:r Drоссdur:r de rttrilruire:

3. N{odil'icirгi орсrаtс in docunrcnt:ttilt t|с аtrilluiгс: llzl tzl1,1/

,1. Pinir lrt te rrrrcn u1-1inr itir (d:rta 20.01.2022,), а 1ilst cleptrsli l (uIla)ofcrtir:

5. Infoгnllr{itt 1rril,irrcl oI'crtclc cxitntinltc:

cu il соп
I)спumirса autoriti{ii
c{)n tr2ct2ntc

PLtlcuratuLa Gсttегаli а Republicii Moldova

Localitatc Murr. (]llisirrirrr

ll)NO 1 ()0660 1 ()0з lJ65

Adresa bd. ýtсiЪп ccl Магс si Slint" 73

Numir dc tclclbn 022 828j 7з
Numir de f:rx 022 828j 8 з

f{-mlil oficial ]:lгос- gспlr0Drосtlгаttu,а. Ilrcl

Асlrсsа dc intcrnct щ]ццlр],оsцIФu]qJпd
Реrsоапа de contact 1лzllllc,
рl,е пL!l],l е, l с ! с |оп, с -пlч i l)

Meteoglo Victoria
078 1 02285, ч.пT еtеоglо(2рцqqu!ФЦrа.md

ate cu uril dе il
l ipul prrrcr:durii dc atriltuiI,c

а 1t lic rrte

Nеgосiсгс t7rгir рuЬliсагс plealabilii а ut-lui anrnt cic 1rагtiсiраге

'Гiрul tlbiectului contractului dc
achizitic/ асоrdu ltti-cad ru

Sеrчiсii

olricctrrl rrchizitiei Scrvicii prlstaIc (rесср!iопаrс:r, frttncltrca, s()гtлrеil,
tгапsр()rtltrе ;i livr:rrcrr соrсsропсlсп{сi) рспtru neccsitirtiIc
l'rосurаtuгii liep u hlicii !Ioldova

Iiхрuпоrса rrrotivului/tcrnciului
privind аlсgегеа р rоссd u rii dc
:rtrilruire (iп ca1ttl aplicйrii пllor
р roce tl uri dcciit l icit uIia
las с lt is |t)

Dirl nlotivLtl caj sегl,iсii poqtalc (гссср!iоt,tltlса. ll,аtlсаrеал

sогtагса, 1rallspol,tal,e gi liчгагеа cOrespondenlei) se pl,cstcJz;t
rlr.пnai ir-rstitutia ptlbIica Pclst:r Moldovei. este neccs.lf cic ib]osi

рl,tlсесluг:i cie t-tcgocict,c Iiгit рuЬliсаге pIealabi1'l, сопlЪl,tll
at,ticoltr] 56.рuп, l(c) din l.сgс 1З 1,

Ctld (]I'V 64l l0000-0
Sursa dc fiilnntll гс Вugе[ de Stat
Vаlоаrса cstim:rti ( lci, |rirtt
1,rl )

l25 000,00 MDL

Nr. Dспuпrirса орсrаtоrului
oconornic

IDNO Asocia[iil
:rdministratrrrii

l I)tlst:t N,ltlItltlvei 100260002з242 Cilir_rhaгi Rotl,tatl

I)enumireir lotului DепtImirсtr
ореr:rtоrului

ccttrrorn ic

I)геtul ofertei
( l7rгit TVA)1'

сапtilltе si
rrnitate tle
пr irs u гii

Согеsрu п-
tl ereit ctt

specitic.t!iilc
fсh пitlrl

Servicii postale (recepIiorrarea
frапсаrеа, sortarea, transportare gi

liчгаrеа согеsропdепtеi)

l)osta
Moldovci 125 000,00

С]оп ]ilгпl
solicitil,ii

bcrlc 1lciaгLr lLri

+

l



6. NItldalitatcrt de c,t,ltluarc а оfеrtсlоr:
I)eIltru utt siпgur lot

7, АtriЬuiгеа

8. lп urmа cxamin:iri si evaluirii оl'сrtеlоr dcpusc in c:tdrul рrоссtluri dc atrilruirc, in llazlr
dcciziei а gгuрului tic lucru пr. l22 <liп 24,tl1,2022 s-a clccis аtriЬuirеа contractului de
ttchizi{ic publicir:

8. ctlntractelc tle rrchizitie inchciatc:

Рriп ру1,7.1,11111 lчrе le seпtltli, x1,1l!,lrl I!., !ttcru lc,c!lrti tl't l,r|пteittt! ,!t ll!ll,lrlllr|,pL,tllrlt ittc.lt.,i,,rt,lt
coпtractultti/col1lro.,lcl0| iпdiсоlе .|bst respeclat (ехссрliпtl caz,ttri!e previtzttte t!c art, -]2 u!itt. (3)
ol Lcgii пr. 13 l diп 3 iulie 20l 5 privittt! пc,hiziyiile рпhliс,с), prec,ttпt si cit itt colul t!срппr,rii
.,о п leslul i i l оr, |cesle ч а u.|bs l схч llt i п ale s i so! uli) 11 ole.
РriП PrezaПltt dПrа rlе seattlti, grпpul de lпсrч репtrч achiz,iIii соп|irпui с()rасlitu{!iпсп rlesftisurririi
procetlurii ie uthiz.i|ie, Jitpl репtrч core polrlti rtispuпt!ere соп.ftlrпt

C]onducittorul gгrrpului dc luсгu репtru :tcIrizitii:
DI}llTIiAS N,Ia гссI (-

,Ф}

, АtriЬuiгеа contractului d0 а uЬliсй:
Dепчmirса lotului Denumireir

tlpcr:tto ru lui
cconolnic

cantitate
;i unitatc

de
misur:i

I) rе{u l

unitll r
(17tri 'I'VА)

prctul total
(fTrrri'I'V;\)

Рrе!ul
total

(inclusiv
тчА)

Servicii poqtale
(rесер!iопаrеа, tiancarea,
sortalea] trапsроrtаrе ýi
1ivrarea corespondenlei)

l)os ta
}Irlldovci l25 000.00 l25 000,00

Denumirea lotului l)cnumirca
ореrаtоru lui
econtlmic

(]апtitдtс si
uп itltc de
rn:is u r:i

l)гсtu I

unitirr
(1itr:i'I'VА)

prctul total
(liiri l'YА)

Рrс!ui
total

(inclusil,
тчА)

Sегl,iсii poqtale
(rесерtiоrlагса, ti,lttlсat,eit,
Soгtalea. trапSрогtirrе Si
l ivlarea cot,espclnclell1ci)

|)tlstit
i\Irlldovci

(]опlЬгпl

So ]icitall,ii
bene llciat,rrlrti

l25 000,00 l25 000.0()

I)спumirса
oper:rttlrului
cconomic,
(lDNO)

NuInйrtrl
contractului

Data
contractului Cod Сl'V

Vаlоаrса
contractului

'l'сrmепuI dc
r,:rlltbiIitate:r
сопtrасtu Iu iliirii'I'\'A cu

тчл
l)osta
N'ltr ld ovci l5l4-2l10l22 25.0l .2022 6.1l l 0000-() l25 000,00 з l . l2.2022



DARE DE SEAMA

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

Nr. 5 din XS.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorităţii contractante IP USMF ’’Nicolae Testemiţanu”
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1007600000794
Adresa bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 165
Număr de telefon 022205265
Număr de fax
E-mail oficial achizitii@usmf.md
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenum e, telefon, 
e-mail)

Eugenia Gligor

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

□Altele: [Indicaţi]
Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri ■  Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei Băuturi nealcoolice
Cod CPV 15900000-7
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia  
deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din 
cadrul porta lu lu i guvernam ental 
www. mtender. gov. md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1640849385498
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21049485/
Data publicării: 30.12.2021

Platforma de achiziţii publice utilizată ■  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 
■  Licitaţie electronică nCatalog electronic

Sursa de finanţare □ Buget de stat; □ Buget CNAM; nBuget CNAS;
□ Surse externe; nAlte surse: proprii

Valoarea estimată (lei, fă r ă  TVA) 220 738.00

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:
(Se va com pleta în cazul în care au fo s t  solicitate clarificări)

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

mailto:achizitii@usmf.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21049485/


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 num ărul de zile]

5. Până Ia termenul-limită (data 10.01.2022, ora 09:30), au depus oferta 0 ofertanţi:

N r. D e n u m ire a  o p e ra to ru lu i 
econom ic

ID N O
A s o c ia ţ ii/a d m in is t ra t o r ii

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

N r .

d / o

Denumire operator 
economic

Documentele ce 
constituie oferta Documente de calificare

D
U

A
E

O
fe

rt
a

G
a

ra
n

ţi
a

S
p

ec
if

ic
a

ţi
i

S
p

ec
if

ic
a

ţi
i

p
re

ţ

C
er

ti
fi

ca
t 

d
e 

în
re

g
is

tr
a

re

E
x

tr
a

s 
d

in
 

R
eg

is
tr

u
 d

e 

S
ta

l

Ô C
er

ti
fi

ca
t 

d
e 

p
la

tă
 a

__
_i

m
p

o
zi

te
lo

r

S
it

u
a

ţi
i

---
--

:__
D

ec
la

ra
ţi

e

tr
a

n
sp

o
rt

D
ec

la
ra

ţi
e

v
a

la
b

il
it

a
te

Ex
pe

rie
nţ

ă/
co

nt
ra

ct
C

er
ti

fi
ca

t 
d

e 

co
n

fo
rm

it
a

te

(Informaţia p riv ind  denum irea docum entelor prezentate se va indica în conform itate cu cerinţele din 
docum entaţia de atribuire şi se va consem na prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 
când docum entul a fost 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

Corespunde 
rea cu 

cerinţele de 
calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice

------- * --------------------------- -------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* In cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica p re ţu l ofertei finale
(Informaţia p r iv in d  "Corespunderea cu cerinţele de calificare ” şi ”C orespunderea cu specificaţiile  
tehnice ” , se va consem na prin: „ + ” în cazul corespunderii şi p r in  „ - ” 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 rcspingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot ■
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □

2



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 n
(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 denum irea loturilor aferente)

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:
(Se va com pleta 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

13. Reevaluarea ofertelor:
(Se va com pleta în cazul în care ofertele au fo s t  reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor 
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziţie pub ică/acordului-cadru:
D e n u m ire a  lo tu lu i D e n u m ire a

o p e ra to ru lu i
econom ic

C a n tita te  şi 
un itate de m ă su ră

P re ţu l u n ita r  
(fă ră  T V A )

P re ţu l total 
(fă ră  T V A )

P re ţu l total 
( in c lu s iv  T V A )

Anularea procedurii de achiziţie publică:

In temeiul art. 71 a lin .__lit__ .

Argumentare: ______________________

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

D e n u m ire a  o p e ra to ru lu i econom ie D a ta  tra n s m ite r ii M o d a lita te a  de tra n sm ite re

(Informarea operatorilor econom ici im plicaţi în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru  achiziţii se realizează în conform itate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 priv ind  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 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

□  1 1 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau fax □
□  16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau fax □



(Selectaţi term enul de aşteptare respectat. C alcularea term enelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achiziţiile publice, inclusiv a termenelor de aşteptare, se efectuează în conformitate cu 
prevederile TITLU LU I IV C a p ito lu l I  (Calcularea Termenului) al Codului C ivil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorului

economic

întrepri
nderca:

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 la procedura de achiziţie publică au fost aplicate criterii de durabilitate şi s-a încheiat 
contract/contracle pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate)-.

Au fost aplicate criterii pentru achiziţii publice durabile (achiziţii 
verzi)? (DA/NU) 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 senină, grupat 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 con firmă corectitudinea desfăşurării procedurii 
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legide în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

(Nume, Prenume)

4



DдRI,] DЕ SEAMA
clc atrillrrirc l corttractttltti dc achizitii publicc

Nг, 1Il22 din 25 ilпuаriс 2022

l. l)ate ctt ргiчirе l:r аtrtогitдtса сопtrасtапtй:

Derru mireir autoritirtii с()пtr:tсtлп tc Pl,octl ratll гli ( jспсгаl a't Rettubl ic i i Мо l c]crva

Localitate nlun. Ch isinаu
lDN() l 00660 I 00j 865
Arlrcsa bd stelhn cej Маге si sliпt.7з
Nrr пlit r tlc tclclirn 02282 8з 7з
Numirг dc I'lrx 02282 8з 74
li-mail ргос- цеп (ri)ll госu гаtLll,а.I],] d
Аrlгсsа clc iпtсrпеt tvwrv. ргtlсtt гаtLtrа.lпсl
l)сгsоа п а de contirct Meteoglo Victoria

2. Date ctt 1lгir iгс la 1lгllcctltlrir dc ltrillttiгc:

3. Claril'icit ri privintl r|осu nrcnt:rlii (le аtriЬuiгс:
(Se ttt ctlпplalu itl c,ttzttl itt ctlt,e urr.f()sl solic,itпte cluri/ic,йri)

'Гiprrl рrосссl u rii с|е rrtгilruirc:tplic:tte Ссгсгсzt о I'сгtс ]ог clc Dгсt

'l'iprrl tllricctultri contractultti de achizitie/
асоrtlulu i-c:rd ru

Sегч ic ii

()biectu l lch izitici Servicii publice rlе coпlttпica|ii еlесtrопiсе
(iпlеrпеl)

Ctltl СРV 72400000-4
[iх;rtr псrса tlrot iv tl lrt i/tenrcirr lrr i ргiviпсl
trlcgcrelr 1lrtlcetlttгii dc аtгilluiгс (itl сazul
uplicririi allor proc,etlttt,i tfucfu licilatia
tlesc h isri )
|'rocedura de аtriЬrriгс (se l,п iltdica diп
cotlrLtl portulultti guvеrпапlеtllаl
ц ц!r,! !1 | !! lr ! ! ц|:,,ч ( ! 1,, ! | ! 4 )

https : //mtend еr. gov. m d/ten d ers/oc_c]i,_b_.]_tilsl,p' 1,:

VlI)- l(l:i I _j65li069 l _]

Data tlLrbIiciгii: соtll'оrtп Sl;\ RSAP
l)l:ttlilгnra de achizi(ii |)u[)licc шtilizatil achizitii.lrlcl

l'госt,tlttrl l l'crst inclrrsir iп 1rlanul dc
асh izitii рu lrl icc а rr u tclritirlii contr:lct:l пtс

l)a

Link-ul сйtrе planul de achizilii publice publicat:
] LLi 1) :,] 

j 
l)l,( )t:tIl llil1l it. tt ttl"ltlllll tl

Апuп! cle iпtсп(iс 1rrrlllicat iп l]AP (lupti счz,)

https ://tender. gov. md/го/Ьаtэ
'I'chnici ;i instrunrente spccificc cle аtriЬuirе
(lчрri c,az)

Su rsa de l'iп:t пlа rе Btlget de Stat

Valoarcir cstim:rt:l (lei, fйrй TVA) J]0 ()0().(){)

l)lt:r solicit:irii с la r il'ic ir г ilo г



l)еп u пr ire:t o1rerattlru lu i

ссоп о Iп ic
I,iхрuпсгсir succinti :r

solicitirгii tlс cla гifiсlrе
Ехlluпеrе:r srrccin ti а

ritspu nstr ltl i
Data transmite rii

Rczunratul moclificirilor
l)rrlrlicatc iп l];\l'/alte lпi,jlо:rсеlоr clc
iпlсlrпrаrс (l ttpti cuz)
Tcrlneп_lirnitit tlc clcptt пеге 1i clcsch idсгс
а оlЪrtеltlr prelrrngit (tlttpti cuz)

4. NIodificl'rгi ll1lerlttc iп (lосu rrrcn tiltiir de atrilluire:
(Se wt coпlplelct ill c,uzul ill care пч.|rlsl rlperote пodi|icriri)

5. l'iiпit lit tегпrспш1-1itпitir (data l8 i:rпrrагiе 2022, trra 1,1:()()),:r lbst tleprrsir 1оlЪгtir:

6. lпIЬгпrаtii 1rгiчiпd ol'crtclc r|cllusc ;i tltlcumcntcle tlc саlifiсагс ;i аlЫспtе l)tJAll
l)гc/(llllll( llc ci'lll,c r l 

1 
l r,. t 

, 

l t l t l t 
, 
i i (.((,Il (,lll ici:

(Iп/Ьrmа|iа priviпd dепuпlirеа dосuпlепlеlоr prezeпlale se vа iпdiса iп сопfоrmilаlе cu сеriп!еlа
diп dосumепlаliа de alribuil^e ;i ьс уLt L,опsеlппа ]ll,iп: рrсz(пtаt, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (iп
cazul сiпd dосuпlепtul а,fbst рrеzепlаl, dаr пLI coresptmdeceriпlelot, da cali|icare)

Dсп u пr iгс:t tllleratorilor economici lDNO Asclciatii/atl пriп istrlrtorii
S.л.,,M()L,гEt,ECoN,I" ]0026000488зб А Iехапdгu C]iLrbLrc

I)еп u пt irс (locu mспt
Dсп u пl iгсlt оllсгаtогu ltl i

ссопопtiс

S.л,,NloLD1,iJI-IaCoNl"
f)осu пlсп tclc се constituic ol'ertlt

(Se vct coпsttll,tct рriп: Dre|,elllol, пepl,ezelllпt, пч соrеSDuп.lе)
Ргорtt псrеll teh п icit +

Ргоllu пеrеа fin tt ncia rtl +

DtIлIi +

Grrrrrn(irr репtru ofcгtil +

(_'сгсгс dc рагtiсiраге l

I)ссIага! ic 1lгiчiпd valabiIitatca оlсгtсi +

[)есlагаtiе ргiчiпd ссlпl'iгпlаl,са idcIltitatii [rепеllсiагilог elbctir i I

Dor, atla iпгсцistгirгi i 1lсгsоапеi .iLrгidiсе -1-

Indep|inirea obligaliilor de platб а impoziteloг, taxelor gi сопtгiЬuliiIог
de asigLlriri sociale

+

Licenta de activitate (sau actul се сопfl[mй dгерtul opeгatorultti есопопliс se

presteze/livгeze sегчi ci ile/bunulile solicitate)

+



7. lпlЬгrпаtil ргir,iпd coresllrrntleгea tllЪгtсlоl,сll ссгiп{еlс s()licitatc:

'' iп cctzul ulilizйl,ii liciltttiei еlеr:lrопiL:а ,sa l,cl irtcliul llt,cIt.tl о|сrtсi,|iпt.tIс
(lп|Ьrпlа!iч 1lt,il,iпсl "('сlrсsllttпlаrаu c:tt t:el,illIcfc tlc с:чlifiс,чrс" .s,i " ('rtа.уlчпdсrсч c,tt

slleci|iculiilc lс]lпiсе" , \а |(l L,()11,\e|],1l1u 1lгitt. ,, l " itt c,ct:t.tl c,ora,sllttllclcгii 1i рriп ,,-" itl c,tl:u]
песrл,с.s:рttпdсrii)

8. l'епtrrr elucit|area uпог neclaritilti satt сtlпfirmаrеil uпtlr dltc privind сtlгеsрttпtlсгеа
оIЪrtсi cu сегiпtеlе stalrilitc iп dOcumentatia dc rrtгil)uire ( inclrrsive justificrrrca 1rre{ului
:lllorm2ll dc scllzut) s-a solicitrti:

9, ()l'crtantii гcspinsi/dcscalificati :

l)сп tt пr ireir ttрегllt()гtl lu i

ectlntlnr ic
Nltltivtl I respingcrii/descl lificirгii

10. tVItldalitatea dc tlvlluare:r оlЪгtеIог:
[)спtгLt Lttt singtlг l01

1l. Сritсriul tle trtrilruiгc aplic:rt:

I)re[ul ccl mai scizttt

1 2. llcevllltta геlt tll'crtclor:
(Se l,tt c:tlttlplela ilt cazLtl iп с,аrа o|erlele r1.1.fosl reevlllltle repelol)

NIotiуul rссr,д ltrit гii
tllЪгtсlоr
N'I otlificir rilе о ре га tc

13. in rrrrnll схlпriпirгi, cvaluiгii si сопlраr:irii оlЪrtсltlг tlcpuscl iп cadrul 1rгоссdurii tlc
:r tгiЬu irc s-ir dccis:

Atribuirca contl,actului dc lrcIlizitic pu blicit/:tcoгdu lu i-с:rtlru:

Dепumirеа
lotului

Dспttmirса
сlреrаtогului cconomic

Рrс{u l
ol'ertei

(lirir ТVА)*

cantit:rte si
ll п it:rtcdc

nr il s rr гir ( litri)

(Jоrеs ptt ntl
еrеil ctl
сеriп(сlс rlc
са lifica гtl

(Jогеsрu п

dегеа ctt
spccific.lti
ilc tehnice

Servicii ptt blit,e
tle cottt ult ico|ii
еlесlrопitе
(iпlсrп el)

S.л
,,м()LI)TEl,Е(]()M" 4l б 1 66.61 500 l20,00

+ +

Datrr
stllicit:iгii

O1lcr:tto
rul

ectlntlnri
с

Inlilrrnati:r
stlIicitatir

Ilezrn:tttt l rrisрu nstr l ll i о регаtOrtl lu i ссопопr ic



Dепumirеа
lotului

Denurnirca
operatclrului

cconcrmic

cantitatc
;i unitate

с|с

lnirsu ril

рrеtul rr п it:rr
(tiirl't'l'VД)

pretul total
(tirП ТVД)

Рrеlul total
(iпсlusiч'ГVД)

Seryicii
рuЬliса le
coпlLtпicaIii
еlесlrоп ic,e

(iпlеrпеt)

S.A
,,MoLDTELECoM" lLrп i

31 730,56 l|6 7 6(1,6"| 500 l20.00

l;1. IпIоrпlitrеа орсrаtсlгilог economici tlсsрrс deciziilc gruрului dc luсru репtru achizi(ii:

Dcll tltT irеа operirloгLtlLti
ectlllоп,t iс

Dala tгапsпr iterii 11llciaIi|atca clc tгап stT itсгс

S.A,,\I ()l- l)'l' l! L I,](]() N,'I "
l8 iапuагiе 2022 sсrisоаrеа dc iп lilгll,tагс

пг. l5/4-2-9di22-02

(Iпfоrmаrао operalorilor ec,ottclпlici iпlрliсч!iiп рrоl,еlпrч la пlriЬчirа lespre lat,i1,iile grчрului
rte luсrч репlrч uchizilii sc reali1ealti itl c,ott|brпilolc сч prevulerile at,l. -1 l пl Legii пr. l 3l diп
-l iulie 2l)l5 priviпd achizi|iile publice)

l 5.'I'егпrепu l tIc :tltcptrrrc репtгu iпсhсiсгса сопtrасtп ltti :

(Seleclati lаrпепttt le оslерlчrс rcspeclol. Спlсulаrеа lеrпrcпеlоr prevrizule la Legeo пr, I-1l
diп .1 iulie 20I5 priviпd ucltizi|iilc publice, ittclusiy а lеrпепеlоr lc o|leplore, se cfeclttcazd iп
tTlп.forпitate cLt preverlerile '1-1TLULUI IV Cпpilolttl I (С'пlсulаrеп 'l'еrпч:ttulчi) ol Cotlului
Civil пl Republitii ll|oltlova).

l 6.Ctlntractrrl ilс rclrizi(ic/ttctlI,tlttl-caclru inchcirtt :

In саzuliп citrt, r,aloaгc:t estiIrlati ir

contrirctultliestc пl:ti пt icit rlecit
1rr:rgrrrile previrzutc la art. 2 :rlin. (3) :rl

l,cgii пr. l]l din 3 iulic 2015 privincl
aclt izitiile 1lrrЫice

/ (l ,tjlе iп cltzttl trапsпritегii сtlпruпiсilгii
р гilr

ltt i j lr rltcr., (,l(,cl 1,1)l| i(,(, si,slt tl l'lt х

l l zile iп cazul пеtг:rпsmitсrii cornunic:lrii рriп
rniiloacc еlесtrопiсе si/s:tu lit х tll

lп cazul iп слгс r,аlоlrеа estinratit tt

c()ll l r:lcl lllui cstc (цillii чlttl lttlti tltlt l,c

decit ргаguгilс 1rrcl,1'rzute la l гt. 2 lllilt.
(З) al t.cgii lrr. 1Jl tlin 3 ilrlie 20I5
pгir,intl aclr izitiilc tl rr blicc

l l zilc iп cazttl tr:tпsпritсгii ctlrnunicirгii рriп
nriiltlace сlссtгtlпiсе si/sau litx гl

Iб zilc iп citzul псtгапsпritегii сtlmuпiсitгii ;rгiп
nri.iloace сlссtголiсс 1i/s.tu litx п

Dепumirеа operatorului
economic

\uпll:irttl

;i tlltta
соп trllcl ultl i/

ltcltгdultti-
сll(lгll

Cod СРV

vllоltгеtt cOntl,actului
Тсrшсп de

уа la bilitatc ll
contr|lcttllui/т.rгз l VA

illc]ttsiv
,l,VA

S.A
,,NIo Ll)1,[t l. ICONI,

15l4-2l|1l22

din 25.01.2022
72400000-4 1lб 766,61 5()0 l20,00 з 1.12.2022



l7.Iпl'оrmа{iа privind lchizilii publice durаЬilе (achizilii ч erzi) (пtbriccl ittlii .se

coпtplclcttzit tloar iп cctzttl ill care lч рrrrcаdпr(l (le uchizi!ic pttlllic:й att |bsl apllcale сгilсt,ii
dc c]urtlbilitttle si s,tt iпсhеiаl соlllrасl/сопlгuсlс pe1,1lгLl lol,/!rllltri рспlrlt cura чч |il.sl
uplic,ale c,rilarii clc tlпrчh ilitu le ):

Рriп рrсzспtч rlure le saumri, grupul da lчс,rч det,luri L,ar letlllelluI le u,\lapllra рспlrч iпсltаiаrаl
0tira!пlцi/coпtruclclor iпdiсцlа ! |0Sl t,esPcclul (схсе|lапd cazurile Irсчйzчtа da arl. 32 ulitt. (3) чI
Lcgii пr. 13l tliп -l iuIic 20I 5 priviпtl uchiziliilc puhli(,e ), prcultll si c,ti iп счz.чl tlepuпerii coltlesluliilol,
si/suu tec:cplittпtit,ii ruyturlcIor tlе tttoпitori7ura, чсачSlсц цtl ,|0Sl с,\llпliпчlа |i SOluliollule.

Рriп рrеzепlп rlura lc sачпtti, grupul le Iцсrц рапtщ ucltizi|ii соп,|irппi corecliluliпcu tles|iisurLirii
pro<,adurii lc фizi|iе,,|ilpl pelllt,ц счrа роl1,1i risрчпlеrе t,оп|оrпt prevuIcriIor legula iп vigoura.

Cltnduciitoгttl gгulrului tlс luсru репtrtt achizitii:

}tlrссl l)INlITllAS

ДLr tЪst apIicatc сritсrii рспtгLr achizitii рtrЫiсс dtrгаЬilс (achrzilii чсгzi)? NI/

Vаlоаrеа de achizi!ie cu ТVА din contrac' contl,acte а lotu lrri/loturilor репtru саге
аu fost aplicate criterii de durabilitate (Jei MD):

CodLtl CI'V al lоtLrlLri/]оtLrгilог репtгп cal,c au tЪst aplicate сгitегii de duгаЬilitаtе:

Сritеriul de atribui[e репtгu lotu1/loturile релtгu саrе аu fost aplicate сгitеrii de
durabilitate:

/,\



I.

DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizifii publice/acordului-cadru

Nr. I din 24.01.2022

Date cu privire la autoritatea contractantl:

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

[r. Date cu privire la contractul de achizi{ie/acordul-cadru:

Denumirea autorititii contractante IPLT?A "Mihail Berezovschi"
Localitate Mun. Chisindu
IDNO 1016620007582
Adresa str. Igor Vieru 15/4

Numir de telefon 022484191
Numir de fax
E-mail oficial berezovskiliceu@qmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Braga Irina
02248419r

Tipul procedurii de achizifie Cererea ofertelor de prefuri r
Licitatie deschisd I Altele:

Obiectul achizitiei Servicii de alimentare a elevilor din cadrul
IPLTPA "Mihail Berezovschi", pentru perioada
t0.0 | .2022-3 | .t2.2022

Cod CPV 5ss00000-s
Valoarea estimatfl a achizitiei 2 180 934.00
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cqdrul
p ort alului guvernamental www, mtender. gov. md)

Nr: MD-1638994668443
Link:
httos : I I achiziti i . md /rolnubli c I ten der I 2 I 04 8 3 I 6/

Data publicirii anuntului de oarticinare 08.r2.202r
Data (datele) gi referinfa (referin{ele) publicirilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se refer[ anun{ul
respectiv (dupd caz)

Tipul contractului de achizifie/acordului-cadru Bunuri n Servicii I Lucrdri a

Contractul de achizifie/acordul-cadru se referl la un
proiect Ei/sau program finan{at din fonduri ale
Uniunii EuroDene

Nul Dan

Sursa de finan{are Buget de stat I Buget CNAM r
Buget CNAS n Surse externe tr

Alte surse:
Data deciziei de atribuire a contractului de achizitie/
acordului-cadru

Decizianr. 1 din 10.01.2022

Denumirea oneratorului economic SRL "Savuros Prim"
Nr. gi data contractului de achizitie/acordului-cadru Nr: 6

Data: 18.0L2022
Valoarea contractului de achizifie/acordului-cadru Fdrd TVA: 2 180 934,00 lei

Inclusiv TVA: 2 180 934.00 lei
Termen de valabilitate 3r.12.2022
Termen de executie | 8.0 1 .2022-3 | .12.2022

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



Tipul modificlrilor Micgorarea valorii contractului I
Majorarea valorii contractului I
Mo dificarea termenului de execu tar e I liv r ar e I
prestare n
Modificarea termenului de valabilitate I
Rezelierea contractului r
Altele:

Temeiul juridic Legea nr. 13 | 12015, arL. 7 6, alin. 7 .

Cre;terea prelului in urma modificirii (dupd caz) Se micAoreazd valoarea contractului de
prestdri de servicii cu - 59 034,00 lei.

Modificarea anterioard a contractului de achizitii
publice/acordului-cadru (dupd c az)

Anterior nu au fost efectuate careva
modifi cdri a contractului

Alte informalii relevante

V. Descrierea achizi{iei inainte ;i dupl modificare:
(Se vor indica natura Si amploarea lucrdrilor, natura Si cantitatea sau valoarea bunurilor, natura ;i amploarea
serviciilor)

in scopul organizdriiprocesului de alimentafie a elevilor in IP LT PA "Mihail Berezovschi" pentru
anul2022, de cdtre autoritatea contractantd a fost organizatd,procedura de achizilie nr. LP MTender ID
- MD-l638994668443, cdqtigdtor fiind desemnat SRL "Savuros Prim".

VI. Descrierea circumstan(elor care au ficut necesarl modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modfficdrii contractului de achizilie/acordului-cadru)

Potrivit planului provizoriu pentru anul 2022 de achizilii publice, al IPLTPA ,,Mihail
Berezovschi", in anul 2021 s-a planificat suma de 2180 934,00 lei pentru achizilionarea
serviciilor de alimentalie a elevilor, dar, in 2022 a fost alocatd suma 2 121 900,00 lei, adica cu
59 034,00 lei mai pufin, fapt ce a generat necesitatea de a micqora valoarea contractului conform
mij loacelor financiare disponibile.

VII. Rezultatele examinirii:

in baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilie/acordului-cadru nr. 6
din 18.01 .2022, a fost incheiat acordul adiJional nr. 1 din 24.0I.2022, privind micgorarea valorii
contractului de prestdri de servicii, pentru serviciile de alimentatie a elevilor din IPLTPA ,,Mihail
Berezovschi", incheiat intre IPLTPA,,Mihail Berezovschi" in calitate de autoritate contractanta si SRL
"Savuros Prim" in calitate de prestator.

Conducltorul grupului de lucru:

-BEREZOVSCHI

ice: mun. ChiSindu, Sos. HinceSti, 53; tel.: 022-820-703;fm: 022-820-728;
. gov. md ; www. t ender. gov. m d

Denumire operator
economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital striin

Nr; qi data acordului
adi.tional

Valoarea modificirilor (dupd caz)

FirE TVA Inclusiv TVA

SRL "Savuros Prim" Cu capital
autohton

I 24.01.2022 - 59 034,00 - 59 034,00

pentru Solulionarea Contestaliilor: mun. ChiSindu, bd. $tefan cel Mare Si Sfdnt, I24 et. 4; tel.:022-820-



DARE DЕ SЕАМД
privind modifi саrеа contractuIui

de achizilii publice

},jг, ocds-b j ii cip l -N4D- l 5 8(l 8 5 8989 9 62-4 ct iп 3 0, 12.2021

I. Date cu рriчirе l:l autori

II. Date cu privire lir рrосеdurа de achiziti

l{I. Date cu рriчirе lx ссlпtгасtul cie achizitie/acordul-cad

u rl lrе autorltatea coIltractanta
Denumirea autoritйtii сопtдrсtапtе
Localitate

IS. ,,Administratia de Stat а Drчmurilоr''
fiID 2004. -un. еt,Ьl*тлN,I

IDNo l003600023559
Adresa шuп. Chiginйu, str. Bucuriei. 12 а
Numir de telefon azz 223|79
Numir de 1Ъх {J22 746249
E-mail oficial achizitiiСa)asd.md
Adresa de iпtеrпеt www.asd.md
реrsоапа de contact cristina Сечdаr

[t. Lrate сц рrlYlrе la l)r0ceouri
Tipul рrосеdurii de aclrizJtie _ _ _

ОЬiесtul achizi{iei

Cod СР\'
vаlоаrеа cstimati а achizitiei

0с acnlzltle_:
I.icitatie publica .-
l-rrсrйri de reparatie а podului ре drumul G71 R3 -
liлtочецЦ Bйcioi * Singera * rc
{.1ztl!QQ! :.-
б J33 500.00

Nr. qi link-ul procedurii (se vct iпdiса
с{iп саdпtl porlalulti sLtt,t,l,пumcпlttl
лцlуw. lttl е п,dеr, gov. lпd)

N г: ocds-b3rvdp1 -МD-158б858989962
l, i nlt : https ://rтtепdеr, gov.rnd/tenders/ocds-bЗwdp 1 -MD-
l 5 868 5 B989962'/tab:contract-notice

Data рчЬliсйrii апuп{шlrri de
pil_t,tic,ipare

l1.04.2020

Data (datele) 9i rеfеriп{а (rеiЫiп{еlе)
publicirilor апtеriоаrе irl Jurпаlul
Olicial al Uniunii Еurорепе privind
proiectul (proiectele) la саrе se rеfеrй
anutttul resnectiv lduod cttzl

ale cu t)rl\ tге lii colltracltl cie аспиltlе/а, оrOul-саоru
Tipul contractului de
ach izitie/acord u lu i-cacl ru
Contrirctul de achizi{ie/actlгc|tll-caclru
se rеl'еri la чп proiect si/sau рrоgrаm
finan{at din fonduri дlс Uniunii
Еu rollelie

вtlIluгi п sеrчiсii п Luсrйri п

5ц: Uu о

stl гstt de l'ittirntare Bi"iget de stat п l3uget CNAM п
[}uget CNAS п Sursе ехtеrпе п
Alte sr-rrse:1 Programul priviпd repartizarea mijloacelor
fопdului rutier репtru drumuri publice па{iопаlе
Dепtru апul 202()/

I)ata deciziei de atri}rmire а
сопtrасtului de achizitie/ llcordului-
cadrrt
Dепumiгеа ореrаtоrчlui ecotlolnic

28,05.2020

.S.tt.t*t,i"Ou ni,
}lr. qi data сопtrасtului de
achizitie/acordu lчi-саdrч

Nг: 06-141206
Data: 09.06,2020

vаlоаrеа contractului de
ach izi tie/acrrrd ului-cacl гu

Fiгй ТVА: 7 з09 51З.30
Iпсlusiч ТVА: 8 771 415,96

теrmеп de valabilitate РАпё la rесеDt а f'ina[6
Terlnel!,rle executie 3 l . l2.202l

IV. Date сu рriчirе ia lllodilic:"irilc песеsаrе а fi еlЪсtuаtе:



TemeiuI juridic

Modilicarea апtеriоаri а ci,liiractultri
de achizitii pшblice/acorclirlui-cadru
(сluрёt caz)

ýtiс9оrаrеа чаlоrii contractului п
\4а.jоrаrеа чаlогii сопtгасtului п
\'Iodiflcarea termenLtlui de ехесutаrе/ liчrаrе/ prestare п
vlodiflcarea termenului de valabilitate п
Itezilierea contraotului п
Lcgea пr. ]3] diп 03.07.20]5 priviпd achizi|iile publice,
,,,l .-!J1__

С rеqtсrytj1_Iglцl_!Цjдlц],t ц ii,ilЦjSgi{Ц
,,!i1l сliп 23.]2.202() рriчiпd preluпgirea tеrmепului de
execulie.
А;12 diп 07.0.1.2021 priviпd modificarea yalorii
coпlractttlui.

modificarea yalorit
с,о пtrслсlчlъti,

Y. Descrierea achi:-iliei iпitinte 9i с"iuрй modificare:
Сопtгасtr-rl de achizilie incheiat este il,t ргосеs сiе execulie.

vI. Descrierea circumstantelor саrе аu fйсut песеsаri modificarea:
iпЬаzарrосеsuiui чегЬаl din2U.12.2|J21, grrrpul delucrutehnicincomponenla: TatianaRogovei,ýef,
Diгесliе imрlеmепtаrе ргоiесtе at i.S...ДSt)". Igоr Galeamov, Diгеоtоr ý.K.t-. ,,Irinda Ргim", Anatolie
С)mеlсо, lrrgiпег-qеf ргоiесt S.A, ..INl'EXl,J,\UCA". Vlаdimiг Costev, responsabil tehnic al i.S,
..ASD", а ехаmiпаt, cu iе9iгеа la fir(a loculLri, situalia la obiectr-rl ,.Lr.rсг5ri de rераrаliе а podului ре
dгumr:l G7l RЗ - Ialove1,1i- l]iicioi - Siiпgега li.2, km 2" si aLt constatat urmйtоаrеlе:
iпlосuiгеа irпЬгiсёmiпtеi rutiеге cirn betoгr asirrltic lаtгоtuагеlе de ре pod cu beton ciment В30
Wб 9i ехсludегеа Ьоrdurilог рrеlЪЬгiсаtе cLt ехеоutаrеа [оr din beton monolit,
l,a execrrlia dгutntrlui tеmроrаrг сlе осоliге, s-iru utilizat levi рrе{Ъlэriсаtе din beton аrmаt vechi, аsttЪl.
s-au регсерLlt dоаг cl-reltuieli de iпсiгсаге/dеsсЙгсаге Ei trапsроrlаrе а eiementelor рrеfаЬriсаtе. in acest
sens, utilizагеа tечilог noi din betotr агmаt ргеfаЬгiсаt рrечйzutе iп proiectul de execulie este inutil6, са
Llгlтlаге se l]горLlIlе ехс[udегеа lог,
Stгйmutагеа геlеlеlог de tclecotltLrnicalii
luсгu, astlЪl. se pl,opulle ехсludегеа lог,

llll s-il executat, intrucAt de fЪрt acestea пu iпtrd in zona de

Рriп uгmаге а lbst intocrrrit devizr.rl de cheltuieli репtгu volumele de luсrйri care Llrmeazё, а fi excluse
din devizul gепеrа1, Aceste mаtегiаlе sеrчеsс dгерt bazб pentru intocmirea unui Асоrd Adiliona1 in
scopu1 ехсludегii ltlсrйгilог neexectltate 9i fiпаIizегеа luсrйrilоr la acest obiect.
Са геzi;ltаt al situaliei constatate. tir-rAnd collt de ргечеdеrilе Legii privind achiziliile publice 131/2015
агt. 76, aI. 7(2), dаr gi ргеr,сdсгilе соt-ttгасtuаlе, grupul de luсru stabileqte necesitatea ореrйrii
пlосliflсirгiiог iп соrltгасtul de апtгергiza] се {irle de mоdiflсагеа чаlоrii acestora, prin incheierea
Acordr-rlLri Adilional pгivirld rтосiiilсагеа чаlогii сопtгасtuаlе, сопtЬгm devizului ia prelurile of-ertei
adjudecate, Репtгц luсг5rilе геаlizаtе cLl iпtАгziеге. Апtrерrепоrul poarlб гlsрuпdеrе сопfопт
рrечеdегilоr сопtгасtuаlе.

VII. Rczultatele exauli:ll'erii:
Iп гezultatlrl ехаmiпйгii necesittrtiloг cie гrlоditiсаrе а contгactlllrri de achizitie s-a decis incheierea
асогdul aditional пr.4 diri 30.12.202 l ргiviпd moditlcarea чаlогii сопtгасtului.

Denumire ореrаtоr еtопоmiс

Соlrduейttlrшl gruрului cle lшt:гtд: truгiе Pasa

F200

Дgеп|iа Ac:hiziIii Pttblice; пlttll, (|htqiпr7r, ,tc.,.r. гlittс,еsli, 53, tеГ:|;а2,2r8/0,;70ýjjаi 022-820-728;
e-mcli/: baptl,teпder.gov.mcl; y;li,ll,.!eпdel,.go.,,,пc{ '''' , , ',l ...;,, :.

Аgепliа ь!а!iопаld peпtrtt Solttliorlare(t Сrlпlе,чlttliilоr; muп. Сhi;iпdu;',Ьd:'$761оп cel Mare;i Sfапt,
l21 el. 1: lеl..022-820-б52, /(tx. 022-820-б5 ], с-пlаil: сопtеslсtlii@апsс,md; v,л,уту.апsс.md



I.

DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr. 3 din 2l ianuarie2022

Date cu privire la autoritatea contractanti:

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

IIr. Date cu privire la contractul de achizi(ie/acordul-cadru:

D enumirea autorit[tii contractante IMSP Spitalul Raional Cahul

Localitate Mun.Cahul
1009603003860
Str.stefan cel Mare,23
029912-24-48

"Num[r de]fiax
:i !i;'

s r. cahul. antrcamera@gmail . com

Adresa de internet Spital.md

Persoana de contact
mume, prenume, lele.fon, e'mail)

Arteni T atiana, tel.07 67 001 12, e-

mail : office. srcahul(E gmail. com

finuf procedurii de achizitie Licitatie deschis[
Produse alimentare pentru octombrie - martie

2022.

Cotl CPV , , 1 s800000-6

Valoarea estimati a achizi(iei 1 161 000.00
Nr: ocds-b3wdp 1 -MD -I 627 3 69381 281

Link:
https ://achi zitit.mdho lpublic/tend er I 21 0 4238 4 I

Data publipirii anunfului de participare 27.07.2021

Bunuri n

Nur

Buget CNAM n

Diit i'ile atribuire a contractului d.9

achiz ului-cadru
07 septembrte 2021

operatorului economic CC Nivali-Prod SRL

Nr. qi dal;a contractului de achizi{ie/acordului-
cadru

Nr:187
Data:L{.09.2021
Fdrd TVA: 134 000.00

Inclusiv TVA: 160 800,00

Termen de Vdlabititate 31.03.2022

Termen de execu{ie 31.03.2022

ry. Date cu privire la modificirile necesare a fi efectuate:

ilul modificfirilor "'i' 
"it,:-' 

-'":''i' .' .:':'::' I Majorarea valorii contractului I



V. Descrierea achizi{iei inainte 9i dup[ modificare:

(Se vor indica naturq ;i amptoarea lucrdrilor, iatura Si cantitatea sau valoarea bunurilor, natura Si amploarea

serviciilor)
1"r"""|t^rtul desfdgurdrii procedurii de achizilie LP nr. ocds-b3wdp r-M'D-1627369387287 din 20'08'2021 a fost

incheiat contract nr. lg7 din 14.09.202t dintie IMSP SR Cahul 9i SRL CC Nivali-Prod privind achizilionarea

oroduselor alimentare (Lotul 8: Produse de origine animal6, came):

VI. I)escrierea circumstan(elor care au flcut necesari modificarea:

nfi internafi. Reiegind

s majorarea cantitifli
ial.

VII. Rezultateleexaminlrii:

inbazadeciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilie/acordului-cadru nr.l din 20.0r.2022 a

fost incheiat acordul adilional privind majorarea valorii in contract.

intreprinderea:
.Cu capital

r,,'' Cu capital; :,:,

. mixt/asociere/
Cu capital strlin

SRL i-Prod Capital autohton Nr.1 20.0r.2022 154 100.00 184 920,00

C I ului de lucru:

€ c/) t|+-
L,$.

(Nume, Prenume)

AgenliaAchizilii Publice: mun. ChiSindu, Sos. HtnceSti,

e-mail : bap@tender. gov.md; www.tender. gov.md

Agen\i a N al ional d p entru S oluli onar e q C o nt e s t al i il or : mun. C hi; indu,

652 ; fax: 022-820-65 I ; e-mail: contestatii@ansc'md; www.ansc.md

53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

bd. $tefun cel Mare Si Sfdnt, 124 et. 4; tel.:022-820-

Denumirea bunurilor
gi/sau a serviciiior

Cantitatea
achizi!ionatd

Cantitatea
ma.;oratd

Dref

unltar
(ftra
TVA)

Pre{

unitar (cu

TVA)

Suma
Iara
TVA

Suma
cu TVA

Suma
IaJA

TVA
maioratd

Suma
cu TVA
majoratd

Piept de pui refrigerat 1200 Ke 1380 kg 69,00 69000,00 82800,00 79350,00 95220.00

Gambe de gSind refrigerate 2000 Kg 2300 kg ?t {n 39,00 6s000,00 78000,00 74750,00 89700,00

Total 134 000,00 160 800.00 154 100,00 184 920,00
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