
DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice Nr. 1/2021 din 09.03.2021

08 august 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractant[:

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

ilI. Date cu privire la contractul de achizi{ie/acordul-cadru:

ry. Date cu privire la modificirile necesare a fi efectuate:

Denumirea autoritfltii contractante Pretura sectorului Bu iucani

Localitate Mun. Clrisindu

IDNO r 00760 I 009509
Adresa Str. Mihai Yiteazul.2
Numir de telefon 022295217 . 022295079

Numlr de fax 022295069

E-mail oficial buiucani@pmc.md

Adresa de internet www.buiucani.md

Persoana de contact
(nume, prenunrc, tele/bn, e-ntail)

Zglav oc Daniela, 068240 107,
e-m ai 1 : daniela.zglavoc@m ai l. ru

Tipul rlrocedurii de achizitie Licitatie deschisS

Obiectul achizi{iei Servicii pentru conceptul restabilirii
i nfrastructuri i stradale (accesele pietonale din
str. Liviu Deleanu, sectorul Buiucani, mun.

Chisiniu)
Cod CPV 45200000-9

Valoarea estimatd a achizi(iei 4.5 89.99

Nr. qi link-ul procedurii N r: ocds-b3 wdol-MD-l 6125327 07 209

Link: link.M-fender

Data publicf,rii anuntului de participare 05.02.2021

Data (datele) qi referin{a (referin(ele) publiclrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privintl proiectul (proiectele) la care se referl anun(ul
respectiv

Tipul contractului de achizifie Bunuri r Servicii n Lucrflri I
Contractul de achizi{ie se referi la un proiect qi/sau

Drosram finantat din fonduri ale Uniunii Europene
Nun Dan

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

Data deciziei de atribuire a contractului de achizi(ie 25.02.2021

Denumirea operatorului economic SC ''LUXGAZ" SRL

Nr. qi data contractului de achizi{ie Nr: 1/2021

Data: 09 martie 2021

Valoarea contractului de achizilie Fdr[ TVA: 3 978 726.25

fnclusiv TVA: 4 774 471.50

Termen de valabilitate 3 I decembrie 2022

Termen de executie 7 luni

I l .vl lc$orarca va l()rll tu"t' o't' "'" "
| ' 

'yoln1u1g4ralorii contractului



Modificarea termenului de executare I livrarel
prestare n
Modificarea termenului de valabilitate n
Rezelierea contractului n
Altele:

Temeiul juridic A,rt.16 alin. (7), pct.l lit. a), c), pct,2 lit. a), b), c)
Lesea 13112015 privind achizitiile publice

Cresterea pretului in urma modificlrii 5 231 485 lei
Valoarea initiala a contractului in sumd de
4774471.50lei s-a majorat cu suma de 154350,77
lei in baza acordului aditional nr. 1 din 3 martie2022

Alte informa{ii relevante Majorarea valorii este de 9,58o din valoarea inilialE
a contractului

Descrierea achizi{iei inainte Ei dupl modificare:
a. Amenajarea teritoriului ( Amenajare parcare) :

imbr[cdminte de beton asfaltic cu agregare mare, executatdlacald, in grosime de 6,0 cm, cu a$ternere

mecanic6;

Amorsarea suprafa{elor straturilor debazd in vederea apliclrii unui strat de beton asfaltic;

imbr6ciminte de beton asfaltic cu agregate m6runte, executatl la cald, in grosime de 4,0 cm, aqternere

mecanic[.

VI. Descrierea circumstan(elor care au lEcut necesar[ modificarea:
- se considerd necesard achizilionarea de la Antreprenor a unor lucrdri suplimentare, care nu au fost

incluse in contractul inilial, dar care au devenit strict necesare pentru indeplinirea acestuia.

VII. Rezultateleexaminlrii:
inbaza deciziei grupului de lucru pentru achizilii, de modificare a contractului de achizi{ie publicd Nr. 1 din

09.03.2021a fost incheiat acordul adilional Nr. 2 din 08.08.2022 privind:

Majorarea valorii contractului de antreprizi Nr. l/202 1 din 09.03.202 I .

v.

Nr. qi data acordului
adi{ional

SC "Luxgaz" SRL Cu capital autohton 2t2022 08.08.22 380844.59 lei 45701 3,50 lei

Conducitorul grupului de lucru:

l -xac n tr' : I )cu te h 7-glttr tt
lrl:06821011):
l. nw I : h u i ttLt!11:!!14!.. ncl

(Semndtura)

I 24 et, 4; tel.:022-820-

Modilicarea anterioarl a contractului de achizi{ii
publice

Denumire
operator economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu canital striin

Valoarea morlific[rilor

Flr[ TVA Inclusiv TVA

mun. ChiSindu, qos. Hince;ti, 53; tel.: 022-820-703;fm: 022-820-728;
www.tender.gov.md

pentru Solulionarea Contestaliilor: mun. ChiSindu, bd' $tefun cel Mare Si Sfdnt'

652 ; fax: 022-820-65 I ; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md



DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizifii publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 08.08.2022

Date cu privire la autoritatea contractantl:

II. Date cu privire la procedura de achizifie:

Ill.Datecuprivirelamodiliclrilenecesareafiefectuate:

PrimdriaDenumirea autoriti{ii contractante

1007601009439
Str.Stefan cel Mare nr.53

0237-77-2-36
0237-77-2-25

Bujoreanu Valeriu

v.buior@mail.ru
ffie, prenume, telefon, e'

Cel mai mic Pre{ ofiprl ptr*durii de atribuire aplicate

@ctului de achizi{ie/

ei de coPii din
-Obiectul achizi{iei

ffiegeal3ll2ol5@iului privind alegerea

pii*O.tr de atribuire. (i: .'::"1 aplicdrii altor

a din cadrul

portalului gtvernamental www'mtender' gov'md)

n achizitii.md;

Procedura a fost inclusl in planul de achizi{ii

publice a autoritl{ii contractante
lice Publicat:

@atinBAP (dupdcaz)
Link-ul:
oLicitalie elecffonicl

Tilntct St t"strumente specifice de atribuire

Sursa de finan
855694,28 MDLVaf""*" 

"sttttate-f 
ei, inclusive TVA)

M"j"t-." ttorii contractului n
Tipul modificirilor



Cregterea prefului in urma modificilni (dupd
ca4

Prelul actualizat: 939 344,92 MDL inclusiv
rVA 156 557,48 lei MD

Modificarea anterioari ^ contractului de
achizi{ii publice/acordului-cadru (dupd caz)

[Se vor indica toate modificdrile operate anterior
Si valoarea acestoral

Alte informa(ii relevante

Descrierea achizifiei inainte qi dupl modificare:

(Se vor indica natura Si amploarea lucrdrilor, naturo Si cantitatea sau valoarea bunurilor, natura Si amploarea
serviciilor)

Se modific[ valoarea contractului in baza "Procesului-verbal de constatare nr.l privind constatarea
volumelor de lucrlri executate addugitor: valoare lucririlor adiug[tor executate este de tZ eSO,Aq Lei MDL
inclusiv TVA 13 94l,77leiMDL.

Descrierea circumstanfelor care au ficut necesari modificarea:

Prin procesul verbal de constatare nr.l privind constatarea volumelor de lucrdri executate addugdtor, care au
fost inregistrate pe parcursul executdrii lucrdrilor, in rezultatul adaptdrii proiectului la situalia de facto la
obiectiv cdt Si tn urma solicitdrii antreprenorului, oprobate de proieciant Sibeneficiar. Lucrdriie addigdtoare
sunt transpuse in Devizul de cheltuieli.

Rezultatele examinirii:

inbazadeciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilie/acordului-cadru nr.l din 08.08..2022
s-a decis: Majorarea valorii contractului o

_r

2

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
masura

Preful unitar
(fIrn TVA)

Preful total
(fIrE TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Termoizolarea
fafadelor
gridinifei de
copii din s.

PInIsesti

SRL
CONSTRUCTIV
GRUP

Lucriri 782,787,44 lei
MD

782,797,44
lei MD

939 344,92
lei MD



Апехй
la Ordinul Agen{iei Achizilii Publice

nl,. 

--- 
clin 

--_
Formular - tip

Dare de sеаmй privind modificarea contractului
de achizi{ii рuЬliсе/асоrdului-саdrч

Nr. 02/2 0 2 2 diл 1 8.0 7. 2 0 22

I. l)ate cu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

Ш. Date cu privire la рrосеdurа de achizi{ie:

ПI. Date сu рriчirе la сопtrасtчl de achizitie:

Primdria s. Rоmdпеsti, r-пulDепumirеа autoritйtii contractante
s.Rоrпdпе;ti, r-пul StrdsепiLocalitate

lI 008б0 1 0007 32IDNo
r-пul,s.Rоmdпе,Adresa

б0-237-б0-2Nчmйr de telefon
Numйr de fax

iаrоmапе, ruE-mail
Adresa de internet

sачiп Isidorреrsоапа de contact

Рrосеtlurа de аtriЬuirе aplicatй Licitafie РuЬliсd
Nr. procedurii 907/] 5

Data deschiderii ofertelor 23. ] ].2,015

Nr.I]AP
Data publicйrii in ВАР

85
] 20]

Data (da {а (rеfеriп{еlе)
publicйrilor апtеriоаrе in Jчrпаlчl Oficial al
Uniunii Ечrорепе privind proiectul
(proiectele) la саrе ýе rеfеrf, апuпtul
respectiv.

Tipul contractului de achizi(ie Bunuri п
servicii ш

Lucriri {
Obiectul de achizi(ie Lucrdri la sistemal de сапаlizаrе si staliei de

ерurаrе diп s.Rоmdпеqti, r-пul StrdЕепi

Cod СРV 45332000-3

Contractul se rеfеrй la uп proiect qi/sau

рrоgrаm finan{at din fonduri ale Uniunii
Ечrорепе

ш"{
Dап

1



Sursa de fiпап{аrе Buget de stat п
Buget CNAM п
Buget CNAS п
surse ехtеrпе р
дltе surse: FEN, buget Iосф

f)аtа tleciziei de atrilruire а сопtrасtulu l 23.11.20]5

Operatorului economic ciqtigitor REGAL-RENT SRL c/f: 10]4600001861

Date de contact ale ореrаtоrчlui economic Мuп, Chi s iпdu, s tr. V. Vdrz аru
022-844-б27

5/2 -92

re, 0l5 l.соm

Nr. сопtrасt de achizi{ie 1 ]/20] 5

Data contract de achizi{ie 23,1 1.2015

Vаlоаrеа contractului de achizi{ie 3].939.995,32 lei

теrmеп de valabilitate Рtпd lo fiпalizarea lucrdrilor si фсtuаrеа
lor iпtе. ,ale acestora

Теrmеп de execu(ie 80luпi

Tipul mоdifiсйrilоr ореrаtе Micqorarea valorii contractului
l

мlаiоrаrеа valorii contractului п
Modificarea termenului de executare/ livrare/
prestare ш

Modificarea termenului de valabilitate п
Rezelierea contractului п
Altele: [iпdica|iJ

Temeiul uridic 9 diп 2].]1.201ВHotdrtre Guvеrпului Nr. ] l2
vаlоаrеа mоdifiсйrilоr - ] 0.1б4,8В8,16 lei

Informa{ii privind сrеqtеrеа
чrmа modificйrii

pre{ului in 27.6] 3,444,84 lei
Nu se aplicd в

Modificarea апtеriоаri а сопtrаctului de

achizi{ie publicй/acordului-cadru
Nul
Da,l

дд I-02/20l7
DIN 04.05.2017

70472 620.965,45LEI
DIN 04.05,20l7

дА I-0] 19 20 1 902в86
DIN.27,02.2019

228.928,14LEI
DIN 27.02.2019
дА -0 ]/2020

24.01,2020
1.46I.422,47LEI

DIN 24.01 .2020
АА 1-01/2022
DIN 1 1.02.2022

202 3
3.527.021,62LEI

DIN 1 1.02.2022

Alte informa{ii relevante

Iv Date cu рriчirе la modificйrile contractului de achizi{ie/acordului-cadru:

v. Descrierea achizi{iei inainte qi dupй modificare (natura qi аmрlоаrеа luсrйrilоr,
паturа qi cantitatea sаu чаlоаrеа Ьuпurilоr, паturа qi аmрlоаrеа serviciilor):

iп сопfоrmitаtе сu preveder ile legale iп vigoare а fost iпi|iаtd si desld;uratd procedura de

ajustare а valorii сопtrасtulu i de achizilii publice а fost ехаmiпаt рrосеs-vеrьаl al grupului de

luсru de ajustare а vаlоrii coпtractului de achiziyii pablice diп 05 iulie 2022 репtru lпчрrdr! la
шаrе л

2

vI. f)еsсriеrеа circumstantelor саrе аu fйсut песеsаrй mоdifiсаrеа:



yalorii coпtractului este prevdzutd iп рuпсtul 5 aI рrеzепtului сопtrасt,Дjastarea
iп timpul executd,rii сап r-

orll

r]ul Strd,ý,elli. а apdrut пecesitatea de ф ctuat mоdфсаri репtrа irпрlimепtаrеа clJ ýacces а

proiectului.

VII. Motivele/argumentele modificй rii contractului de achizi{ie/acordului-cadru:
'се, la аr1.7б аliп. (7) permile п,todificare а llal

Legea пr. ] 3 1/201 5 priviпd achiziliile publi
сtпd mоdфсаrеа а deyeпit песеsаrdiп urmа Ltпоr

coпtractel, or de achizilii publice tп situalii
сu diligепld пu ar fi putut sa leсirсаmstап!е ре саrе о autoritate сопtrасtапtа саrеасliопеаzd

prevadd;i пu afecteazd паturа gепеrаld а coпtractului.

Аа fost elaborate deyizel,е de cheltuieli репtru mоdф,cdri la pro

mоdфсаlе.

VПI. Rezultatele examinf,rii:

iп baza deciziei grupului de luсrч репtru achizilii de mоdifiсаrе а contractului do achizilie

рuЬliсй/асоrduluйаiruJrr.02/2022 diп 1в,07.2022 а fost incheiat acordul adilional

Nr.02/202 2 diп 1 8.07.2022 privind:

mrcsorarea vаlоrii сопtrасtului de achizilii publice репtru ехесutаrеа lucrdrilor

"L
сu sumа de - 10.164.888,16 lei.

Сопduсйtоrчl grupului de luсru:

sаviп Isidor#

Рrепumе)

792 307
Е- m а i l : р r i mа r i аr о mа пе s l i(фу апd е х. rч

ide

з



DARE DE SEAIVIA

de аtriЬtrirе а contractttltri de асhiziцii publice

cle ilrclreiere tr acordulr.li-cadrtt

tle апчlагс а 1trocedul,ii dc аtгiьuirс

Nr. 4/3 din 05 august 2022

tr

п

Dale cll prit,ire lo ttttlorilalett сопtrлсlппtd:

Делglцiryа а u t9 jЦЦЦ с9цЦзý!!дl9
Localitatc

z\сlгсsа tlc iпtсгпсt

Dolc ct.t pril,irc: lч рrосеtlurч cle пlrihuire:

ПЪ;L,,
i

l p1,ocetlul

l--_
I Tipul
Iасогtlt:
Гоr,м-t
lt-_--_
l C.,t Ср'
ll----*
! Ехlluпсl

I alclicl,ell
I a1llic,йt,ii],
l r/('л\'c'll/,ý(L\ aeS,cLll;|-- --- -i l'rосеtl
l

| поl,tаlt
],
] tl)l1,1l,. /7

l----
i-*,-_

lлirЦq
l

l['rосеtltl
{achizi!ii
l

l_--_-
J 
Anulrt tl

i*-*--*__
l Tchnici
\ tсlttпri ,,,,
|-.L--- 4--- -

I Sursa tlr

|-_--
l]1лtqзt,ч

tеlеfоп,

Consiliul rаiопаl СфЦ
rntrn. calrtll
1007601010297

Aclrcsil muп. Cahul, str. Independentei,2

0299lз141l'Numйr dc telefon
Numйг dc thх 0299122058

ac]r И t i i сrс ЩЦ@е!цФ]ggm
cahrrl,rrrtl
Мiгоrr Milrail, 0299 12844]r

ас lr i ziti ic rcahrrl (D,gmai l, соm

"].i..,п"ti 
r'r. ,,trib"ir с aplicate

urr,r.r.rl.bizi{ie repetа'til (duрёi caz)

.lrt.,.t"'"t

tIt llchizi{iei

рV

Гr.*-*ffi p,t"t",I
еЛ 1lгtlгс^,.lurii clc alribrlire (iп cazul
,,i i ,tl1,1t' 7lt,tic,t:d-ltt,i clac,dl liciIa{itt

iiйсl-,t,,ilэuirе (se va iпсliса diп cadrul
itti
ц_tlцj_ц*qу2у1l_g!)

guvеrпаmепtаl

"ftr.r.а "f.rt.'"rБ 
preluri пLicita(ie deschisй 

|

nAltele: llrrcticatil l, ocds- 
]

Ьэwdр]":Iшlý4sаае9Oý9
ъuпuri п servicii п Lчсrйri п

@ublice in raionul cahtrl ре

l tinlp de iагrrа 2022-2023

-

l qвзоOOо0-0

Nг: wdpl -MD:105Jl_ZO7ý1

Link-ul: https://m

b3wdpl -MD-1657l76
Data_publiclrii : 07.07,

п rlclrizitiLnrd; п e-lic

п Da пNu

tender. gov.md/tenders/ocds-
7б 1 3 5 6?tab:contract-notice
,2022
:itatic,lTd: п yptelldcl,.md

duг:r :t fost inclusil in plarrrrl dc

tii prrblice а autoritй{ii contractante

t o1.1,iБritie prrblicпt in R,,!t' (clupci caz)

i;iý i i ;;й' "*;Б 
; p;afi ;; ай t ;Б"i*

L:! ! _-
L tlc fiпап{аrе

i,.,,,, i,, iiiiii,l:; i i,;i, Гi,1 1T;j Г-

l Link-ul сёtrе planul de achizi{ii publtce publlcat:

I https://cahul.md/category/achizitii-publice/plan-

--lt--

l Data:

lLi,lЦ,l,
ТпAГоrd-сud* trSistem dinamic de achizilie

l_

l nlicitatie electronici пСаtаlоg elqctronic -

ffiuget CNAM; nBuget CNAS;

_ьь
l +lr, ь00.07 _

с l tt r i |i с (tr i р r il, i п rl rlo с t t tlte tt tt t|i о d е й r i h u i r е :



(se l,a соlпрlеtа iп caztll iп care au.fost solicitate clarificdri)

Da| а stllicitirгii claritic:irilo r

_D grцrццjl1_q1rg,а to,, u l u i ес,, п 0

Ехlruпсrса succinti а solicitirrii de сlаrifiсаrе
ЕхJruпсrса succinti л rrisрuпsului
Data transmitcгii

Motli/icйri o1le rrtlc itt tltlctttttcttltt|ia tle пlriЬuirе:

(,\'с r.,rl c:tltttplelc.t iп. c,ct:ltl. iп. c,ttt,e cttt,lrl.sl o1let,ctle moc]i./icat,i)

Rciu пr :r trl l Боd iticr-r rilо i
Pulllicate in l]AP/alte mijloacelor de
jц&Iцlrс (dupcl caz)__
Teгnrctt-lirrritй dc dcputtcre 9i clcschiderc а

|_q[erlcl о r _p-y.gL U!!ggц)__
Piittit la lertttetttt!^liпtilй (tlulu 20.06.2022, oraI4:00), afost depusd о oferld:

Itlf'rtrtпuliillriyitttlo.f erlc!c dellttse;i tloctttпattlele rle utli|iшre;i uf'еrепlе DUAE рrеzепlulа de crilre

о ре uil о ri i ( с0 tlottl ic i :

Denumirea о ratorului economic

Dосшrпепtеlс се constituic ofcrta
ча coпslllrla рt,iп: рrеzепtаt, перrеzепtаt, пu cor9ý uпdе

!rqдцg]эз fiдlфаrа пч 9сlу9;рuпdе
l г)L]дIl l

' Crri,iti,i p.,.rr,,,', ,,r.irii- l- - - -

пu cores, uпdе

utilaIut gi

et,ltipanlctllu| псссsаr
petltt,u 1Lrde1ll irri геа}/vlrLr Ll rrl\f, 9I/rrrrrrvu

ссll,сsрLtпzй[оагс а

i ccllltгacttrlui
Decl lrr,п[i r 1lгil,illсl
регsопаlul сlе

[Iпdiса|i sursa utilizatd si data publicdriiJ

[Iпdica|i пtltпcirul de zileJ

l N.. l Denttmirca operatorului есопоmiс
il:-
l:_ l_S \ l)trtrltttI,i Clrhrr] _ Ю03,С2_0315|ýа1

Asociatii/
administratorii

stefarrita Ion

Рторut]сrеа telrrrica

_ц]_99iiЦtj1lg pJg

м Pr.,,"uii
Cahul

Dесlага!iе privirld
valabil itatea оl'егtеi -

luсгйrilог



pclltI,Ll i tllpI еlrrепtаrеа
coli tt,ac tillu i

Dovttcla irlгсgi s1 гёгi i

регsоапеi .jrrгidice. ill
colrГoгtllitale cr.t

ргечесlегilе legale сliп
tагп iп сtlге о[Ъг|апtr"rl

Arrtoгizalie de
fttпсtiоttпгс sart

поtiIlсагс

stэecif-icatij
Dcc lal,atiа ]lгivirld
ctltt[l гtпаt,сit
bcrrcl lcitlгi lог с ['cctivi

;i llеiпсасlгttrеа
acestol,a irl situalia
cottdalll Il itгi i 1lctl trrr
pill,ticillaI,cn la
ac,tivitir(i alc utrci
oI,gtulizlrli l satt gl,Lt1lltl,i

сгitпiпаlс, pcntrr.t

сtlгtt1,1!iе. liaLrdti si sau

llt!!с__Чц|ч:____**
Cel,ti[lclrt tlc tl lесlttаге
sistcrrlaticti а plirlii
itlrpozitelor,
corltI,ibtrt i i ltlr el iberat
dc IпsрссtогаttrI F'iscal
Oгigirllrl - i'llibcrat с]с

Scl,r,ic iLLi ]iisciil clc
stat vallrhil сопJ rгlпаt
pгir-r аlэliсllrrеа
sеrппйtttгi i clectronice
ObligatoгiLl.

]]U4],

(1ttfbrtпttIirt 1lt,il,iпd clarttttпirea сlосьtlпепlеlоr рrеzепlаlе Se уа iпclicct iп coпformilctte ctt сеriп|еlе сliп
tloc,lttttt,ltlttliu cla ult,ibltira;i ,le va сопSеmпа рriп; prezeпtot, перrеzепtоt, пu соrеsрuпсIе (tп cazul
criпt,l drlc,tttttc,tllttl cl.t'b,st prezeпtctl, clar пLt соrеSрuпdесеriп!еlоr de саlфсаrе))
Ittforlttttlitt 1li,it,itti c()r.'\ilr!tll(lerеч r2|arlelor сп саriп|еlе solicilale:

Deltutttit,ca
lotuIui

I)alltlmireR
tlperatorului

ссопоmiс

Рrеful
ofertei

(йrб ТVА)*

cantitrrte
qi unitate

de mйsuri

Соrсsрчпdеrеir
cu cerin{ele de

calificare

Соrеsрuпсlеrеа
сu specifica{iile

tehnice
Irl tгеlitlсгса
dгttrtlttгilсlг
pLrbIlcc ilt
гt]it]litll
Calrtrl рс
tirTr р de
iагпа 2022.
2()2 3

Sд ])гtrпluri Caliul 560 864,95 1 Nu corespunde Nu corespunde

a
J



'i' itt ,:rt::ttl ttlili:.(tt,ii lic,ittttiei сlес:lrrlпiса ,s,e l,rt iпdicctprr,!ttl сl|Ьrtаi.fiпаlе
(lttltl1,1пctlict рriviпd "C'rlre.vlltttlclel,ect ctt сеt,iп!еlе cle cttli/icare" ;,i "C'ores:pt,tпclet.ea сu s:yleci/icctIiile
lсltпiс,е , ,\,е уu (:()п.\,епlLlц рriп; ,, r" iп cctzttl coresprtпclerii;i рriп,,-" iп саzъ1 песоrеsрuпсlеrii)
I'cttlrtt elttcirlureп ttttor ttecloritй\i sпtt сrlп.|irmпrеп uпоr сlпlе 1лriчiпrl corespttttclereп о.fёrtеi ct.t саriп|еlе
.stahilite itt rlttcttttteпta{iu rlе alrihuire (ittc:!usiv jttstificareп рrе|ului rшоrmа'l cle scdaul) s-п solicilrп:

peratorttI ссопоmiс Irrforпra{ia srllicita ( i Reznr atrrI rйspunsuIu i
ореrаtоrului economic

О.|Ь rfu п | i i r е s р i п s i/de s с п l i |i с п l i :

Motivul rеsрiп ii/descalilicйrii

Morlulilttlett ia счuluurе ч o.ferlelor:

Pelttru fiссаrе lot г_;

репlгtl I-tlai tlrulte lоtuгi cutllulate п
реttlгtl tortte lottlгiIc rl
,,\lte linlitirгi pl,ivind nttntiгltI cle lotLrri саrе pot fi artribrrite acelLria;i ofertant: [Iпсliса|i/

.ILtstiilclLгc,lt t]eciz_iei de а tlt-t аtгiЬui contt,actul ре lotrrгi:_eSte Lln obiect integru

Criteriul da ulribuire прliспl:

[)rcIrtl ccl lniti .чсlizut rl
C]ostLrI ccl rllai sc;izl-tt il
Cel nrai btrn гарогt calitate-pre{ п
Cel nlai burr rарогt calitate-cost п

I tqf rl rпш 
| i tt р r i v i t t l .ft rc l о ri i tle еч ctl ul re uр l i са! i:

/,\-с l,rl c,rlttt1llalo l)e11ll"ll lolltril.c,cctt,e cttt.fo,rl ctIribttite iп baza c,rileriilor; cel mai Ьuп raport calimre-pres
.s,tl.tt с,с,I tttц j lluп l,dpOl.I calilctla-cos.l1

Iractorii dc очаlчаrе vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat
I)enlttniгea torului economic 1 'l'otal

_l]g::iцлl_ч_1 !рlо1 ц 
l

I)el i ttltl i t сl 1jrcttll,it l

l

l1

I)c

)onderea

)оtldсгеа

lluttlit,ca оl)сгаtоrtllui ecollotnic n 'Гtltal
Dentttlliгe 1lrctoгrrl 1 I)опdсгеа

[)епtrпtiге Гilсtогul n Ропdегеа

Ilесупl чп rэtt о |brlelor: .

r.Si, r,rr t,tlllil)i,,l tt itt c,ct:ttl l 1,1 c,ut,a оfёrtсlс au.|o.s,l t.c:cvrtlttctl с rарс, t rt|)

l _ ЦЦ Щ уц l r99y а l u,Щ!i*о_fцгýJql

] Щ{оQit'iсrlri le 9 p_cmtc

i,t t,t,,,tt, e,uttttti,ttriri, аtцtlttirii si ctlпtparrit,ii tфrtelor c!epttse itt ctttIrul proceclurii rlе atribuire s-a clecis:

Pre{ul total
(thrй ТVА)

l

l_-.-

t_----

It)erltrlllir,
l-Б;;;
|-_-*_*
i_Perrtrrlliг
[[)епtrпriг

l're{ul total
(inclusiv

_ _ ]lgцццЦj:!_9рз1,1tоrчlui есопоm ic

.iгса 1 Cantitate qi
ruIui I uпitпtе de
mic I mйsurй

Fi.iuT"niiar
(fhrй ТYА)
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prrblice irr

raiotlul С]аhul

ре tilnp cle

iirгrlа 2022-

?q2]

,1ttttlttrett pпlcetlttrii da ttcltiziyie pttblicd:nnoi , фt Pl оkи (t) Д{ ilr/r"Z
IttJilrttturett цlerrtlllrilor ecottoпtici tlcsprc tteciziile r|'"f"frtrlrr"Ноr"Ёi#,ff?r.а'

/ерgr/7 ац sо,/

i l)cllrllrlirctt oJrcrattll.ului
ocltltllrrril.

L_ц5.qýа022
(lпftlrlltorclt rlpet,ttltlt,i,lrlr ec,rltlt,llllic,i implicctIi iп proceclt,trct ele ctlribuire clespre cleciziile grtt7lttlui cla
lttc,t,tt pc,l,tlt'tt rtc,hizilii ,\е t'eLlli:c(l:[t itt c,tlп,ftlt,tltitcila c,tt preveclerile arl, 3t ct[ Legii tlt,. lз] сliп з ittlie
?ЦiР!i'itЗС! gSJl!ЛЦgLluЬliсеI, Теrmе_tцl_dý_зýLФlq]э!9ццц incheierea contractului:-] ltl rlл'zlll itl сяг,, rzqlnrrr.o., rrclirlзofБ. л,,,.r,.ллl,,l,,i l ГV l --:lл._ лл__ t 1Illсlаzttlittсагcvаloarеrrсs1irrrаtйасolrtгасtuluГ

cstc lllrii rrlicil cjeclit ргаgtrгilе ргечйztttс la агt, 2
rrlin. (3) al Lcgii rlг. 1j l din 3 iLrlie 2015 п 11 zile in cazulnetransmiterii соmuпiсйrii

rirr nrijloitce electronice ;iisau fhx rl

1lгir irld acIlizitiilc 1lrrblice
irl cazul iIt саге r,aloaгelt tэstimatai а contractullti

] _.-. 
'Y

riп miiloace electronice si/sau Гах п

i cstc cglrlli satr tlli,ti Itlаге сlecit ргаgtrгi[е
1ll',*.lzllztite la lt,t. 2 alirl. (З) а1 Lеgii rlr.. l31 l*l lб zilc iп cazttl netransnliterii conrrrnicйrii

|_*.] itrlie 2015 pгivind achizi(iile pulэlicc n mijloace еlесtrопiсе 5i/sar-r 1ах r:

Datir (ransmiterii

(seleclati lеrmепul cle aqteptare respeclat, Саlсulаrеа |еrmепеlоr рrечdzutе de Legect пr. ] з ] diп з iulie
2()l5 privittcl qchizi|iile publice, iпсlt,t.уiч ct lеrmепеlоt,сlе a;te1l|bre, se фсtuааzй tп соlфrпli|аtе ctt
1lt,el,etlct,iItl'|'I'Гl,[//.l,|I lV ('apirolttl I (('alcttIarect,Termeпrtlui) al Codцlui Cillil al Republiiii Moldova).

fnt,"irri"J".
еа:

Сu capital
а tl tolr torl/
C-rr cл;lilaI

Numйrul
Ei tla{a

contl,rtcttllui/
acord ul tli-cad rч

(jod СРV
inclusiv
,I,vA

теrпrеп de
valabilitate

al
con tractul u i

/асоrdului-
саdru

ltt ix l/ltst.l cic r
с/

Cu ca;lital
strйiп

дu lbst rl1llic:rtc critcгii l)еп1l,U aclrizi{ii 1lu[rlice c|urabiIe (aclrizi{ii
vcl,zi)'/

vаlоаrеа tle aclrizi{ie cu ТyА din contract/ contracte а
lotului/lotul,ilor репtrч саrе au fost aplicate criterii de
dtlrabilitatc (lei NП)):

Corirrl C]'V aI lottrlui/lotrlгilor

Modalitatea de transmitere

iТ;a;;-.^ .lай"i."-*-

П 1 l zile irl cazul transmiterii comr,tnicёrii ffi
nrijloace electrorrice ýi/sar.r fах п

v:tlоаrса contractului

liil,il ТYА

l dtr cluгabilitlttc:
t________

аu fost apIicпlc. critcll,ii

Dx/NU)

l_- _]-- I

Itt.filrtttuliu privitttlac,ltiz,ilii puhlice luruhite (пchiz,iyiiverzj) (ruhrico tlпlii se completeпzci tlопriп соzuliп
care ltt рrосеrlurп le пchizilie publicci ttu.|osl apliaile criterii cte clurabilitate;i s-itiпclteial cotttrпc|/coltlrocle
рапlrll lol/lolttripaпlrll (0re uu,fosl пplicttle c:rilcrii de rlurпhilitate):

i

l

l

]

I

l

]



Criterirrl de atrilruirc репtrч lotul/loturile репtru саrе au fost | Ргеlul cel mаi scйzut п
aplicate cl,itel,ii tle drr r:rlrilitate:

I Costtll cel tllai sciiztlt п

Cel mai bun rароft calitate-pгe{ п

Cel rTai Ьuп гароrt calitate-cost п

Рriп prel,ettlrt tlпra rlе sеапui, grttpttl rla luсru dесlаrй сй lеrплеплil de aqteplore репlru iпclteierect
c,ottlt,ttclttltti/c,ottlructelor iпiiцtlе a.ftlsl rcspcclul (ехсерlапсlсuurilе prevciz,ule de ort, 32 оliп. (3) пl Legii пr.
l3l rliп 3 iulie 20I5 privitttl uchiz,iliile publice )l рrесuп1 Ei cti itt cozul dерuпеrii conlesltt|iilor;ilsott
recep|iottirii rupoarlelor de пtclttilorizare, uceslea ач.fоsl ехаmiпоtе ;i soltt|ioпate,

Pritt рrеzапlп dore de sесuпri, grupul cle lu.сrч репlrч acltiz,itii соп.|irпii corecti.lltcliпeп desfй;urйrii procetlurii
tle пcltiz,ilie,.|пpl рспlrч cura ропrld rйspttttrlcre cotq|'orm preveclerilor

Со tt rl t t с itl о t" ч l g r t ц u l tt i rlс t t t с r ч ра l l l r I l ч с lt.j iz,i t i i :

Duппs Nicoloe
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DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizifii publice/acordului-cadru

Nr.21 din 02.08.2022

Date cu privire la autoritatea contractanti:

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

ilI. Date cu privire la contractul de achizi{ie/acordul-cadru:

Denumirea autoritltii contractante IMSP Institutul de Cardioloeie

Localitate Chisinau
IDNO r003600150613
Adresa Testemitanu 29l1

Numif de telefon 0222s6080
Numir de fax 022733600
E-mail oficial ic achizitii@sm ai l. com

Adresa de internet Icardiolosie.md
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Stoicev Tatiana (022) 256-125

Tioul nrocedurii de achizitie Licitatie deschisd

Obiectul achizifiei Lucrdri la sistemul de alimentare cu apa,

canalizare pentru IMSP Institutul de

Cardeologie , str. N. Testemiteanu 2911,

mun. Chisindu
Cod CPV 45400000-1

Valoarea estimati a achizitiei 3 t4r 725.00

tr1*.'qi link-irt procedurii (se va i,ndica din cadrul
ponalului gavernamental v,wi :mtehdpr; gbi,md)

Nr. ocds-b3wdp 1 -MD- | 62687 522837 9 -

EV-t626936348665
Link: https://e-licitatie.md/contract-
noticel26l32#seneral

Daia publicirii anuhtului de participare 22t07t2022
Data (datele) qi ie{eiinta,r (referin{ele)
publicirilor anterioare in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele)
la care se referi anuntul resnectiv duod caz)

Tipul contractului de achizifie/acordului-cadru Lucrdri
Contractul de achizitie/acordul-cadru se refertr la
un proiect,$r/sau program {inanfat din fonduri ale
Uniunii Europene

Nu

Sursa de finan{are Buset CNAM

Data deciziei de atribuils:.s,,:ssnfractului de
achizitie/ acordului.cadru

r0.09.2021

Denumirea operatorului economic , Prodimus ,,SM
Nr. qi data contractului de achizi{ie/acordului-
cadru

Nr: 8379
Data:23.09.2021

Valoarea contractului de achili{ie/acordultii-
cadru

FSrd TVA: 3 017 956.63
Inclusiv TVA: 3 621 547.95

Termen de valabilitate 30.|t.2022

Termen de executie l2A zile

TV. Date cu privire la modificirile necesare a fi efectuate:



. Majorarea valorii contractului tr
Modificarea termenului de executare/ livrarel
prestare c
Modificarea termenului de valabilitate a
Rezeliereacontractului n
Altcrg: lrnutcultl

Temeiul iuridic Articolul 76 (7\ leseal31 din 03.07.2015

Creqterea prefului in urma modificirii (dupd Prelul lucrdrilor nu se schimba. Valoarea
modific[rilor aplicate sumei contractului se

incadreazd in limita la 15 Vo

Modificarea anterioar[ a ,contractului de
achizitii publicelacordului-cadi u (dupd caz)

Nu sunt

Alte informatii relevante Nu sunt

L Descrierea achizi{iei inainte qi dupi modificare:
(Se vor indica natura Si amploarea lucrdrilor, natura ;i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura Si amploarea serviciilor)

Pe parcursul execut[rii lucrdrilor, in urma precizdrii la fa{a locului gi examindrii caietului de

sarcini, au fost precizate volume de lucriri executate gi specificate volumele suplimentare,

neprevdzute in devizul aprobat.

II. Descrierea circumstanfelor care au flcut necesari modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificdrii contractului de achizilie/acordului-cadru)

in timpul demontdrilor si demol[rilor la fala locului au fost identificate volume (ascunse)

neprevdzute, care au fost imposibil de previzut la perioada de proiectare gi intocmire al

devizului de cheltuieli. Respectiv neexecutarea lucrdrilor suplimentare, face imposibild
frnalizare lucrdrilor la retelele sanitare, pentru ttilizarea practicd a inclperilor conform

destinafiei gi buna funcfionare a re{elelor de apd qi canalizare.

ilI. Rezultatele examinirii:
inbazadeciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilie/acordului-cadru nr. 21 din
02.08.2022 a fost incheiat acordul adilional privind: .Majorarea valorii contractului Nr. 8379 din

23.09.2021, intre IMSP Institutul de Cardiologie qi ,,Prodomus" SRL cu suma de 452 693,49

lei MD. ceea ce constituie 15 % din valoarea contractului initial.

Conducitorul grupului de lucru

MARGINEANU Gheorghe
Q'lume, Prenume)

L.$.

AgenSia Achi:ilii Publice: mun. ChiSindu, Sos. HinceSti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender. gov.md; www.tender.gov.md
Agenlia Nilionala pintru Solulionarea Contestaliilor: mun. ChiSindu, bd. $tefan cel Mare Si Sfdnt, 124 et. 4; tel.:022-820-

652; fax: 022-820-65 I; e-mail: contestatii@arac.md; www.ansc.md

Intreprinderea:
Cu capital
autottoril
Cu capital

mixUasociere/
co.*iiiiit'ti;

Nr. qi data acordului
adi{ional

Valoarea modificirilor
(duod caz)

Denumire operator
economrc Fnri TVA

Inclusiv
.TVA

,,Prodomus,, SRL
Nr. I 02.08.2022 ,"6*;fidI ho+zso.t+

i -{.'i 
.;:,j r..

l ta\,



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizi\ii publice x
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 02 din 11.08.2022

Date cu privire la autoritatea contractanti:

Den u mirea autorititii contractante IP Scoala Primara "Grisore Vieru"
Localitate Stefan Voda
IDNO r014620008035
Adresa Or Stefan Voda.str.31 ausust l4l1.
Numlr de telefon 0242-252-',73.
Numir de fax 0242-2-36-04
E-mail oficial scolprim(@yahoo.com
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail)

Andries Svetlana

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate X Cererea ofertelor de pre{uri nlicitalie deschisl
rAltele: flrtdicatil

Procedura de achizitie renetati (dund caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi(iel
acordului-cadru

Bunuri x Servicii n Lucriri n

Obiect'al achizitiei Produse alimentare Dentru sim.2 anul2022
Cod CPV 15800000-6

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitatia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p or t al ului guy ername ntal www. mt e nd er. gov. md)

Nr: 21059583
Link-ul: ocds-b3wdp I -MD- 1 657 179532733
Data publicdrii:08.O7.2022 r.

Platforma de achizitii publice utilizatl x achizitii.md; I e-licitatie.md; n yptender.md

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

XDa rNu
Link-ul cltre planul de achizilii publice publicat:
Nr.: ocds-b3wdp 1 -MD- I 657 l7 9532733

Anun{ de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data:

Link-ul:
Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
(dupii cqz)

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie xlicita{ie
electronicd nCatalog electronic

Sursa de finantare X Buget de stat; rBuget CNAMI rBuget CNAS;
rSurse externe: aAlte surse: flndicatil

Valoarea estimatl (ei, Jdrd TVA) 330460.00

Clarifrcdri privind documentalia de atribuire: nu-s
(Se va completa in cazul tn care aufost solicitate clarificdri

Data solicitlrii clarificirilor
Denumirea operatorului economic



Expunerea succinti a solicitirii de clarificare
Expunerea succinti a rlspunsului
Data transmiterii

Modificiri operate in documentafia de atribuire: nu_s

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

Rezu matul m odificirilor
ruDlcare ln $Aflalte mijloacelor de informare
(dupd caz)

[Indicali sursa utilizatd Si data pubticdrii|-

rcrmen-nmtta de depunere qi deschidere a
ofertefor prelungit (dupd caz)

[Indicafi numdrul de zileJ

Pini la termenul timiti * 27.07.2022 ora_15.00_:_, au fost depuse _4(patru) ofertan!i:

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

,h

illr

,ilfl

iilil

jlil

liil
ji,{

rli
,t

I

1

il

i1

rlr

ii

il

I

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. 1014600037741 Curdova Svetlana
2 I.l Schiopu Ludmila 1007608001177 Schiopu Ludmila
1 Jr(L Destpanener 1016608003049 Cretu Diana
4 rdrexpl tlll r0l 1608000825 Paduret Alexandru

Denumire document
Denumirea operatorului economic
I.I Schiopu
Ludmila

Documentele ce constituie oferta

SpecificaJii tehnice

Specificafii de pre!

Documente de calificare
Se va consmna prin: prezenmt, neplezentat. nu

Autorizatie sanitar
veterinara de
functionare
Autorizatie sanitar
veterinara pentru
unitatede
transport,pasaport
sanitar

prezentqt neprezentat

Prezentarca de dovezi
privind conformitatea
produselor, identifi catd

neprezentql



laspecif,rcaJii sau

standarde relevante

(lnformalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din
'do"cumentafia 

de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, nepreTentat, nu corespunde (tn cazul

cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

* in cazul utilizdrii licitatiei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informafia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu specificaliile

tehnice" , se va ,onrr*no prin: ,, + " tn cazul corespunderii Si prin ,,-" ifl cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

cerin{ele stabilite in documenta(ia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de scizut) s-

a solicitat: nu-s

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n !
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:
Criteriul de atribuire aplicat:

Pre(ul cel mai scizut x
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-preJ n
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul tn care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor

indica toate criteriile de atribuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

InformaJia privind factorii de evaluare aplicafi:
(Se va iompleta pentru loturile care au fost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-

prel sau cel mai bun raport calitate-cost)

Informa(ia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul ofertei
(fEri TVA)*

Cantitate gi

unitate de
misuri

Corespunderea
cu cerintele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lot I I.I Schiopu Ludmila 329699.16 ks -r +

Rezr,natul rlspunsului operatorului
economic

Operatorul economic

Ofertan{ii respinqVdescalifi ca{i :

Denumirea operatorului economic Motivul resDin gerii/descalificlrii

SRL Baguette PrGt mic dar nu-s toate
pozitiile(oua.piine,cruasane)

SRL Bestoartener Pretul total mai ridicat
SRL Marialexprim Pretul total mai ridicat



Factorii de evaluare
Denumirea operatorului economic I

Denumire factorul I
Denumire factorul n

Denumirea operatorului economic n
Denumire factorul 1

Denumire factorul n

Punctajul calculat

Reevaluarea ofertelor:

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

rn urma examinlri, evaluirii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Motivul reevalulrii ofertelor

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
mdsurl

Pre(ul unitar
(fdr[ TVA)

Preful total
(fnrl TVA)

Prelul total
(inclusiv TVA)

Lotul I I.I Schiopu
Ludmila

kg 329699.16 384482.20

Anularea procedurii de achizilie publicb:

intemeiul art.7l alin. lit

Argumentare:

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi(ii:

(lnformarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre Veciziile grupului de
lycru pentru achizilii se realizeazd in conformitale cu prevederile art. 3I ai Legfi nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziyiile publice)

Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

I.I Schiopu LuCmila nr.59 04.08.2022 e-mail,

In cazul in care valoarea estimati a contractului este
mai micd dec6t pragurile prevdzute la art.2 alin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizifiile
publice

x6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice gi/sau fax I
! I I zile in cazul netransmiterii comunicarii prin
mijloace electronice qi/sau fax n

ln cazul ln care valoarea estimat[ a contractului este
egald sau mai mare decdt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) dl Legii nr. 131 d.in 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

n I I zile in cazultransmiterii comunicerii pri.,
mijloace electronice pi/sau fax I
Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin
mijloace electronice gi/sau fax I

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I ;lin 3iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd in conformitate
cu prevederile TITLULUI U Capitolul I (Calcularea Termenuiui) al Codutui Civil at iepublicii
Moldovd.



Contractul de achizifie/acordul_cadru incheiat:

,l

Informafia privind achizi(ii publice durabile.(achizi{ii verzi)(rubrica dati se completeazr doar in
,T.,fjj,l":i::,ti,|^1"-.,*:i^o-:_:.",1,3i: l"l]t:t "i, r*-ioiicate criterii-o" au"uniritate qi s-aincheiat contract/contracte pentru rourot"ii f"ni.;;;;;il., 

",ir*"""ii 
Jri,;:Tjjil?,T"::):

( nume, prenume)

;ii
il

ii

i:l
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DARE DE SEAMĂ DE MODIFICARE 
a contractului de achiziții publice privind  

achiziționarea produselor de papetărie 
(modificat) 

 
Nr. 141/22 din 12.08.2022  

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

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

ala.musteata@asp.gov.md  

 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Licitaţia deschisă 
Obiectul achiziției Produse de papetărie 
Cod CPV 30192700-8 
Valoarea estimată a achiziției  1 745 650,00 lei fără TVA 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www.mtender.gov.md)   

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1653049957800 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-
1653049957800?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 20.05.2022 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv 
(după caz) 

- 

 

III.  Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Bunuri 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se 
referă la un proiect și/sau program finanțat 
din fonduri ale Uniunii Europene 

Nu  

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653049957800
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653049957800?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653049957800?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653049957800?tab=contract-notice
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Sursa de finanțare Surse proprii 

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

Nr. 271/22 din 20.06.2022 

Denumirea operatorului economic „Ozer Group” SRL 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr. 814 

Data: 29.06.2022 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 1 531 785,05 

Inclusiv TVA: 1 838 146,00 

Termen de valabilitate 31.12.2022 

Termen de execuție 29.06.2022 – 31.12.2022 

 

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

Tipul modificărilor  Rezoluţiunea contractului de achiziție 

Temeiul juridic Prevederile pct. 30, subpct. 11 din 
Regulamentul cu privire la activitatea 
grupului de lucru în domeniul achizițiilor 
publice aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 10/2021; 
Scrisoarea operatorului economic „Ozer 
Group” SRL din data de 10.08.2022. 

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

- 
 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

- 

Alte informații relevante - 

 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

Agenția Servicii Publice (ASP), la data de 20.05.2022 a demarat procedura de licitaţie 
deschisă privind achiziționarea produselor de papetărie. După parcurgerea tuturor etapelor, 
procedura respectivă de achiziție s-a finalizat prin încheierea a 2 contracte cu operatorii economici 
„Ozer Group” SRL şi SC „Cartnord” SRL.  

La data de 10.08.2022, operatorul economic „Ozer Group” SRL a înaintat către ASP o Notă 
informativă (Înştiinţare) prin care solicită rezoluţiunea contractului nr. 814 din 29.06.2022 privind 
achiziționarea produselor de papetărie, din cauza problemelor apărute în procesul de livrare a 
bunurilor, fapt ce a dus la imposibilitatea executării în continuare a contractului nominalizat.  

 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

Rezoluțiunea contractului nr. 814 din 29.06.2022 privind achiziționarea produselor de 
papetărie este condiționată de faptul că operatorul economic „Ozer Group” SRL a solicitat 



3 
 

rezoluțiunea contractului nominalizat, deoarece se află în imposibilitatea de a executa livrarea 
bunurilor solicitate. 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziţie nr. 320/22 din 
10.08.2022 a fost încheiat acordul de rezoluțiune a contractului nr. 814 din 29.06.2022 privind 
achiziționarea produselor de papetărie, încheiat cu operatorul economic „Ozer Group” SRL: 

 
 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 

autohton/Cu 
capital mixt/ 
asociere/ Cu 
capital străin 

 

 
Nr. şi data acordului 

adiţional 

Valoarea modificărilor  
(după caz) 

Fără TVA Inclusiv 
TVA 

„Ozer Group” 
SRL - Nr. 912 12.08.2022 

Se rezoluţionează contractul 
nr. 814 din 29.06.2022 cu 
suma nevalorificată* de 

1 300 852,43 lei fără TVA / 
1 561 022,92 lei cu TVA. 

 
*Mențiune: 
Suma contractată conform prevederilor Contractului nr. 814 din 29.06.2022 – 

1 531 785,05 lei fără TVA / 1 838 146,60 lei cu TVA. 
Suma valorificată conform prevederilor Contractului nr. 814 din 29.06.2022 – 230 936,40 

lei fără TVA / 277 123,68 lei cu TVA. 
Suma nevalorificată conform prevederilor Contractului nr. 814 din 29.06.2022 –  1 300 

852,43 lei fără TVA / 1 561 022,92 lei cu TVA. 
 
 

 
 
Preşedintele Grupului de lucru  
pentru achiziţii publice                                                                               Gheorghe POJOGA  
 
 
 
 
Agenţia Achiziții Publice:  
mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022 820703; fax: 022 820728  
e-mail: bap@tender.gov.md;  www.tender.gov.md      
 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor:  
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, et. 4; tel.:022 820652; fax: 022 820651 
e-mail: contestatii@ansc.md;  www.ansc.md  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bap@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md/
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md/








Model - tip

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 5 din 15.08.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Directia Invatamint a Consiliului Raional
Leova

Localitate Or.Leova
IDNO 1007601011331
Adresa Or.Leova str.Independentei 3
Număr de telefon 0263 2-32-25
Număr de fax 0263 2-31-05
E-mail oficial contdilv@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Calalb Snejana , contdilv@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

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

Obiectul achiziției Servicii de alimentare a copiilor la
Tabara de odihna si intremare a sanatatii
copiilor si adolescentilor Leova

Cod CPV 55500000-5
Valoarea estimată a achiziției 383333.33
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: 21055998
Link: ocds-b3wdp1-MD-1651730564868

Data publicării anunțului de participare 05.05.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind proiectul (proiectele) la care se
referă anunțul respectiv (după caz)

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □ Servicii V Lucrări □
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene

Nu V Da □

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

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

17.05.2022

Denumirea operatorului economic S.C „Zorista-Lux” S.R.L
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru

Nr: 28
Data: 26.05.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru

Fără TVA: 382533.33
Inclusiv TVA: 459040.00

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuție 28.06.2022-15.08.2022

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651730564868


2

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

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului □
Majorarea valorii contractului V
Modificarea termenului de executare/ livrare/
prestare □
Modificarea termenului de valabilitate □
Rezelierea contractului □
Altele: [Indicați]

Temeiul juridic Legea privind achizitiile publice nr.131 din
03.07.2015 art.76 alin.(7)

Creșterea prețului în urma modificării
(după caz)

[Se va indica dacă se utilizează preţul
actualizat al contractului de achiziţii
publice/acordului-cadru]

Modificarea anterioară a contractului de
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate
anterior și valoarea acestora]

Alte informații relevante

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

Valoarea achizitiei pina la modificare constituie 459040.00 lei.

Valoarea achizitiei dupa modificare constituie 516526.40 lei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Conform deciziei Consiliului Raional Leova nr.23 din 19.05.2022 conform careia pe motiv
ca doi ani la rind copii au fost lipsiti de posibilitatea de odihna in tabara,sa permis realizarea
suplementara a 50 foi de odihna pentru copii(bugetu aprobat nu putea satesface ofertele
sporite de odihna).

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.5 din 15.08.2022
a fost încheiat acordul adiţional privind

Majorarea contractului de achizitie publica de servicii si anume servicii de alimentare a copiilor cu 57486.40 lei

Denumire operator
economic

Întreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital străin

Nr. și data acordului
adițional

Valoarea modificărilor
(după caz)

Fără TVA Inclusiv
TVA

S.C „Zorista-Lux”
S.R.L

37 15.08.2022 47905.33 57486.40

Conducătorul grupului de lucru:

Șef DÎCR Leova Alexandru Gospodinov ____________________
(Nume, Prenume) (Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md
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Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md



DATIE DE STIAMA
- 
privind modificarea contractutui

de achizifii pu trlice/acord ului-catl ru

din 12.08.22

Persoana O" contact:
(yy m9, 

_p1_e yUU 9, te l_9_rb ry, e ma i,t )

II. Date cu prir,ire la dura dc achizi'l'ipul proceO u rii-,t* o"t lriti.

obiil [.htiti;

anunful res

mun.Chisinau

notice

I-ucrlri r_t

Da|tr: 08.06.22

In9f9s1_v l v A' itqls4j6

Majotatea valorii contractului _ Da
Modifi carea termenului de executare/
lir,rorol h,^^+^-^ -

aury_Uqr-elt sri
02244 ll 85

l1IlTr*@-
h rtpg :/ispi tal. sf. rrei me, md
seru ii-iu L A;lirif i i ilbi-[t-

Mee'.iei oititero. a;- r,rfii_ nr_icii"atre
dgqs!!sa uAlrele: / tndicuii t
Medicamenie ptniru- 60 zilt- - -

L, i nk : https, Zlnrt.rEer. gov. m d/tenders/oCds_
b3 wdp I -MD- 1 6 5287 g6 5 6g 60?tab:co,riru.,_

-..11,'. -D-ale qy J[!ylre la .qo1!-rag-tut d9 a-crrizilie/acordur-cadru:

Ig*i!+lgt,.Ui al ltlrt, rle:glUi -.o,i.,' 
-' -l -0,, 

;;r u''ili, a ii

Meglgtbreg cyp;gt
Nr:281

i[,'qfr_n q4 d e va ta lrilit ate, 31.08.22
I'erme_n a_e exgqr@

IV. Date cu i.e !g_[g.Iific4glqlgglsarc a fi efecruate:

l 0036001 s2s92

NumIr de tek:foii
NumIr de: fax

o_rChisinau, lt1.Aleconrr* I 1

E-mail oficial
44t9ro de intr:rnet

Cocl CPV

797 g t 7,00
_Val,oa rea estinrr at;ia a cnEitiei
N.. qi tink-ul pa;""Ju.ii G;;nn" ,tirert,.rt

7t o r t a I u I u i t: uy e r n u n t e,n I cr I ![ u)y.y3kt1 d e f.A: 9!J1:td

Contractul de achiziti./r*.drL*,d., ,- *r.e.t l,
yl.nrgiect Ei/sau program finanfat din fonduri aleUniunii Europene
Sursa de finan1:lre

Dafa deciziei de atiibuire :i .nt*.tuf,ri -A;
acl11{lg acordului-cardru

&n q mt__,-_"* o o_p" r at o.u f , i "* n -o i.

Buget de stat M-Brget CNAM,
Buget CNAS n Surse exteme tr
Alte surse: fSirse

Nr. ;ri data contractrrtri d- *[irift./""r^lrlrt
cadrur

Valoarea contractul,ri-d. u.hirilj./.co*iuiri_
cadru

Tipul modificlrillor

I)ate cr,r b_?gefjlgte:r co n tra cta n ti :Dr:numirea contractante i@qqy srerdTil,".

Data

caz)

18.05.22Data (datet e) ;ii referi, t" i*6 ri, ffi ;r;,ca.iiri
::l:,:irT.11 r'1.:ulrrt oficiar al ilniunii F)uropeneprivind proiectul (proiectele) la care se rel.erl



Modif rcarea iermenului de valabilitate nRezelierea contractului I
LttaS_ [ltiugti

, .r. Descrierea achizifiei inainte qi dupl modificare:Inu'inte de wxrificare: srrmo controcturui (orr^tituie 37g 3g4.56 rei cu TVADupd x1s4i1i"are: sumn controcrrrr.ti utnstituie ,+36 292,24 tei cu TVA

;i;ff.;::lT:ilxi::1;,::jffii"1; ;";,:':::;::,:;,1))iiil)i,,i::::,,:,:;i:;;,0:!;:;:.:l:._i?11 di,,08 06 22 a

vl. Descrierea circumstanferor care au ficut necesarr modificarea:('\e wtr inclic'a ntotivelc/ 
,urgun.,rn,rir--r,'ii/ic:iirii conrrircirt)i'i, ,"nizi{ie/ac:orcrurui_carru)Bun'urile core-foc'obi'eitul ,o,riro,r)ri,'toi ctafrst o,iiiririrrote,t lternrisiuneo cApcsRg02-r3g4 di,l6'05'22' pentru 6(l de zilc lnrai- iu,ri.. irri.l. pc zz-,ii:'.zprin scriso"r.u'cnpcs nr.Rg02- 2r76 dj,22'07 '22 c'\PCS a rerttis 

"'i'nu'*'d.l,.iuuir. p.,.,u, lrrrir. date cu ,.n-,nu..u contracteror i,cepincrcu 0l'08'22' Pe 09'08'22 contractul cu--fribertu', dni, u-rirlt r.n,i,,p..,.nrnure pe 09,0g.22. mentionamcii ar:est contract urmt:azd a fi contrasemnat s,i inregisirui o. .uo. cipa;';"ntru a intra in ,,igou..,ulterior conform clauzelor contractulu-i pcl:. 2. t' . Liviarea Bu-nurilor se eJbctuiazd de cdtre vdnzdtor rnutnu'ilii lncolerms' 2020 DDP' ct't trurntsportul L'anzirturutiri, tn rernten ae zo )iir roturaorisrice clin cralcrpla'tcirii brtnului de co'mandd-livrare iin 7rr,',ro bcne/iciarurui, pe po,"rrrrui"orurui 2022.Livrarea cuexactitate nu poate fi estimate' Stocul asigurat d. ;Jt;;ie se epuizeazd, astfer s-a luat decizia de a
iHllii ;:.T.lk,]i'ffill,::#.,uio.,r 

;;ffii. M*.J#|,, Grup pentr; ; ;; perturba actur medicar

^ VII. Rezultatcle rsxaminlrii:
ht baz:a deciziei grupr-rluide lLrcru de n.rodificar,. q n,r,1rr.,^r,,r..i .r^ ^,r . ... ;

i

:

I

I

I

I

j.
tl",i,"1

:l,,r"l,Ti ::: : i 1... 
i, u: i, o 

.c 
o n tra ciu I ul a a il riraf i;

u blice/acorrju Iui-rcad ru
allte iq,&lm41ii retevante

Nr. qi data acordriri Yulgel*u o,oaiii.a.iroi
FIri TVA Inclusiv TVA

C'onrl ur,'itorul qrupulu i tl: lucru :

Stra.jescu (i:h
l.\ttnte l,rentt,,net

t..s.

)::,, 
,,;.,.i1::i,tit 
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DARE DE SEAMĂ 

de anulare a procedurii de atribuire    
Nr. 4 din 16.08.2022     

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante I.P. Agenția Informațională de Stat „Moldpres” 
Localitate Mun. Chișinău 
IDNO 1003600071952 
Adresa Str. Pușkin, nr. 22, et. 3 
Număr de telefon 069390006 
Număr de fax 022232696 
E-mail oficial  inga.bratetchi@moldpres.gov.md 
Adresa de internet www.moldpres.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Inga Bratețchi, 069390006, 
inga.bratetchi@moldpres.gov.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire 
aplicate 

Cerere a ofertelor de preț 

Procedura de achiziție repetată 
(după caz) 

- 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Servicii  

Obiectul achiziției Servicii de tipar al Monitorului Oficial al Republicii Moldova 
pentru anul 2022 

Cod CPV 79800000-2 
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-1659356814083 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060928/ 
Data publicării: 1.08.2022 

Platforma de achiziții publice 
utilizată 

achizitii.md 

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

Da   
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://www.moldpres.md/docs/Planul_de_achizitii.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 propriu 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 700 000,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu sunt 
4. Modificări operate în documentația de atribuire:  

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659356814083
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(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
Rezumatul modificărilor - 
Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz) 

- 

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

- 

5. Până la termenul-limită (data 15 august 2022, ora 9:00), a depus oferta 1 ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Î.S. Editura „Universul” 1003600077839 Snejana Atanasova 

6. Informații privind oferta depusă și documentele de calificare și aferente DUAE 
prezentate de către operatorul economic: 

 
Denumire document 

Denumirea operatorului 
economic 

Î.S. Editura „Universul” 
Documentele ce constituie oferta 

(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică prezentat 
Propunerea financiară neprezentat 
DUAE prezentat 
Garanția pentru ofertă, 1% prezentat 

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

Cerere de participare prezentat 
Declarația privitor valabilitatea ofertei prezentat 
Declarație privind lista principalelor livrări/ prestări efectuate în 
ultimii 3 ani de activitate 

neprezentat 

Certificat de înregistrare a întreprinderii prezentat 
Raport financiar înregistrat prezentat 
Declarație pe propria răspundere privind asigurarea procesului de 
tipar alternativ, în cazul periclitării liniei poligrafice de bază a 
ofertantului 

prezentat 

Declarație pe propria răspundere privind transportarea tirajului 
integral, la centrul de distribuire a presei până la ora 23-00, pentru 
toate edițiile, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului  

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 ofertei cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lot 1 Î.S. Editura 

„Universul” 
485 000,00 tiraj 1650 

exemplare 
per variană 

- + 

Lot 2 Î.S. Editura 
„Universul” 

206 000,00 tiraj 500 
exemplare 
per variană 

- + 

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 
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(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: - 

9. Ofertantul respins/descalificat: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
Î.S. Editura „Universul” -lipsa specificației de preț; 

-lipsa Declarației privind lista principalelor livrări/prestări 
 efectuate în ultimii 3 ani de activitate; 
-a depus un alt DUAE, ce nu corespunde cu formularul 
standard aprobat de către Ministerul Finanțelor prin Ordinul 
nr.72/2020; 
-a depus o altă anexă a Specificației tehnice. 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
Pentru toate loturile         

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Preţul cel mai scăzut                       
  

12. Reevaluarea ofertelor: nu sunt 

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

Anularea procedurii de achiziție publică: în temeiul art. 71 alin. (1), lit. c) al Legii nr. 131/2015 privind  
achizițiile publice.          

Argumentare: Î.S. Editura „Universul” nu a întrunit condiţiile de calificare prevăzute în 
documentaţia de atribuire.  

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

 Î.S. Editura „Universul” 16.08.2022 e-mail: 
editura_universul@yahoo.com; 
aleabatir@yahoo.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) 

15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: - 
16. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: - 

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. 

Viorel Buzdugan                                                                                                
    (Nume, prenume)                                                                                             (Semnătura)    
 
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                 L.Ș.                                                                          
 



model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizi{ii publice n

de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 21 059246-din 16.08'2022

Date cu privire la autoritatea contractantb:

tnrifXfii cnnfractante Directia Educalie Tin"t"t qi Sport tecto
IrlI,,- /1hioinir

Localitate
1007601010448rnNr|
Bd.Traian2l12
022776711

Adresa
Numlr de telefon

022765421Nrrmdr. de fc

E-mail oficial
h i',ii iid et ql"rnt nn ir:a (li) o tn:ril.cont

i rlr'-rrqrl iri rrlrt'r-/
Adresa de internet
Dprcnqnq de contact (nume. orenume, telefon, e

I .!l-11j-1"i11-$.!]I$l?.1]-L-Lll]-1s--i-1,-l-l1!-l{"r*r.r*r-"-r*::*r- -i:*: :::::r"*' =-'

-mail) lfrunzztnna

Date cu privire la procedura de atribuire:

ffi preluri nlicita{ie deschisi

rAltele: Endicati,
tip,rt p.ocedurii de atribuire aplicate

Procedura de ach
Servicii n Lucrdri n

@actului de achizi{ie/

acordului-cadru tr de tnvdldmfint

subordonate DETS Botnnica anul 2022
Obiectul achizi{iei

Privind alegerea

iiirarii altor protceduri decdt licitalia deschisL
p6c"A;"tld" "tibuire 

(tn cazul

Nn ,q.chiritii.md ID 21059246
ca din cadrul

portalului guvernamental

cdrii:3}.06.2022

plutfo.r* de achir,tii publice t'tili

Procedura a fost inclus[ in planul de

achizi{ii publice a autoritifii contractante
@ achrzilri publice publicat:

httns://dctsbotirrriq-a.n:d/.r.ltiz.i-tii/a.ir-1lrzilil
httpsrA"tender' gov. md/tenders/ocds-Data: https://mtender'gov'mo/ Lslrutrr s/ uuu)-

b3wdp1-M
B'AP (duPd caz)

httpsT-trrder' gov. md/tenders/ocds-Link-ul: https://mtender'gov'mo/renoers/uLrus-
U : *4, t -tui D - | 6 5 6 5 7 n6 5 9 8 A tub: 

"o"t' ""t- tl::u*i" de achizilie

rLicitatie electronicd nCatalog electronioT.h"t.t qt t"ttr"mente specifice de atribuire

e@M;nBugetcNAS;
rsurse externe; nAlte surse: [l"dicali]Sursa de finan{are

875 579.a estimati (ei, fdrd TVA)



(,\e va eta tn cazul tn care au solicitate clarilicdr
Data solicittrrii clarifi cIrilor 3 0.06.2022-01 .07 .2022

Denumirea 0pet'atorului economic httns'//ac.hi ziti i.md/ro/Dubllc/tenqevz r ulvz'tur tluEsttu".

tr-p,rr*A "r..trt[ " 
s.rlicitlrii tle clarificare https ://achizitii.md/ro/publtcltenqerl 4 I u> vz+oi quss t"lutt>

@lic/tender/2 1 05 9246lquestions

30.06.2022-0r,07.2022 

-

Expunerea succintl a rlsPunsului

Data transmiterii

Clarifi cdri privind documentaJia de atribuire :

M"dif*A.i 
"perate 

in documentalia de atribuire:

PAnI la termenul-limit[ (data 21.07 .2022,ora-10:00-), au deptts oferta 3 ofertanli:

r,forma{ii privind ofertere depuse Ei documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de cdtre operato,l

econolTllcl:

,infortttitatecucerin|eledindocunlenta{iade

atribuire si se va consetnna prin: prezentur, nep,rezetial, nu coresputtcle (in cazut cdnd documentul a fosl Prezental' clar ntr

c or espu nclec er i n I elor de c al iJicar e) )

Informafia privind corespunderea ofeftelor cu ceriufele solicitate:

"nrp. 
o1t. I rate modificdritl

Dazrrmqfrrl rnndifi cirilor
flndrcr{l rursa utilizatii;i data publiciiriil

llndica|i numarul de zile/

iublicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (duPd caz)

Termen-timitfl de depunere $i deschidere a

ofertelor prelungit (duPd ca4-

Asocia(ii/
administratorii

Covalenco Dumitru

Elena Rudenco

Arcadie ToPalo/ Alexandr Suvorov
I"ino \/nlncirrc

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO

1 Inoxplus SRL 101 1600039984

) Genial Invest SRL r018600000851

3 BTS PRO 1008600061565

Bojenco Alexei
4 Alex Standard SRL 1013600018392

Denumirea oPe ratorului economic

Denumire document I

Documentele t

(Se va consemna Prin" Preza

DUAE

Genial Invest
SRL

Inoxplus SRL BTS PRO r\lcx Stantlard
SRI-

:e constituie oferta
nlot nenrezentat, nu coresqun de)

Drczenlal I
prezentat Drezenl0t prezenlctl

preze nl 0 [ Drezentdl prezenlal prezenl0l

prezentctl preze ntol Drezentat pruzc ntLtl

\ rol, EAPA T\/A Drezentttt prezentat Drezentot prezenlal

'lqhilirqtea oferfei prezentat prezentat prezentat Drezenl0l

Documen te de calificare
'esounde

;\e yu curlJelllrtu yt ttt. yt E"
I orezcntat

;-"' '-' '
I u'ezental Drezenlat preze ntttt

imPozitelor' prezentat prezentat prezentat prezentctt

Drezentat prezentat preze nl a I prezenlel

lor EEE preze tllat Drezentat prezental Drezetlt0l

de nrodrrcdtor Drezental prezentat a'eze ttt0l prezenl0l

din docun rentalia de

Corespunderea cu cerinfele de calilicare
Corcspunderca cu

rrccilicntiile tchniccDenumirea
lotului

f)enumirea oPoratonllui
econontic

Prcful ofertci
(ilr6 TVA)*

Cantitate $i unitatc
dc mtrsurl

Lot 1

I Inoxttlus SRL 39 883.55 I buc

Lol2
12300 + +

I BTS PRO
I IET I39

Lot 3 + +

I BTS PRO 9190.00
I

Lot 4
+I Inoxttlus SRL IJ )JJ

2 BTS PRO t4 771.25

Lot 5

BTs PRO I s os0 zs 1 buc + +

I



++

lzor,650 W LT ProSucces

2 Inoxplus SRL 5 s33.33
tu.

Lot 6

I BTS PRO 29 981.25 I buc

2 Inoxltlus SRL 3 8 833,33

Lot 7 Uscltor
Inoxplus SRL 16 512.50 20 buc

Lot 8 @
Drtun ft iso.ific cu 2 uqi metalicc (echi

IF'T 49

1

Lot 9

I Inoxolus SRL 3t 522.t3 I buc

Lot l0
I 2840

parat dc aer conoltloltat(ec

I BTS PRO t 6 692.00 I buc

Lot ll Aparat de aer ionat ++
I BTS PRO 40 040.00 4 buc

Lol 12

l 5000

Aparat de aer conolUont

+ +

I BTS PRO l8 102.50 I buc

Lot 13

7000

Aparat de Aer conollloni pt

+ +

1 BTS PRO 9 100.00 I buc

Lot 14

14910

pa

+

1

1
A lev ,\tnndard SRL 15 590.00 I buc

Inoxolus SRL 18 000.00 2 buc

Lot 15

I Inoxplus SRL 2 536.67

Lot 16 +

I Inoxolus SRL 5 816.67 I buc
+r

lndesit IFI,T 77 (l)2 I Br$!!o_ 8 4s0.00

Lot 17
4 062.50 I buc + +

I BTS PRO
1 Irtoxolus SRL 5116.6',7

Lot 18 Tii"i**i',' r'rr; iur i oi
Lot l9

ffi ^^r D;rr.6 rrlf'.r.q. .1" .rni""tffi
Lot 20

52 500,00 3 buc

3 b.,.
F'

+

Alistar

I Genial Invest SRL

2 BTS PRO 53 820.00

Lot 2l
thsf deDuse oferte

,T ProSucces
Lot22 ferter\s qs rvr! svPe"' -'-_ _-

Lot23
Nu au rosl otspuse urs

Boxe fullra
Lor24

N u all lost oeptlsc ursr ts
rleu (5) IET 151 (I

Lot 25 Ar fost denuse oferte
tivl ET 98 (1

Lor26
BTS PRO 4 468.75 I buc +

Sistemx acustiel pc dou[ cIi cu ant tor I l0U+Z5Uvt.
Lot27

l\u du'utt""P-
*n^*l-^IuliI^t^r ne henz.intr LT M. Eminescu

Lot 28 fost denllse ofefte
$c- SP l2

Lot29

Lot 30 +

I ffi 1 buc

Lot 31
1 buc

Ittoxrtlus SRL | 22 3JU

Lot32
35 183.67

1-+
I Inoxqlus SRt!

* in cazul utilizdrii licitatriei electronice seva inclica prelul oferteifinale (lnformasia privind "c,orespunderea cu cerinlele

cle caLificare,, si 
,,Corespunderea cu specificaliile tehnice" , se va conse;n'a prin': ,'i" t' cazul corespunderii ;i prin "-"

tn cazul necor esPunderii)

Evaluarea tehnicd aJbsi efectuatd de cdtre inginer DETS Botqnica si $ef DETS Botanicct'

pentru elucidarea unor ueclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea o.feltei cu cerintele stabilite

;il#;'-,'"ffirri"'"irru"i." (inclusiv justificarea pretulLri anormal de scdzut) s-a solicitat:

if ."r*,t,,t tilrp*,r,,1, opclatortrlui
Inforrna{ia solicitatlOperatorul economicData solicitlrii

Se anexeaz[ la dosar
Certificate de conformitate

21.07.2022

+



Ciuritate qi unitate de

r 3 s33,33

38 833.33

16 512.50

Nu au fbst dePuse oferte

3t 522.13

5116,67

Nu au tbst dePuse oferte

Nu au fost dePuse oferte

f u au fosr depuse o{brte

Nu iu fost dePuse oferte
Cantera video HD dc

Ofertanti i respil"l$i/descal ifi cali :

Cnzan elcctric din inox LT

t.tiniro. SMART IET 98

to. Oin lno* LT ProSucc

Motivul respingerii/descalifi ctrrii

ffiizitii publicc

Certiflcat dc conf'ormitate exPt

<
I prelur p,opu' "iiEioi '"ttttdec6t 

of'erta opcratorului dcsenlnat

Te levizor L'[ Iu, Ha$deu
e decdt olerta operatorului, descnlnat

Art, 69 alin. C) lrt.atlcgca liTpr d rclrizilii publice

Certificat de confbrrritate e

. Certillcat de confbrnritate expirat

mAini din plastic,

Usctrtor * ,"Ai"i di" irox cu senzor,650 W LT ProSucces

20 huc I A[. 69;lirt. (6) lir b) legea l3l privind achizilii publice

s-a cerutUscator pentru mAinidin inox, OE a propus Usciitor pcntrtt

arr 7t atin. (l) lit. a 131 privind achizilii Publice.

rific cu 2

rat de aer t ,rort.t: ft-'tle n ftrXORl) lff'19 . . .

--- Attjg alt,(6) lit't.l) legca l3 I privincl achizilii pLrblice

UtilalLrl propus n,i cnres@
t de centtrrit '- *' -

li desenlllat

n s-o v t sx PL 801 IET 123
a

!.T Prosucccs _ -

Art.69 alin. (6) lit. b)t.g"o@

C erti fi cat d. cgll&llllll! :Il2g!1

Mtre. plal,"ta,'-O I-lEI-l 6!-(1
B t pnvina acnizllll-PlllllgArt, 7l alin

Malaxor aluat IET l8l
itii publice

Art, 7l alin.

LT ,\ltt cra ccl BItt'in/Ecran dc n,a,,,"rf l-f ltirygqjg BIqqI
prelul ProPus este

'r,ai'r*re 
ae.at oftrta operatorului clescnlnal

I

LTI'A E. Alistar
Art. 71 alin

t'iar, dieitat LT ProS499q
l3l privind achArt. 71 alin. (1

lVlixcr LT ProSucccs
Art. 71 alin. Iit. a l3l privind achizi

LI'ProSucccs
l3l privrnd aolArt, 71 alin. (1

Pian LT lu

St.tt.r.X ".,"tica Pe dou[ cli cu a fi.oto. ll00+250rt. L'f VI. E,ni"sttr
Art. ilAn- (tXtXttr,) legea 131 privind achizi

Motocoas[ cu motor benzintr LT NI. Eminescll
Art. 71 alin. (l) I

Art. 7l alin. (l) lit l3l privind ach

FscntorrlerutelETg(lt . -,.------
,uc I pr.tut P'oPffitorului clesenrnal

susectrlwalcntlndesitlETTT(1) . - - -.-.-

@ oferta operatorului desenrnat

achi

orific cu 2

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate !
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind num6rul de loturi

Utilajul propus nu corespundi cerinlelor exptsc.in caiet de sarcini

'-.;;;;i'b;r.i 
r'ieo

care pot fi atribuite aceluiaqi oferlant: findicaliJ

.Tustificareadecizieideanuatribuicontractulpeloturi:
4



Criteriul de atribuire aPlicat:

Pre{ul cel mai scizut n
Costul cel mai sc6zut I
Cel mai bun raPoft calitate-Pre1 I
Cel rnai bun raPofi calitate-cost I

(n cazul ln care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor

indica toate uiteriile de atiibuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

Inforrnalia privind factorii de evaluare aplica{i:

(se va completa pentru loturile care au fost atribuite in baza Uiteriilor; cel mai bun raport calital eltrel

scru cel mai bun raport, calitate-cost)

Reevaluarea ofefielor:

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

in urma examin6ri, evaluirii ;i compardrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

ului d hizitie public6/acordului-cadru:

Factorii de evaluare
irea operatorului econom

Denumire factorul rl

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile operate

Atrihuirea contractulul acnlzllle
Pre{ul total
(inclusiv
TVA)Denumirea lotului

Denumirea oPeratorului
economic

Cantitate qi

unitate de mAsura
Pre{ul unitar
(fhr5 TVA)

Pre(ul total
(fhrI TVA)

l,ot z
I 4901 .60 17881 .92

l, lr.iranta Muttifunctional
color IET 168 (2) 

-

BTS PRO 2 buc 7450.80

Lot 3
2 buc 459s 9190 r 1028

I*p.t,rarta Mrltifunctional
lEl'l3e (2)

BTS PRO

Lot 4
1 buc 1477 |.25 147'.l1.25

Televiznr SMART IET 98 (1) BTS PRU

Lot 5
I buc s086.25 5086.25 6103.50

Televizor IET 35 BTS PRO

Lot 6
1 buc 29981.25 29981.25 359'77.50

Telcrrizor LT hr. IJasdeu BTS PRO

Lot ll
10010 40040 48048

aparat Oe aer condifionat
echivalent GREE BORA
IET71 (1);lETl12(3)

BTS PRO 4 buc

18102.s0Lot 12 21'723
Aparat de aer condilionat P/u
70 m2 LT Grecu

BTS PRO 1 buc 1 8 1 02.50

9100Lot 13 I 0920
Aparat de aer condi{ionat P/u
40 m2 LT Grecu 

-

BTS PRO 1 buc 9r00

1 buc
Lot 14

37 50 37 50 4500
Aparat de cantarlt lL I

11840 I 4208
Cdntar electronic industrial cu
platlorrnd IET 180

2 buc s920

total 15590 18708

1 buc
Lot 16

5816.6',7 5 81 6.67 6980
Uscf,tor de rufe IET 9 ( 1 ) Inoxplus

Lot 11

Frigider cu congelator sus

echivatent Indesit IET 7'71JL
BTS PRO I buc 4062.50 4062.50 4875

5

1'.7725.50

Alex Standard SRL



Lot 20

Videoproiector
LT Mircea cel Batr6n

Genial Invest SRL 3 buc 9250 27750 33300

Ecran de proieclie manual

LT Mircea cel B[tr6n

3 buc 8250 24750 29100

total 52500 63000

Lot26
Box6 portativi IET 98 (1) BTS PRO 1 buc 4468.75 4468.7 5 5362.50

Lot 30

Frigider 0,4 I LT ProSucces Inoxplus SRL I buc l88l 1.79 1 881 I .79 2257 4.15

Lot 32

Frigider pentru probe

LT ProSucces

Inoxplus SRL 2 buc l 7s9 r .83 35183.67 42220.40

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art,7l alin. (1) lit. a)

Lot 8, Lot 1 8, Lot 1 9, Lol 21, Lot 22, Lot 23, Lot 24, Lot 25, Lot 27, Lot 28, Lot 29

Argumentare: nu a fost depus[ nicio ofert[.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii

coifurntirate iu prewderile art 3 l al Legii'nr' t s l ain i it'tlie 201 5 prittind achiziliile publice)

Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(Set.ectali ternlenLrl de a;teptare respectat. Calcttlarea terrnenelor prevdztie cle Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi!iile publicc'

incl,siv a ternrc,elor cle asteptare, se efectueazit tn conforntitcrte cr.t prevederiteltL'tutut lI/ Capitoltrl I (Calctrlarea Tcrntenului) al

Codthri Civil al Republicii Moldova).

Contractul de achizilielacordul-cadrlt iucheiat:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere
SIA RSAP, e'mail

Inoxplus SRL 03.08.2022 tendere(@inoxplus.md

Genial lnvest SRL 03.08.2022 uriq(rh"v"pt-Q-.iro-d,
ge n i4!ln v est. m_cl (() g nl a il--tltl.U

BTS PRO 03.08.2022 b s@,b r.s'. md, ofli t: c (ll,b r s. ntd,

i t, tt n. q h Lq!119 y @)bl;.utl-

Alex Standard SRL 03.08.2022 ul e x,v ! uttlgL:t!. tttltQkuttll, Q-Q ll l

ffitd a contractului este mai mic[

decdt pragurile prev[zute la art.2 alin. (3) al Legii nr' 1 3 1 din 3

iulie 2015 privind achiziliile publice

n O ,it" it cazul transmiterii comunicf,rii prin

miiloace electronice Ei/sau fq r---------..------*
tr 11 ,il. l" aazul netransmiterii comunictrrii prin mijloace

electronice $i/sau fax D 

-

n t t ,it" in canrl transmiterii comunicdrii prin

mii loace electronice Ei/sL
in cazul in care valoarea estimat[ a contractulul este egata sau

mai mare decdt pragurile prevAzute la art.2 alin' (3) al Legii nr'

1 3 I din 3 iulie 201 5 privind achizi!iile publice tr lfuil. 1,-r ..rul netransmiterii corrunicdrii prin rni.iloace

electronice qi/sau fax n

Denumirea
operatorului
economic

I ntrepri n de l'ea:
Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asociere/
Cu capital strtrin

Numtrrul
qi data
contractului/ acordului-
cadru

Cod CPV

Valoarea contractului
Terme n tle

valabilitatc al

contrrctu I ui/a
coldrrlui-

cld rttI'IrI'l'VA inclusiv'l'VA

Genial Invest
sxr

Capital social 133 16.08.2022 39 I 00000-

I
s2500 63000 31.t2.2022

Alex Standard
,sftI

Capital social t34 16.08.2022 39 I 00000-

-)

15590 18708 31.12.2022

Inoxplus SRL Capital social t35 16.08.2022 3"e l0Qq"Q9:
J

59812.13 71774.55 31.12.2022

BTS PRO SRL
Capital social 136 16.08.2022 9 I 00000 149704.10 179644.92 3t.t2.2022

6



Informa{ia privild achiziliipublice durabile (achiziliiverzi) (rubrica dat[ se completeazddoat in cazul in care la

fro..drru de achizilie prtH"a au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a incheiat contract/coutracte pentrtt

iotiloturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Conducitorul grupului de lucru qef DETS Botanica

prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru tnclteierea

contractului/contractelor indicate oyort rntp"ctat (excepffind cazurile prevdzute de arl 32 alin, (3) al Legii nr'

131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum qi cd in cazul depunerii contesta(iilor ;i/sau

recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate Ei solu(ionate'

prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfisurdrii procedurii

cle aihizilie, fapt pentru 
"oru 

poortd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare,

Au fost aplicate criterii
(achizitii verzi)?

publice durabile

(indiccrli suma cu TVA)

Valoarea de achizilie cu TVA din contract/ contracte a

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):
gn1ru care au fost aplicate criterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut I
Costul cel mai scdzut I
Cel mai bun raporl calitate-Pre1 n

Cel mai bun raport calitate-cost n

Critetirt d. atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost

aplicate criterii de durabilitate:

DA/NU)
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DARE DE SEAMĂ  
de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr.88/22 din 16.08.2022.    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse şi Administrarere 
Patrimoniu a Ministerul Apărării 

Localitate Republica Moldova 
IDNO 1006601001229 
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  
Număr de telefon 022-25-21-28/ 25-21-49/ 25-20-71/ 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49  

E-mail oficial  elena.colesnic@army.md 
dumitru.negoita@army.md 

Adresa de internet https://army.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) DUMITRU NEGOIŢĂ 

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

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

Art.2, Legea 131/2015 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1657889379355 

Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1657889379355?tab=contract-notice 
Data publicării: 15.07.2021 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

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

Da (pct.18, HG 1419/2016)   
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=148&obj=6732 

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data: 24.05.2022 
Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_40_0.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire (după caz) Licitație electronică  

Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 525300,00 

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639127494654
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657889379355
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5. Până la termenul-limită (data 25.07.2022, ora 17:00), au depus oferta 3 ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ administratorii 
1. SRL „Dorianis&Co” 1003601001929 Buga Stepan  
2. SA „IuginterTrans” 1003610000214 Faurean Vera  
3. SRL „Solgon-I”  1003608006657 Dontu Oleg, Teslitchi Nicolae 

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

Denumirea documentelor 

Denumirea operatorului economic 

SR
L 

„D
or

ia
ni

s&
C

o”
 

SA
 

„I
ug

in
te

rT
ra

ns
” 

SR
L 

„S
ol

go
n-

I”
 

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

Propunerea 
tehnică Specificaţii tehnice (anexa nr.22) prezentat prezentat prezentat 
Propunerea 
financiară Specificații de preț (anexa nr.23) prezentat prezentat prezentat 
DUAE Documentului Unic de Achiziţii European prezentat prezentat prezentat 
Garanția pentru ofertă (după caz) prezentat prezentat prezentat 
Cererea de participare (anexa nr.7) prezentat prezentat prezentat 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8) prezentat prezentat prezentat 

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

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

prezentat statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public 
naţional 

prezentat statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Certificat de atribuire a conturilor bancare prezentat statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Autorizaţie sanitară de funcţionare a ofertantului sau certificat de 
înregistrare oficială pentru siguranţa alimentelor 

prezentat statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

„Autorizaţia sanitar-veterinară de funcționare a unității de transport” sau 
„Certificat de înregistrare oficială pentru siguranţa alimentelor a unității 
de transport” 

prezentat statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

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

prezentat statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Prezentarea de dovezi privind demonstrarea capacităților și experienței 
pentru cel puțin 12 luni de activitate. 

prezentat statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

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

Comentarii: 
1. La loturile „Pîine din făină de grîu de cal.I (pentru U.M. din s. Bulboaca, r-nul Anenii Noi)”; 

„Pîine din amestec de făină de grîu şi făină de secară (pentru U.M. din s. Bulboaca, r-nul Anenii Noi)”; 
„Pîine din făină de grîu de cal.I (pentru U.M. din s. Coşniţa, r-nul Dubăsari)”; „Pîine din amestec de 
făină de grîu şi făină de secară (pentru U.M. din s. Coşniţa, r-nul Dubăsari)”; „Pîine din făină de grîu 
de cal.I (pentru U.M. din s. Varniţa, r-nul Anenii Noi)”; „Pîine din amestec de făină de grîu şi făină de 
secară (pentru U.M.  din s. Varniţa, r-nul Anenii Noi)”, preţurile cele mai scăzute au fost propuse de 
ofertantul SRL „Dorianis&Co”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta operatorului 
economic menționat la loturile date, s-a constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de către 
autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Se propune achiziţionarea loturilor  menţionate 
de la operatorul economic SRL „Dorianis&Co”. 
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7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului Denumirea operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei 

(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de măsură 

(kg.) 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Pîine din făină de 
grîu de cal.I (pentru 
U.M. din s. 
Bulboaca, r-nul 
Anenii Noi) 

SRL „Dorianis&Co” 128250,00 

9500,00 

+ + 

SA „IuginterTrans” 129741,50 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Pîine din amestec 
de făină de grîu şi 
făină de secară 
(pentru U.M. din s. 
Bulboaca, r-nul 
Anenii Noi) 

SRL „Dorianis&Co” 184600,00 

13000,00 

+ + 

SA „IuginterTrans” 186095,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Pîine din făină de 
grîu de cal.I (pentru 
U.M. din s. 
Coşniţa, r-nul 
Dubăsari) 

SRL „Dorianis&Co” 40500,00 

3000,00 

+ + 

SA „IuginterTrans” 40971,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Pîine din amestec 
de făină de grîu şi 
făină de secară 
(pentru U.M. din s. 
Coşniţa, r-nul 
Dubăsari) 

SRL „Dorianis&Co” 59640,00 

4200,00 

+ + 

SA „IuginterTrans” 60123,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Pîine din făină de 
grîu de cal.I (pentru 
U.M. din s. 
Varniţa, r-nul 
Anenii Noi) 

SRL „Dorianis&Co” 43999,00 

4000,00 

+ + 

SRL „Solgon-I”  49000,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

SA „IuginterTrans” 54628,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

Pîine din amestec 
de făină de grîu şi 
făină de secară 
(pentru U.M.  din s. 
Varniţa, r-nul 
Anenii Noi) 

SRL „Dorianis&Co” 69440,00 

5000,00 

+ + 
SRL „Solgon-I”  69444,44 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

SA „IuginterTrans” 71575,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

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

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

Data solicitării Operatorul economic Informația solicitată Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

01.08.2022 SRL „Dorianis&Co” Prezentarea documentelor justificstive și 
specificațiilor de preț cu prețurile finale. A prezentat informațiile solicitate. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

- - 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: Pentru fiecare lot în parte 
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: nu se referă la procedura în cauză                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Preţul cel mai scăzut   
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(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și 
denumirea loturilor aferente) 
 

12. 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   

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  (kg.) 

Prețul unitar 
(fără TVA) 

Prețul total 
(fără TVA) 

Prețul total 
(inclusiv TVA) 

Pîine din făină de 
grîu de cal.I 
(pentru U.M. din 
s. Bulboaca, r-nul 
Anenii Noi) 

SRL „Dorianis&Co” 

9500,00 13,50 128250,00 138510,00 

Pîine din amestec 
de făină de grîu şi 
făină de secară 
(pentru U.M. din 
s. Bulboaca, r-nul 
Anenii Noi) 

13000,00 14,20 184600,00 199368,00 

Pîine din făină de 
grîu de cal.I 
(pentru U.M. din 
s. Coşniţa, r-nul 
Dubăsari) 

3000,00 13,50 40500,00 43740,00 

Pîine din amestec 
de făină de grîu şi 
făină de secară 
(pentru U.M. din 
s. Coşniţa, r-nul 
Dubăsari) 

4200,00 14,20 59640,00 64411,20 

Pîine din făină de 
grîu de cal.I 
(pentru U.M. din 
s. Varniţa, r-nul 
Anenii Noi) 

4000,00 10,9997 43998,80 47518,70 

Pîine din amestec 
de făină de grîu şi 
făină de secară 
(pentru U.M.  din 
s. Varniţa, r-nul 
Anenii Noi) 

5000,00 13,888 69440,00 74995,20 

Anularea procedurii de achiziție publică: 
În temeiul art. 71 alin. _-_ lit _-_.             
Argumentare:  _______________________________________________________________ 
 

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

economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

SRL „Dorianis&Co” 
09.08.2022 prin e-mail SA „IuginterTrans” 

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

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

 
Denumirea 
operatorul
ui economic 

 
Întreprinderea: 

Cu capital 
autohton/ Cu 

capital 
mixt/asociere/ 

Cu capital 
străin 

Numărul și 
data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 
Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/a 

cordului- 
cadru 

 
fără TVA 

 
inclusiv 

TVA 

SRL „Dorianis&Co” - 14/606 16.08.22 15811100-7 526428,80 568543,10 30.12.2022 

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se 
completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de 
durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii 
de durabilitate): 
Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)? (DA/NU)    
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor 
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): 

 
 

(indicați suma cu TVA) 
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate: 

 

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 
 

  Sergiu VOINU  
 

(Nume, Prenume) (Semnătura) 
 
 
 
 
 

Ex.: Elena Colesnic 
tel.: 022 25 21 28 
e-mail: elena.colesnic@army.md 

mailto:elena.colesnic@army.md


DARE DE SEAMA
privind modificarea/ rezolu{iunea contractului

de achizi{ii publice

Nr, 59i1 din 12 allgust2022

L Date сu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritйtii contractante Ip universitatea Теhпiсб а Moldovei
Localitate mun. chisinйu
IDNo 1 00760000 1 506

Adresa mun. Chisinёu, bd. ýtefan сеl Маrе, 168

Numйr de telefon +з7з 222з-18-6|
Numйr de fax +з7з 2223-85-04
E-mail oficial rectorat@adm.utm.md
Adresa de internet https://www.utm.md

реrsоапа de contact
(пumе, рrепumе, tеIеfоп, e-mail)

Esenia Turchin
+З7 З 22 2З -5 1 - 59, esenia.turchin@adm.utm.md

Ш. Date сч privire la procedura de achizi{ie:

ПI. Date сu privire la contractul de achizi{ie/acordul-cadru:

Tipul procedurii de achizilie Cererea оfеrtеlоr de pre{uri И
Licitatie desclrisй п Altele: [Iпdicayi]

Obiectul achizi{iei Servicii de de transportare а deEeurilor menajere
pentru апu|2022

Cod СРV 905 1 2000_9

Vаlоаrеа estimatй а achizi{iei 320.000,00 Lei
Nr. qi link-ul procedurii (se va iпdica diп
cadrul porralului guvеrпаmепtаl
ч,ww.mtепdеr.gоv.md)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD -| бЗ941047 9ЗЗЗ
Link: https://mtender.gov,md/tenders/ocds-
b3wdp 1 -MD- 1 63 94 1 0 41 9ззз

Data publicf,rii anuntului de participare \3,I2,202I
Data (datele) ;i rеfеriп{а (referin{ele)

рuЬliсйrilоr anterioare in Jurnalul Oficial
al Uniunii Еurорепе privind proiectul
(proiectele) la саrе se rеfеrй anun{ul
respectiv (duрd caz)

Tipul contractului de achizitrie/acordului-
cadru

Ruпuri п servicii И Luсrйri п

Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se

rеfеrf, la un proiect qi/sau рrоgrаm finan{at
din t'onduri ale Uniunii Еurорепе

NuM Dап

Sчrsа de finan{are Brrget de stat п Btrget CNAM п
Buget CNAS п Surse ехtеrпе п
Alte surse: Вuяеt propriu

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

28.t2,2021t

Denumirea ореrаtоrului economic i.M. Resia KAutosalubritate>

Nr. qi data contractului de
achizitie/acordului-cadru

Nr: 1

Data: 05.01 .2022

vаlоаrеа contractului de
achizitie/aco rdului-саdrч

Fбrй TVA: з|59з2,40
Inclusiv ТVА: 3з5381,28

теrmеп de valabilitate з|,I2.2022



Tipul modificf,rilor Мiсqоrаrеа valorii contractului й п

Majorarea valorii contractului п
Modificarea termenului de executaTe/ livrare/
prestare п
Modificarea termenului de valabilitate п

Rezeliereacontractului И
Altele: IIпdicati/

Temeiul juridic Рrечеdеrilе pct. 8,2 а) din contractul nr.1 din
05.0I.2022, din motivul сй Prestatorul rеfuzй sй

presteze serviciile pTevйzute iп contractul
respectiv conform specificaliei de рrе! aprobate.
Refuzul este intemeiat in Ъаzа Deciziei
Consiliului Municipal Chiqinйu nr. ]12 din
2L06,2022 "Cu privire 1а ajustarea tarifelor
pentru colectarea, transpoftarea qi depozitarea
deqeurilor municipale din Municipiul
ChiEinйu", aprobate prin Dispozilia Primarului
General а1 Municipiului ChiEinйu пr, 304-d din
07 .07 .2022 "Ctt pTivire 1а арrоЬаrеа taгifelor Ei
а поrmеlоr de acumulare pentru ооlесtаrеа,
transportarea Ei depozitarea de;eurilor
municipale din municipiul Chi;inйu", in baza
сёrоrа au fost nrajorate tarifele pentru serviciile
de evacuaTe а deEeurilor mепаjеrе incepflnd cu
0].01.2022,

Сrеqtеrеа рrе{ului in urmа modificirii (duрd

caz)
[Se va iпdiса dacd se utilizeazd pre|ul actualizat
al coпtractului de achtzi|ii publice/acordului-
cadrul

Modificarea апtеriоаrй а сопirасtulчi de
achizitii publice/acordului-ca dru (dup d с az)

[Se yor iпdiса toate mоdфсdrilе operate
aпterior ;i yaloarea acestoraf

Alte informatii relevante

Теrmеп de executie ursul anului2022

IV. Date сч privire la modificйrile necesare а fi efectuate:

V. Descrierea achizi{iei inainte ;i dupi modificare:
(Se vor iпdiса паturа ;i amploarea lucrdrilor, паturа ;i сапtitаtеа sau vаlоаrеа buпurilor, паturа si
аmрlо ar е а s ervic iil or)

И. Dеsсriеrеа circumstan{elor саrе аu fйсut песеsаrй modificarea:
(Se vor iпdiса motivele/argumeпtele modificdrii coпtractului de achizilie/acordului-cadru)

Rezoluliunea contracttrlui nr,1 din 05,01 ,2022iп baza prevederilor pct. 8.2 а) din prezentul

contract, din motivul сй Prestatorul rеfuzй si presteze serviciile previzute in contractul respectiv
2

Punctele
contractuale

Inainte de modificare Dup5 modificare

pct.3.2

Suma totalй а prezentului Contract,
inclusiv ТVА, se stabilegte in lei
moldovene;ti qi constituie: 335.381,28
(trei sute treizeci qi cinci mii trei sute
optzeci qi uпа lei, 28 bani) lei
incl.TVA

Suma totalй а prezentului Contract, inclusiv
ТVА, se stabileqte in lei moldovenegti qi

constituie: 195.б25,57 (чпа sutй почizесi
qi cinci mii qase sute douйzeci qi cinci leio

57 bani) lei incl.TVA



conform specificaliei de рrе1 aprobate. Deasemenea, ajustarea tarifelor pentru colectarea,

transpoTtarea qi depozitarea degeurilor confoTm Deciziei Consiliului Municipal Chiqinйu ж, 712 diп

21.06.2о22''Сu privire 1а ajustarea tarifelor pentru соlесtаrеа, transpofialea Ei depozitarea de;eurilor

municipale din municipiul ChiEinйtr'', арrоЬаtе рriп Dispoziliei PrimaTului General а1 municipiului

Chiqinlu пr. 304-d din0'7 .о7 ,2022,.Cuprivire 1а арrоЬаrеа tarifelor ;i а normelor de acumulare pentru

соlесtаrеа, transportaTea Ei depo zttarea de;eurilor municipale din municipiul Chiqinйu", in baza

сбrоrа аu fost majorate tarifele pentru serviciile de evacuaTe а deEeuTilor mепаjеrе irrcepAnd crr

07.07,2022,

VII. Rezultateleexaminйrii:

\nbazaDeciziei Grupului de Lucru de modificale ýi rezoluliune а conffactului de achizilie пr, 59/1

din 12,08.2 О22 afost incheiat дсоrdul adilional privincl modificarea Ei rezoluliunea contractului de

achizilii publice пr. 1 din 05.0t.2l22in scopul achizilionlrii Serviciilor de transportarea а deEeurilor

menaj еrе pentru апul 2022.

vаlоаrеа mоdifiсйrilоr

Nr. qi data acordului
adi{ional

пtrерriпdеrеа:
Сu capital
autohton/
Cu capital

mixtiasociere/
сu capital striin

Denumire
ореrаtоr
economic Fйrй ТVА

1з9 .] 55,71Iз]l,652,зб|2,08.2022Cu capital autohton

<Autosalubritate>

Conducitorul grupului de lчсrч:

DanielaPOJAR
Q,{urпе, Рrепutпе)

L.ý.

Аgепliа Achizi|ii Publice; muп. Сhisiпd.u, ;os. Нiпсе;ti, 53; tel.. 022-820-703;fax: 022-820-728;

е|m а' i l : Ь ар @t е пdеr. gоу. m d ; www. t е пdеr, gov, m d

Tl!,ii;r'friY"i""ii 
';;;:;"i"trt,""""rr|,a 

cJпestaliilor: muп. Сhi;iпdu, bd. $Yufr" cel Mare ;i Sfdnt,
^ -.l -.+::/}\ л,^-п -n). ^",r",r^l п-ог mr]

;i7';i";;;;i.,:Йi_ýro б52;fах: 022-820-б5]; е-mаil; сопtеstаiii@апsс.md; wwl+'.апsС,md,

6{*ъ



















DARE DE SEAMĂ nr. 8 din 16 august 2022

de atribuire a contractului de achiziţii publice X

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a 
Plantelor

Localitate MD-2002, Republica Moldova, тип. Chişinău,

IDNO 1013600030804

Adresa Mun. Chisinau, str. Pădurii 20
Număr de telefon 022 77-04-47
Număr de fax 022 55 -61 -80
E-mail oficial institut, gfppfâgmail. corn
Adresa de internet institut: gfpp(a),gmail. corn
Persoana de contact (nume, prenum e, telefon, e-mail) STRA TULA T Tatiana 0 78205 72 7

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate x  Cererea ofertelor de preţuri

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

Bunuri X Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei Echipament de laborator

Cod CPV 38500000-0 APARATE DE CONTROL ŞI DE TESTARE

Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental 
www. m tender, e o  v. md)

Nr: 21060418
Link-ul: ocds-b3wdp1 -MD-1658468383105
Data publicării: 22.07.2022

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

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

Tehnici si instrumente specifice de atribuire x  Licitatie electronică

Sursa de finanţare x  Buget de stat;
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 369580,0 lei

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

1



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]

1. Până Ia termenul-limită (data 01.08.2022, ora 9:11), au depus oferta 3 ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1 TR IU M F-M O T IV  SRL 1012600021180 T atiana  Jighili
2 ECO CHIMIE SRL 1002600052156 N icolai Iurcu
J LOKMERA SRL 1007600011105 N icolai Iasibas

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

Denumire document
TRIUMF - 

MOTIV SRL
ECO  CHIMIE

SRL
LOKMERA

SRL
Propunerea tehnică prez. prez. prez.
Propunerea financiară prez. prez. prez.
DUAE prez. prez. prez.
Garanţia pentru ofertă 
(după caz)

prez. prez. prez.

Contract-m odel Servicii, Bunuri prez. prez. prez.
Certificat /D ecizie de înregistrare a 
Întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice

prez. prez. prez.

Declaraţie privind experienţă specifică în 
livrarea serviciilor sim ilare

prez. prez. prez.

Certificat de calitate şi garanţie pentru bunul 
livrat nu mai puţin de 3 ani

prez. prez. prez.

Declaraţie privind asigurarea livrării, instalării, 
montării şi setării bunurilor la sediul indicat de 
către Beneficiar

prez. prez prez.

Declaraţie privind asigurarea service-ului în 
perioada de garanţie a bunurilor

prez. neprez prez.

Certificat de calitate ISO 9001 prez. prez prez.

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

6. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preţul
ofertei

(fără
TVA )*

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice

L o ti TRIUMF-MOTIV SRL 17700,0 + + +
Lot II ECO CHIMIE S R L 16600,0 + + +

2



Lot III LOKMERAS R L 262671,0 + + +
Lot IV LOKMERAS R L 31515,0 + + +

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

7. 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

8. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
Lot 1

Preţ înalt.

ECO CHIMIE S R L

Lot 3
ECO CHIMIE S R L

TRIUMF - MOTIV SRL
Lot 4

ECO CHIMIE S R L

TRIUMF-MOTIV SRL

9. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot X 

10. Criteriul de atribuire aplicat:

Preţul cel mai scăzut X

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

11. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

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

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat

12. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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



A tiibuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate 
şi unitate 

de măsură

Preţul
unitar

(fără TVA)

Preţul
total
(fără
TVA)

Preţul total 
(inclusiv 
TVA)

L O T I
AGITATOARE Si 
ACCESORII

TRIUMF - MOTIV 
SRL 1 buc 17770 17770 21324

LOT II
BALANŢA
ELECTRONICĂ

ECO CHIMIE S R L
1 buc 16600 16600 19920

LOT III
Autoclav,' volum-min 
150 L Horizontal or 
Vertical floor-standing 
laboratory autoclaves

LOKMERA S R L 1 buc 262671 262671 315205,2

LOT IV
Microscop digital 
stereoscopic 
binocular, cu LCD 
monitor

LOKMERAS R L

_____________ ._____________

1 buc

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

31515 31515 37818

A nularea procedurii de achiziţie publică:

în temeiul art. 71 a lin .__l i t ___.

Argum entare: _______

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

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

TRIUMF - MOTIV SRL 9 august 2022 trium ph, m o ti v(ă),m ail.ruECO CHIMIE S R L 9 august 2022 info@ ecochim ie.m dLOKMERA S R L 9 august 2022 office© ,lokm era.m d

(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)

15. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

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

X 6 zile în cazul transm iterii com unicării prin 
m ijloace electronice si/sau fax □
LI 11 zile în  cazul netransm iterii comunicării 
prin m ijloace electronice si/sau fax □

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

U  11 zile în cazul transm iterii com unicării prin 
m ijloace electronice si/sau fax □
U  16 zile în cazul netransm iterii com unicării 
prin m ijloace electronice si/sau fax □

4
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Denumirea operatorului 
economic

Numărul 
şi data 

contractului/ acordului- 
cadru

Cod CPV

Valoarea
contractului

Termen
de

valabilitat 
e al 

contractul 
ui/

acordului-
cadru

fără
TVA

inclusiv
TVA

T R IU M F - M O T IV  S R L 4/2022 16 august 22 38436000-0 17770 21324 31.12.2022

E C O  C H IM IE  S R L 5/2022 16 august 22 38311000-8 16600 19920 31.12.2022

L O K M E R A  S R L 6/2022 16 august 22 33191 1 10-9 262671 315205.2 31.12.2022

L O K M E R A S R L 6/2022 16 august 22 38634000-8 31515 37818 31.12.2022

16. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi) (rubrica data 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 apl icate criteri i  pentru achizi ţ i i  publ i ce  durabi le  (achiziţ i i  verzi )? (DA/NU)

Valoarea  de achizi ţ ie cu T V A  din contract /  contracte  a lotului / loturi lor pentru  
care au fost  apl icate criteri i  de durabi l i tate  (lei MD): (indicafi sum a cu TVA)

Codul  C P V  al lotului / loturi lor pentru care  au fost apl icate criteri i  de  
durabi l i tate:

Criteriul  de atr ibuire  pentru lotul / loturi le pentru care  au fost apl icate criteri i  de  
durabi l i tate:

Preţul cel m ai scăzut □

C ostul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preţ □ 

C el m ai bun raport calitate-cost □

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

Larisa ANDRONIC, dr.hab

5



DARE, DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice

Nr. 14 din !6.932'02

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire: nu sunt

4. Modificiri operate in documenta{ia de atrihuire: nu sunt

5. Pf,ni la termenul-limiti (data 02.08,2022, ora 11.00), au depus oferta 5 ofertan{i:

Denumirea autoritfl{ii contractante

Localitate

IDNO

Adresa

NumIr de telefon

Numir de fax
E-mail oficial

Institutia Public[ Gimnaziul ,,Delta" s' Tartaul r-n
Confprnir

or. Cantemir s. Tartau-!

10r3620008142

or. Cantemir s. T4rtaul

02"t37',1-3',78 78853258

;"' tglir; a ru-Oq'arLu- 

---
Adresa de internet
p"tt*nu Oe contact (nume, prenume, telefon' e'

mail)

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

'l.i^,,1 nrnnadrrrii dp ofrihlrire anlicate COP
Nr: nu esteProcedura de achizitie repetati @upe!at)

Tinul obiectului contractului dqggl1l1itg

Delta s, Tartsul

Data nLrbl icarii'. 21 .01 .2022

achizitii.md;

Lucrdri
i rrutziul

45200000-9 . _,

Conform Legii 131 privind achiziliile publice

:- - " .-"-Ni hnps://mtcnder.gov'md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-
I 6sR1g?gg73gg'-::-
r-i'.'t-r"'t j-qgLllaelriz-irii.rtrd/rq1pl'b-L'dbn-!s"-112CI455?*

Da cu data de 20.0'7.2022

ffik.-;.arr. pla^'l d. 
""hirttii 

p"Uti."l,,Uticat,

Obiectul achizi{iei

Cod CPV
E*puner"a motivului/temeiului privind alegerea

procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor

rtr o c e dur i de c dt I ic i t alia tl e s c hi s a)

P""".d"t"a d. '"ttibuire (se vu indica din cadrul

po rt al ul u i guvernam en t a I www. m t e nd e r' gov md)

Platforma de achizifii publice utilizati

Procedura a fost inclusi in planul de achizi(ii
publice a autoritifii contractante

A"""4 de inten{ie"publicat in BAP (dupd caz) Data: nu este

Lt"l"nl, -
Sistem dinamic cle acliizilie

Bllget de stat:

Tehnici Ei instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

Sursa de finan{are _
Valoarea estimati (lei, fdrd TVA) 519667,00



IDNO Asociafii/
administratoriiNr. Denumirea oPeratorulul economlc

Etalon Construct
SilConAa GrouP

SECRIERU PRIM

SV Reeal Construct

1 020600006434 Platonov Dorin

Silviu GandraburaL
J

1 02 1 600000473

1 0206000256e I Lilia N icolai--__--.:---:.,
Oprisco Andret3

1 nnoKonnoo754
4

=5
lon Obreja1022600023121

6.Informa{iiprivindoferteledepuseqidocumenteledecalificare;iaferenteDUAEprezentate
de c[tre oPeratorii economici:

D**"nt"le solicitate qi alte condilii'
cerinfe obligatolii

Denumirea ofertant/candidat, semxate electronic de

oPeratorii economlcl

Oferla - SPecificalia de Pre!

DUAE

Specificalia tehnica (Deviz de clieltuieli)

INCLUSIV documente I

Etalon
Construct

SilConAr
t GrouP

SECRIER
U PRIM

+ 'r +

f T 'r

+ + T

ruplimentare:
'tt+t-r

Formularul informa{ie despre ofertant-

,'c - - . )^ ^+-iL.,i.o o .nrrfrtltti hancaf
+ T

ugl tll l\,41t uv olr rvur!

CERffi
DECLARATIE

r -!^L:l:+^+^^ ^f^.t^i

'r + +

f

-t-

-r

prlvlllu valalullrLotv4 vrvr !v'

Dovada inregistrdrii persoanei juridice' in conformitate cu -r

prgv€ugl I lE rs64

Declaratie privind dotari le specifi ce.'uti I aj Lr I Ei

echipameniul necesar pentru indeplinirea
.nfrcntrtltti

-r

+
vvrYvr-".-----

krupentru participare la licitaliile publice de lucrdri din

r^.-^-:,,1 ^^.ot*ntii lnr si irrstalatiilor
'r + +

Gnnrtc DE EXECUTARH A LUUKAT(rLL/'.

Certificat privind lipsa sau existenfa restanlelor fa!6 de

r--.-^...t ^,,Lli^ -orinncl /eliherat de FISC)

+ .L

uuEillur yuurrv rrw!^""*' \---- - '

Declarafie privind Iista principalelor Iucrdri
,-"^^..+^+^f.. ,,1+i,-,rl orr rle nctivitate

+ -r

+
Raport financiar, pentru ultimul an de activitate

+

+ -1-

+

Declara{ie privind personalul de specialitate 9i/sau a

expe4ilor

Diriginte de Eantier- Agentul economic va prezenta

legitimalia qi certificatul de atestare tehnrco-

pr"ofesi onat a val abi le pentru peri oada executdri i

lucrdrilor.

"r



Cerificat securitatea si sindtatea in munc6

DBCLARATIE privind experienla similara

Scrisori de recomandare

-r -1-

'r+

-r 1-

conform ord. nr 145 din 24.11.2020, DECLARATIE privind confirmarea identitd{ii

beneficiarilor efectivi qi neincadrarea acestora insitua{ia condamnrrii pentru participarea la

activiti{i ale unei organiza{ii sau grupSri criminale, pentru corup(ie, fraudl qi/sau spilare de

bani se prezinti in teimen de 5 zile de la data comunicdrii rezultatelor procedurii de achizilie

public6, ofertantul/ofertantul asociat clesemnat cdEtigdtor vaprezentaDeclaralia autoritdlii

tontractante qi Agenliei Achizilii Publice'

Opinii separate:

nrivitor Art. 52. Oferta cuprinde urmdtoarele f,ormulare conform anunfului de participare Ei

documental iei standart

1) Propunerea tehnica:
2) Propunerea financiari;
3) DUAE;
i, .""r"r*itate cu prevederile HG 1012021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea

gr,pului Oe tucru, pct.30 Grupul de luciu este responsabil sdexamineze,sd evalueze qi sd

compare ofertele operatorilo, ..ono,rl[i in t.rr*nbte El in condiliile stabilite in documentalia de

atribuire. I : .

i" .;;;i in .ur. grupul de lucru. considerd c6 e o abatere nesemnificativd poate cere informalii potrivit

arL ll alin, (4)in cazul in care informa{iile sau documentele prezentate de cdtre

ofertant/candidat sunt incomplete sau eronate, autoritatea contractantd soliciti

ofertantului/candidatului in cauzilsi suplime nteze,sI clarifice sau si completeze informa(iile

sau documentele corespunzltoare, respectand principiul transparen{ei qi cel al tratamentului

egal.
Deoarece suma propusa cle primii 2 ofertanti " Etalon Construct este mai mic6 cu 15% decit

valoarea estimaiiva. grupul de lucrr-r solicit in scris de la operatorul economic de a prezenta tinrp

de 3 zile scrisoarea de justificare a prefului anormal de scdzut. in caz-ul cind nu estc prezentat

r6spunsul cltre autoritatea contractanta. conform HG 638/2020, art.143 Autoritatea contractantf,'

din proprie ini{iativ[, precum qi la solicitarea Agenliei" in urma controlului efectuat' va anula

procedura de atribuire a contractului de achiz.ilie publicd de lucr[ri, dacd ia aceastit decizie inainte

de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de achizilie publica de

lucrdri, in cazul cind:

- valoarea totald a fiec[rei oferte este mai micd de 15% din valoarea estirnatd a lucrdrilor, calculate in

conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 13 112015.

De asemenea, potrivit Legii l3ll20I5 privini achiziliile publice art,69,alin. (3) Laetapaexamindrii'

evaludrii qi compardrii ofertelor, autoritatea contractant[ are dreptul s[ solicite ofertantului doar

.-pii."i; ,rrir. urupra ofertei sa.le, dac6 informaliile Ei documentele prezentate sunt incomplete' sau,

dupd caz, docdmente le j ustifi cative a&rcnte D U AE"

conform t.gii NrL: t lin o:.02.201 5 pnvind achizitiile publice si anume arr.20 pct.l ; art. 65 pct' 4;

art.69 p.i.: ,l al Documentului Unic de Achizitie European (DUAE,) si anume pct' 5A' I

Operatorul economic este in mf,surd sd turnizeze in Sistemul informalional automatizal

,,Registrul cJe stat al achiziliilor publice" sau prin mijloace electronice, sau dac6 e cazul, pe suport

de hdrtie autoritatii contraciante: fbrmularele, certifrcatele, avizele Ei alte documente indicate de

cltre autoritatea/entitatea contractantd in anunlul de participare qi in documentalia de atribuire'

termen 3 zile cle la solicitare, in urma cireia de la SRL lll,talon Construct se vor solicita

documentele lipsd confbrm tabelului'

cu data de 05.0g.2022 sRL Etalon construct a expediat toate actele confbrm cerintelor din anuntulde

particiPare 
3



7. lnformafia privind corespunderea ofertelor cu cerin(ele solicitate:

Cantitate qi

unitate de
rnisu rI

SECRIERU PRIM

Conform
caietului de

sarcini

Corespu nderea
cu cerin{ele cle

calificare

Cores pu nderea
cu specifica{iile

teh n ice

8. Pentru elucidarea unor
cu cerintele stabilite in
scizut) s-a solicitat:

neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal cle

Denum irea operatorului
economic

Pre{ul ofertei
(fbrd TVA)*Denumirea lotului

SRl, Etalon Construct 435 865,30Repuratia cantinei
(bloc de preparare)
Gimnaziul Delta s.

Tartaul

SilConArt 438 902,87

455 008.64

Data
solicitirii

Operato
rul

economi
c

Informatia solicitati Rezmatul rdspunsului operatorului economic

03.08.2022

Etalon
Construc
t

I

In urma examindrii pre{ulur
ol'ertelor Ia COP nr.
https ://mtender. gov. md/tencler

Ca urmarc la aclrcsarca l)-stra Nr. 32 din 03.0tt.2(122. cu privire la

olbrta dcpusd la proccdurii cle achizi[ii din02.08.2022 ,. Lucrari de

reparatie a cantinei (bloc de preparare) Gimnaziul Delta s.

Tartaul" (pcda b_3--yv-dpl:M,2:1-Q-_5--819.?-992-Q9-9) plin care nc

solicitali .lustificarea prcfulLri sciizut al oI'crtci noastrc'. plirr prczenta.

..Etalon Construct" SRL. VA oonrunioE urmdtoarele:

1. Devizul - OfertI prezentat la procedura de achizi{ii
publice in cauzl a fost elaborat in conformitatecu prevederile
CPL 01.0I-20I2 "Instrucliutti privittd intocmireu devizelor penlru
lucrririle de conslruc(ii Eimontaj prin metoda tlc resurse", Astfel s-

au respectat toate criteriile tehnice qi cerinfelc actelor norrnative
invigoa re.

2. Referitor la pre(ul oferit informarn ci am prevhzut
la calcularea ofertei valoarea materialelor, la pre{urile care se

afli pe pia{I preluate de la furnizorii nostri. Deoarece suntenr
parteneri de afaceri - avem reduceri considerabile la

materiale, ceea ce ne permite sa diminuam unele costuri
pentru materiale:

".Prtofhonta.jCons" SRt-, Meridian Conslruct SRL - l0-35o1,

reducere. ..Visconplast" SRL, tlniplast SRL. Polistirent Corrstruct

SRI-. Macon SA. SRL IISPI.AN-l.tJX. SC S IILHOL SRL.

Bimetcom SRL. Supraten SA. ILadu Coroi SRt.. CLrb-Caz Crup SRt."
* 5-25%. MCF F)ngros SI{t-, Mardivitana DLrlghcru SRL., Ma.lar-Ciom

SRI-, l'e hnoizol SI{L, F'CP Soldi SRI-, VOI-TA SIIL. lM
Odescablu- Moldova SRt,, Ei al1ii, la care avem prc{uri prct-erenfiale.

l,a necesiate. in caz cle solicitare a pretulilor pcntru unele nraterialc

in parte" va vom transnrite atasat lactLrri si contirrile de plata de la
lurnizorii nostri.

3. Calitatea materialclor preconizate a Ii utilizatc la

executareil lucrIrilor corcspund cerin(elor de calitate stabilite
in caietul de sarcini, toate materialele corespund stanclardelor
in vigoare, sunt agrementate in R. Moldovn, calitative, iar pe

parcursul executErii lucrhrilor vom prezentn toate certificatele
de conformitate.

4.Referitor la informatia econonrico-financiari
privind gradul dc asigurare cu personal in condi(iile salariale
indicate in deviz comunicim cI in cadrul companiei salariul

-sls!d!:b3 rrdp l-:MD:
1658392997399 din

Q2.08.202!- privind
achizilionarea Lucrarilor de
reparatie a Cantinei (bloc
de preparare) Gimnaziul
,,Delta" s. Tartaul ,CPV:
45200000-9. conlbrm I-[G

63812020, art. 143 Autoritatea
contractantA. din proprie
iniliativ[. precum qi la
solicitarea Agenliei. in umra
oontrolului cl'cctuat. va anula
proocdura clc atribr-rirc a

otlntractLrlui clc achrzilic
publici dc lucrdri, clacd ia

aceasti decizie inainte de clata

transmiteri i comuniciri i

privind rezuJtatul apl iclri i

procedurii de achizilie pLrblich

de lucrdri. in cazul cind:

- valoarea lotald a flecarei
otbrto este mai mici de l5%
din valoarca estirnat[ a

lucrdrilor. calculale in
confbrmitate cu prevederi le

art.4 din l,egea nr. l3l/2015"
cu conditia ca nici unul dintre
ofertanfi nu a reuqit sii

.lustifice ofbrta anormal de

scAzutd;

in urrna citreia
Institu{ia Publici
Gimnaziul ,,Delta"
s. Tartaul r-n
Cantemir solicitd ca
opcratorul cconomic
menfionalionat oe a
prcz-cn1at o1tr1a la
L,ucrarile de
reparatie a Cantinei
(bloc de oreoarare)
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Gimnaziul ,,Delta"
s, Tartaul, de a

prezenta autoritatii
contractante timP de 3

zile lucrtrtoare, Prtn
poEta de email,
scrisoare j ustificativh
a ofertei anornral de

scdzut6 Pentru a lua o

decizie corectdL

conform l.egii l3l
privind achiziliile
publice

t*tf*t.dl,,.ltrncitorilor(manopera)afoststabilitpentru
acest obiectiv de investitie la valoarea de 55 lei/ora' respectiv

luAnd in considerare sporurile, suplimentele'adaosurile'plI(ile

destimuIareindemniza!iilesaIariuluitarifar,obligatorii
pravazute la art.lll, art. ll2 art' ll7 qi art' 137 din Codul

Iftuncii al Republicii Moldova aprobat prin Legea nr' 154 din

28.03.2003, salariul mediu pe ora al muncitorilor-constructori in

cadrul companiei se incadreaza in tariful de 55 lei/ora' ceea ce

corespunde legisla{iei in vigoare qi respectd cadrul legislativ qi

normativ in vigoare care reglementeazi salarizarea in sectorul

real.

Va aducem la cunostintA c6: comlbrm deciziei Nr' 03D-196-

22 clin data 29.04.2022 a Agen{iei de Solu{ionare a

Contesta{iei. privirlt salariul mcdiLr a mtrncitoriltrr irt

constructii cleterrninaroa salariUlui mediu dc ll4'97 nu este

obligatoriu ( fiagrnent clin I)ecizic)'

Iiormarea procentului cheltuielilor pentru lransportaren

materialelor au fost stabilite in mirime de l0

%dincostultotalalmaterialelor.Motivdmaccastf,cotaacheltuiclilor
de transport prin laptul ca compania noastrA dispune cle Lrnitali proprii

de transport, iar alte unitali cle transport la necesitate vor li asigurate

de prestatorii noqtri cle prestare servicii transport' Avem incheiate

contracte cJe vdtrzare - cumparare a carburanlilor cu reducere cu

urmatorii lurnizori cle produse petroliere: [{ornpctrol l-otodata

menfionim cA aceasta cota de l0%o corespLrnde normltivclor in

v igoare.

Normativeleche|tuieliIorderegieaufoststabiliteinbazasitua(iei
clin cadrul intreprinderii. Atragem atentia grupului de lucru ci

reiegind din cota cheltuielilor de regie de l4'5 7o din total

cheltuieli directe pentru lucririle de construc{ii montaj' si a

beneficiului tle deviz de 6 "h - ceea ce duce iariqi la micqorarea

costului deconstructie-montaj al obiectivului. I{eieqind din faptul

ci la momentul actual, intreprinclerea exccuti lucriri de

constructie-montaj la unele santiere cleja in executie' ne permitem

micgorarea cheltuielilor administrative gi de regie pAnI la

niveluf de 14,5 " si a beneficiului de deviz rle 6 o/o' Totodati'

conform situa{iei la zi a

intreprinclerii" inclusiv a cxpcricnfei de activitatc' considerf,m acestc

eolc unclc reale caru corcsputtcl uodurilorpracticc itt r igoarc

Menliondm cil conJbrm pcl 3 5 din doc'unt'ttttrl nortnutit'

CPt..01.03-2012-Crtlculareac'helttLielilorderegicdecritreJiecare
unitqte (xe execlrlte rebtLie sit se e.fecnrcze pe l,rt:o propt'iiloI

crnali;e, pentru a iclerttiJica.factorii care att dLIS Id L'rcSlercd Lotei

aferente cheltttielilor cle regie' Cresterea nejustiJicutd a cotelot'

rrfbrente chelnLielilor de regie, in concliliile de picrlri' poate duce la

o i e rcl e r e tr c o nt pe I i t i t" i I ii tr i i S i u I i c' i I ct( i i I or'

Valoarca tolalR a ol'crte i dcpusc a firsl clcterminat'l corcct'

Ol'erta a ti)st intoclnitA conlitrnl caictului de sarcini' a listelor c1e

cantitAli provarutc in acesta 5i a normativclor pr$'iizutc clc logislalia

in vigoarc. prccLllll 5i a instrucliLrnilor in vigoarc' La intocmiroa

otertci. nor anl colat prelirrile la parametrii si concliliilc tehnice

cerute in caietul cle sarcini. atdt la maleriale. manopera cdt 5i la

utila.ie.

'l-otoclatl. in caz-ul in care grupul cle lucru considcrf, sunt

necesare argtlmenl.lri 5i pe trnele cate gorii cle nlatcriale suntem

disoonibili sd le prezcntam in cel mai scurt timp



9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalilicirii

SilConArt Group Pret mare

SECRIERU PRIM Pret mare

SV Reeal Construct Pret mare

S.R.L'VIC DAR COM' Pret mare

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru un singur lot n

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scdzut n

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i: nu sunt

13. Reevaluarea ofertelor: nu este

14. in urma examiniri, evaluirii ;i comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de

atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie public6:

Denumirea
operatoru lu i

economic

SRL Etalon
Construct

Cantitate qi

unitate de
misuri

Conform
devizului
de
cheltuieli

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

523038.36

Conform cerin{elor din anun{ul de participare pct 20 qi conform ord. nr 145 din 24.11'2020'

DECLARATIE privind confirmarea identiti{ii beneficiarilor efectivi qi neincadrarea acestora

insitua{ia condamnirii pentru participarea la activiti{i ate unei organiza{ii sau grupiri

criminale,pentru coruplieo fraui[ qi/s;u spilare de bani se prezintr in termen de 5 zile de la data

comunicdrii rezultateloi procedurii de achizilie publicl, ofertantul/ofertantul asociat desemnat

cdEtig[tor vaprezentaDeclaralia autorit[1ii contractante gi Agenliei Achizilii Publice.

Anularea procedurii de achizilie publica: nu este

Pre(ul total
(ftr[ TVA)

435 865,30

Denumirea lotului

Reparatia cantinei (bloc de preparare)
Gimnaziul Delta s. Tartaul

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

Denumirea operatorului
pnnnnrnic

I)ata transmiterii Modalitatea de transmitere

Etalon Construct Nr. J{ din 08.08.2022 S;lA RSAP, e-rttuil

SilConArt Croup Nr.34 din 08.08.2022 SIA RSAP. e-ntail

SF'CRIF,RI]PRIM Nr.34 din 08.08.2022 SIA RSAP, e-mctil

SV Reeal Construct Nr.34 din 08.08.2022 SIA RSAP, e-mail

S.R.L'VIC DAR COM' Nr.3{ din 08.08.2022 SIA RSAP, e-mail

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:



il .a^rl i" ** valoarea estimafi a contractului este

rnai micd decAt pragurile prevdzute la art' 2 alin' (3)

al Legiinr. 131 din 3 iLrlie20l5 privind achiziliile

3 6 zile in cazul transmitertt colrltlnlcarll

miiloace electronice 5i'sau fax:

Vatoarea contractului
Termen de

valabilitate
al

contractu I u i

3t.12,2022

Denumirea
operatorului

economic

intreprin derea:
Cu caPital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strli n

Numtrrul I

qi data I coo cev
contractului I f[r[ TVA

43s 86sJ0

inclusiv'[VA

SRL Etalon
Construct

Cu capital
autohton

t4
6.08.2022 | +SZOOOOO-q

5ZJUJU.JO

1 7. C o ntra ctul d e achizi[ie I aco rd ul-cad ru in ch eiat :

Informa{ia privind achizitii publice durabile (achizi{ii verzi

(DA/NU)NU

(indicali ,sunta cu TVA)

Prelul cel mai sccizul rt

C'ostul cel nrui scdzul .l

Cel mai bun raport calitate-Pre1n

Clel ntai bun raport calilate-cosl.

prin prezentn dttre cle seamd, grupul cle lucru cleclard cd termenrtl de uqteptare pentru tnclreieretr

contractului/contractelor inclicate u jost respectut (exceptAnd cuzurile prevdzute de srt. 32 ulin. (3) al Legii

nr. t3I din 3 itilie 2015 privind ainizilitte publice ), precum qi cd in cazul tlepunerii contestu(iilor qi/sau

recep(ioniirii rapoartelor ile monitorizare, flceastefi au.fbst exsminute qi solu(ionnte'

prin prezenta dqre de seumri, grupr.tl de lucru pentru ochizilii confirmd corectitudineu desJtiSurdrii proceclurii

de aihiz\ie,fnpt pentru cure potrtd rrispundere conJitrm prevedcriktr Iegulc tn vigoue'

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

verzi)?

Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):

codut 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:

Conducatorul gruPului de lucru
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DAREA DE SEAMĂ  

de atribuire a contractului de achiziţii publice 
 

Nr.            / 22   din             .08.2022. 
 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
 
Denumirea autorităţii contractante Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu a 

Ministerului Apărării 
Localitate Republica Moldova 
IDNO 1006601001229 
Adresa Mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  
Număr de telefon 022-25-22-09 25-23-57 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49  
E-mail oficial vitalie.rohac@army.md  
Adresa de internet https://army.md 
Persoana de contact ROHAC VITALIE, 022-25-22-09 

vitalie.rohac@army.md  
 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
 
Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitaţie deschisă 
Procedura de achiziţie repetată(după 
caz) 

- 

Tipul obiectului contractului de 
achiziţie/acordului-cadru 

Bunuri 

Obiectul de achiziţie Piese de schimb pentru reparaţia tehnicii blindate, 
conform necesităţilor Armatei Naţionale 

Cod CPV 34300000-0 
Expunerea motivului/temeiului 
privind alegerii procedurii de atribuire 
(în cazul aplicării altor proceduri decât 
licitaţia deschisă sau cererea ofertelor 
de preţuri) 

- 

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

ocds-b3wdp1-MD-1657698456640 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1657698456640?tab=contract-notice 
Data publicării: 13.07.2022 

Platforma de achiziţii publice utilizată achizitii.md 
Anunţ de intenţie publicat în BAP 
 

BAP nr. 43 din 03.06.2022 
Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_43_1.pdf 

Tehnici şi instrumente specifice de 
atribuire  

Nu  

Sursa de finanţare Buget de stat  
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1666665,83 
 
3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:conform SIA “RSAP” 
 
Data solicitării clarificărilor  - 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

- 

http://www.mtender.gov.md/
natalia.croitoru
Typewriter
91

natalia.croitoru
Typewriter
17
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Expunerea succintă a răspunsului - 
Data transmiterii - 
 
4. Modificări operate în documentaţia de atribuire: 
 
Rezumatul modificărilor Nu au fost 
Publicate în BAP / alte mijloacelor de 
informare (după caz) 

- 
 

Termen-limită de depunere şi deschidere 
a ofertelor prelungit 

nu 

 
5. Până la termenul-limită (data 02.08.2022, ora10:00), au fost depuse 2 (două) oferte: 
 
 
Nr, 

Denumirea operatorilor  
economici 

IDNO Asociaţii/administratorii 

1 MV-AUTOKING SRL  1013600040609 MITROFANOV VEACESLAV 
2 SRL „Autoprogresiv-Service” 1003600100803 Vitalie Chistruga 
 
 
6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate de către 
operatorii economici: 

Denumire document 

Denumirea operatorului 
economic 
MV-AUTOKING 
SRL 

„Autoprogresiv-
Service” SRL  

Documentele ce constituie oferta   
Specificaţii tehnice prezentat prezentat 
Specificații de preţ    prezentat prezentat 
Garanţie pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA prezentat prezentat 
Formularul standard al DUAE prezentat prezentat 
Cererea de participare prezentat prezentat 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei prezentat prezentat 
Documente de calificare   
Certificat de atribuire a contului bancar prezentat prezentat 
Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul 
public naţional prezentat prezentat 

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

 
7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate: 
 

 

Denumirea bunurilor 
solicitate 

U/
M 

Canti
-tatea 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Valoarea 
estimată 

fără TVA 

Preţul 
ofertei 
(fără 

TVA) 

C
or

es
pu

nd
er

ea
 

cu
 c

er
in

ţe
le

 d
e 

ca
lif

ic
ar

e 
C

or
es

pu
nd

er
ea

 
cu

 sp
ec

ifi
ca

ţii
le

 
te

hn
ic

e 

1.  Lampă semnalizator (roșu) 
L1064 buc 23  862,50    

2.  Lampă semnalizator (verde) 
L1063 buc 18  675,00    

3.  Întrerupător de masa 
echivalent URAL 4320 buc 2 MV-AUTOKING 

SRL 1166,67 833,33 + + 

4.  Demaror buc 22 „Autoprogresiv- 100833,33 99000,00 + + 
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Service” SRL 
5.  Far de cautare tractor buc 32 MV-AUTOKING 

SRL 6666,67 5333,33 + + 

6.  Semnalizator spate UAZ buc 32 MV-AUTOKING 
SRL 5333,33 2666,67 + + 

7.  Fir electric PV3 1*35mm 
rosu cupru buc 96 

„Autoprogresiv-
Service” SRL 10800,00 10800,00 + + 

8.  Fir electric PV3 1*35mm 
negru cupru buc 64 

„Autoprogresiv-
Service” SRL 7200,00 7200,00 + + 

9.  Traductor vitezometru 
38003605001 buc 16 

„Autoprogresiv-
Service” SRL 26093,33 28666,67 + + 

10.  Sonda manometrica  9,5621 
(ulei) buc 16 

„Autoprogresiv-
Service” SRL 5600,00 6200,00 + + 

11.  Sonda manometrica  
38,0057,25004 (ulei) buc 16 

„Autoprogresiv-
Service” SRL 5066,67 5600,00 + + 

12.  Sonda manometrica  9,5521 
(apă) buc 16 

„Autoprogresiv-
Service” SRL 4133,33 4533,33 + + 

13.  Sonda manometrica  
38,0047,36002 (apă) buc 16 

„Autoprogresiv-
Service” SRL 5066,67 5573,33 + + 

14.  Furtun presiune d-38 1m buc 12  2350,00  - - 
15.  Furtun presiune d-50 1m buc 12  3550,00  -  
16.  Colier inox 40x60  buc 250 „Autoprogresiv-

Service” SRL 2500,00 2291,67 + + 
17.  Gura de umplere radiator 

d=56mm/31,6mm buc 50 
„Autoprogresiv-
Service” SRL 5625,00 7291,67 - - 

18.  Radiator termoflot 90 grade buc 10 MV-AUTOKING 
SRL 75000,00 82500,00 + + 

19.  Garnitua pompa apa buc 32 MV-AUTOKING 
SRL 2133,33 2560,00 + + 

20.  Termostat buc 20 MV-AUTOKING 
SRL 11166,67 12250,00 + + 

21.  Fixator termostat D-70 buc 32 MV-AUTOKING 
SRL 1920,00 2133,33 + + 

22.  Inel etanșare termoflot 26*3 buc 64 MV-AUTOKING 
SRL 1066,67 533,33 + + 

23.  Inel etanșare termoflot 105*3 buc 32 MV-AUTOKING 
SRL 533,33 320,00 + + 

24.  Inel camasa cilindru    
100x3,5 buc 192 

MV-AUTOKING 
SRL 3200,00 2400,00 + + 

25.  Capac radiator termoflot 
inferior 90 grade buc 22 

MV-AUTOKING 
SRL 27500,00 30250,00 + + 

26.  Cot cauciuc termoflot 90 
grade buc 40 

MV-AUTOKING 
SRL 3000,00 3000,00 + + 

27.  Racord  termostat 45-50/90 buc 40 „Autoprogresiv-
Service” SRL 9333,33 11000,00 + + 

28.  Racord trecere radiator 38-
45-120 buc 40 

„Autoprogresiv-
Service” SRL 9333,33 11333,33 + + 

29.  Mufta metalic 38 buc 10 „Autoprogresiv-
Service” SRL 625,00 750,00 + + 

30.  Mufta metalic 45 buc 10 „Autoprogresiv-
Service” SRL 666,67 833,33 + + 

31.  Teava sistem de racire 
420/160/125-50/38 buc 16 „Autoprogresiv-

Service” SRL 8000,00 10333,33 + + 

32.  Teava sistem de racire 
420/120/125-50/38 buc 16 „Autoprogresiv-

Service” SRL 8000,00 10333,33 + + 

33.  Teava sistem de racire 
290/38/90 buc 16 „Autoprogresiv-

Service” SRL 6666,67 8666,67 - - 

34.  Gura teava sistem de racire buc 32 MV-AUTOKING 
SRL 13333,33 17200,00 + + 

35.  Cot metalic 45/90 buc 32 MV-AUTOKING 2666,67 3440,00 + + 
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SRL 
36.  Radiator sistem de răcire 

stinga buc 6 
MV-AUTOKING 
SRL 145000,00 159000,00 + + 

37.  Radiator sistem de răcire 
dreapta buc 6 

MV-AUTOKING 
SRL 145000,00 159000,00 + + 

38.  Rotor pompa injectie 
SAVIEM 797   buc 32 

„Autoprogresiv-
Service” SRL 66666,67 73333,33 + + 

39.  Semiring pompa injectie 
SAVIEM 797  buc 64 „Autoprogresiv-

Service” SRL 18666,67 11733,33 + + 

40.  Șaibă distanțier a știftului buc 32 „Autoprogresiv-
Service” SRL 2133,33 2346,67 + + 

41.  Supapa retur combustibil buc 32 „Autoprogresiv-
Service” SRL 13333,33 17200,00 + + 

42.  Șaiba de cupru 3/8 buc 64 „Autoprogresiv-
Service” SRL 4266,67 4533,33 + + 

43.  Set de papuc și role buc 20 „Autoprogresiv-
Service” SRL 10000,00 12750,00 + + 

44.  Piston și supapa de presiune   buc 30 „Autoprogresiv-
Service” SRL 21250,00 22500,00 + + 

45.  Piuliță de conectare la 
intrarea combustibilului buc 25 

„Autoprogresiv-
Service” SRL 7291,67 9375,00 + + 

46.  Filtru de ecran intern buc 32 „Autoprogresiv-
Service” SRL 4000,00 5066,67 + + 

47.  Set palete a pompei   buc 25 „Autoprogresiv-
Service” SRL 10000,00 12500,00 + + 

48.  Teava de cupru D-10 m 60 „Autoprogresiv-
Service” SRL 7750,00 8500,00 + + 

49.  Baterie filtru de combustibil 
cu pompă (separator) buc 12 

„Autoprogresiv-
Service” SRL 9000,00 9900,00 + + 

50.  Bulon combustibil D-12 buc 64 MV-AUTOKING 
SRL 1866,67 2026,67 + + 

51.  Inel de cupru d-12x18x1,5 buc 128 MV-AUTOKING 
SRL 1600,00 533,33 + + 

52.  Inel cupru reful injector  buc 192 MV-AUTOKING 
SRL 2400,00 800,00 + + 

53.  Bulon combustibil D-14 buc 192 MV-AUTOKING 
SRL 7200,00 3520,00 + + 

54.  Inel cupru  14x20x1,5 buc 384 MV-AUTOKING 
SRL 3840,00 1600,00 + + 

55.  Cilindru de comanda (frîna 
motor) buc 10  8541,67    

56.  Rondela sferica (fixare 
injector) B18,600 buc 20  1666,67    

57.  Articulatie unghiulara AS13 
/89053016006 buc 10  1666,67    

58.  Articulatie unghiulara AS10 
/06,36090,6202 buc 10 „Autoprogresiv-

Service” SRL 1666,67 1250,00 + + 

59.  Articulatie sferica AS10 
/89053016004 buc 10  1666,67    

60.  Locaș sferica A0023315422 buc 10  1666,67    
61.  Tija accelerare 89482000050 buc 10  4166,67    
62.  Pompa de combustibil buc 12 „Autoprogresiv-

Service” SRL 8500,00 8000,00 + + 
63.  Piulita de antrenare 

89113010006 buc 16  1933,33    

64.  Piulitaetansare 1/4 buc 20 „Autoprogresiv-
Service” SRL 500,00 550,00 + + 

65.  Etansare 1/4 buc 20 „Autoprogresiv-
Service” SRL 333,33 383,33 + + 

66.  Piulitaetansare B33532130 buc 20 „Autoprogresiv-
Service” SRL 333,33 366,67 + + 
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67.  Disc  ambreaj 310 mm  buc 20 „Autoprogresiv-
Service” SRL 20833,33 23333,33 + + 

68.  Cilindru acționare ambreaj 
SAVIEM buc 16  16666,67    

69.  Cilindru principal ambreaj 
SAVIEM buc 6 MV-AUTOKING 

SRL 8750,00 9625,00 + + 

70.  Inel cupru  16x20x1,5 buc 96 MV-AUTOKING 
SRL 960,00 480,00 + + 

71.  Bile d-5mm buc 220 MV-AUTOKING 
SRL 733,33 825,00 + + 

72.  Set motor 
(piston+camasa+segmenti) buc 19 

„Autoprogresiv-
Service” SRL 285000,00 316666,67 + + 

73.  Piston 102 buc 78 „Autoprogresiv-
Service” SRL 84500,00 91000,00 + + 

74.  Set segmeti piston/motor c-t 11 „Autoprogresiv-
Service” SRL 22916,67 24750,00 + + 

75.  Supapa admisie IN buc 32 „Autoprogresiv-
Service” SRL 10400,00 11200,00 + + 

76.  Supapa emisei  EX buc 32 „Autoprogresiv-
Service” SRL 9866,67 10800,00 + + 

77.  Semiring supapa buc 32 „Autoprogresiv-
Service” SRL 533,33 640,00 + + 

78.  Filtru de ulei OP592 buc 32 „Autoprogresiv-
Service” SRL 5600,00 4800,00 + + 

79.  Curea generator A1250 buc 64 MV-AUTOKING 
SRL 4800,00 4266,67 + + 

80.  Curea pompa apa A850 buc 64 MV-AUTOKING 
SRL 4800,00 4266,67 + + 

81.  Cuzinet biela STD  
88024106000 buc 16 MV-AUTOKING 

SRL 33333,33 36666,67 + + 

82.  Cuzinet biela 0,25  
88024106001 buc 16 MV-AUTOKING 

SRL 33333,33 36666,67 + + 

83.  Cuzinet palier STD buc 16 MV-AUTOKING 
SRL 33333,33 36666,67 + + 

84.  Cuzinet palier 0,25 buc 16 MV-AUTOKING 
SRL 33333,33 36666,67 + + 

85.  Semiring arbore cotit spate 
SAVIEM 797-07 
(89,96501,6008) 

buc 32 
MV-AUTOKING 
SRL 9333,33 9600,00 + + 

86.  Semiring arbore cotit fata  
A60x75x8  buc 32 MV-AUTOKING 

SRL 6666,67 4800,00 + + 

87.  Dop de umplere buc 10 „Autoprogresiv-
Service” SRL 608,33 666,67 + + 

88.  Jojă de ulei buc 10  1250,00    
89.  Tub jojă de ulei buc 10 MV-AUTOKING 

SRL 3166,67 3500,00 + + 
90.  Rulment 25x47x12(volanta) buc 16 MV-AUTOKING 

SRL 1333,33 1333,33 + + 

91.  Cilindru principal frîna 
SAVIEM buc 5 

MV-AUTOKING 
SRL 5000,00 5500,00 + + 

92.  Cilindru  frâna  roata 
SAVIEM buc 92  99360,00    

93.  Set reparație frâna față mufta 
conectare UAZ  Nr,004 buc 90 MV-AUTOKING 

SRL 21000,00 23250,00 + + 

94.  Inel etanșare pompa 
amplificator buc 16  1346,67    

95.  Cilindru principal  de frîna 
gaz 66 buc 20 MV-AUTOKING 

SRL 16333,33 7500,00 + + 

Constatări/Comentarii: 
Pentru loturile nr,1, 2, 14, 15, 55-57, 59-61, 63, 68, 88, 92 şi 94 nu a fost propusă nici o ofertă. Se 
propune achiziţionarea loturilor date în cadrul altei proceduri de achiziţie în repetare. 
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Pentru loturile nr, 3, 5, 6, 18-26, 34-37, 50-54, 69-71, 79-86, 89-91, 93 şi 95, unica ofertă a fost 
propusă de către operatorul economic MV-AUTOKING SRL, aceasta corespunde cerințelor solicitate. 
Se propune a fi desemnat câștigător pentru loturile date. 
Pentru lotul nr, 4, 7-13, 16, 27-32, 38-49, 58, 62, 64-67, 72-78 şi 87, unica ofertă a fost propusă de 
către operatorul economic „Autoprogresiv - Service” SRL, aceasta corespunde cerințelor solicitate. Se 
propune a fi desemnat câștigător pentru loturile date. 
Pentru loturile nr, 17 şi 33 au fost depuse oferte a căror propunere financiară depăşește cu 30% 
valoarea estimată a achiziţiei, În temeiul art. 71 alin. 1, lit. d), din Legea 131/2015. Se propune 
respingerea ofertelor pentru loturile date și achiziţionarea acestora în cadrul altei proceduri de achiziţie 
în repetare. 
 
8, Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului anormal de scăzut) s-a 
solicitat:  
Data 
solicitării 

Operatorul economic Informaţia solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

03.08.2022 MV-AUTOKING SRL Clarificări la anexa nr. 22 Prezentat „Autoprogresiv-Service” SRL Clarificări la anexa nr. 23 
 
9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi: 
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

„Autoprogresiv-Service” SRL Pentru loturile nr.17, 33  a fost depusă ofertă care 
depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei 

 
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot        
11. Criteriul de atribuire aplicat: Preţul cel mai scăzut   
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi: Nu a fost 
13. Reevaluarea ofertelor: Nu a fost 
14. În urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a 
decis: 
Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru: 

Nr Denumirea bunurilor 
solicitate 

Denumirea operatorului 
economic U/M Canti

-tatea 
Preţ unitar 
fără TVA 

Preţ total 
fără TVA 

Suma 
ofertei 
(cu TVA) 

1.  Lampă semnalizator 
(roșu) L1064  buc 23 - - - 

2.  Lampă semnalizator 
(verde) L1063  buc 18 - - - 

3.  Întrerupător de masa 
echivalent URAL 4320 MV-AUTOKING SRL buc 2 416,67 833,33 1000,00 

4.  Demaror „Autoprogresiv-Service” 
SRL buc 22 4500,00 99000,00 118800,00 

5.  Far de căutare tractor MV-AUTOKING SRL buc 32 166,67 5333,33 6400,00 
6.  Semnalizator spate UAZ MV-AUTOKING SRL buc 32 83,33 2666,67 3200,00 

7.  Fir electric PV3 
1*35mm roșu cupru 

„Autoprogresiv-Service” 
SRL buc 96 112,50 10800,00 12960,00 

8.  Fir electric PV3 
1*35mm negru cupru 

„Autoprogresiv-Service” 
SRL buc 64 112,50 7200,00 8640,00 

9.  Traductor vitezometru 
38003605001 

„Autoprogresiv-Service” 
SRL buc 16 1791,67 28666,67 34400,00 
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10.  Sonda manometrica  
9,5621 (ulei) 

„Autoprogresiv-Service” 
SRL buc 16 387,50 6200,00 7440,00 

11.  Sonda manometrica  
38,0057,25004 (ulei) 

„Autoprogresiv-Service” 
SRL buc 16 350,00 5600,00 6720,00 

12.  Sonda manometrica  
9,5521 (apă) 

„Autoprogresiv-Service” 
SRL buc 16 283,33 4533,33 5440,00 

13.  Sonda manometrica  
38,0047,36002 (apă) 

„Autoprogresiv-Service” 
SRL buc 16 348,33 5573,33 6688,00 

14.  Furtun presiune d-38 1m  buc 12 - - - 
15.  Furtun presiune d-50 1m  buc 12 - - - 

16.  Colier inox 40x60  „Autoprogresiv-Service” 
SRL buc 250 9,17 2291,67 2750,00 

17.  
Gura de umplere 
radiator 
d=56mm/31,6mm 

 buc 50 - - - 

18.  Radiator termoflot 90 
grade MV-AUTOKING SRL buc 10 8250,00 82500,00 99000,00 

19.  Garnitura pompa apa MV-AUTOKING SRL buc 32 80,00 2560,00 3072,00 
20.  Termostat MV-AUTOKING SRL buc 20 612,50 12250,00 14700,00 
21.  Fixator termostat D-70 MV-AUTOKING SRL buc 32 66,67 2133,33 2560,00 

22.  Inel etanșare termoflot 
26*3 MV-AUTOKING SRL buc 64 8,33 533,33 640,00 

23.  Inel etanșare termoflot 
105*3 MV-AUTOKING SRL buc 32 10,00 320,00 384,00 

24.  Inel camaşă cilindru    
100x3,5 MV-AUTOKING SRL buc 192 12,50 2400,00 2880,00 

25.  Capac radiator termoflot 
inferior 90 grade MV-AUTOKING SRL buc 22 1375,00 30250,00 36300,00 

26.  Cot cauciuc termoflot 90 
grade MV-AUTOKING SRL buc 40 75,00 3000,00 3600,00 

27.  Racord  termostat 45-
50/90 

„Autoprogresiv-Service” 
SRL buc 40 275,00 11000,00 13200,00 

28.  Racord trecere radiator 
38-45-120 

„Autoprogresiv-Service” 
SRL buc 40 283,33 11333,33 13600,00 

29.  Mufta metalic 38 „Autoprogresiv-Service” 
SRL buc 10 75,00 750,00 900,00 

30.  Mufta metalic 45 „Autoprogresiv-Service” 
SRL buc 10 83,33 833,33 1000,00 

31.  Țeava sistem de răcire 
420/160/125-50/38 

„Autoprogresiv-Service” 
SRL buc 16 645,83 10333,33 12400,00 

32.  Teava sistem de racire 
420/120/125-50/38 

„Autoprogresiv-Service” 
SRL buc 16 645,83 10333,33 12400,00 

33.  Teava sistem de racire 
290/38/90  buc 16 - - - 

34.  Gura teava sistem de 
racire MV-AUTOKING SRL buc 32 537,50 17200,00 20640,00 

35.  Cot metalic 45/90 MV-AUTOKING SRL buc 32 107,50 3440,00 4128,00 

36.  Radiator sistem de răcire 
stinga MV-AUTOKING SRL buc 6 26500,00 159000,00 190800,00 

37.  Radiator sistem de răcire 
dreapta MV-AUTOKING SRL buc 6 26500,00 159000,00 190800,00 

38.  Rotor pompa injectie 
SAVIEM 797   

„Autoprogresiv-Service” 
SRL buc 32 2291,67 73333,33 88000,00 

39.  Semiring pompa injectie 
SAVIEM 797  

„Autoprogresiv-Service” 
SRL buc 64 183,33 11733,33 14080,00 

40.  Șaibă distanțier a 
știftului 

„Autoprogresiv-Service” 
SRL buc 32 73,33 2346,67 2816,00 

41.  Supapa retur „Autoprogresiv-Service” buc 32 537,50 17200,00 20640,00 
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combustibil SRL 

42.  Șaiba de cupru 3/8 „Autoprogresiv-Service” 
SRL buc 64 70,83 4533,33 5440,00 

43.  Set de papuc și role „Autoprogresiv-Service” 
SRL buc 20 637,50 12750,00 15300,00 

44.  Piston și supapa de 
presiune   

„Autoprogresiv-Service” 
SRL buc 30 750,00 22500,00 27000,00 

45.  Piuliță de conectare la 
intrarea combustibilului 

„Autoprogresiv-Service” 
SRL buc 25 375,00 9375,00 11250,00 

46.  Filtru de ecran intern „Autoprogresiv-Service” 
SRL buc 32 158,33 5066,67 6080,00 

47.  Set palete a pompei   „Autoprogresiv-Service” 
SRL buc 25 500,00 12500,00 15000,00 

48.  Teava de cupru D-10 „Autoprogresiv-Service” 
SRL m 60 141,67 8500,00 10200,00 

49.  
Baterie filtru de 
combustibil cu pompă 
(separator) 

„Autoprogresiv-Service” 
SRL buc 12 825,00 9900,00 11880,00 

50.  Bulon combustibil D-12 MV-AUTOKING SRL buc 64 31,67 2026,67 2432,00 

51.  Inel de cupru d-
12x18x1,5 MV-AUTOKING SRL buc 128 4,17 533,33 640,00 

52.  Inel cupru reful injector  MV-AUTOKING SRL buc 192 4,17 800,00 960,00 
53.  Bulon combustibil D-14 MV-AUTOKING SRL buc 192 18,33 3520,00 4224,00 
54.  Inel cupru  14x20x1,5 MV-AUTOKING SRL buc 384 4,17 1600,00 1920,00 

55.  Cilindru de comanda 
(frîna motor)  buc 10 - - - 

56.  Rondela sferica (fixare 
injector) B18,600  buc 20 - - - 

57.  Articulatie unghiulara 
AS13 /89053016006  buc 10 - - - 

58.  Articulatie unghiulara 
AS10 /06,36090,6202 

„Autoprogresiv-Service” 
SRL buc 10 125,00 1250,00 1500,00 

59.  Articulatie sferica AS10 
/89053016004  buc 10 - - - 

60.  Locaș sferica 
A0023315422  buc 10 - - - 

61.  Tija accelerare 
89482000050  buc 10 - - - 

62.  Pompa de combustibil „Autoprogresiv-Service” 
SRL buc 12 666,67 8000,00 9600,00 

63.  Piulita de antrenare 
89113010006  buc 16 - - - 

64.  Piulitaetansare 1/4 „Autoprogresiv-Service” 
SRL buc 20 27,50 550,00 660,00 

65.  Etansare 1/4 „Autoprogresiv-Service” 
SRL buc 20 19,17 383,33 460,00 

66.  Piulitaetansare 
B33532130 

„Autoprogresiv-Service” 
SRL buc 20 18,33 366,67 440,00 

67.  Disc  ambreaj 310 mm  „Autoprogresiv-Service” 
SRL buc 20 1166,67 23333,33 28000,00 

68.  Cilindru acționare 
ambreaj SAVIEM  buc 16 - - - 

69.  Cilindru principal 
ambreaj SAVIEM MV-AUTOKING SRL buc 6 1604,17 9625,00 11550,00 

70.  Inel cupru  16x20x1,5 MV-AUTOKING SRL buc 96 5,00 480,00 576,00 
71.  Bile d-5mm MV-AUTOKING SRL buc 220 3,75 825,00 990,00 

72.  
Set motor 
(piston+camasa+segmen
ti) 

„Autoprogresiv-Service” 
SRL buc 19 16666,67 316666,67 380000,00 
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73.  Piston 102 „Autoprogresiv-Service” 
SRL buc 78 1166,67 91000,00 109200,00 

74.  Set segmeti 
piston/motor 

„Autoprogresiv-Service” 
SRL c-t 11 2250,00 24750,00 29700,00 

75.  Supapa admisie IN „Autoprogresiv-Service” 
SRL buc 32 350,00 11200,00 13440,00 

76.  Supapa emisei  EX „Autoprogresiv-Service” 
SRL buc 32 337,50 10800,00 12960,00 

77.  Semiring supapa „Autoprogresiv-Service” 
SRL buc 32 20,00 640,00 768,00 

78.  Filtru de ulei OP592 „Autoprogresiv-Service” 
SRL buc 32 150,00 4800,00 5760,00 

79.  Curea generator A1250 MV-AUTOKING SRL buc 64 66,67 4266,67 5120,00 
80.  Curea pompa apa A850 MV-AUTOKING SRL buc 64 66,67 4266,67 5120,00 

81.  Cuzinet biela STD  
88024106000 MV-AUTOKING SRL buc 16 2291,67 36666,67 44000,00 

82.  Cuzinet biela 0,25  
88024106001 MV-AUTOKING SRL buc 16 2291,67 36666,67 44000,00 

83.  Cuzinet palier STD MV-AUTOKING SRL buc 16 2291,67 36666,67 44000,00 
84.  Cuzinet palier 0,25 MV-AUTOKING SRL buc 16 2291,67 36666,67 44000,00 

85.  
Semiring arbore cotit 
spate SAVIEM 797-07 
(89,96501,6008) 

MV-AUTOKING SRL buc 32 300,00 9600,00 11520,00 

86.  Semiring arbore cotit 
fata  A60x75x8  MV-AUTOKING SRL buc 32 150,00 4800,00 5760,00 

87.  Dop de umplere „Autoprogresiv-Service” 
SRL buc 10 66,67 666,67 800,00 

88.  Jojă de ulei  buc 10 - - - 
89.  Tub jojă de ulei MV-AUTOKING SRL buc 10 350,00 3500,00 4200,00 

90.  Rulment 
25x47x12(volanta) MV-AUTOKING SRL buc 16 83,33 1333,33 1600,00 

91.  Cilindru principal frâna 
SAVIEM MV-AUTOKING SRL buc 5 1100,00 5500,00 6600,00 

92.  Cilindru  frâna  roata 
SAVIEM  buc 92 - - - 

93.  
Set reparație frâna față 
mufta conectare UAZ  
Nr,004 

MV-AUTOKING SRL buc 90 258,33 23250,00 27900,00 

94.  Inel etanșare pompa 
amplificator  buc 16 - - - 

95.  Cilindru principal  de 
frîna gaz 66 MV-AUTOKING SRL buc 20 375,00 7500,00 9000,00 

Anularea procedurii de achiziţie publică: Nu a fost 
 
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii: 
 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

MV-AUTOKING SRL 
09.08.2022 SIA RSAP şi  e-mail „Autoprogresiv-Service” SRL 

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

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

 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau fax □ 
 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau fax □ 
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În cazul în care valoarea estimată a contractului este 
egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
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 □ 

(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. Contractele de achiziţie încheiate: 
 

Nr. 
d/o 

Denumirea operatorului  
economic,  (IDNO) 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Numărul 
contractului 

Data 
contractului Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termenul de 
valabilitate a 
contractului fără TVA cu TVA 

1 „Autoprogresiv-
Service” SRL 

Cu capital 
autohton   14/       .08.2022 34300000-0 898593,32 1078312,00 

30.12.2022 

2 MV-AUTOKING 
SRL 

Cu capital 
autohton   14/       .08.2022 34300000-0 713513,33 856216,00 

      1612106,65 1934528,00  

 
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice), precum şi că în cazul depunerii contestaţiilor şi/sau 
recepţionării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate şi soluţionate.  
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii 
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 
 
 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:                     Sergiu VOINU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex.  N. Croitoru 
tel. 022-25-23-57 
e-mail: natalia.croitoru@army.md 

mailto:natalia.croitoru@army.md
natalia.croitoru
Typewriter
611

natalia.croitoru
Typewriter
610

natalia.croitoru
Typewriter
17

natalia.croitoru
Typewriter
17



NIU{r!
.a rt
:\ c,

."J D'tt
G=
lt

sg
s(D

ao-J
Ft
A)
t:
C+

s
\\(\

F)

$

g:l
tD
O
D
B
(?

ts-
-ltD.t
I

(D
FI

t
Ll

I
EII-l!
t
it
.)
D)-

z-L
I
t
J

!9(rt
a
t?

p'
X

z-:
t--ll(Fl

o
(D

Fl
(D-(D
b,o'
J

xrl
(D
cr)

l)

-T
\J
z
Av

F
a
!e
!.
-l
D9
-lo

:v
tD-J
E
I-
-l
(D
D9

A]
L

-l

rl
(+
D9(

o

-lEl

A3.)
FF
A?

Fl
tD

O
te
N)
tJ{
o(,
o
)9

15i'trs
5'lf

Hu-\=
Io

(D

Ft
F

e
Ft

A)
E
o
D)
F+
(D

A'o

N

I

DD

o
CD

bo

tDo
cD

o
U)

a

O
tJ
N)
N){
O

O
N)
t\)
N)
\t
Ot,
O\o

(A
:-t
(-|)

xe
(r)

\o
oo\o
o\
UJ

O
O(.,)
o\
O
O
(..l

UJ
N)
o\{

7
F>

o
C,)

CD(

a

-l
oo

!'
I
\J
D
alo
o
f,,-

I

rl
I.

-(.rt
r!
F
tl
L
F}o3.8BA,gZ 

= 
Egr- F EE lt-' a,+l l; F

=o.TrE\ ! H.9= a E'ilt\L ="I -Alf't!

l^3 3ls3>(
N-.-..+
5'

t,J
a

i
\J

.lo

.)

-rl
1
rl
(D-!,

E
rl
oa
G
T
Irt
t?

(D)
a|
n
l.-
I.rl
tD

Ela
IVI :' UJ

llrl s '

13 I I a
l-l \
ti. I \) arla I 'S =

l$l $ tl;l s' :lpl e ;t=.t N z"Irl Ntiitt \ E
la I \. 

=lP,l s' 
=tltal=l o ole| a el"l a 
=llsd

ll$-
llN)

llb,g.
llFnDllE"*
il $+

ll$zllsE
ll Ell oli 3I!Illttll
L_l

I
\J
D9
-l
A3

-l.rt
P
E-(,
I
Ea

Fl\
tD-

F'x-
I

tD.t
(D
t,
O
L
o.)
I.

I-Fl
!9(
B9-
D9(
CO
E

-co
t--L

.)Et
atx
-lr
H,L

-tiise
t! i5

Cth

.).)
E-
F|

D9t

D3

U)

.)
Fl
D)(-
Y
(D

I
\J
tDIt

tI
tD:
-(D
E

!3

-t

(D
.)o:-
=a

a)

G.

3?
H\)-

sr. -.(\=t
F.)
N l)t

S, f.

NE\E
\) rD
a_)

O))sa.(\;
SE.s3\(D
t4 Fft\ !9

.u -.\D)(\\-
eit!tB
\) E.
S-\)-
.*. i:.*:tr (D ?'

Q: "t
S(\s

UI

FU

19>

D(

al.ort
E-(D
-I
I

-)
-l.i9t

al!

\.)\o

-I
N
[,J
b.J

9

o
FT

l!'lr
bJ

-
L

o-
L
QA

o
6'rt
F}

DT

I

l5
o
F
+
DT
I-.(+

I
t5
i)seEI
9Ri+-a.xid tr:
AI3Y
f! rl

I'

D( 
='F}J

;a
rJ!l
EO'c3Jr!- -*o;r-AZ
=(DZqa
I
la
-E

I.:.a
I

E--o
I-Fl.o
E
TD

o
a
It-l.
ia
allrt
o

.UD

-.
D
F
T
d
I-,FIo
I
L/
t4

ll

$sso oS.
N N Ai
( i\ -
S S 

-(\G=
G

{ s a
\R.\
N A
\NA
\'\ !

,A N\
i\,N:
€3{
\J^

N $$s\s
s.l i
$k 3\-\
saP-S.\\S
3S=

- 
\v

.iGlSs=r^v\\
\Av\ NStrRSs
-:. tx S-*xs
.N ts
\S.-*s:
O\!

Sir*oa5c)aNqs sl,-t\A \t.S
B\{
i A)i v\
A-:ai
!\S
a\

\iG
S^
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DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitii publice □

Nr. 10 din 06.08.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante Scoala Profesionala nr.5
Localitate mun. Chisinau
IDNO 1007600008295
Adresa Sec. Botanica, str. Burebista,66
Numar de telefon 022550076. 022523729, 022523467
Numar de fax 022550076
E-mail oficial sp5.chisinau@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, p re m im e , telefon, 
e-m ail)

Juc Mariana, Pascaru Tatiana

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

Bunuri □

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

Cod CPV 1 5 8 0 0 0 0 0 -6

Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (in cazu l 
aplicarii a llo r p ro ced u r i deceit lic ita tia  
deschisa)
Procedura de atribuire (se va  ind ica  d in  cadru l 
p o rla lu lu i g u vern a m en ta l 
www. m lender. gov. m d)

Nr: 21060063
Link-ul:
ocds-b3wdpl -MD-1657871321731
Data publicarii: 15.07.2022

Platforrna de achizitii publice utilizata □ achizitii.md;

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

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

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

Tehnici si instrumente specifice de atribuire
(dupa caz)

□Licitatie electronica

Sursa de fin an tare □Buget de stat;
Valoarea estimata (lei, f a r  a  TVA) 3 5 3  1 5 0

3. Clariftcari privind documentatia de atribuire:

mailto:sp5.chisinau@gmail.com


Data solicitarii clarificarilor -

Denumirea operatorului economic -

Expunerea succinta a solicitarii de 
clarificare

-

Expunerea succinta a raspunsului -

Data transmiterii -

4. Modificari operate in documentatia de atribuire:

Rezumatul modificarilor -

Publicate in BAP/alte mijloacelor de 
informare (dupa  caz)
Termen-lirnita de depunere $i deschidere a 
ofertelor prelungit (dupa  caz)

~

5. Pana la termenul-limita (data 26.07.2022 , ora 15:14. au depus oferta 6 ofertanti:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/
administrator»

1. Delmix Prim SRI. 1010600031257 Dilan Galina
2 Baguette SRL 1014600037741 Curdova Svetlana
3. Villa Prodotti SRL 1016600007719 Alexei Agrici
4. Adrica SRL 1014600026086 Nina Covas
5. Serviabi 1 SRL 1003600030995 Tatiana Angheluta
6. Avt Lux Com SRL 1014600040053 Dumitru Muset

-6. Informatii privind ofertele depuse si documentele de calificare si aferente DUAE prezentate 
de catre operatorii economici:

Denuntire document
Denumirea operatorului economic

Delmix
Prim
SRL

Baguette
SRL

Villa
Prodotti
SRL

Adrica
SRL

Serviabil
SRL

Avt Lux 
Com SRL

Documentele ce eonstituie oferta
(Se va co n sm n a  prin : p rezen la l, neprezenla l, nu corespunde)

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

- - - - -

Documente de calificare
Se va consm na  prin : p rezen la l, neprezenla l, nu  corespunde

Informal» generale 
despre ofertant

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat/decizie/extras 
de inregistrare a 
intreprinderii

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat de atribuire a 
contului banear

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat privind lipsa 
sau existenta datoriilor 
fata de Bugetul Public

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

2



National eliberat de 
Serviciul Fiscal de Stat 
al Republicii Moldova 
sau din tara de 
reziden^a a ofertantului
Autorizatie sanitar- 
veterinara de 
functionare

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Autorizatie sanitar 
veterinara pe imitate de 
transport

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat de 
conformitate/ declaratia 
de conformitate 
(produse lactate)

neprezentat prezentat

Cerificat de 
inofensivitate /aviz 
sanitar

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat de depnere a 
abatorului sau contract 
cu abator (pentru 
carne)

prezentat

Certificat de depnere a 
laboratorului atestat 
pentru efectuarea 
controlului permanent 
asupra'calitapi sau 
contract cu asemenea 
laborator la procurarea 
produselor de 
panificare:

prezentat

Certificat de calitate §i 
de provenien^a a 
materiei prime pentru 
produsele de panificape

prezentat

Confirmare de depnere 
a stocului de 
faina/griu. necesar 
indeplinirii 
contractului de 
achizipe pc о perioada 
de cel pupn 10 zile

preentat

*4

Declarapa pe proprtia 
raspundere privind 
neimplicarea in 
practici frauduloase §i 
de corupere

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat



(Informalia privind denumirea documentelor prezenlate se va indica in conformitate cu cerintele din 
documenlatia de alribuire si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, mi corespunde (in cazul 
cand docamenlul a fosI prezentat. dar nu corespundecerintelor de calificare))

7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pretul
ofertei
(fara

TVA)*

Cantitate 
§i imitate 

de masura

Corespunderea 
cu cerintele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificatiile 

tehnice

Lot 1 V illa  P rodo tti SR L 90 8 7 2 ,50 l o t +
S R L B ag u e tte 112 8 8 4 ,50 l o t + +
P ro d u se  de  
F am ilie

124 7 4 0 ,42 l o t + +

Lot 2 V illa  P ro d o tti SR L 34 561,00 l o t + +
S R L B ag u e tte 34 567 ,80 l o t + +

Lot 3 A v t  L u x  C o m  S R I , 16 626 ,00 l o t + +

S R L B ag u e tte 16 632 ,80 l o t + +
Lot 4 D elm ix  Prim  S R L 7 350 ,00 l o t + +

S R L B ag u e tte 11 655,00 l o t

Lot 5 S R L B ag u e tte 100 701 ,40 l o t + +
S erv iab il S R L 108 3 24 ,07 l o t

Lot 6
D elm ix  P rim  S R L 7 4 67 ,50 l o t - -

A d rika  S R L 43 136,00 l o t - -

Lot 7 S R L B ag u e tte 17 605 ,00 l o t + +

Lot D elm ix  P rim  S R L 10 400 ,00 l o t + +
S R L B ag u e tte 10 401 ,00 l o t + +

Lot 9 S R L B ag u e tte 14 849 ,58 l o t + +
D elm ix  P rim  S R L 15 747 ,42 l o t + +

Lot 10 D elm ix  P rim  S R L 3 4 64 ,77 l o t + +
S R L B ag u e tte 3 7 91 ,50 l o t +

Lot 11 D elm ix  P rim  S R L 21 2 52 ,77 L o t + +
S R L B ag u e tte 28 529,97 L o t + +

* In cazul utilizarii licit aliei eleclronice se va indica pretul ofertei finale
(Informatia privind "Corespunderea cu cerintele de calificare " si "Corespunderea cu specificatiile 
tehnice ” , se va consemna prin : ,, + ” in cazul corespunderii si prin ,, - ” in cazul necorespunderii)

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

Data
solicitarii

Operatorul
economic

Informatia solicitata Rezmatul raspunsului 
operatorului economic

27.07,2022 Delmix Prim 
SRL

Pret anormal de scazut la Lotul 
6 Paine

Operatorul economic a 
confirmat greseala tehnica

9. Ofertantii respinsi/descalifieati:

Denumirea operatorului economic' Motivul respingerii/descalificarii

4



Baguette SRI, Lotul 5 Produse lactate nu corespunde 
cerintelor solicitate lipseste certificatul de 
conformitate /declaratia de conformitatea 
produselor lactate pet. 13 din descrierea 
criteriilor/cerintelor solicitate in Anuntul de 
Participare pet. 16. totodata lipse$te contractul 
prestari servicii si contractul cu furnizorul 
principal ICS Lapmol SRL. lucru necesar pentru 
dovada privind asigurarea cu produse lactate a 
institutiei in regim normal.

Pozitia Iaurt eu fructe cu grasimea de 2,0 % 
125 g nu corespunde cerintelor din Anuntul de 
participare.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □
11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scazut □

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicati:

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

Denumire factorul 1 Ponderea - -
Denumire factorul n Ponderea - -

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completei in cazul In care ofertele au fast reevaluate repetal)

Motivul reevaluarii ofertelor -

Modificarile operate .

14. In urrna examinari, evaluarii si compararii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire
s-a decis:

Atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate $i 
unitate de 

masura

Pretul unitar 
(fara TVA)

Pretultotal 
(fara TVA)

Pretultotal 
(inclusiv 
TVA)

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

SRL Villa 
Prodotti

Lot 1 
Lot 2

96 046,00 115 255,20

SRL Avt Lux 
Com

Lot 3 9291,00 11 149,20

SRL Delmix 
Prim

Lot 4 
Lot 8 
Lot 10

35 953,23 42 782,10
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Lot 11
SRL Baguette Lot 7 

Lot 9
27 618,38 33 137,88

SRL Adrica Lot 6 28 847,20 31 158,40
SRL Serviabil Lot 5 76 515,10 83 800,00

Nota: Procedure de achizilii publice a produselor alimeniare pentru Ijumatate a anului de studiu 
2022-2023a fosl inidata in 15.07.2022, la intenda grupului de lucru. care la planificarea produselor 
alimeniare s-a hazel pe proiedul planului de admilere inainlat de MEC (anul I- 332). Admitere 
propriu zisa. s-a inmalriculal cu mull mai putin eleri. AstfeI suntem nevoid sa micsoram cantitadle 
de produse alimentare solicilale in COP sus mendonaie.

Anularea procedurii de achizitie publica:

In temeiul art. 71 alin. lit .

Argumentare:_______________________________________________________________
15. Informarea operatorilor economici tlespre deciziile grupului de lucru pentru achizitii:

Denumirca operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL Delmix Prim 27.07.2022 [  e -m a il  ]
SRL Baguette 27.07.2022 [  e-m ail. ]
Delmix Prim SRL 28.07.2022 [  e -m a il  /
Baguette SRL 28.07.2022 [  e -m a il  ]
Villa Prodotti SRL 28.07.2022 [  е -mail, j
Adrica SRL 28.07.2022 [  е -mail, ]
Serviabil SRL 28.07.2022 [  e -m a il /
Avt Lux Com SRL 28.07.2022 [  е -mail, ]

(Informarea operatorilor economici implicati in procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achizilii se realizeaza in conformitale cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de asteptare pentru tncheierea contraetului:
---*--------  — — - ~ —

In cazul in care valoarea estimata a contraetului
este mai mica decat pragurile prevazute la art. 2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizitiile publice

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

In cazul in care valoarea estimata a contraetului 
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 fax □
□  16 zile in cazul netransmiterii comunicarii 
prin mijloace electronice § L s a u  fax □

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
Intreprinderea: 

Cu capital 
a u toll ton/

Numarul 
si data Cod

Valoarea contraetului Termen de
operatorului

economic
contraetului/

acordului-cadru
CPV

fara TVA inclusiv
TVA

valabilitate al 
contraetului
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SRI...
DELMIX

PRIM

C u  cap ita l  
au to h to n

54
0 5 .0 8 .2 0 2 2

1 5 8 0 0 0
0 0 - 6 35 953,23 42 782,10 31.12.2022

Baguette SRL C u capita l  
au to h to n

53
0 5 .0 8 .2 0 2 2

1 5 8 0 0 0
0 0 - 6

27 618,38 33 137.88 31.12.2022

Villa
Prodotti

SRI.

C u capita l  
a u to h to n

51
0 5 .0 8 .2 0 2 2

1 5 8 0 0 0
0 0 - 6 96 046.00 115 255.20 31.12.2022

Adrica
SRL

C u capita l  
a u to h to n

52
0 5 .0 8 .2 0 2 2

1 5 8 0 0 0
0 0 - 6

28 847.20 31 158.40 31.12.2022

Serviabil
SRL

C u capita l  
a u to h to n

49
0 5 .0 8 .2 0 2 2

1 5 8 0 0 0
0 0 - 6

76 515,10 83 800,00 31.12.2022

Avt Lux 
Com SRL

C u capita l  
a u to h to n

50
0 5 .0 8 .2 0 2 2

1 5 8 0 0 0
0 0 - 6

9291.00 11 149.20 31.12.2022

Total 274270,91 317 282,78

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

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

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

(indicati suma cu TVA)

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

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

Pre(ul cel mai scazut □

Costul cel mai scazut □

Cel,mai bun raport 
calitate-pref □

Cel mai bun raport 
calitate-cost □

Prin prezenta dare de seamd, grupul de /пеги declard ca termenid de asteptare pentru incheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptdnd cazurile prevazute de art. 32 alin. (3) at Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achizitiiie publice ), precunt si ca in cazul depunerii contestatiilor si/sau 
receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate si solutionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupui de lucru pentru achizitii conftrmd corectitudinea desfa§urarii procedurii 
de achizitie, /apt pentru care poartd rdspundere conform prevederiior legale in vigoare.
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model-tip
DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice
de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedlurii de atribuire

g
tr

tr

I ,,Sfdnta Treinle"
Alecu Russo, I I

I 003600 152592
mun. Clliqipiu, sti. Aiem

2, Date cu ivire la ura de atribuire,:

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

Anun{ de inten(ie publicai in BAP (dupd caz)

Tehnici qi instrumente specifice Oe ai.iUui.e
(dupri caz)
Sursa de finanfare

Va toa rea estimiii fte i,jhi1 TVA)

3. Clarificlri rivind documenta

NumIr de telefon
Numir de fax
E-mail oficial
Adresa de internet

02244n85. 022438237
022441 t8s

www.treime.md
Persoana de contaci@;,
e-mail)

Nina Lipciu

Tipul procedurii de atribuiraplicate MC..er"ilfe,telor
rAltele: IlndicatilProcedura de aclei1ie iepetotd (,

contractului de achizitie/

Expunerea -;tfi;i;i7[;;ilili- pii"ir,o

'tipul obiectului
acordului-cadru
Obiectul achizi
Cod CPV

alegerea procedurii de atribuire (fn cazui
crplicdrii altor procetluri decar licitati,t

Bunuri M Servicii ri LucrariE

Tehnica de cJlcufsi lT pentru aninUZ

Procedura aeatriai@7
portalului guvernamentul
v,ytu,. tn t e nde r. qov. md \

ij"fii'- _- 
lrttp"77,"terde.g*-d/r."d";/".d*

I 7 3 7 5 4 6?iab:contract_noti c e

Nr: 21060352

20.0't.2022Platforma de achizfii publicrutifizate
EIDa nNu
t.ink-ul cdtre planul d@
http://treirne.rnd/

Link-ul:

Data solicitlrii clarifi clrilor
Qgly rngga lpera to rulu i 

"cnn 
orn ic

Expunerea succintl a soticiifrii Oe

Expunerea succinti a rlspunsului

ia de atribuire:

din 17.08.2022
Date

= 
t._ patS_c-Ufivire la autoritat n_tractant5:

Localitate
%

IDNO
Adresa

achizitii.md: a

nAcord-cadru r:SilG; dir;-t-d. u.hiriti.
F!.,Sttelfaglggllonlg4 oCatalog electronic
;n.,en d rNAS;
1rf rgs_c!ll!:$c: EIAltc sursc: ^\'lrr.rc Drot)rii
157 408,00 lei



transmiterii

Rezumatu I modifictr iiior
Pubticatein nenta@z:
cuz)

4.
(Se va

Ccrtiflcar de corrlirrnriiiJGu
alt certiticat ce confirnrtr
cal itatca consunrabi lelor

_trlerite { conlirrm loturilor
Dcclaralie cA produsele
of'ertate sunt noi (not
TC

ModificIri operate in documenta{ia de
'mpleta in c,uzul in care au /bst oneiate m

a trihru i re:
dri)

prcz enl a I

prez(tntql

underea ofertelor cu cerin
Pre{ul ofertei

Termen-limitl de clepuner" ;i A"r.fliO"r. *f".tefm
prelungit (dupd caz)

5' PAni la termenur-rimita (data 29.0r.2022 0g.oo ), au depus oterta 4 ofertanfi:

6, Inlbrmatii privind ofertele depuse gi documentele de calificare Ei aferente DUAE prezentare decltre o torii economici:

(lnfbrma{ia privind clenumirea cloc'umentelor prezentate ,se va indicq in conformitore cu cerinlele din documentali, deatribttire si se vu consenlna prin" prezenlat, neprezental, nu corcspuntle (in cozul cand documentul a.fost prezentat, dar nuc r,tr e.s pu n dec er i n I e lor de c a I i/ic a re) )

Nr.

1*

Dcnulnirea operatorului ecorromi,i -

,\ f r t,\ 1 1 1t, 11' 1,\i,l't,i,,t,,Sli1_

lD\o

100860006 t-.i,y

Asocia{iil
ad m inistratorii

C onlbrm datel or S ITRSA p
Mlender2 BTS PRO SRI,

I 00860006 I 565 Conlbrm datelor Sti RSAF
Meuder3

4 P p/ )/) p tre/)

t 00660600 t 224 Co4form datelor itA RSAp
Mletdet

I 0 I 3602002784 Conforn datetoi SU RSX!
Mtender

Denumire
document

Denumirea o rului economic
,Neo,\uport
,\aryic'e,\Rl,

BT,\ f,,RO SRZ TRIOMAC SRL

$s-, oslllule4' i n ; pr e z e nt a t, nepy e z e n r p r, nu c o r e'rrrw 
I __pnyy!, ----p***ru

PROGRESOR-
(;RT/I' ,\RL

Caranlia pentru ofert6

Documente de calilicare
se va consnma prin; ]trezemtat, neprezentot,

C--erere de parrcipare la

Ce rttt'icat de efbcttnre

Certi llcat Ae atrrt,urrei
contului bancar
l]xtras din nig,rtru-O li
[)cclaraIia privind
r alabiIitatca of'ene i

Dcnumirca lotului (fdrd TVe;*

e solicitate:

N_UAU t();I

I 
^II./IVIAI. 

JKL

nde)
I nre:entut -l-

Dr^^,.^^-^^ f, .^^- ^:--,e pre:entqt pre:!enlql pre:enlqt prezenlqtDUAE pre:entat
pre:enlal

pre:renlqt *_ prezentat prezental
pre::enldl pre:enl al prezenl0l

prezentat pre2entql prezentat prezentat

prezenlol prezenlat

prezental

prezenl qt

prezenl at

prezenl o I prezentat

pre:e n I al prezenlal pre:enl a/
pre.enlal prc:enl al prezental
prezent0/ pre:enlal l.)re.enlal
pre:cnt 0l prc.ent Q I prezenlat

prezental pre2entat prezentat

Den um irea
operatoru I u i

economic

Cantitate
gi unitate

de misurtr

Corespunderea cu
cerin(ele de
calificare

Corespunderea cu
specifica{iile tehnice
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Conform anexei Conform ianexei Conform
anexei Conform anexei

:,';"iX::iy::,::::",::::::^'^etectronice se vu indica presut ofertei/inate,:,r:?::!.,,r^l::vind 
,,',corespurau,ro "u 

*,t,:":,i'rlili,ilflli''i,,,2!,'orespunderea 
cu specificayiile tehnice', , se vctcon.\emnct pri!, , : in cazul core.spunderii;i prin ,,_:: i,-" in c0:uI nec,ctre,s.punderii)

i iUIUHfl:ffi.1ffiI;.J:ililiiii;:lliHi:l iii::;'!,:l:''il,0 .u,",,,nderea ore*eicu cerin(e,e
Data

solicittrrii
Nu s-a

I0. Modalitatea
Pentru fiecare lot EI
Pentru mai nrulte loturi
Pentru toate loturile rr

Modificlrite

str.rrrrf uo*oi:i".,;iil;H#1,qtir,r-st,1*i*qC,olil.[,_d;ilffi 
ffi :fi Affi,:ffi ,;i]Operatorul .."i,-ri. Informafia roil.iiara

Motivul respi

de evaluare a ofertelor:

cumulate l
Alte lirrittrri privind numdrul de loturi care pot fi
Justiflcarea deciziei de a nu atribui contra.rlip.

I l. Criteriul de atribuire aplicat:
Prelul cel mai sctrzut M
Costul cel ntai scAzut n
C'el nrai bun raport calitate-pre1 l
C'el ntai bun raport calilate_cost Lr

,atrib.uitr: 
aceluiaEi ofer-tantl ItndicaliJ

loturi:

l{. tn urma examinarilyulrSr;; ri;;p;ririi of;rd-1", d.p;.Atribu irea conrracru lui dc ach izilie prUf lcaiu.olou lui_cadru :

uartra proceounl cle achizi[ie publica:

I 5. Informarea operatoritor cconomici

l" ;;,ilipi*Ar.it de ;t.tbrt..,.a dec,s

Rezmatu l rlsp*^rlri 
"p"."t,;;l;

F-actorii de evatuare
Den urrr irea operntm tt., i econom ic

Valoarea din oferti Punctajul calculal

Denumire factorul I

Denurnire f-actorul n

Den ur.n irea

Dcnumirea lotului

W
1,2,4,6,7,9, I 0, I l, I 2,1 3,1 4, I 5,
l6,I7,l g,l g,20,2l ,22
Lotul3

Denumirea
opcratorului

economic

([-'antitatc

r;i unitate
de

mIsurI

Pretul
un ita r
(thrI
TVA)

Pre(ul total
(fIrI T!'A)

Preful lotal
(inclusiv
TVA)

Brs.sft

*Ao**
Seryice

Conform
anexei

c,ii,r*
arte-rei

Con/brnt
anexei

t 31 525,05 157 830,06

Cot{brnt
attcxei

I 079,42 I 295,30

AnuIarea proceclurii cl. a.hi,

Triomac Confornr
attexei

Con/brnt
anexei

3 265,00 3 918,00

tlcsprc dcciziile gru;lului de lucru pentru achizitii:

ofertelor:
(Se vo compl"ti t, ,o.,t7i*E 

"tarta" *t^t urrrtro;
rep et a t) Motiv ul reeva luI rii oferielor

LOIUT ),
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Data transmiterii

e-mail

PROGRESOR-GRLIP SRI-

10. _!-qlm"9ut*ge3_f!9p!gl9]r!Ltg_rng[gqfqu contractu I u i:

rnic6^decdt pragurile prevazure raart.2arin. (3)ar Legii i .r..;;;;r.e qi/sau fax rnr.l3ldin3iulie20l5privindachizi1ii|eputli.."|-u=iffico,u"ica,,p,,1-
mrjloace electronice gi/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatl a contdctrlui .st. D I I zile in cazrii@rrlir.*
:flil',:ii ji'l:::"I: q:',"',P'Tyri!. previzute.la.art..2 I ;';;;e si/sau rax n
alin- (3) al L,egiinr. l3l din 3 iutie i0l5 privind
achiziliile publice

T:PIM*_c,,rcyh,*;;*ai;t; m*il

NeoSuport Service SRL
BTS PRO SRL
TRIOMAC SRL

I7. Contractul de ach

It1.08.22

(tffirmarea operalorilor economici implicali in proceclura de atribuire dQspre deciziile gruputiiu t rriffi;r"li,ro,,;r^rrl::r:!:r::1':.:!.yev!e!te 
yrt..J t at Les,ii nr t 3 t din 3 iuile 2015 privind achizitiite pubtice)

uchiziliile publice, inclusiv (.t rermenelor de a.yrepture, se efbctueazd ir rffiir*i,'o,Z"irir'*riir',fifiJili,'iriLlri'JJl,
I (Calculareu Termenului) ar Codurui Civir ttr Repubricii Mordova)

l8' lnforma(ia privind achizi(ii publice durab-ile (achizitii verzi) (rubrica dattr se completea za doarin cazul incare la procedura de achizi(ie publicr au fost aplicaie criterii de durabilitate gi s-a incheiat
rrsg ltr [qi_q, rq i ; *,o,Au fost apticate crite.riffitru a-c.rrirffiruTce ourauire (achizitii 
t-..-t 

.^ . ^,i'l'r'l1r'rr 
-

verzi\? (DA/NU)
Valoarea de achizi{ie cu TVA Oiu cont-actZ contract,: a lotulu i/lotu rilor

ntru care au fost arrlicate criterii de durabilitate M (indic i suttta cu TL'

Prelul cel mai scdzut n
C'ostul cel r.nai sc6zut l
Clel mai bun raport calitate-pref r:

QLqq, bun raport calitate-cost I
!::i,,:,:':x:,':,0:.:'::.:"r::::,1:" *,:y ,r,"tonn 'a,e,*,*t,iii\i,pt,;;;i;"*,-,i,,,*,*itr#,i;;;;t,l
':::;;;::t:i r::,::::::::! !:.:::i::^'':::::!?Y::::::,'':l; ';;,i;-i;;;;;;;;;;,;;";;;';;;';";;;';;ii;;i,:;,:;x':,:;;,;;i;
':'::,':;,1;,!'::'::;,i:;:,::.";:,1,,0,:::::i.Y,lli!ii,,,:::1:!i;t :';;;ii;:;i; ;;;;;;i;,;;;:;;;,;i;id;:::;,:;;';:;i';::,
des./iisuririi pntcedurii de octrizilie,.firpt pent,u core portrtri rrispurtrtere';',;;;,ri;';,:;;"ir'iii,ii',iril';:';;r::;:

Conducltorul grupului de lucru pentru achizitii:

-%-z\t*n< -Ana\.qL*_

Denumirea operatorului
economic

Modalitatea de transmitere

Zt6z.ite incazuln@i"
mijloace electronice Ei/sau fax tr

. I onrr!!!ut tte achizi(ieiacord l-cadru in< heiial:

Denumirea operatorului
economic

I n trep ri nd
erea:

C)u capital
a u toh ton/
Cu capital
nrixt/asocic

rt/
Cu capital

strtr i n

Numtrr,ul
gi data

conf ractului/ acordului-
cadru

( od ( l'\'

\':rloart.a con(ractului

'Termen 
de

valabilitate
al

c0n trxc tul ui/
acordului-

cad ru

lhrl TVA inclusiv
TVA,_1ry____ ee3 t't.08.2022 331 00000-1

l3 I 525,05 t 57 930,06
"lt 12.2022

NeoSuport Service 3si2 r7.08.2022 331 00000,1 I 079,42 I 295,30
31.12.2022

Triomoc )!l.ws, l',1 .09.2022 331 00000-1
3 265,00 3 9t8,00

31.t2,2022

Codurcpv ar roturui/roturiror pentru ca.." * rmiffirit*iiu.
d u rabilitate:

T::lll.: o,.l!,11.: pentru roruTloturire p.;til.il; forr 
"pii.;r.criterii de durabilitate:

(Nunte, Prenunte)

L,$.

W
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

nr. 6369 din 18.08.2022  

 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1004600030235 
Adresa mun. Chișinău, str. Gh. Tudor,3 
Număr de telefon 022-257-681 
Număr de fax 022-211-142 
E-mail achizitiicnas@cnas.gov.md 
Adresa de internet http://www.cnas.md/ 
Persoana de contact Donici Serghei 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate □ Cererea ofertelor de preț 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nu se aplică 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □   Servicii □    Lucrări □ V 

Obiectul achiziției Achiziționarea lucrărilor de reparație curentă la 
CTAS Căușeni, str. A. Mateevici, 9 

Cod CPV Cod CPV: 45400000-1 Lucrări de finisare a 
construcțiilor 

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

Nu se aplică 

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

Nr: ID ocds-b3wdp1-MD-1657777488216-EV-
1657778634164 
https://e-licitatie.md/achizitii/37822/lucrarilor-de-
reparatie-curenta-la-ctas-causeni    
Data publicării: 14/07/2022  09:03 

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

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Nu se aplică 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire   Nu se aplică 
Sursa de finanțare       □Buget de stat;  

      □Buget CNAM;  
V   □Buget CNAS;  
      □Surse externe;  

http://www.mtender.gov.md/
https://e-licitatie.md/achizitii/37822/lucrarilor-de-reparatie-curenta-la-ctas-causeni
https://e-licitatie.md/achizitii/37822/lucrarilor-de-reparatie-curenta-la-ctas-causeni
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      □Alte surse: [Indicați] 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 288,969.00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  Nu sunt 

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 

Rezumatul modificărilor  
Publicate în sistemul electronic M-Tender  
Termen-limită de depunere și deschidere 
a ofertelor prelungit (după caz)  

5. Până la termenul-limită (data 27/07/2022 ora 10:00) au depus oferta 3 (trei) ofertanții: 

Denumirea operatorilor economici IDNO Asociații/administratorii 

SRL "Quantis Eco"  1021600022826 Madan Tudor 
SRL ”Cadom Gaz” 1003606005612 Petru Chirtoacă 
Î. I ”Pădureț Alexandru” 1005608001232 Alexandru Paduret 
 

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

Denumirea document 
 

SRL ,,Quantis 
Eco” 

SRL ,,Cadom 
Gaz” 

Î.I ,,Paduret 
Alexandru” 

Documentele ce constituie oferta 
Cerere de participare (conform anexei 7, Ordinul MF Nr. 69 
din 07-05-2021) + * * 
Declarația privind valabilitatea ofertei (conform anexei 8 
Ordinul MF Nr. 69 din 07-05-2021) + * * 
Documente aferente ofertei (devizul local formularul nr. 3, 5, 
7) + * * 
Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții 
European + * * 

Documente de calificare: 

Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor Valabil pînă la 
03.08.2022 * * 

Declarația privind personalul de specialitate propus pentru 
implementarea contractului (conform anexei 15, Ordinul MF  
Nr.69 din 07-05-2021) 

+ * * 
Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică (conform 
Anexei nr.22, Ordinul MF 69/2021) + * * 
Lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate 
(lucrări similare), (conform Anexei nr.13 din Ordinul MF 
69/2021) 

+ * * 

https://e-licitatie.md/organizatii/2157
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Declaraţii privind cifra de afaceri în domeniul de activitate 
aferent obiectului contractului – minim 300 000,00 lei  pentru 
fiecare din ultimii 3 ani. 

+ 1* * * 
 
Notă: 
* - documentele  nu sunt vizualizate în SI RSAP, M-Tender; 
1* - conform clarificărilor, operatorul este fondat în 2021, cu cifra de afaceri de circa 3,0 mln. lei, care asigură în exces 
minimul necesar solicitat. Reieșind din prevederile art.21 al.1) lit.c) a Legii 131/2015 privind achizițiile publice și 
anume „autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost 
înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială”, se consideră corespunderea operatorului SRL ,,Quantis Eco” cu 
cerința în cauză. 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cant. și 
un. de 
măs. 

Corespundere
a cu cerințele 
de calificare 

Corespunder
ea cu 

specificațiile 
tehnice 

Lucrări de 
reparație curentă 

la CTAS 
Căușeni, str. A. 

Mateevici, 9 

SRL ,,Quantis Eco” 238 874,57 

1 lucrare 

+ * 

SRL ,,Cadom Gaz” 249 791,67 + * 

Î.I,,Paduret Alexandru” 283 058,00 + * 
 
* - documentele  nu sunt vizualizate în SI RSAP 
(Informația privind corespunderea OE cu specificațiile tehnice se va indica prin: „+” în cazul corespunderii 
și prin „-” în cazul necorespunderii, ,,*”  - documentele  nu sunt vizualizate în SI RSAP)  
 
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 Documentul și/sau informația solicitată Răspunsul operatorului 

economic 

28.07.2022 
SRL "Quantis 

Eco" 

Grupul de lucru privind achizițiile 
publice al Casei Naționale de Asigurări 
Sociale a solicitat prezentarea documentelor 
confirmative de calificare necesare la etapa de 
evaluare a ofertei. 

Au fost prezentate documentele 
solicitate în conformitate cu 
documentația de atribuire.. 

05.08.2022 SRL "Quantis 
Eco" 

Ca urmare a examinării setului de 
documente prezentat s-a constatat conform 
art.70 al Legii achiziţiilor publice №131/2015 
oferta DVS este anomal de scăzută comparativ 
cu valoarea estimată al achiziției.  

Astfel, în conformitatea cu al.(3) 
art.70 al Legii achiziţiilor publice №131/2015, 
autoritatea contractantă solicită prezentarea 
justificării al prețului anomal de scăzut, 
însoțită de scrisoare de garanție privind 
menținerea calității lucrărilor care urmează a 
fi executate.  

A fost prezentată justificarea 
prețurilor la materiale de 
construcții prin deținerea 
reducerilor de la furnizori. 
S-a prezentat scrisoare de garanție 
privind executarea calitativă a 
lucrărilor cu respectarea normelor 
în construcție. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: Nu sunt 

Denumirea 
operatorului 

economic 
Motivul respingerii/descalificării 

  
 

https://e-licitatie.md/organizatii/2157
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10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut  □ V                       
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               
(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate 
criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

13. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică. 

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

Modificările operate  

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

Denumirealotului 

Operatorul 
economic 
desemnat 
câștigător 

Cantitatea 
(lucrare) 

Prețul unitar 
(fără TVA) 

Prețul total 
(fără TVA) 

Prețul total 
(inclusiv 

TVA) 

Lucrări de reparație 
curentă la CTAS Căușeni, 

str. A. Mateevici, 9 

SRL "Quantis 
Eco" 1 238 874,57 238 874,57 286 649,48 

Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică. 
15.  Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL "Quantis Eco"  10.08.2022 Scrisoare oficială nr.6106 prin e-
mail cu extragerea confirmativului. 

SRL ”Cadom Gaz” 10.08.2022 Scrisoare oficială nr. 6107 prin e-
mail cu extragerea confirmativului. 

ÎI ”Pădureț Alexandru” 10.08.2022 Scrisoare oficială nr.6107 prin e-
mail cu extragerea confirmativului. 
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(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice) 

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

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

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

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

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

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprindere
a: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractul
ui/ 

acordului-
cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv TVA 

SRL "Quantis 
Eco" 

Cu capital 
autohton 

nr.1363-
08/22 din 

18.08.2022 
45000000-7 238 874,57 286 649,48 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 

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): 

Nu se aplică 
(indicați suma cu TVA) 

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

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                                                                Maia Moraru
            L.Ș. 
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului privind  
achiziționarea autoturismelor   

 
Nr. 142/22 din 18.08.2022         

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

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

ala.musteata@asp.gov.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Bunuri 

Obiectul achiziției Autoturisme  
Cod CPV 34110000-1 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

- 

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

Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1656072629447 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1656072629447?tab=contract-
notice   
Data publicării: 24.06.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată www.achizitii.md  

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

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

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 10.12.2021 
Link: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/20
14/bap_nr_96_0.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Licitație electronică 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 3 387 580,00 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656072629447
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656072629447?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656072629447?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656072629447?tab=contract-notice
http://www.achizitii.md/
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_96_0.pdf
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_96_0.pdf
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost. 

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

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

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

5. Până la termenul-limită (data 18.07.2022, ora 09:00), a depus oferta 1 (un) ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/administratorii 

1 „DAAC-Autosport” SRL 1004600024841 - 

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

 
 

Denumirea documentului 

Denumirea 
operatorului economic 

„DAAC - Autosport” 
SRL 

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

Propunerea tehnică prezentat1 

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

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

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

prezentat 

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

prezentat 
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Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 120 de zile – 
declaraţie 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 

prezentat 

Distribuitor oficial al bunului propus sau partener al distribuitorului 
oficial al producătorului prezentat pe teritoriul Republicii Moldova - 
copia documentului confirmativ emis de către producătorul bunurilor 
sau de către distribuitorul oficial al producătorului, 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 

prezentat  

*Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova - copia 
extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice în format 
electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat 

*Datele din Registrul informației criminalistice și criminologice al 
Republicii Moldova - copia cazierului judiciar al persoanei juridice 
în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau 
documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului 
economic 

prezentat 

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

prezentat 

*În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, va 
solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 
zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor 
justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat. - La data de 03.08.2022 a fost 
verificată lipsa sau existența restanțelor operatorului economic „DAAC - Sport” SRL faţă de bugetul 
public național pe portalul https://sfs.md/ro/services-online/route.taxpayer_information - „La situația din 
03.08.2022 lipsește restanța”.  
 
Comentarii: 
1 Operatorul economic „DAAC-Autosport” SRL în coloana nr. 4 „Producătorul” din Anexa nr. 22 
„Specificații tehnice” a indicat ca compania „Automobile Dacia” S.A., dar în documentul „Certificare” 
nu se regăseşte informaţia despre compania sus-menţionată, doar se confirmă raportul de parteneriat 
dintre „Renault Commercial Roumanie” S.R.L. și operatorul economic „DAAC-Autosport” SRL.  

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea  

operatorului 
economic 

 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantita 
te și uni 
tate de 
măsură 

Corespun
derea cu 
cerințele 
de califi 

care 

Corespun
derea cu 
specifi 
cațiile 
tehnice 

Lotul nr. 1 „DAAC - 1 267 200,00 4 unități + - 

https://sfs.md/ro/services-online/route.taxpayer_information
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Autoturisme Autosport” 
SRL 

 
Lotul nr. 2 
Autoturisme  1 800 000,00 5 unități + - 

Lotul nr. 3 
Autoturisme  227 000,00 1 unitate + + 

 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

18.07.2022 „DAAC - 
Autosport” 

SRL 

ASP a solicitat de la operatorul 
economic să prezinte clarificări 
referitor la următorul aspect: care 
este relaţia contractuală dintre 
compania „Renault Commercial 
Roumanie” S.R.L. menționată în 
documentul „Certificare” (prin care 
se confirmă raportul de parteneriat 
dintre „Renault Commercial 
Roumanie” S.R.L. și operatorul 
economic „DAAC-Autosport” SRL) 
şi compania „Automobile Dacia” 
S.A., denumirea căreia este indicată 
în coloana nr. 4 „Producătorul” din 
Anexa nr. 22 „Specificații tehnice” la 
Documentaţia standard aprobată prin 
Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 
115 din 15.09.2021. 

Operatorul economic a 
comunicat că distribuţia 
(livrarea) şi deservirea 
tehnică a autovehiculelor 
Dacia pe piaţa Republicii 
Moldova se realizează 
prin intermediul 
companiilor „Renault 
Mecanique Roumania” 
SRL, „Automobile 
Dacia” S.A. şi „”Renault 
Commercial Roumanie” 
SRL. 

28.07.2022 „DAAC - 
Autosport” 

SRL 

ASP a solicitat de la operatorul 
economic să explice dacă prețul 
ofertei pentru lotul nr. 3 (227 000,00 
lei) include și discount-ul (în 
cuantum de 1,26%), sau urmează a fi 
reținut și calculat de autoritatea 
contractantă. 

Operatorul economic a 
confirmat că preţul 
ofertei pentru lotul nr. 3 
deja include discount-ul 
oferit. 

9. Ofertanții respinși/descalificați:  

Denumirea 
operatorului economici 

 
Motivul respingerii/descalificării 

„DAAC - Autosport” 
SRL 

În temeiul prevederilor art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 
131/2015 privind achiziţiile publice, se descalifică operatorul 
economic „DAAC - Autosport” SRL pentru loturile nr. 1 şi nr. 2, 
deoarece oferta acestuia nu corespunde cerinţelor expuse în 
documentaţia de atribuire şi anume:  
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- operatorul economic a propus autoturisme cu specificaţia tehnică 
„cu norma minimă de poluare Euro 4”, în timp ce autoritatea 
contractantă a solicitat „cu norma minimă de poluare Euro 5”. 

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:  
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Lotul nr. 3 
Autoturisme 

„DAAC -Autosport” 
SRL 1 unitate 227 000,00 227 000,00 

 
 

Anularea procedurii de achiziție publică:  
 
În temeiul prevederilor art. 71 alin. (1) lit. d) liniuța a treia din Legea nr. 131/2015 privind 
achiziţiile publice, se anulează procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice pentru 
loturile nr. 1 şi nr. 2. 
Argumentare: A fost depusă oferta care nu a fost elaborată și prezentată în conformitate cu 
cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire. 
 

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

 

Denumirea operatorului economic 
 

Data transmiterii  
 

Modalitatea de transmitere  

„DAAC-Autosport” SRL 03.08.2022 SIA RSAP 
Poşta electronică 

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:  
 

În cazul în care valoarea estimată a 
contractului este mai mică decât pragurile 

 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:  

Denumirea  
operatorului  

economic 
 

Întreprin
derea Cu 
capital au 

tohton/ 
cu  

capital 
mixt/asoc
iere/Cu 
capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 

Cod CPV 

Valoarea 
contractului Termen de  

valabilitate al 
contractului/ 

acordului-
cadru 

fără TVA 

„DAAC-
Autosport” 

SRL 

 
- Nr. 918 18.08.2022 34110000-1 227 000,00 31.12.2022 

 

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

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

 
Președintele Grupului de lucru 
pentru achiziții publice                                                                               Ala MUSTEAŢĂ 













model-tip

DARE DE SEAMA

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

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 18 din 19 august 2022

l. Date cu privire la autoritatea contractant5:

Denumirea autorititii contractante Inspectoratul general pentru Situatii de urgentd
Localitate mun. Chigindu, str. Gh. Asachi,69, R. Moldova
IDNO 1006601000543
Adresa mun. Chisindu. str. Gh. Asachi.69. R. Moldova
Numir de telefon 022 7 8-5 I -60, 022 78-5 I -5 8

Numir de fax
E-mail oficial achizitii@dse.md
Adresa de internet www.dse.md
Persoana de ccrntact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Vasilii Bodarev

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate V Cererea ofertelor de prefuri tr Licitalie
deschisd oAltele:

Procedura de achizi{ie repetatl (dupd caz) Nr: ocds-b3wdp 1 -MD - I 65 53 67 9261 52
https ://achizitii.md/ro/public/tend er I 210 5847 5 I

Tipul obiectului contractului de achizi(ie/
acordului-cadru

Bunuri n Servicii n Lucrlri V

Obiectul achizi{iei Lucriri de reconstrucfie a boxelor pentru
autospeciale a DSP Buiucani a DSE ChiEin[u din
str.27 martie 1918 nr. 17, mun. Chiqindu (repetat)

Cod CPV 4s400000-1
Expunerea xnotivului/temeiului privind
alegerea procr:durii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitayia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental
w w w. /t1!_9.u d?l. q o v -Ad

Nr:
ocds-b3wd p 1 -M D- 1 657 7 951 7 667 3
Link-ul:
https ://achi zitii.mdho lpublic/tend er l2l 0600 I 5 I
Data oublic Ftrii: | 4.07 .2022

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

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

oAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie
nLicitatie electronici oCataloe electronic

Sursa cle finanfare V Buget de stat; rBuget CNAM; aBuget CNAS;
cSurse exteme; oAlte surse: findicatil



Valoarea estimatl in I9LMDL, fIrI TVA | 1795 196,41

3. Clarificlri privind documentafia de atribuire: Nu sunt

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

5. Pffni la termenul-limiti (data 28,07.2022, ora 12207), au depus oferta trei ofertan(i:

6. Informa(ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate
de cltre operatorii economici:

Data solicitlrii clarificirilor
Denurnirea operatorului economic
Expunerea succintd a solicitlrii de
clarificare
Expunerea succinti a rlspunsului
Data transmiterii

4. ModificIri operate in documenta(ia de atribuire: Nu sunt
va completa tn cazul tn care au fost operate dri,

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

findicayi surso utilizatd Si data publicdriil

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

[Indicali numdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

1. SRL PROVLADINA CONSTRUCT I 013600019838 Ion Susarenco
2. SRL VALDCONGRUP 1006501000543 Denis Turcan
3. SRL ENERGOTEL GRUP 101 1600034853 Victor Chirica

Denumire document
Denumirea operatorului economic
SRL PROVLADINA CONSTRUCT

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

Propunerea tehnici prezentat
Propunerea financiard prezentat
DUAE prezentat

Garanfia pentru ofertd
(dupd caz)

prezentat

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

Extras di registrul de stat Drezentat
Lipsa datoriilor la bugetul de stat prezentat
Dovada detinerii conturilor bancare prezentat
Certificate de conformitate la principalele
materiale/Certifi cate ISO

prezentat

Copii contracte lucriri similare * Procese
verbale de receptie

prezentat

Dovada personal angajat minim 15 persoane
pentru executarea contractului

prezentat

2



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

7, Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica preSul ofertei finale
(Idormalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificore" Si "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se va consemna prin: ,,*" tn cazul corespunderii qi prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritl{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de
sclzut) s-a solicitat: Nu a fost

9, Ofertan{ii respingi/descalifica{i: Nu sunt

Denumirea
Iotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei in
Iei MDL
fIrI TVA

Cantitate
qi unitate

de
misurl

Corespunderea
cu cerin(ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lucrdri de

reconstrucfie a

boxelor pentru
autospeciale a

DSP Buiucani a

DSE Chiqindu
din str. 27
martie 1918 nr.
17, mun.

Chiqinlu
(repetat)

SRL
PROVLADINA
CONSTRUCT

t659674,51 1 lot +

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informa{ia solicitatl Rezumatul rlspunsului
orreratorului economic

Denumirea oDeratorului economic Motivul respinserii/descalifi clrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot V
Pentru mai multe loturi cumulate o
Pentru toate loturile o
Alte limit[ri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Indicafi]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scizut V
Costul cel mai sclzut o
Cel mai bun raport calitate-pref n
Cel mai bun raport calitate-cost n

+

J



(In cazul tn care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate titeriile de atibuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

l2.Informafia privind factorii de evaluare aplica{i: Nu s-a aplicat

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor: Nu s-a aplicat
va completa in cazul in care ofeirtele au fost reevaluate

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificlrile orrerate

4. In urma examiniri. evalulrii si comnaririi ofertelor denuse in cadrul nrocedurii de atrihuireurma examiRiri, evaluarii $i compa depuse in cadrul proced
s-a decis:

Anularea procedurii de achizilie public6: Nu se aplicd
In temeiul art. 71 alin. lit
Argumentare:

L5.Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi(ii:

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3I ol Legii nr. l3l din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

Atribuirea contractului de achizitie licd/acordului-cadru:
Denumirea lotului Denumirea

operatorului
economic

Cantitate qi

unitate de
misurl

Preful total
in lei,

inclusiv
TVA

Lucriri de reconstructie a boxelor pentru
autospeciale a DSP Buiucani a DSE
Chigindu din str. 27 martie 1918 nr. 17,
mun. Chisin6u (repetat)

SRL PROVLADINA
CONSTRUCT

Un lot 199t609,40

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
SRL PROVLADINA CONSTRUCT
SRL VALDCONGRUP
SRL ENERGOTEL GRUP

Scrisoarea m. l9l 10-1434
din12.08.2022

De pe adresa electronic[
achizitii@dse.md la adresele
electronice
provladinaconstruct@ email. com
valdcgn grup@ smail.com
energotel grup@yahoo. com

In cazul in care valoarea estimat6 a contractului
este mai micd dec6t pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizitiile publice

V 6 zile in cazul transmiterii comunicirii
nrin miiloace electronice si/sau fax o
tr I I zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax o

In cazul in care valoarea estimat[ a contractului
este egal6 sau mai mare decdt prasurile

tr 11 zile in cazul transmiterii comunic[rii prin
miiloace electronice si/sau fax n

4



prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 13 I din I n t 0 zile in cazul netransmiterii comuniclrii
3 iulie 2015 privind achizitiile publice in miiloace electronice si/sau fax o

(Selectali termenul de asteptare respectat.
2015 privind achiziliile publice, inclusiv

Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. l3I din 3 iulie
a termenelor de asteptare, se efectueazd tn conformitate cu

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asociere/
Cu capital
strlin

Numirul
pi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea
contractului

Termen
de

valabilitat
eal
contractul
ui/acordul
ui-cadru

Inclusiv
TVA

I II III IV v VI VII

SRL PROVLADINA
CONSTRUCT

Cu capital

autohton
t0l 19.08.2022 45400000-r 1991609,40 31.12.2023

18.Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datil se completeazil
doar in cazul in care la procedura de achizifie publicl au fost aplicate criterii de durabilitate
qi s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate): Nu Se aplicd

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de asleptare pentru incheierea contractului/contractelor
indicqte afostrespectat (exceptdndcazurileprevdzute de art.32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privindachiziliile
publice ), precum Si cd tn cazul depunerii contestasiilor Si/sau recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost
examinate Si solufionate.
Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achiziSii confirmd corectitudinea desfisurdrii procedurii de achizifie,
fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale invigoare.

prevederile TITLULUI IV Copitolul I (CalculareaTermenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

.,(

1

K;V Ii

\t

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

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

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

Criteriul de atribuire pentru lotulfloturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut a
Costul cel mai scdzut a
Cel mai bun raport calitate-prel a
Cel mai bun raport calitate-cost a

Conductrtorul grupului de lucru pentru achizifii:

/ *; -,/q Ct?',,,uu
mprenume)















DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitrri publice n
de incheiere a acordului-cadru !
de anulare a procedurii de atribuire E

Nr._din
1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autoritltii contractante IMSP AMT Centru
Localitate Mr.ur. Chisindu
IDNO 1,003600ts3261
Adresa Stt. 31 Ausust 1989, 63
Numir de telefon 0QD27 03 09
Numir de fax 0(22)27 t0 11

E-mail oficial amtcentru. contracte @,ms. md
Adresa de internet http://amt-centru.md/rapoarielachizitii-publice/
Persoana de contact (nume, prenunxe, telefon,
e-mail)

0(22)27 03 09;

2, Date cu privire Ia procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire anlicate lLicitatie deschisd
Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr:21060713
Tipul obiectului contractului de achizifie/
acordului-cadru

Lucrdril

Obiectul achizi{iei Lucrdri de reparlii la IMSP AMT Centru bloc
CMF-7

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribaire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental
yt yrtt;. ttt I clltlel -grn, tul)

Nr:21060713
Link-ul: ocds-b3wdp 1 -MD-1 6 5892507 8936
Data publicdrii: 27 iu\2022, 15:39

Platforma de achizitii rrublice utilizatil fi achizitii.md r e-licitatie.md; n yptender.md

Procedura a fost inclusi in planul de
achizifii publice a autoriti{ii contractante

Da Nuu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
ht tp s : //cuttt - c e n tr u. md/wp -

c o nt e n t/up I o a cls / 2 0 2 2 /0 6/ P LAN -G EN E RA L- de -
achizirii-202 2. pdf

Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:10.06.2022
Link-ul:
ht tp s : //t e nde r. g ov. nt d/r o / sy s t e m/fi I e s / b ap/ 2 0 I 4
/bap nr 45 2.odf'

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru nSistem dinarnic de achizitie
rLicitalie electronici lCatalog electronic

Sursa de finan{are flBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;
nSurse externe; nAlte surse: flndicatil

Valoarea estimatl (lei, fard TVA) 824 7t8 MDL



Data solicitirii clarificlrilor
f)enumirea oneratorului economic
Expunerea succintl a solicitlrii de
clarificare
Expunerea succint[ a rispunsului
Data transmiterii

3. Clarilic[ri privind documenta{ia de atribuire: Nu au fost

(Se vcr cornpleta tn cazul in care au.fost solicitate clari/icdri)

4. ModificIri operate in documenta{in tle atribuire:

(Se vct completa in cazul tn care au./bsl opercrle ntodi/iciiri)

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

(ln/brnralicr privincl denuntirea clocutnenlelor pt'ezenlale,\eyo inclica in conformitate cu cerinlele clin docuntentalia de
atrilnrire;i seva consemncl prin: prez,entut, neprezanlat, nu cotespunde (in cazul ciincl documentul aJbst prezentat, dar nu
coresptrndecerinlel or de cal i/icure))

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

findica{i sursa utilizatci ;i data publicdriiJ

Termen-limiti de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (dupd caz)
findicali numdrul de zilel

5. PflnI la termenul-limitl (data 08.08.2022, ora_l0:00J, au depus oferta _0_ ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

1.

Denumire document
Denumirea oDeratorului economic

Operator
economic I

Operator
econornic 2

Operator
economic 3

Operator
economic n

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

Propunerea tehnicd
Propunerea financiarl
DUAE,
Garanlia pentru of-ertd
(clupci coz)

.Se

Documente de calificare
vu consnt.n(t prin: prezenlot, neprezentat, nu corespunde

Document 1

Docurnent n

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

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei

(ftrd TVA)*

Cantitate
qi unitate

de mlsurd

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Lot 1 Operator econorr c1

Operator econonl c11

Lot n Operator econom cl
Operator econornic n

2



* in cazul ulilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oJertei.finale
(lnformafia privind "Corespunderea cu cerinlele de cali/icare" ;i "Coresptmderea cu specificct!iile
tehnice" , se va consemna prin: ,, + " in cazul corespunderii Ei prin ,, -" tn cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespuntlerea ofertei cu
cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal tle sc[zut) s-
a solicitat:

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informa(ia solicitatl Rezmatul rlspunsului
oDeratorului economic

9. Ofertan(ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul respinserii/descalifi clrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot I
Pentru mai rnulte loturi cumulate I
Pentru toate loturile I
Alte limitdri privind numdlul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Indica;iJ

.Iustificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scizut I
Costul cel mai scdznt n
Cel mai bun laport calitate-pre! I
Cel mai bun rapoft calitate-cost I
(in cazul in care in caclnrl procechtrii cle crlribtrire sunt a;tlicate ntai nrulte criterii cle crtribttire, se vor indicct toate critet.iile
de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va completa pentru lotttrile care au.fost atribuite in baza criteriilor: cel moi bun raport calitate-pre1 sau cel mcri bun
raport calitate-cost)

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

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificlrile operate



14. in urrna examiniri, evalulrii Ei comparirii ofertelor depusein catlrul procetlurii cle atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru: NU SLrNT'

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art. 71 alin. (1) lit -a) procedura ini(iatd se anuleazd,

Argumentare: nu a fost depusd nici o .

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

Denumirea
operatorului economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

fse specificd SIA RSAP, e-mail, fox, po;td, etcf

([nformarea operatorilor economici intplicali in procedura de atribuire de,spre deciziile grupului de lucru pentru achizilii.se
recrlizeuzii in confbrnita/e cu prevederile art. 3l al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(Salectctli termenul cle a;teplore respectctt. Calculorea ternrenelor previizule cle Legea nr. l3l din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publicc, inclu.siv a ternenalor de asteplctre, se efbclueazii in confbrmitale cu prevederile TITLULUI lV Capitolul
[ (Culculqreo 'l'ermenului) ctl Coclului Cit,il al \lepublicii Moltlcntu).

17. Contractul tlc achizifie/acortlul-catlru incheiat:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
mlsuri

Preful unitar
(fIrn TVA)

Pre{ul total
(f5rn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai rnicd decAt pragr-rrile prevhzute la art.2

l) 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n

alin. (3) al l,egii nr, 131 clin 3 iulie 2015
privind achizitiile publice

[f 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax r

in oazul in care valoarea estimatd a contractului
este egal6 sau mai tnare decdt pragurile
prevdzute la art. 2 ahn. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

fl 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
rniiloace electronice si/sau fax n
A ft zile in cazul netransmiterii comunicdrii
nrin n-riiloace electronice si/sau fax r

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderca:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strlin

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod
CPV

Valoarea
contractului Termen de valabilitate

al
contractului/acordului-

cadru
firi
TVA

inclusiv
TVA

4



18. Informa{ia privind achizifii publice clurabile (achizi(ii verzi) (rubrica datii se completeozd docrr in
cazul tn care la procedurtr de achizilie publicii au.fbst aplicale criterii cle durabilitate ;i,s-a incheiat
conlracl/contracte pentru lol/loturi penlrlt cure au fost crplicate criterii de clurabililute):

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

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

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

Criteriul de atribuire pentru lotulAoturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pretrttl cel nrui sciizut r:
Costul cel ntai scdzut a
Cel mai bun raport calilate-prel n
Cel mcti bun rqporl calilale-cosl t)

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 ulin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum qi cd tn cazul depunerii contesta(iilor qi/sau
recep{iondrii rapoartelor cle monitorizare, aceasteu aafost examinate qi solu(ionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii con/irmd corectituclinea deffisurdrii procetlurii
de acltixilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

grupului

(Nume, Prenurue) '- jrf tii "1r(fu-wr

a ;t 14r{:q ?r.

i;rlirD
€:**3r,#

NU





DART] DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii pr.rblice
de incheicre a acordului-cadlr.r
de anulare a procedurii de atribuire

xr. -/ - ...clin /3 o[. ].Ope

n
n

E

1. Date cu privire Ia autoritatea contractant[:

2, Date cu privire Ia procedura de atribuire:

Denumirea autorititii contractante IMSP AMTCcntrur
Localitate Mr"u-r. Chisiniu
IDNO I 0036001 s3267
Adresa Str.3i August 19U9" 63
Num5r de telefon 0(22)27 03 0e
NumIr de fax 0(22)27 10 11

E-mail oficial nr-ntcenlrlr. contriictc[Drn s. nt cl

Adresa de internet http : I I amt- centrr:. md/rapoarte/acl'riziti i -publ ice/
Persoana de contact (nunte, prenume, lele.fbn,
e-muil)

0(22)21 03 0e;

Tipul procedurii de atribuire anlicate r t Li c: i I ct I i c cl a,s' c: h i,s ii
Procedura de achizi{ie repetati (dupd cuz)
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Lucrdri l

Obiectul achizi{iei l.ucrdri cle rcpurlii lu IA4SI' AMT Centru l.sloc

c:A4F -7
Cod CPV 4s200000-9
Expunerea motivului/temeiului privincl
alcgerea procedurii dc atribuirc (in cctnrl
aplic'drii ullor procecluri clectit lic'ituliu
cle.schisit)

Procedura de atribuire (se vct indicct din catlrul
porlolului gtrvernumentul
! t:.1\ \! -, "t" l:tJt: L t.( "b "| -1t 

t \) -J.u e,l )

Nr: 21059435
Link-trl: ocds-b3wdp1 -MD-1 656939467944
Data ptrblicirii: 4 iul 2022, 16: 10

Platforma de achizi{ii publice utilizatl fi achizitii.md; n e-licitatie.md; I yptender.md

Procedura a fost inclus[ in planul de
achizi{ii publice a autoritl{ii contractante

fib-ol!--
Linl<-ul cltrc planul c1e achizilii pubticc pLrblicat:
h l l p s' ; //cutt t - c e n [r u, nt clA,t, lt -
c o n. t e n t / u p l o u cl.s: / 2 0 2 2 / 0 6 / P l. A lV Ci li lV Il R / 1, - ct e ^

tr c' h i z i t i i - 2 0 2 2. pclf
Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data: 1 0.0(t.2022

Link-r"rl:
h I I 7t,; : /h e n cle r. got,. m cl/r o/,sys t ent/f ile.t/ b up/ 2 0 1 4
/bup nr 45 2,pd/'

Tchnici qi instrumentc specifice de :rtribuirc
(clupir cuz)

rAcorcl-cadrr,r lSistcnt c'linamic clc achizilir:
r-ll-icitalic clectronicd uCatalog clcctronic

Sursa de finan{are lBuget de stat; lBuget CNAM; llluget CNAS;
nSurse externe; rrAlte srtrse: [[ncliccrlil

Valoarea estimatl (lei, fdrd TVA) EJ_E !4_g @L



Data solicitirii clarifi cirilor
Denumirea oDcratorului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de

clarificare
Ilxpunerea succintii zr rirspunsului
I)ata transmitcrii

3. Clarilicriri privinrl rlocumenta{ia tle atribuirc: Nu au fost

(,\e vu cotnplelu irt uuul in cure uu.fbsl .tolicitnle cluri./iciiri)

4. Motlilicirri olter:rtc in tlocuurclrtn{ia de atribuire:

(Se vu contplclu in cuzul ln t'ure uu.fits'l opcrula modi.licdri)

6. Inlbrmatii privinrl ol'ertele rlcpusc;i rlocumentelc rlc calilicare 9i nf'erente DUAIT prezcntatc tlc
cittl'c oper:rtorii ecottoltrici :

cr t re.s ;t u n tl ecer i n lel or cl e c o I i li cu re) )

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

fincliccrli sursG utilizutci ;i clat a publiciirii J

'I'ermen-limit[ de depunere Ei deschidere a

ofertelor prelungit (dupd caz)
/lntliculi nmndrul cle zile/

5. PAn[ la termenul-limiti (data 26.07.2022, ora_l0:00_)o au depus oferta _0_ ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

1.

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Operator
eccmomic 1

Opcrator
economic 2

Operator
economic 3

Opcrator
economic r-r

(,\e
Documentele ce constituie ofertit

vu con,\'mn(t pt'in: prezcnl(tl, ncprczenlctl, nu cot'csltunde)

Propuncrca tehnicir
Propr,rnerea I tnauciarii
DT]AI]
Garan!ia pentru of'ertl
kltnti cuz)

,SC

l)ocumentc tle calilic:rrc
v ( ! c ot'r.\' tl1 n ( r 1'tr i u : pr e z cn l u l, n e p r c zc n l u l, rt t t L' o r e.l lru n cl e

[)ocLrurcnt 1

I)ocunrcnt n

7, Informa(ia privind corespunderea ofertelor cu cerin(ele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
of'ertei

(draTVA){

Cantitate
;i unitate

de mlsuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice
Lot I Operator eoououic l

Operatol ecouotlic r-t

I-ot n Operator cconomic I

Opcrator econornic n

2



* fn cnzttl tttilizarii licilatrici elcclronice ,s'e ttu intlicu pralul rtbrtci./inule
(ln/brntu{icr privintl "Oore:;punclereu cu ccrinlelc cle culi.ficurc" ;i "(,)ore,s:l';tLnclercu cu.rpecificuliiLe
lehnice" , ,\e v(t cons'emnu prin; ,, I " in cuznl cores:7tt,u,tc/ct'ii ,yi ltrin ,,-" in cuzul ncc,ote,s:punclcrii)

8. Pentru elucitlarca unor Ireclarit:ifi sau conlirmarea unol'datc privinrl corespunrlerca of'ertci cu
cerintcle stabilite in clocumentatia de atribuire (inclusiv justilicnrca ;rretului anorrnal de sclzut) s-
a solicitat:

9, Ofertanfii respinqi/descalifica(i:

Denumirea orreratorului economic Motivul respingerii/descalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot I
Penlru mai rrLrlte loturi curlr-rlate lt
Pentru toatc lotr-rrile l
Alte limitlri privind uut.ndrul cle lotLrri care pot {l atritruite acelLriaqi oI-crtzrnt: Itncticcrlil

.lustiflcarea decizici cle a nu atribui contractul pc loturi:

11. Critcriul de :rtribuire aplic:rt:

Pre(ul cel mai scrizut I
Costul cel rnai scizlrt n
Cel rnai bun rapot"t calitate-pre! n
Cel mai bun raport calitate-cost n

tte q/ribuirc upl icute .yi tlenuntircu loturilctr u/'ercnte)

12. Inform:rfia privind lactorii de cvaluare aplicnfi:

ru p or / ca I i t ct la- cos I )

13. Reevaluarea ol'ertelor:

(Se va completa in cazul in cqre rfertele au.fb,st reettuluule rapelctt)

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informafia solicitatl Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

I-actorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
Denumilea operatorului econornic I 'Iotal

Denumire ltrctorr-rl l Ponderea

Denurrire f'actorul n Ponderea



14. in ul'rna exilrninirri, evaluirrii ;i comparirrii ofertelor depuse in catlrul procedurii tle :ltribuire s-:r

rlccis:

AtribLrirca colltractului c'lc achizi(ic pLrblicziiacorclului-oaclrr-r: N[J SUN'l'

Anularea proccdurii dc achizilic publicir:

fn temaiul urt. 7l tlin. (l) lil-,n) proceduru ini{iutti sa unuleoz.d.

Argrrrrrentiuc: uu o fbst depusir uici o ofbrtri,

15. Inlirrmare:r opcr':rtorilor econonrici tlespre tleciziile grultului tle lucru pentru achizi(ii:

Denumirea
operatorului economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

l,s'c.s'pecificd Sl/ llStll), c-ntuil, fctx, ytosld, elt:f

rarrli:.ctt::ti irt t'rtrtfitt rttitule t'tr ltravatlat ila trrl. 3l ul l.egii nr. l3l tlin 3 iulie 2015 1;t'ilintl uchi::iliila public'c)

I6. 'I'ermcuul tle aEtcptare llerttru inclteie rea contractului:

In cazul in cerrc vetloarca estimat[ zt cot-itractului
este r-nai rlici clecAt pragr-rrile prevlzute la arl.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iLrlie 2015
privincl achiziliilc putrlicc

t-l 6 zile in cazul trzursmiterii comunicf,rii prin
miiloace electronice si/sar-r fax n
[-l 11 zile ?n cazul netransrniterii cornunicirii
prin miiloacc clcclronice 5i/sau fax l

in cazLrl in carc valoarca cstinralii a coutractr-tlui
cstc cgali szrr. nrai nrarc dccAt pragurile
prevlzlrtc la art. 2 alin. (3) al t,cgii nr. 131 din
3 iLrlic 2015 privincl achizitiilc pLrblicc

t I 1 1 zile in cazul transnriterii comunicirrii prin
miiloace electronice si/sar"r I'ax r:
t) 16 zile in cazul netransnriterii cornunicdrii
prir-r n-riiloace electronice si/sau f'ax l

I ((ltrlculrrreu'l'arnrcnultri) rtl (.'otlrrlui (.'it,il rtl llaltttblic'ii il4olclova).

1 7. Contr:rctul tle achizif ic/acortl u l-catl ru inchciitt:

I)enumirea
lotului

Denumirea
ope ratorului

economic

Cantitate qi

unitate de
m[surl

Pre{ul unitar
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(fnrI'tVA)

Preful total
(inclusiv
T'VA)

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

NumIml
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod
CPV

Valoarea
contractului Termen de valabilitate

al
contractului/acordului-

cadru
Ia ril
TVA

inclusiv
TVA

4



18. Inforrrr:r{ia ;rrivind achizi(ii publicc tlur':tbile (achizi(ii verzi) (r'ubrit:tr r.lu/ii ,se corttltlclecrzti clour irt

cortlrctcl/cortlrncle penlru lot/lo/uri penlru c:rrre utr .fit,sl t4tlir:tttc crilcriitle tlm'ubilitute):

Prin prez,erilu dilre de seunui, S4rupul de lucru declarri cfi lc-rmenul da u;tepture pentru irtcheierert

l3l tlitt 3 iuIie 2015 privirrrl achiz,iTiile puhlir:e ), prac:urtt;i cti irr t:uz.uI rlepunerii cortlestrtliilor;i/suu
raceptionririi rupourtelor tle nnnilori?,(re, uce(tslau uu.fitst axurrtirtute ;i solu(ionute.

Prin prezentu due de seumd, grupul de lucru pentru ocltiz.ilii con/irmd corectitutlineu des./rtsurririiprocedurii
de achizilie,.fapt pentru care poartd rdspundere confornt

/
/Co nclu glttf@gru pu Iu i d,;: Iucru pc4.t nr ach izif/ (#r,o/a& /eaarry

(Ntrtna, Prentune)

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): (incliccrli sumct ct,r TVAI

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

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

Prelul ccl trtui ,tciiztrl l
Costtrl cel ntcti :;t:tizul t.t

Cel ntui ltun raltorl culi/crle-1trcl t:
(.)cl rttcti bun rupor'l t:trlilule-co,sl t':

_* -"NU*_ ____

legale tn vigoure,
(.

















DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziţii publice

Nr. ocds-b3wdpl-MD1657543370812 din 19 august 2022

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Preşedintele raionului Glodeni
Localitate oraşul Glodeni
IDNO 1007601009358
Adresa oraşul Glodeni, str. Suveranităţii, 2
Număr de telefon 024923288, 23174
Număr de fax 024922058, 23174
E-mail oficial consilu@glodeni. nul
Adresa de internet http://www. glodeni. md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail)

Onuţă Angela 
0 249 23288
sececonomglodenKafmail. ru

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitaţie Deschisă
Procedura de achiziţie repetată Gupă caz) Nr:-
Tipul obiectului contractului de 
achiziţie/acordului-cadru

Lucrări

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparaţie capitală a drumului L-229 G57 
Ciuciulea -Duşmani-Limhenii Vechi, raionul Glodeni 
(Etapa III PC20+00.0... PC2 7+00.0)

Cod CPV 45233142-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitaţia deschisă)

Nu se aplică

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

Nr: ocds-b3wdpl-MDI 65 75433 70812

Link-ul: https://rntender.gov. md/tenders/ocds-b3wdpl - 
MD-1657543370812? tab =contract-notice
Data publicării: 11 07.2022

Platforma de achiziţii publice utilizată achiziţii, md:

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

Da
Link-ul către planul de achiziţii publice publicat: 
http://glodeni.md/sites/default/fdes/plan%20 
de %>2 0 achiziţie %202022.pdf

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

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

Nu se aplică

Sursa de finanţare Fondul rutier, anul 2022-2023
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 4681400,00

Clarificări privind documentaţia de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)
Data solicitării clarificărilor 12 iul 2022, 14:24
Denumirea operatorului economic -

Expunerea succintă a solicitării de clarificare încărcarea proiectil ui de execuţie

http://www
http://www.mtender
https://rntender.gov
http://glodeni.md/sites/default/fdes/plan%20


Expunerea succintă a răspu nsului In conformitate cu punctul 29 al HG nr.639 din 
26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind 
achiziţiile publice de lucrări „în componenţa caietului 
de sarcini pentru achiziţia lucrărilor se includ listele cu 
cantităţile de lucrări, conform reglementărilor naţionale 
din domeniul construcţiilor,,. Prezentarea proiectului de 
legislaţia în vigoare nu este prevăzută. Va informam ca 
aveţi posibilitatea examinării obiectului în conformitate 
cu cerinţele din caietul de sarcini, până la data depunerii 
ofertei

Data transmiterii 12 iul 2022, 16:29

Data solicitării clarificărilor 13 iul 2022, 14:31
Denumirea operatorului economic -

Expunerea succintă a solicitării de clarificare Punctul 25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai 
avantajoase din punct de vedere economic, precum şi 
ponderilelor: Punctul-Termenul de garanţie, Formula de 
calcul (T sol. min / T ofertei *10%), nu ar trebui sa fie 
(T sol. max / T ofertei *10%) deci termenul 
maximum/termenul ofertei ?

Expunerea succintă a răspunsului Formula de calcul mai detaliată : (Termenul din ofertă x 
10): Termenul max. a AC).

Data transmiterii 13 iul 2022, 16:49

Modificări operate în documentaţia de atribuire: Nu sunt 

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

Publicate în BAP/altemijloacelor de informare (după caz)
-

Termen-limită de depunere şi
(după caz)

deschidere a ofertelor prelungit

Până la termenul-limită (data 02.08.2022, ora 08:30), au depus oferta 2 ofertanţi:

Nr, Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

ÎI “Gamureac Alexandru 1015602003394 Gamureac Alexandru

SRL “Marsharcon” 1003602001591 Marcoci Nicolae

Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate de către

operatorii economici:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

II “Gamureac Alexandru” SRL “Marsharcon”
Documentele ce constituie oferta

(Se va consuma prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnică prezentat prezentat
Propunerea financiară prezentat prezentat
DUAE prezentat prezentat

Documente de calificare
Seva consuma prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

2



Cerere de participare prezentat prezentat

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

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Preţul
ofertei

(fără TVA)*

Cantitate 
şi unitate 

de măsură

Corespundere 
a cu cerinţele 
de calificare

Corespunder 
ea cu

specificaţiile
tehnice

Lucrări de reparaţie 
capitală a drumului 

L-229G57  
Ciuciulea - 

Duşmani-Limbenii 
Vechi, raionul 

Glodeni (Etapa III 
PC20+00.0...PC27+ 

00.0)

ÎI “Gamureac 
Alexandru

3624427,84
1 proiect - +

SRL “Marsharcon”

5352849,30
1 proiect + +

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

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

02.08.2022 ÎI “Gamureac 
Alexandru

Justificarea preţului 

anormal de scăzut

Nu a prezentat justificarea preţului 
anormal de scăzut

Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
ÎI “Gamureac Alexandru art.69, alin (6), lit. d) a Legii nr. 131/2015 privind 

achiziţiile publice.
Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru toate loturile

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: Nu se aplică 
Criteriul de atribuire aplicat:

cel mai bun raport calitate-preţ;

(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.
Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

3



(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)

Nr.d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea%
1. Preţul

Formula de calcul ( P min / P ofertei * 80%)
80%

2. Termenul de execuţie
Formula de calcul (T sol. Min / T ofertei *5%)

5%

3. Termenul de garanţie
Formula de calcul (T sol. Min. / T ofertei *10%)

10%

4. Standarde de calitate (ISO) Formula de calcul (Da-5 p. Nu-O p.) 5%
5. Total 100%

F actorii de eva lu are V a loarea  d in  ofertă P u n cta ju l ca lcu la t

Preţul 80 5352849,30 ei 80%.

Termenul de execuţie 5 90 zile 3.33%.

Termenul de garanţie 10 7 ani 5%

Standarde de calitate (ISO) 5 Da 5%

Denumirea operatorului economic SRL “Marsharcon” T otal: 93.33

Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică

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

Motivul reevaluării ofertelor _
Modificările operate -

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

Atribuirea contractului de: achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate 
şi unitate 

de
măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv 
TVA)

Lucrări de reparaţie 
capitală a drumului L- 

229 GS7 Ciuciulea - 
Duşmani-Limbenii 

Vechi, raionul Glodeni 
(Etapa III

PC20+00.0...PC27+00,0 

)

SRL
Marsharcon ” 1 proiect 5352849,3C 5352849,30 6423419,16

Anularea procedurii de achiziţie publică: Nu se aplică 

în temeiul art. 71 a lin .__l i t__ .
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Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii:
Argumentare:________________________________________________________

Denumirea operatorului economic Data transmiterii M odalitatea de transmitere
îl “Gamureac Alexandru” 09.08.2022 RSAP şi e-mail

SRL “Marsharcon” 09.08.2022 RSAP şi 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 dih 3 iulie 
2015 privind achiziţiile publice)

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 faxn

□  11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau faxn

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

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

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

Denumirea
operatorului

economic

întreprind
erea:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asoci 

ere/
Cu capital 

străin

Numărul 
şi data 

contractului
/acordului-cadru

Cod
CPV

Valoarea e

P -
t . - " P  < t

fără TVA

TÎ ÎL "
LA :: r ■ ■ “* z

ontractului

3  I ş f Z  :13 d

1 " 
inclusiv 

TVA- i

:

Termen
de

valabilitat
e al

contractul
ui

/acordului
-cadru

SRL
“Marsharcon”

C u  c a p ita l 
a u to h to n

1 5 /o cd s-
b 3 w d n l-
M D 1 6 5 7 5 4 3 3 7
0 8 1 2

19.08.
2022

452331
42-6

5352849.30 6423419.16 31.12.2023

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 sta încheiat

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

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

Valoarea de achiziţie cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): (indicaţi suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 
de durabilitate:
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost Preţul cel mai scăzut n
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aplicate criterii de durabilitate: Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-pre 
Cel mai bun raport calitate-cos.

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

__________ Ion COJOCARI___________
(Nume, Prenume)
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziţii publice privind achiziţionarea 

 lămpilor şi aparatelor de iluminat 
 

Nr. 143/22 din 19.08.2022            

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
 

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

ala.musteata@asp.gov.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Bunuri 

Obiectul achiziției Lămpi și aparate de iluminat 
Cod CPV 31520000-7 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

- 

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

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1655296090334 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1655296090334?tab=contract-
notice 
Data publicării: 15.06.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată www.achizitii.md  

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Licitație electronică 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 121 650,00 

 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
http://www.achizitii.md/
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: 

Data solicitării clarificărilor  16 iunie 2022, 07:54 
Denumirea operatorului economic SIA RSAP MTender 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Documente obligatorii 

Întrebare: Buna ziua.Conform HG 212/2018 
(Regulament EEE) autoritățile contractante, 
care vor iniția proceduri de achiziții publice 
pentru procurarea de produse de echipamente 
electrice și electronice (EEE) urmează să 
solicite de la operatorii economici, interesați să 
depună oferte, numărul de înregistrare din 
„Lista producătorilor” drept dovadă a 
conformării reglementărilor. Reesind din 
premiza ca in cadrul licitatiei se solicita 
echipamente vizate de acest Regulament, 
rugam sa ne confirmati obligativitatea detinerii 
Certificatului cu nr. de Inregistrare in Lista 
Producatorilor EEE pentru ofertanti. Va 
multumim anticipat pentru raspuns 

Expunerea succintă a răspunsului  La etapa depunerii ofertelor, autoritatea 
contractantă nu impune obligativitatea de a 
deţine un astfel de număr pentru ofertanţi. 

Data transmiterii 16 iunie 2022, 07:57 

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

5. Până la termenul-limită (data 24.06.2022, ora 10:00), cu finalizarea licitației electronice la 
data de 27.06.2022, ora 15:15, au depus oferte 3 (trei) ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/administratorii 
1 „Lumgrupmaş” SRL 1003600014980 - 

2 „Eleamag” SA 1006600057355 - 
3 „Habsev Grup” SRL 1006600038877 - 

 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

„Lumgrupmaş” 
SRL 

„Eleamag” SA “Habsev 
Grup” SRL 

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

Propunerea tehnică prezentat neprezentat prezentat 
Propunerea financiară prezentat neprezentat prezentat 
DUAE prezentat neprezentat prezentat 
Garanția pentru ofertă (după caz) Nu s-a solicitat 

Documente de calificare 
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 Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 
Confirmarea identității beneficiarilor 
efectivi și neîncadrarea acestora în 
situația condamnării  pentru participarea 
la activităţi ale unei organizaţii sau 
grupări criminale, pentru corupţie, fraudă 
şi/sau spălare de bani (formularul 
Declarației va fi publicat pe SIA  
„RSAP” (MTender)) - Declarație pe proprie 
răspundere - în termen de 5 zile după data 
comunicării rezultatelor procedurii de achiziție 
publică, ofertantul desemnat câștigător va 
prezenta această Declarație autorității 
contractante și Agenției Achiziții Publice - copia 
în format electronic de pe documentul pe suport 
de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul confirmat 
prin semnătura electronică a operatorului 
economic  

prezentat 
 
 
 
 
 
 
 
 

neprezentat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prezentat 

 

 

 

 

 

 

 

Intenția de participare în cadrul 
procedurii de achiziție - Cerere de 
participare completată conform Anexei nr. 7 la 
Documentația standard aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 - 
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 

prezentat neprezentat 
 
 
 
 
 

prezentat 

 

Menținerea valabilității ofertei pentru o 
durată de 90 de zile - Declaraţie privind 
valabilitatea ofertei, completată conform Anexei 
nr. 8 la Documentația standard aprobată prin 
Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 
15.09.2021 - 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 

prezentat neprezentat 
 
 
 
 
 

prezentat 

 

*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 

prezentat neprezentat 
 
 
 
 

prezentat 

 

*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 

prezentat neprezentat *neprezentat 
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*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 

prezentat neprezentat *neprezentat 

 
*În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, va solicita prezentarea anumitor 
documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ 
în vigoare. În cazul neprezentării documentelor justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat - Operatorul economic 
„Lumgrupmaş” SRl a prezentat documentele justificative până la expirarea termenului-limită indicat (20.07.2022) conform solicitării ASP cu nr. 
06/03-SAP/320 din 15.07.2022. 
 
 
7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea  

operatorului 
economic 

 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantita 
te și uni 
tate de 
măsură 

Corespun
derea cu 
cerințele 
de califi 

care 

Corespund
erea cu 
speci 

ficațiile 
tehnice 

 
Lotul nr. 1 
Starter S2 

 
„Lumgrupmaş” 

SRL 

 
16 750,00 

 
 

5000 
buc.  

+ + 

„Eleamag” SRL 26 000,00 
vizualizat 
doar pe 

MTender 

Lipsesc documentele 
ofertei. 

Lotul nr. 2 
Tub fluorescent 18W  

G13 T8 

„Habsev Grup” 
SRL 

98 112,00  
6400 
buc. 

+ - 

„Eleamag” SRL 106 560,00  
vizualizat 
doar pe 

MTender 

Lipsesc documentele 
ofertei. 

 * 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 
07.07.2022 „Lumgrupmaş” 

SRL 
În temeiul prevederilor art. 69 alin. (3) din 
Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile 
publice, solicită operatorului economic 
„Lumgrupmaş” SRL să prezinte explicaţii 
cu privire la cauza prezentării informației 

Răspunsul a fost 
prezentat de către 
operatorul 
economic, până la 
expirarea 
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incomplete referitor la dimensiunea bunului 
„Starter S2” din formularul Specificaţii 
tehnice (Anexa nr. 22), depus în cadrul 
procedurii nominalizate, în timp ce 
autoritatea contractantă, în documentația de 
atribuire, a solicitat „dimenisiuni: 40 x 22 
mm”.  

termenului limită, 
conform cerinţei 
solicitate. 

 

 
9. Ofertanții respinși/descalificați:  
 

Denumirea 
operatorului economic 

Motivul respingerii/descalificării 

“Habsev Grup” SRL În temeiul prevederilor art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 
privind achiziţiile publice, nu se acceptă oferta operatorului 
economic, deoarece oferta acestuia nu corespunde cerinţelor expuse 
în documentaţia de atribuire, şi anume, pentru lotul nr. 2  (Tub 
fluorescent 18W G13T8), autoritatea contractantă a  solicitat  
„Durata de viață: minimum 10000 h”, iar operatorul economic a 
propus un bun cu „durata de viaţă: 9000h” 

„Eleamag” SRL În temeiul prevederilor art. 69 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 131/2015 
privind achiziţiile publice, nu se acceptă oferta operatorului 
economic pentru lotul nr. 2, deoarece ofertanţul nu îndeplineşte 
cerinţele de calificare şi selecţie, şi anume, pe SIA RSAP (MTender) 
nu se regăsesc documentele ofertei acestuia, fiind vizualizat doar 
clasamentul şi suma ofertei. 

  
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
 

Pentru un singur lot      
Pentru fiecare lot        
Pentru mai multe loturi ✓ 
Pentru toate loturile         
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: ________________________                 
 
11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Preţul cel mai scăzut ✓                     
Costul cel mai scăzut                                     
Cel mai bun raport calitate-preţ                     
Cel mai bun raport calitate-cost           
     
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică. 
 
13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 
 
14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis:  
 
Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:  
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Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

Lotul nr. 1 
Starter S2 

„Lumgrupmaş” 
SRL 

5000 buc. 3,35 16 750,00 
 
 

20 100,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: Se anulează procedura de atribuire a contractului de 
achiziţii publice privind achiziţionarea lămpilor şi aparatelor de iluminat pentru Lotul nr. 2 (Tub 
fluorescent 18W G13 T8) în temeiul prevederilor din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, 
după cum urmează: 

- conform art. 71 alin. (1) lit. c): 
 Argumentare: nici unul dintre ofertanţi nu a întrunit condiţiile de calificare prevăzute în 
documentaţia de atribuire; 

- conform art. 71 alin. (1) lit. d) liniuța a treia: 
Argumentare: ofertele nu au fost elaborate şi prezentate în conformitate cu cerinţele cuprinse în 
documentaţia de atribuire. 

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

 

Denumirea operatorului economic 
 

Data transmiterii  
 

Modalitatea de transmitere  
“Habsev Grup” SRL 
„Eleamag” SRL 
„Lumgrupmaş” SRL 

21.07.2022 SIA RSAP 
Poşta electronică 

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:. 

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

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

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

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

 
17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

Denumi 
rea  

operatorului  
economic 

Întreprind
erea cu 

capital 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, 
lei 

inclusiv 
TVA, lei 
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„Lumgrupmaş” 
SRL 

- Nr. 923 19.08.2022 31520000-7 16 750,00 20 100,00 31.12.2022 

 
18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi): nu se aplică.   

(rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate 
și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate)  
 
Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice 
durabile (achiziții verzi)? (DA/NU) ___________ 

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

 

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

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

 

 

Președintele Grupului  
de lucru pentru achiziții publice                                                                      Ala MUSTEAŢĂ 



DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 57 din 15 august 2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția general locative-comunală și amenajare
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007601010493
Adresa Str. M. Eminescu, 33
Număr de telefon 022 24 25 01
Număr de fax
E-mail oficial ac Iii/ii ii.dulca42cmc.md
Adresa de internet w w\\ .dedea.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail)

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

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

X Bunuri Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziției Complexe de fitness și workout, inclusiv 
instalarea și amenajarea

Cod CPV 37500000-3
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă)

Conform planului de achiziții

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental irmir.miender.gov.nid)

Nr: ocds-b3wdpl- MD-1656511265715
https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-b3wdpl-
MD-1656511265715
Data publicării: 29.06.2022

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

□ Da □ Nu
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
http://dglca.md/documente-strategice/planul-de- 
achizitii-al-directiei-generale-locativ-comunale-si- 
amenajare-pentru-anul-2022-2/

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz)

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 765 000,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu sunt 

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

Г Data solicitării clarificărilor 10 iulie 2022

1

mailto:ii.dglca@cmc.md
https://mtender.gov.md/tenders/
http://dglca.md/documente-strategice/planul-de-achizitii-al-directiei-generale-locativ-comunale-si-amenajare-pentru-anul-2022-2/


Denumirea operatorului economic Nu dispune de informații

Expunerea succintă a solicitării de clarificare Caiet de saricni - poz. nr 3 - Borduri prefabricate din 
beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 
30x15 cm - cantitatea - 0 ml? este eroare in volum? 
de ce e pus cantitatea &quot;zero&quot;?

Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua, atrageți atenția că, cantitatea este indicată,
48m

Data transmiterii 11 iulie 2022

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării]

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

[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 19.07.2022 ora 11:00), au fost depuse următoarele oferte:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii

1. „Alta Prim” S.R.L. 1007600029685 Medvedcova Renata
2. „Power Team” S.R.L. 1002600025121 Smirnov Vladimir
3. „Scarteh” SRL 1013600018440 Ignatov Arcadie

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

Documentele solicitate și alte condiții, cerințe 
obligatorii

Den u m ir ea oferta nt/ca n d i d at

„Alta 
Prim” 
S.R.L.

Documentul unic de achiziții european DUAE prezentat
Specificația de preț prezentat

Specificația tehnică prezentat

Cerere de participare prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat
Scrisoare de garanție bancară, emisă de o bancă 
comercială - 1 % din valoarea estimativă stabilită prezentat
Informații privind asocierea prezentat
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract 
care sunt îndeplinite de aceștia prezentat

Angajament privind susținerea financiară a 
ofertantului

prezentat

Declarație terț susținător financiar prezentat
Angajament privind susținerea tehnică și profesională 
a ofertantului/grupului de operatori economici

prezentat

Declarație terț susținător profesional prezentat

Declarație terț susținător tehnic prezentat

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

prezentat

Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, 
contribuțiilor

prezentat
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Certificat de atribuire a contului bancar prezentat

Ultimul raport financiar prezentat

Descrierea tehnică a echipamentelor workout cu 
semnătura autorizată și ștampila Producătorului în 
corespundere cu specificația tehnică solicitată, cu 
prezentarea desenelor color a fiecărui echipament și a 
schițelor cu dimensiuni

prezentat

Schema de instalare a complexului, inclusiv în 
variantă color 3D în corespundere cu cerințele de 
securitate (cu indicarea dimensiunilor zonelor de 
securitate) cu aplicarea semnăturii autorizate și 
ștampila Producătorului

prezentat

Declarația Producătorului referitor la capacitatea de a 
confecționa și după caz, instala echipamentele în 
termenele stabilite în documentație cu semnătura 
autorizată și ștampila Producătorului

prezentat

Declarație de garanție din partea Producătorului a 
echipamentelor workout minim 24 luni cu aplicarea 
semnăturii autorizate și ștampila Producătorului

prezentat

Prezentarea de dovezi privind conformitatea 
produselor, identificată prin referire la specificații sau 
standarde relevante.
Certificat de conformitate a fiecărui echipament 
eliberat de către organisme de certificare acreditate, 
conform codului articolului care va fi menționat în 
specificația tehnică Anexa nr.22. Certificatul va fi 
autentificat cu semnătura autorizată și ștampila 
Producătorului.

prezentat

Certificate emise de organisme de evaluare a 
conformității, cu privire la sistemele sau standardele 
de management de mediu, autorizate de către 
organismele naționale de acreditare
Certificat ISO 14001 eliberat producătorului de 
echipamente de către organisme de certificare 
acreditate. Certificatul va fi autentificat cu semnătura 
autorizată și ștampila Producătorului.

prezentat

Certificate emise de organisme de evaluare a 
conformității sistemelor sau standardelor de 
management al calității, acreditate de către 
organismele naționale de acreditare 
Certificat ISO 9001 eliberat producătorului de 
echipamente pentru domeniul de fabricare a 
echipamentelor fitness de către organisme de 
certificare acreditate. Certificatul va fi autentificat cu 
semnătura autorizată și ștampila Producătorului.

prezentat

Aviz sanitar, eliberat de autoritatea competentă 
din Republica Moldova pentru dalele de 
cauciuc. Avizul va fi autentificat cu semnătura 
autorizată și ștampila Producătorului.

prezentat

Experiență similară prezentat

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea 

operatorului 
economic

Prețul ofertei 
(fără TVA)*

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură, 

Buc.

Corespundere 
cu cerințele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice

Complex workout, 
inclusiv instalarea și 

amenajarea în Parcul 
Valea Trandafirilor

„Alta Prim” S.R.L. 389 957,86 1 + +

„Power Team”
S.R.L.

443 151,53 1

„Scarteh” SRL 468 502,00 1
Complex fitness, 

inclusiv instalarea și 
amenajarea în scuarul 

din str. Albișoara

„Alta Prim” S.R.L. 169 384,29 1 + +

„Power Team”
S.R.L.

206 100,75 1

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

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

Data 
solicitării

Operatorul economic Informația solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic

9. Ofrtanții respinși/descalificați: Nu sunt

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare Iot 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:

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

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: Nu se aplică
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(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate- 
preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor: Nu este cazul

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului
Denumirea 

operatorului 
economic

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură, 

Buc.

Prețul 
unitar 

(fără TVA)

Prețul total 
(fără TVA)

Prețul total 
(inclusiv 
TVA)

Complex workout, 
inclusiv instalarea și 
amenajarea în Parcul 
Valea Trandafirilor SRL „Alta Prim”

1 389 957,86 389 957,86 467 949,43

Complex fitness, 
inclusiv instalarea și 
amenajarea în scuarul 
din str. Albisoara

1 169 384,29 169 384,29 203 261,14

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
„ Altaprim” S.R.L. 08.08.2022 aclmin(d)plavpark. md
„ Power Team” S.R.L. 08.08.2022 fitness(a)po werteam. md
„Scarteh” SRL 08.08.2022 arcadieignatov(a)gmail.com

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

în cazul în care valoarea estimată a contractului este X 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin
mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) mijloace electronice și/sau fax
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al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile 
publice

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

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

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

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

întreprinderea

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/
Cu capital 

străin

Numărul 
și data 

contractul 
ui/ 

acordului- 
cadru

Cod CPV

Valoarea contractului
Termen de 
valabilitate 

al 
contractulu 
i/acordului 

-cadru
fără TVA inclusiv TVA

S.R.L. „Alta
Prim”

Cu capital 
autohton

42-CA/22
15.08.2022 37500000-3 559 342,15 671 210,57 31.12.2022

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

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

NU

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

-

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

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

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

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

,/ 1Președintele grupului de lucru pentru achiziții

Ion BURDIUMOV



 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 2 din 19.08.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Primăria com.Coșnița 
Localitate s.Coșnița 
IDNO 1007601009381 
Adresa s.Coșnița, str.Păcii nr.51 r-nul Dubăsari 
Număr de telefon 0248 44 491;0248 44 236 
Număr de fax 0248 44 491 
E-mail oficial primaria.cosnita@mail.ru 
Adresa de internet www.cosnita.md 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Tatiana Mamulat 
Tel.0248 44 491 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □   

Licitație deschisă   Altele: [Indicați] 
Obiectul achiziției Licitație publică 
Cod CPV 15800000-6 
Valoarea estimată a achiziției  800970.00 lei 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr:21058914 
Link:ocds-b3wdpl-MD-1655965034754 

Data publicării anunțului de participare 23.06.2022 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz) 

 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri      Servicii □      Lucrări □ 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă 
la un proiect și/sau program finanțat din 
fonduri ale Uniunii Europene 

Nu    Da □ 

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

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

12.07.2022 

Denumirea operatorului economic I.I.Prozorovski Lilian tel:022 38 45 95 
SA Fabrica de unt din Florești tel:079941799 
SC Villa Prodotti SRL tel:022 84 63 33 
FPC Tiraston SRL tel:022 66 00 24 

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

I.I.Prozorovski Lilian  nr.40 din 19.07.2022 
SA Fabrica de unt din Florești nr.41 din 19.07.2022 
SC Villa Prodotti SRL nr.42 din 19.07.2022 
FPC Tiraston SRL nr.43 din 19.07.2022 
Data: 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

I.I.Prozorovski Lilian  402426.65 lei 
SA Fabrica de unt din Florești 269496.00 lei 
SC Villa Prodotti SRL 219117.60 lei 
FPC Tiraston SRL 38812.50 lei 

Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție 31.12.2022 

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

http://www.mtender.gov.md/
tel:022
tel:022
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Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului    
Majorarea valorii contractului   
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare  □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezelierea contractului  □ 
Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile 
publice. 
Art.76 p7.1 lit.a) și p.7.2 lit.a) 

Valoarea modificărilor I.I.Prozorovski Lilian  6075.50 lei 
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al 
contractului de achiziţii publice/acordului-cadru] 
Nu se aplică 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

[Se vor indica toate modificările operate anterior 
și valoarea acestora] 
Nu  

Alte informații relevante  

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

I.I.Prozorovski Lilian – valoarea contractului după modificare constituie 408502.15 lei 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
   Indicare incorecta a cantității a produselor alimentare din Lotul X-diverse produse alimentare a adus 
la mărirea surselor  financiare a contractului menționat mai susu. 

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru 
Majorarea  cantitații la produsele alimentare. 

VIII. Rezultatele examinării: 
În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.2 din 19.08.2022 de modificare a contractului de 
achiziție/acordului-cadru  a fost încheiat acordul adiţional privind majorareacontractului 

I.I.Prozorovski Lilian – acord adițional Nr.1 din 19. 08. 2022 privind majorarea valorii contractului cu suma de 
6075.50 lei, valoarea contractului după modificare constituind 408502.15  lei 

Conducătorul grupului de lucru: 

______________________________________              ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura) 
L.Ș. 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 
 
 
 
 
 
 
 
Executor.T.Mamulat 
Tel:0248 44 491 
E-mail:primăria.cosnita@mail.ru 
 

tel:0248%2044












Model- tip

DARE DE SЕАМД
privind modificarea сопtrасtчlчi

de achizifii рчЬliсе/асоrdчtчi-саdrч

Nr.2 din l8.08.2022

Date сч рriчirе la autoritatea сопtrасtапti:

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

III. Г)аtе cu privire Ia сопtrасtчl de achizi{ie/acordul-cadru:

Tipul proceCu.iiTJfiEW
Сеrеrеа оfепеБ de рБffi
Licilalie deschisД п Altele: /iPbiectuI aClrizitici

Vаlоаrеа estimatй ;;БпЁi
Nr. qi 

,l:."i
р or t al ul ui guv еrп аm епt al wyyl.y, mt i пr]р,i; ооч,,мН l.

Nr:2l055522
Lil.\:ocds-b3},vdpl_MO- ЙSбЗб?ОО?7ФData рчЬliсйriiапffi 22,04,2022

Iv. Date сu privire la mоdifiсйгilе песеsаrе а fi efectuate:

Luсrаri de rераrа[iе
.+J.tUvUvv- l

650000.00



рrеstаrе tr
Modificarea tегmепчlчi de valabilitate п
Rezelierea contractului о
Altele: IIпr]icrltil

_Теlцеiul juridic
icбt{i (duрd

Гfпr]iопli ппt",lL-,.6.vvt. qчш. ,.v, ll,ц..у, LlraaLUl, ullПеаI_1

[Se va iпdicla d
с о п t r а c.t.u !u.i d е а с фj z i I i i р u Ь l i с е / а с о r d u l u i - с ad ru llvroulIIcarqa апtеrroаri а сопtrасtчIчi ,,dё

achizilii,рП bli[e/acord цl ui=catI r:ч . /du оа, 
"Б.i,,,'"'i;i,З

[Sе vоr iпdiса Г
si valoarea acestoral

дltе iпfоrпrаlii rсlечапtе

v. Г)еsсriеrеа achizi{iei inainte qi dчрй modificare:
(Se vor iпdiса паturа si amploarea lucrdrilor, йаturа si сапtitаlеа sau valoarea buпurilor, паturа si amploareaserviciilor)

vI. Descrierea сirсчmstап{еIоr саrе ач fйcut песеsаri mоdifiсаrеа:
(Se vОr indica molivele/argumeпtele modiJicdrii coпtractului de achiziyie/acordului-cadru)
маjоrеm suma contractului cu |24о4,47 iei iп legatura lчсrйri neprevazute.Dupi mаjоrаrеа suma contractuluieste l28287,03 lei.

Vп. Rezultateleexaminirii:

iп baza deciziei grupului de luсru de modificare а contractului de achizilie/acordului-cadгu пr.
а fost incheiat асоrdчI adilional privind

din

lчсru:

l 24 el. 4; tel. :022-820-

йtоrul grupuIui de"-'л*:"qфр,qйtо

dii}:жщ
li{LffifiР;ЗЗ:

&#lЖу#Ж

,,ЕIаlоп Uonstruct
SRL

Nr.l 18.08.22 l 06905,86 l28287,03

P.ublice: muп. Chisiпdu, sos. Нiпсеqti, 53; tel,: 022-820-703; fac: 022-820-728;
der. gov. md ; www. t епdеr. gov, md

652 ; fax: 022-820-65 l ; e-mail: сопlеstаlii@апsс.md; www.ansi,md
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model-tip

DARE DE SEAMĂ

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

Nr.1 din .23.08.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Liceul Teoretic Tvardiţa
Localitate or.Tvardiţa
IDNO 1013620012598
Adresa or.Tvardiţa, str. Frunze.6
Număr de telefon 029162245
Număr de fax 029162245
E-mail oficial tltvardita@gmail.com
Adresa de internet -
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-
mail)

Pascalova D.P.

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate █Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă □Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după
caz)

Nr:

Tipul obiectului contractului de
achiziție/acordului-cadru

Bunuri █ Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziției alimentare pe perioada septembrie 2022- decembrie 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: 21061139
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1659627476306
Data publicării: 04.08.2022

Platforma de achiziții publice
utilizată

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

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

█ Da □ Nu
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
http://lttvardita.educ.md/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd-
%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%ba-
%d0%bd%d0%b0-2022-%d0%b3/

Anunț de intenție publicat în BAP
(după caz)

Data:
Link-ul:

Tehnici și instrumente specifice de
atribuire
(după caz)

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 133155,45

mailto:tltvardita@gmail.com
http://www.mtender.gov.md)/
http://lttvardita.educ.md/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd-
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării]

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

[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 27.12.2021, ora13:00), au depus oferta 6ofertanți:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/
administratorii

1. FPC "Serviabil" SRL 1003600030995 Angheluta Gheorghe
2. SRL BAGUETTE 1014600037741 Svetlana Curdova
3. SRL FABRICA OLOI PAK 1003611002499 Maria Acbas
4. SRL Slavena-Lux 1002600003240 Alexandru Smirnov
5. IUGinterTRANS SA 1003610000214 Ivan Patloja

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

FPC
"Serviabil"

SRL

SRL
BAGUETTE

SRL
FABRICA
OLOI PAK

SRL
Slavena-

Lux

IUGinterTRANS
SA

Propunereafinanciară prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
Garanția pentru ofertă
(după caz)
Oferta prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
Informații generale
despre ofertant

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat/Deciziede
inregistrare a
intreprinderii/Extras din
Registrul de Stat al
persoanelor juridice

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat de
conformitate

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Pasaport sanitar
veterinar de transport

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Pasaport sanitar
veterinar de intreprinere

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Raportul prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
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financiar(ultimul raport)
Certificat de atribuire a
contului bancar

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat de  efectuare
sistematica a platii
impozitelor,contributiilo
r eliberat de
Inspectoratului Fiscal

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat de calitate prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
Autorizare intreprinedii prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
Autorizare de transport prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
F2 prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Prețul ofertei
(fără TVA)*

Cantitate și
unitate de

măsură

Corespunderea
cu cerințele de

calificare

Corespunderea
cu specificațiile

tehnice
Lot 1 FPC "Serviabil" SRL 48 870,37 + + +

SRL BAGUETTE 52 357,28
SRL FABRICA OLOI
PAK

54 062,96 + + +

Lot 2 SRL Slavena-Lux 84 414,02 + + +
SRL BAGUETTE 100 143,76 + + +

Lot 3 IUGinterTRANS SA 12 584,92 + + +

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

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

Data
solicitării

Operatorul economic Informația solicitată Rezmatul răspunsului operatorului
economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:
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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)

Lot 1 FPC"Serviabil" SRL Conform oferta - 48870,37 52780,00
Lot 2 SRL Slavena-Lux Conform oferta - 84414,02 100693,90
Lot 3 IUGinterTRANS SA Conform oferta - 12584,92 14311,60

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

[se specificăSIA RSAP, e-mail, fax,
poștă, etc]
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(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Întreprin
derea:

Cu
capital

autohton/
Cu

capital
mixt/asoc

iere/
Cu

capital
străin

Numărul
și data

contractului/acord
ului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

cadru
fără TVA inclusiv

TVA

FPC"Serviabil
" SRL

29 22.08.2022 15800000-6 48870,37 52780,00 31.12.2022

SRL Slavena-
Lux

30 22.08.2022 15800000-6 84414,02 100693,90 31.12.2022

IUGinterTRA
NS SA

31 22.08.2022 15800000-6 12584,92 14311,60 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 fostaplicatecriteriipentru achiziții publice durabile (achiziții
verzi)? (DA/NU) ___________

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

__________________
(indicațisuma cu TVA)
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Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuirepentrulotul/loturilepentru care au
fostaplicatecriterii de durabilitate:

Preţul cel mai scăzut  □

Costul cel mai scăzut  □

Cel mai bun raport calitate-preţ □

Cel mai bun raport calitate-cost □

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

______________________________________                     ____________________
           (Nume, Prenume)                   (Semnătura)

            L.Ș.



model-tip

DARE DE SEAMĂ

V de atribuire a contractului de achiziţii publice a

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

Nr.08_din 17/08/2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Primaria or. Floresti
Localitate or. Floresti
IDNO 1007601007192
Adresa MD-5001, MOLDOVA, Floreşti, or.Floreşti (r-1 

Floreşti), or. Floresti, str. Stefan cel Mare si Sfint 
32

Număr de telefon 0250-22244
Număr de fax 0250-22244
E-mail ofîcial primariaflor esti 8 @gmail. com
Adresa de internet www.primariafloresti.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, Barbălat Oxana, tel.,+373 60152010,
e-mail) xyussa@mail.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire 
aplicate

Licitaţie deschisă

Procedura de achiziţie repetată
(după caz)

Nr:Da

Tipul obiectului contractului de 
achizitie/ acordului-cadru

Lucrări

Obiectul achiziţiei Lucrări de întreţinerea trotuarelor de pe str. M. Eminescu, or. 
Floreşti (repetat)

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

Nu este cazul. Procedura este Licitaţie deschisă

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

Nr: ocds-b3wdnl-MD-1657881033638
Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060079/lot/11588190/
Data publicării: 15 iul 2022

Platforma de achiziţii publice 
utilizată

achizitii.md

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

Da
Link-ul către planul de achiziţii publice publicat: 
http://primariafloresti.md/wp- 
content/upIoads/sites/9/2022/01/Plan-de- 
achizi%C5%A3ii-din-05.01.2022.pdf

http://www.primariafloresti.md
mailto:xyussa@mail.ru
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060079/lot/11588190/
http://primariafloresti.md/wp-content/upIoads/sites/9/2022/01/Plan-de-achizi%C5%A3ii-din-05.01.2022.pdf
http://primariafloresti.md/wp-content/upIoads/sites/9/2022/01/Plan-de-achizi%C5%A3ii-din-05.01.2022.pdf
http://primariafloresti.md/wp-content/upIoads/sites/9/2022/01/Plan-de-achizi%C5%A3ii-din-05.01.2022.pdf


Anunţ de intenţie publicat în BAP Data: Nu este cazul
(după caz) Link-ul:
Tehnici şi instrumente specifice de □Acord-cadru nSistem dinamic de achiziţie □Licitaţie
atribuire electronică nCatalog electronic
(după caz) Nu este cazul
Sursa de finanţare Buget de stat
Valoarea estimată (lei, fără  TVA) 2 163 894,59 MDL

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor
Publicate în BAP/aite 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 4 aug 2022, 9:00), au depus oferta 4 ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1. Caves Grup SRL 1014600004998 Victor Triboi
2. Nostalitserv-Prim SRL 1004602009066 Bitca Tudor
3. ’Tratelli Construct” 1021602001005 IgorIoxa
4. Primaterax-nord 1006602011124 Vladimir Badrajan

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Caves Grup SRL Nostalitserv- 
Prim SRL

”Fratelli
Construct”

Primaterax-nord

Documentele ce constituie o
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentc

’erta
it, nu corespunde)

Propunerea tehnică prezentat nu s-a 
examinat 
dosarul 

deoarece 
oferta clasata 

pelocul 1 
dupa pret nu a 
fost respinsa

nu s-a examinat 
dosarul

deoarece oferta 
clasata pe locul 
1 dupa pret nu a 
fost respinsa sau 
descalificata si 
respectiv a fost

nu s-a examinat 
dosarul deoarece 
oferta clasata pe 
locul 1 dupa pret 
nu a fost respinsa 
sau descalificata 
si respectiv a fost



sau
descalificata si 

respectiv a 
fost desemnata 

cistigatoare

desemnata
cistigatoare

desemnata
cistigatoare

Propunerea financiară prezentat
DUAE prezentat
Garanţia pentru ofertă 
(după caz)

prezentat

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

Scrisoare de garanţie 
bancară 1% din 

valoarea ofertei fară 
TVA

Scrisoare scanată în 
original

prezentat

Grafic de executare a 
lucrărilor pentru 
fiecare lună

Prezentat 
90 zile

Cerere de participare 
(anexa nr. 7)

prezentat

Declaraţie privind 
valabilitatea ofertei 
(anexa nr. 8)

Prezentat 
60 zile

Experienţă similară în 
lucrări (informaţiile 

date se vor include în 
anexele nr. 12 si m. 

13)

Prezentat
1. Lucrări de 
reparatie a

Blocului alimentar 
al

Cazarmei Brigada 
1,

Balti
Ministerul 
Apararii 

Antreprenor 
General, Nr. Şi 

data
contractului: 14/652 

din04/08/2020 
8 099 849.89 lei 

10 luni 
Nr. Şi data 

procesului verbal 
de recepţie la 

terminarea 
lucrărilor: 47 din 

06.09.2021
2. Lucrari de 
renovare a 5



Declaratie tert
> 5

susţinător (anexele 
18, 19, 20,21)

prezentat

Aviz pentru 
participare la 
licitaţiile publice de 
lucrări din domeniul 
construcţiilor şi 
instalaţiilor (anexa nr. 
22) - Avizul Agenţiei 
Supraveghere 
Tehnică, trebuie să nu 
conţină informaţii 
despre aceea că au 
fost depistate 
încălcări grave, 
aplicate sancţiuni 
economice, 
înregistrate cazuri de 
accidente

prezentat

Extras din Registrul 
de stat al persoanelor 
juridice

prezentat

Certificat de 
efectuare sistematică 
a plăţilor impozitelor, 
contribuţiilor eliberat 
de Inspectoratul 
Fiscal - valabil la data 
deschiderii ofertelor

prezentat

Raport financiar pe 
anul 2021

prezentat

Certificat de atestare 
tehnico-profesională 
a dirigintelui de 
şantier şi legitimaţie

prezentat

Certificat de calitate 
şi conformitate a 
materialelor conform 
cerinţelor caietului de 
sarcini şi legislaţia în 
vigoare

prezentat

Termenul garanţiei 
lucrărilor - 3 ani

prezentat

lichiditate generală 
(active
circulante/datorii
curente)

Prezentat 
210,32 % 

Active
circulante: 11 187 

368
Datorii curente:5 

319 229



Garanţia de bună 
execuţie - 1 % (Pentru 
agentul economic 
câşţigător la etapa 
semnării contractului)

Prezentat 
1 % indicat în 
anexa la ofertă

DECLARAŢIA 
privind confirmarea 
identităţii
beneficiarilor efectivi 
neîncadrarea acestora 
în situaţia 
condamnării pentru 
participarea la 
activităţi ale unei 
organizaţii sau 
grupări criminale, 
pentru corupţie, 
fraudă şi/sau spălare 
de bani

In termen de 5 zile 
de la data 

comunicării 
rezultatelor 

procedurii de 
achiziţie publică, 

ofertantul/ofertantul 
asociat desemnat 

câştigător va 
prezenta autorităţii 

contractante

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

7. Inforinaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pretul
ofertei

(fară TYA)*

Cantitate 
şi unitate 

de măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice
Lot Lucrări de 
întreţinerea 
trotuarelor de pe 
str. M. Eminescu, 
or. Floreşti 
(repetat)

Caves Grup 
SRL

1 652 
266,01 
MDL

Una
lucrare

+ +

Nostalitserv- 
Prim SRL

1 658
526,72
MDL

Una
lucrare

deoarece oferta 
clasata pe locul 
1 dupa pret nu a 
fost respinsa sau 
descalificata si 
respectiv a fost 
desemnata 
cistigatoare

deoarece oferta 
clasata pe locul 
1 dupa pret nu a 
fost respinsa sau 
descalificata si 
respectiv a fost 
desemnata 
cistigatoare

’Tratelli
Construct”

2 038 
742,41 
MDL

Una
lucrare

deoarece oferta 
clasata pe locul 
1 dupa pret nu a 
fost respinsa sau 
descalificata si 
respectiv a fost 
desemnata 
cistigatoare

deoarece oferta 
clasata pe locul 
1 dupa pret nu a 
fost respinsa sau 
descalificata si 
respectiv a fost 
desemnata 
cistigatoare

Primaterax-
nord

2 082 
579,54 
MDL

Una
lucrare

deoarece oferta 
clasata pe locul 
1 dupa pret nu a 
fost respinsa sau

deoarece oferta 
clasata pe locul 
1 dupa pret nu a 
fost respinsa sau



descalificata si 
respectiv a fost 
desemnata 
cistigatoare

descalificata si 
respectiv a fost 
desemnata 
cistigatoare

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

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

Data
solicitării

Operatorul
economic

Informaţia solicitată Rezmatul răspunsului 
operatorului economic

05/08/2022 Caves Grup SRL Prin prezenta Primăria or. 

Floreşti, în temeiul art. 70, 

Legea 131/2015 republicată, 

solicită clarificări: privind 

justificarea preţului anormal 

de scăzut cu detalii şi 

precizări pe care le 

consideraţi semnificative cu 

privire la oferta depusă la 

Licitaţie Deschisă” Lucrări 

de întreţinerea trotuarelor 

din or. Floreşti (repetat)

Nr ocds-b3wdpl-MD- 

1657881033638 din data de 

15.07.2022, Clarificările 

urmează a fi prezentate cu 

scrisoare de însoţire cu 

semnătură electronică la 

adresa de email 

xvussaGimail.ru si 

orimariafloresti8Giemail.com 

în termen de 3 zile lucrătoare 

de la recepţionarea prezentei 

solicitări.

La solicitarea nr.684 din 
05.08.2022 aferenta justificării 
preţului ofertei prezentate la 
concursul
potrvind Licitaţia ocds- 
b3wdpl-MD-1657881033638 
din data de 15/07/2022 privind 
achiziţonarea
„Lucrări de întreţinerea trotuarelor 
de pe str. M. Eminescu, or.
Floreşti (repetat)”
Vă informăm:
□ Primul factor avantajos care 
a dus la comoditatea de 
micsorare a pretului ofertei 
noastre este
evaluarea salariului muncitorilor 
indicind 50.48 lei/h-om (salariul 
minim pe ora stabilit de catre 
Biroul ational de Statistica 
pentru luna februarie 2022), pe 
cind salariul minim pe ora al 
muncitorilor-constructorilor la
20.71 lei ora - ceea ce este mai 
mult decit minimile reglementate 
de
pct. 1 din HG nr. 165 din 
09.03.2010 cu privire la 
cuantumul minim garantat al 
salariului in sectorul 
real de către Guvern MSMPS 
(începind cu 1 ianuarie 202 2, 
cuantumul minim garantat al 
salariului
in sectorul real se stabileste de
20.71 lei/ora sau 3500 lei pe 
luna, calculate pentru un 
program
complet de lucru inmedie de 
169 de ore pe luna). In timp ce



la calcularea valorii estimative 
de
deviz a obiectivelor de 
construcţie , investitorii sau alte 
organizatii de proiectare 
urmeaza sa
utilizeze un salariu mediu pe ora al 
muncitorilor-constructorilor de 
84.97 lei/ora.
□ A1 doilea factor: reese din 
conditiile economice actuale în 
care costul direct al lucrarilor este 
format
din resurse materiale indicate la 
pretul sau de piata, valoarea 
directa a lucrarilor corespunde 
nivelului actual al preturilor la 
resurse materiale si nu poate fi 
modificata de catre noi. Cantitatea 
resurselor materiale este indicata 
la pretul sau real de achizitie, 
datorita experientei de colabo rare 
din anul 2003 cu cei mai mari 
furnizorii de pe piata materialelor 
de construcţie cum ar fi “ Radial 
Plus”, “Supraten”, “Nanu- 
Market” “Eco Build 
Construcf’SRL, SRL,”Var” etc.. 
care ne ofera
reduceri/discaunturi mari si 
conditii favorabile de furnizare 
a materialelor de constructie. 
Atasat
gasiti conturile de plata de la 
partenerii nostri, intr-u 
demonstrarea pretului de 
achizitie a
principalelor materiale de 
constructie ce urmeaza a fi 
procurate.
□ A1 treilea factor este includerea 
la elaborarea ofertei cotei 
cheltuielilor de regie in marime de 
7%
care a fost determinata in baza 
CPL 01.03.2012 „Instructuni cu 
privire la calcularea cheltuielilor 
de
regie la determinarea valorii 
obiectivelor” şi datelor proprii 
ale intreprinderii pentru perioada 
an.2017 in loc de cota maxima de 
14,5% prevazuta de Scrisoare 
informativ-normativa nr. 10/1 - 
0086



cu privire la determinarea valorii' 
obiectelor de construct ii incepind 
cu 1 mai 2018 a Ministerului 
Economiei si Infrastructirii al 
Republicii.
□ A1 patrulea factor este 
includerea la elaborarea ofertei 
cotei beneficiului in marime de 
4% care o
fost determinata in baza CPL 
01.05.2012 şi a datelor proprii ale 
intreprinderii pentru perioada an . 
2017 - in loc de cota maxima de 
6% prevazuta de Scrisoare 
informativ-normativa nr. 10/1- 
0086 cu
privire la determinarea valorii 
obiectelor de constructii 
începind cu 1 mai 2018 a 
Ministerului
Economiei si Infrastructurii al 
Republicii Moldova
□ Inca un factor important este 
stabilirea cotei pentru transportul 
materialelor in marime de 7%, in 
loc
de 10% - cota prevazuta de 
Scrisoarea mntionata anterior.
Toti acesti factori ne-au permis sa 
elaborăm o oferta avantajoasa din 
punct de vedere economic, la 
pretul de piata real in comparatie 
cu alti participanţi la concurs. 
Valoarea totală a ofertei depuse 
a fost determinată corect. Oferta 
a fost întocmită conform 
caietului de sarcini, a listelor de 
cantităţi prevazute în acesta şi a 
normativelor prevăzute de legis 
laţia în
vigoare, precum şi a 
instrucţiunilor în vigoare. La 
întocmirea ofertei, noi am cotat 
preţurile la parametrii 
şi condiţiile tehnice cerute în 
caietul de sarcini, atât la materiale, 
manopera cât şi la utilaje.
Calitatea materialelor preconizate 
a fi utilizate la executarea 
lucrărilor corespund cerinţelor 
de
calitate stabilite în caietul de 
sarcini, toate materialele 
corespund standardelor în 
vigoare, sunt
agrementate în R. Moldova, 
calitative, iar pe parcursul_______



executării lucrărilor vom prezenta
cert ificate de
conformitate.
Luînd in consideraţie cele expuse 
mai sus, suntem apti să executam 
lucrarile calitativ şi în termen 
stabilit pentru suma de 1 982 
719,22 lei inclusivTVA, în 
conformitate cu oferta prezentată 
la concursul
privind Licitaţia Publică nr. 
ocds-b3wdpl-MD- 
1657881033638 din data de 
15.07.2022 , privind 
achiziţionarea “Lucrări de 
întreţinerea trotuarelor de pe str. 
M. Eminescu, or. Floreşti ” 
Director “Caves Grup” SRL____

9. Ofertanţii respinşi/descalifîcaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

V Pentru fiecare Iot □

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:_____________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

V Preţul cel mai scăzut □

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

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

12. Inforinaţia 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 fo s t reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţultotal 
(fără TVA)

Preţultotal 
(inclusiv 
TVA)

Lucrări de 
întreţinerea 
trotuarelor de 
pe str. M. 
Eminescu, or. 
Floreşti 
(repetat)

Caves Grup 
SRL

Una lucrare 1 652 266,01 
MDL

1 652 266,01 
MDL

1 982 719,22 
MDL

Anularea procedurii de achiziţie publică:

In temeiul art. 71 a lin .__li t__ .

A rgum entare:______________________

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Caves Grup SRL 10.08.2022 e-mail
Nostalitserv-Prim SRL 10.08.2022 e-mail
”Fratelli Construct” 10.08.2022 e-mail
Primaterax-nord 10.08.2022 e-mail

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

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

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

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



(Selectaţi termenul de aşteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015  p r iv in d  ach iz iţiile  p u b lice , in c lu siv  a  term en elo r  de aşteptare, se efectuează în conformitate CU 
prevederile TITLULUIIVCapitolul I  (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

întreprin
derea:

Valoarea contractului

Cu
capital

autohton/
Cu

capital
mixt/asoc

iere/
Cu

capital
străin

Denumirea
operatorulu

economic

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod
CPV

fărăTVA inclusiv
TVA

Termen de 
valabilitate al 
contractului/ 

acordului- 
cadru

Caves
Grup
SRL

SRL 104
15/08/2022 452000

00-9
1 652 
266,01 
MDL

1 982
719,22
MDL

31/12/2022

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

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

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

Nn este cazul 
(indicaţi suma cu TVA)

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

Critcriul de atribuire pentru Iotul/loturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitatc:

Preţul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preţ □ 
Cel mai bun raport calitate-cost □

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) alLegii 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 seamăi, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii 
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.



Conducăţorul grupului de lucru pentru achizitii:
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DARE DE SEAMA

deatribuireacontractuluideachizifiipublice

Nr. 21 0591 16 din 22.08.2022

l.Datecuprivirelaautoritateacontractant[:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Ctarific[ri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa tn cazul in care au fost solicitate clarificdri)

T)anrr rniren nutoritfltii contractante IMSP At*iutiu M.di.ula T.titotiul6 Ciocun?

Mun.Chi$indu
1003600152743
Str.Va
0221475255

022141525s

Localitate
IDNO
Adresa
Num5r de telefon
Nrrrnir dp fex
E''-rnoil nficiel amt.ciocana(Dms.md

Adresa de internet
P*t*"" dt .""t" ct (nume, prenttme, telefon' e-

mail)

d+

Danu Evghenia

Tipul procedurii de atribuire aplicate
p,..,.'o.lrrre rle achizitie renetat[ @upd caz)

Licitatie desclrisd

Nr:2-10591-15

@contractului de achizi{ie/

acordului-cadru

Lucrdri de reParatie caPital[

Lucrdri de reparalie caPitald:

centrul consultativ Diagnostic, mun.chiqinau str. vadul

lui Voda 80.

ffi

Nr:21059116

Data oublicdri r:28 .0 6 .2022

Obiectul achizifiei

Cod CPV

Erp,tn.tea motivuluiitemeiului privind ategerea 
I

procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor

iro c e dur i de cdt I ic it atia de s chi s d)

ffire $e va indica din cadrul

p o r t alulu i guv e rn am e n t al www. mt en d er' g ov' md')

r achizitii.md

Link-ul: BAP. nr. 47

Achizitie licitalie Publica

Buget local

3 525 609,66

!r,

@ie publicat in BAP (duPd caz)

T.t"t.t $t instrumente specifice de atribuire
(durtd caz)

Sursa de finantare
Valoarea estimatil (lei, fdrd TVA)

29 iunie 2022,72:02Data solicitirii clarificirilor
I) enumirea operatorului ec!4q!!!9



Buna zlua. Rug6m sd indicali termenul de valabilitate an$inetea succint[ a solicitlrii de clarificare

B"na riua! Termenul de valabilitate a ofertelor este de 60

zile, stipulat in Documentalia Standard (anexanr.2, p.28)Elpun.tea succint[ a risPunsului

Rdspuns (29 iun 2022, 12:t1):
Data transmiterii

4. Modificflri operate in documentafia de atribuire: Nu au avut loc'

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

5. Pflni la termenul-limit[ (data 20.07.2022 ora-8:00), au depus oferta2

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare

c[tre oPeratorii economici:

qi aferente DUAE Prezentate de

Rezumatul modifi c[rilor
Prbti.,,ateJ" BAP/alte mij loacelor de info rmare

G.-en-limitl de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (duPd caz)

ofertanfi:

Denumirea oPeratorului economic

1014600032805SRL Cons Art Engineeri
Cicanci Ivan1003600004015SRL Consit Pro

Denumirea operatorului ecqnq@

Denumire document

I)ocumentele ce constituie oferta
va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu cores

Anexa nr,1,

Cerere de particiPare

Anexa nr.8,

Declaralie Privind
valabilitatea ofertei

Garantia pentru ofe{4

Devizul de cheltuieli Formele 3, 5,7

Anexa nr. 10

Grafic de executare a

lucririlor
Prezentat

Declaratie privind



PrezentaiA'nexaffi'll Prezentat

:--yrezentat

.u-e'claratrib, piirina t iuta
prilrqipaJrelor lucqfui .

exec,Utate, in ultimul 'an
de,activ.ime.,, '.'

D-^-,

Prczentat Prezentat

Prezentat rrczenlal

Prezentat Prezentat

ptezentat Prezentat

PrczentatPrezentat

Prezentat Prezentat

Prezentat Prezentat

i;rar[A;rui-ioffi
$ U,bravPeheib: ibhnlc t

prczentat Prezentat------



f,.',.r'. ...; ..:"'. ::: i

Do:Vhdb, tnregf SfiArii..
,FersOaneijuriCieeo in
confgrnqita,te cu, . ::

prqv€d'eri lo, I e g aie,.din
tara in' earel ofertanfu I
;q$te,sf$ilit .:'

Prezentat Prczentat

Ptezentat

F..r."t"t

Certifiiat Oe atribuir. u 
-

ggpHlu;balcar
Prezentat

liffi-'a;;iilil
I sisternatiob a pl6tii '

iryozitelq, . t, i .. ,1, . l

,:'eontrifufiilbf bliberat &" ,

*tOsoat'e+. j

Prezentat

. 
,., r.,,,... t____,-_

'$pportul,financiar:
pe-ntru.ultirnul an,de
aetiViiate , . '

Prezentat Prczentat

| 
,Exqasldin 

"ontut
I bancar,,derye '. ,. , :

I disponibilitatea, de hani
' lichizi,,sau certificate,db
linie de,credir din ': :

ultirne'le,i nledup6
dbsehiderea piocedurii . ,

de abhizttre ,., ' , ,

Prezentat Neprezentat

Prczentat

Prczentat

certinoaiilffi
de ihstrUire in :domrnlul

,seeuritdfii pl'sanaffi :in
,munc6;,i::,: 'i ,.i : :::.,.: I

Prezentat

Prezentat

f Declaralieprivind ," l

I confirmarea identitdtii

l'beneficiarilor, efeetiv,i,gi
I neiheadrarea acesbra in

s ifuaf ia, condarn-_ndrii''
pentru participarea la

.activffiir,ale unei .,r,"'
, organizafii sau, grupEri
crlmmarc. , 

..

Prezentat Yrezentat

Cerificat,trS,O t400il
S istemul., de,managmbnt
aI,0.,t0.Igg.tipi.mediillui,,','

Prezentat Prezentat

PtezentatPrezentat

Ca'tir*;i't66
Sistemutr de managment
al studtEtii qi .seouritatii

Prczentat Prezentat



ocupationale

(Informafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlete din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin; prezentut, neprezentat, nu corespuncle (tn cazul cdnd
documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de caitficare))

7. fnformafia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele solici tate:

* 

_In-cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelut ofertei Jinale
(Informa\ia privind "Corespunderea cu cerinlele de caliJicare" si "Corespunderea cu specificaliile tehnice" , se
va consemna prin: ,, + " tn cazul corespunderii Si prin ,,- " tn cazul necorespunderii)

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

I)enumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(ftrd TVA)*

Cantitate;i
unitate de
misurl

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespundetea cu
specificafiile

tehnice
Lucrdri de

reparalie

capitald,

Centrul

Consultativ

Diasnostic

SRL Cons Art
Engineerie

2 049 659,42 I bucatd + -r

SRL Consit Pro 2 813 993.20

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rlspunsului operatorului
economic l

03.08.2022 SRL Cons Art Engineerig Prezentarea in temeiul art.
7 0 al (2) Legea
Achiziliilor Publice nr. 13 1

din 03.07.2015.
argumentarea prefr"rrilor
anorrnal de scdzute pentru
urmdtoarele materiale de
constructie:
l. Pozilia nr. 32 din
formularul nr. 3- (Ferestre
din mase plastic).
2. Pozilia nr. 50 din
formularul nr. 3- (Amestec
"Penetron").
3. Pozilia nr.51 din
Formularul nr.3- (Spumd
de poliuretan).
4. Pozilia nr. 57 din
Fomularul nr. 3- (Vopsea
pe bazd de copolimeri
vinilici).
5. Pozilia nr.136 din
Fomularul nr. 3- (Amestec

,,It{evelir -Rapud").

Prin scrisoarea de justiiificare nr.
30.11 .2I-2, Operatorul economic
argument eazd che ltuiel ile pr ezentate in
oferta la procedura, prin faptul ca
?ntreprinderea colaboraezd. cu deferili
furnizori direc{i de materiale, conform
contractelor beneficiind de condilii
favorabile in comparalie de condiliile
de patd, beneficiazd, de reduceri
maximale la gama produselor de
construcfie la furnizorii cu care
colaboreazd.



6. Pozitria nr. I4I din
Fomularul nr. 3- (Gresie
c her am o gr anit, c al it at e a
superioard 60*60 cm).
7. Pozilia nr. 142 din
Fomularul nr. 3- (Pldci
ghips -carton I 2.5 mm
grosimea, rezistenta
ridicatd sub acliunea
focului).
8. Pozilia nr. L43 din
Fomularul nr. 3- (Pldci
ghips -carton I2.5 mm
grosimea, hidro).
9. Pozilia nr. 146 din
Fomularul nr. 3- (Adeziv
pentru placarea pldcilor
de gresie).
10. Pozilia nr. 196 din
Fomularul nr. 3- (U;i de
profiluri din aluminiu gata
confeclionate inclusiv
armdturile6 accesoriile
necesare).

9. Ofertanfii respingildescatifica{i:

Dbnumirea operatorului economic Motivul res pin gerii/dCscalffi cnrii
SRL Consit Pro Pret mare, lipsa documentelor solicitate

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru JiEcarc lot .

11. Criteriul de atribuire aplicat:

PrcluI cel mai scdzut, 
.corespunderca 

cerinlelor solicitate.

12. Informatia privind factorii de evaluare aplicafil

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Factorii de eyaluare Valoarea din ofert[ Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic I Total

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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



Motivul reevalu[rii ofertelor
Modificlrile operate

14. in urma examinflri, evaluirii gi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizifie public6/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publica:

in temeiul art.11 alin. lit

Argumentare:

(Informmea operatorilor economici implica1i tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pmtru
'o"hirilii 

rn realizeazd in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. l3I din j iulie 2015 privind achiziliile

publice)

16, Terrnenul de a$teptare pentru incheierea contractului:

(Selectagi termenul de a.{teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea m l3l din 3 iulie 2015

privind achiziliile publice, inclusii a termenelor de asteptare, se efectueazd ln conformitate cu prevederile
-TITLTJLUI 

IV Capitolul I (calcularea Termenului) al codului civil al Republicii Moldova).

17, Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
misur[

Pre{ul unitar
(f[rn TVA)

Pre{ul total
(f[ri TvA)

Preful total
(inclusiv TVA)

Lucrdri de reparalie

capitald, centrul

Consultativ
Diasnostic.

SRL Cons Art
Engineerig

1 bucatd 2 048 658,42 2 048 658,42 2 458 390,10

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

I)enumirea operatorului
.economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL Cons Art Engineerig 08.08.2022 E : mail : i s. c e b an@smotil c am

SRL Consit Pro 08.08.2022 E : mail : c ons itpro@gmail. c om

in cazul in care valoarea estimatd a contractului este

mai micd dec6t pragurile prevlzute la art. 2 alin. (3)

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

16 zilein cazultransmiterii comunicdrii prin mijloace
electronice si/sau fax n
L 11 zile in cazul netransmiterii comuniclrii prin

miiloace electronice $i/sau fax n

in cazul in care valoarea estimatd a contractului este

egal6 sau mai mare decAt pragurile prevdzute la art".

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

|.11 zile in cazul transmiterii comunicflrii prin
miiloace electronice $i/sau fax n
Te ,ile in cazul netransmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice si/sau fax I
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22.08.2022 45000000-7 2048658,42 2458390,10
3t.04.2023

18. Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tn
cazul tn care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate Si s-a tncheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

(DUNq

:, :j:i:. r. li.i:.: .r.. r... . . r' ..r. .. ..::... j-rll.-l:

Valoafeade,aehiz,ifi .ecuTVAdin'cOff raetf c-o,fitractea
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durabilitate flei lVlD): , '' ' ri :
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DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice 0 
de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

Nr. Idin25.08.2022

1. Date cu privire Ia autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
Localitate mun. Chișinău, or. Codru
IDNO 1003600150554
Adresa str. Costiujeni, 3
Număr de telefon 022 85-72-41
Număr de fax 022 75-15-69
E-mail oficial imsp scp@ms.md
Adresa de internet http://scp.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 

e-mail)
Ciobanu Serghei, scpachizitii@gmail.com
Tel. 022 85-72-38

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate 0 Cererea ofertelor de prețuri nLicitație 
deschisă nAltele: [Indicați]

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

Bunuri 0 Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziției Produse alimentare pentru semestrul II, anul 
2022 (repetat)

Cod CPV 15800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 

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

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1657539947707
Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21059784/
Data publicării: 11.07.2022

Platforma de achiziții publice utilizată 0 achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz)

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

Sursa de finanțare □Buget de stat; 0 Buget CNAM; nBuget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: [Indicați]

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 227 000,00 lei
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

(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 Ia termenul-limită (data 21.07.2022, ora 10:00), au depus oferta 3 ofertanți:

Nr. Denumirea 
operatorului economic IDNO Asociații/ 

administratorii

1. „MELTAN” SRL 1018600003955 Administrator: Melnic Tatiana
Asociat: Melnic Victor

2. „DELMIX-PRIM” SRL 1010600031257 Administrator: Dilan Galina
Asociat: Dilan Galina

3. „BAGUETTE” SRL 1014600037741
Administrator: Curdova Svetlana
Asociat și beneficiar efectiv: Bolșacova Ecaterina

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

„MELTAN” 
SRL

„DELMIX- 
PRIM” SRL

„BAGUETTE” 
SRL

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

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

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

Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat prezentat prezentat
Extras actualizat de la Agenția Servicii Publice 
a persoanelor juridice prezentat prezentat prezentat

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat prezentat prezentat
Certificat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor prezentat prezentat prezentat

Ultimul raport financiar prezentat prezentat prezentat
Autorizație sanitară veterinară de funcționare prezentat prezentat prezentat
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Autorizație sanitar-veterinară de funcționare a 
unității de transport sau pașaport sanitar prezentat prezentat prezentat

Certificat de conformitate/inofensivitate,
certificat sanitar/aviz sanitar sau alt certificat 
ce atestă calitatea produselor, eliberat de către 
producător (valabile)

neprezentat prezentat prezentat

Certificat de calitate și de proveniență a 
materiei prime (făină, grâu) prezentat prezentat prezentat

Confirmare de deținere a stocului de făină/grâu, 
necesar îndeplinirii contractului de achiziție pe 
o perioadă de cel puțin 10 zile

prezentat prezentat prezentat

Certificat de deținere a laboratorului atestat 
pentru efectuarea controlului permanent asupra 
calității sau contract cu un laborator

prezentat prezentat prezentat

Certificat pentru confirmarea capacității 
executării calitative a contractului de achiziție 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 corespunde cerințelor de calificare))

I. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului Denumirea operatorului 
economic

Prețul 
ofertei 

(fără TVA)*

Cantitate și 
unitate de 

măsură

Corespunde 
rea cu 

cerințele de 
calificare

Corespunde 
rea cu 

specificațiil 
e tehnice

Lotul 1
Ceapă proaspătă

„MELTAN” SRL 44110,00
5500 kg

4- 4-

„DELMIX-PRIM” SRL 44152,78
„BAGUETTE” SRL 66990,00

Lotul 2
Pătrunjel proaspăt

„MELTAN”SRL 27170,00
500 kg

- +

„DELMIX-PRIM” SRL 27175,93 4- +

„BAGUETTE” SRL 50925,00
Lotul 3

Mărar proaspăt
„DELMIX-PRIM” SRL 27175,93

500 kg
+ 4-

„MELTAN”SRL 41199,07
„BAGUETTE” SRL 66665,00

Lotul 4
Sare de lămâie, acid 

citric

„MELTAN”SRL 2166,40
20 kg

4- 4-

„BAGUETTE” SRL 2166,60
„DELMIX-PRIM” SRL 2183,33

Lotul 5
Paste făinoase, calitate 

superioară

„BAGUETTE” SRL 107 200,00
5000 kg

+ 4-

„MELTAN” SRL 130 000,00
„DELMIX-PRIM” SRL 130 041,67

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

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

Data solicitării Operatorul economic Informația solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic

26.07.2022 „MELTAN” SRL

1. Actualizarea prețurilor Informație prezentată

2. Prezentarea Autorizației 
sanitar- veterinare de 
funcționare.

Informație prezentată

3. Prezentarea certificatelor 
ce atestă calitatea produsului.

Informație prezentată pentru 
loturile - 1,4, 5.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifîcării
Lotul 2
Pătrunjel proaspăt

1. „MELTAN” SRL

1. în temeiul art. 69 alin. (6) lit. b) al Legii nr. 131 
din 03.07.2015 privind achizițiile publice,,oferta nu 
corespunde cerințelor expuse în documentația de 
atribuire. ”
Ofertantul „MELTAN” SRL nu a prezentat 
Certificat de conformitate/inofensivitate, certificat 
sanitar sau alt certificat ce atestă calitatea produselor, 
eliberat de către producător (valabile) pentru Lotul 2

Pentru fiecare lot 0
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:

Prețul cel mai scăzut 0
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea
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13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

14. în urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire 
grupul de lucru A DECIS:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului
Denumirea 

operatorului 
economic

Cantitate 
și unitate 

de măsură
Prețul unitar 
(fără TVA)

Prețul total 
(fără TVA)

Prețul total 
(inclusiv 

TVA)
Lotul 1

Ceapă proaspătă „MELTAN” SRL 5500 kg 8,02 44110,00 47630,00

Lotul 2
Pătrunjel proaspăt

„DELMIX-PRIM” 
SRL 500 kg 54,35 27175,93 29350,00

Lotul 3
Mărar proaspăt

„DELMIX-PRIM” 
SRL 500 kg 54,35 27175,93 29350,00

Lotul 4
Sare de lămâie, acid 

citric
„MELTAN”SRL 20kg 108,32 2166,40 2599,60

Lotul 5
Paste făinoase, calitate 

superioară

„BAGUETTE” 
SRL 5000 kg 21,44 107 200,00 128 650,00

Anularea procedurii de achiziție publică:

în temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare: _____________________________________________________________________

15.1nformarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

„MELTAN” SRL 03.08.2022 e-mail
„DELMIX-PRIM” SRL 03.08.2022 e-mail

„BAGUETTE” SRL 03.08.2022 e-mail

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

0 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □____________
□ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax □
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In cazul în care valoarea estimată a contractului 
este egală sau mai mare decât pragurile 
prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 
3 iulie 2015 privind achizițiile publice

□ 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 TITLULUIIV Capitolul 1 (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

întreprinderea 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere
/

Cu capital 
străin

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod 
CPV

Valoarea 
contractului

Termen 
de 

valabilit 
ate al 

contract 
ului/acor 

dului- 
cadru

Iară 
TVA

inclusiv 
TVA

„MELTAN” SRL 21059784/1 25.08.2022 15800000-6 46 276,40 50 229,60 31.12.2022
„DELMIX-PRIM” 

SRL 21059784/2 25.08.2022 15800000-6 54 351,86 58 700,00 31.12.2022

„BAGUETTE” 
SRL 21059784/3 25.08.2022 15800000-6 107 200,00 128 650,00 31.12.2022

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

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

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

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

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

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau 
recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de 
seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt 
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

IFw?l |£s =1Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: Vasile BOAGHE .^**7 / o/ț
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APROBAT:

de atribuire a contractului de achizitii publice □

Nr. MD -1657 101 19 )713 din 24 august 2022

1. Date cu privire la autoritatea eontraetanta:

Denumirea autoritatii contractante Institute Publica Centrul Republican Experimental 
Protezare, Ortopedie si Reabilitare

Localitate mun.Chisinau
IDNO 1003600032782
Adresa MD 2005, mun.Chisinau, str. Romana 1
Numar de telefon 022 /263001
Numar de fax 022-229927
E-mail oficial anticamera@crepor.org
Adresa de internet www.crepor.org
Persoana de contact (mime, prenume, telefon, Sectia Achizitii Publice, 022/263130
e-mail) achiziti i .crepor21 @gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

Bunuri □

Obiectul achizitiei Utilaje specializate pentru producerea 
incaltamintei ortopedice

Cod CPV 4 3 8 0 0 0 0 0 - 1

Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (in cazul 
aplicarii altor proceduri decdt licitatia 
deschisa)

A rt. 5 7  p . l  a l L e g i i  1 3 1 /2 0 1 5  p r iv in d  a c h iz i t i i l e  p u b l ic e ;  
p .8 ,  p .1 0  a l H G  n r .9 8 7  d in  1 0 .1 0 .2 0 1 8  p r iv in d  R e g u la m e n tu l  
p e n tru  a c h iz i t ia  b u n u r i lo r  si s e r v i c i i lo r  p r in  c e r e r e a  o f e r te lo r  
d e  p r e tu r i

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

Nr: ucds-h  ; \v d n l M l ) 1 6 5 / 1 0 1  1 9 1 7 1 3

Link-ul: m lc n d c r .m  iv . n i d / t c n d c r s /o c d s - b 3 w d p  1 -
П) 1 6 5 7 ИМ 16171  3 ? ta b  ‘c o n lr a c t - n o t ice

Data publicarii:06 iulie 2022
Platforma de achizitii publice utilizata □ achiziti i.md

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

□ Da
Link-ul catre planul de achizitii publice publicat:
crepor.ore/wn-content/uploads/2022/06/Plan- 
achizitii-moditicat-25.05.2022.pdf ( 1.50)
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Anunt de intentie publicat in BAP (dupa caz) Data: nu este aplicabill
Link-ul:

Tehnici si instrumente specifice de atribuire
(dupa caz)

□Acord-cadru nSistem dinamic de achizitie 
□Licitatie electronica ^Catalog electronic

Sursa de finantare □Buget de stat 2022;
Valoarea estimata (lei, far a TVA) 397000,00

3. Clarificari privind documentatia de atribuire:

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

Data solicitarii clarificarilor 8 iulie 2022
Denumirea operatorului economic Anonim
Expunerea succinta a solicitarii de 
clarificare

Acceptarea garantiei pentru oferta in alta forma 
decit cea indicata in AP

Expunerea succinta a raspunsului Conform art. 68 alia. (4) ’’Autoritatea contractanta 
prevede in documentatia de atribuire cerinfele fa(a de 
emitent, forma, cuantumul §i alte condipi dc baza ale 
garantiei pentru oferta...”

Data transmiterii 8 iulie 2022

4. Modificari operate in documentatia de atribuire: Nu s-ait aplicat

(Se va completa in cazul in care au fast operate modificari)

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

[Indicati sursa utilizata si data publicarii]

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

[Indicati numarul de zile]

5. Pana la termenul-limita (data 22 iulie 2022, ora_12:00), au depus oferta _unu__ofertanti:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/
administratorii

1. ’’ANCOTEC SISTEM” S.R.L. A' idic; Ш  i.

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

S.C.
’’ANCOTEC 

SISTEM” S.R.L.

Operator 
economic 2

Operator 
economic 3

Operator 
economic n

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

D U A E prezentat
S p e c i f i c a t ia  t e h n ic a prezentat
S p e c i f i c a t ia  d e  p r e t prezentat
S c r i s o a r e  g a r a n t ie  b a n c a r a  
p e n t r u  o f e r ta ,  c u a n tu m  1 
%  d in  v a lo a r e  o f e r te i  f a ra  
T V A

Prezentat 
(3000 lei)

D o v a d a  in r e g is t r a r i i  

p e r s o a n e i  ju r id ic e ,  in
prezentat
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c o n f o rm i ta te  c u  

p r e v e d e r i l e  le g a le  d in  ja r a  
in  c a r e  o f e r ta n tu l  e s te  

s ta b  i lit

D o v a d a  d e t in e r i i  c o n tu lu i  
b a n c a r

prezentat

D o v a d a  p r iv in d  l ip s a  

e x is te n ta  d a to r i i lo r  fa{a d e  

b u g e tu l  p u b l ic  n a t io n a l

prezentat

R a p o r t  f in a n c ia r  2 0 2 1 prezentat
P r e z e n ta r e a  d o v e z i lo r  
p r iv in d  c o n f o r m i ta te a  
p r o d u s e lo r ,  id e n t i f ic a ta  
p r in  r e f e r i r e  la  s p e c if i c a t i i  
s a u  s ta n d a r d  r e le v a n te

prezentat

D e c la r a t i e  p r iv in d  
v a la b i l i t a t e a  o f e r te i

prezentat

D e c la r a t i e  p r iv in d  p e r io a d a  

d e  g a r a n t ie  a  b u n u r i lo r
prezentat

D e c la r a t i e  p r iv in d  
in s t r u ir e a  p e r s o n a lu lu i  
B e n e f ic ia r u lu i

prezentat

D e c la r a t i e  p r iv in d  
d e s e rv i r e a  u t i l a je lo r

prezentat

D e c la r a t ie  p r iv in d  
d e s e rv i r e a  si m e n te n a n ta  
u t i l a je lo r

prezentat

C e r t i f i c a t  d e  c o n f o rm i ta te  /  

c a l i ta te  (T U V , C E  , IS O )
prezentat

D o c u m e n te  c o n f i r m a to a r e  

( p r o s p e c te )  s i d o c u m e n te  
t e h n ic e  d e  c o n f i r m a r e  a  
s p e c i f i c a t i i lo r  p r e z e n ta te ,  
l i s ta  a c c e s o r i i lo r  
e c h ip a m e n tu lu i  o f e r i t

prezentat

(Informatia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerintele din documentatia de 
atribuire $i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul cand documental a fast prezentat, dar nu 
corespundecerintelor de calificare))

7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Pretul
ofertei
(fara 

TV A)*

Cantitate 
si unitate 

de
masura

Corespunderea 
cu cerintele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificatiile 

tehnice

Sistem de scanare 
3D

(scaner 3 D laser + 
software+instruire)

Ancotec 
Sistem S.R.L. 282648,00 1 buc. + +

* In cazul utilizarii licitatiei electronice se va indica pretul ofertei finale
(Informatia privind "Corespunderea cu cerintele de calificare ” si ”Corespunderea cu specificatiile 
tehnice ” , se va consemna prin: „ + ” in cazul corespunderii si prin „ - ” in cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritaiti sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerintele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal de scazut) s-a 
solicitat:
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Data 
solicits rii

Operatorul
economic

Informatia solicitata Rezmatul
raspunsului
operatorului

economic
01.08.2022 Ancotec Sistem  

S.R.L.
prezentarea informatiei suplimentare
referitor la sistemul de scanare
3D, propus la licitatia nr.oscds-b3wdp
1 -M l)-1657101191713 din 22.07.2022;
parametrii si modelul calculatorului- 
parte a sistemului de scanare; modelul 
raportului-final informatii suplimentare 
referitor la parametrii scanului.

Prezentat
informatia
suplimentara

9. Ofertantii respinsi/descalificati: Nu este aplicabil

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificarii

10. Modalitatea de evaluare a ofcrtelor:

Pentru fiecare lot □

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prep.il cel mai scazut □
(In cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica tOClte 

criteriile de atribuire aplicate si denumirea loturilor aferente)

12. Informatia privind factorii de evaluare aplicati:

(Se va completa pentru loturile care au fast atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-prej 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 fast reevaluate repetat)

Motivul reevaluarii ofertelor
Modificarile operate

14. In urma examinarii, evaluarii si compararii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizitie publica:
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Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate si 
unitate de 

masura

Pretul 
unitar 

(fara TVA)

Pretultotal 
(fara TVA)

Pretultotal 
(inclusiv 

TVA)
Sistem de scanare 3D 
(scaner 3 D laser + 
software+instruire)

’’Ancotec
Sistem”
S.R.L.

1 buc. 282648,00 282648,00 339177,60

Anularea procedurii de achizitie publica:
pentru loturile M asina de taiat fasti din piele, Masina de cusut zis-za s cu masa plana, Calapoade din 
plastic pentru incaltaminte ortopedica, cutite de stanta in temeiul art. 71 alin. 1 lit. ( a ) .

Argumentare: nu a fast depusa nicio ofertir,

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

’’Ancotec Sistem” S.R.L. 08 august 2022 achizitiifaancotec. md

(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)

16. Termenul de asteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimata a contractului 
este mai mica decat pragurile prevazute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 
privind achizitiile publice

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

In cazul in care valoarea estimata a contractului 
este egala sau mai mare decat pragurile 
prevazute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

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

(Selectati termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizitiile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueaza in conformitate cu 
prevederile T1TLULU1IVCapitolul I  (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contraetul de achizifie incheiat:

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

e c o n o m i c

I n t r e p r i n d e r
e a :

C u  c a p i t a l  
a u t o h t o n /  
C u  c a p i t a l  

m i x t / a s o c i e r e
/

C u  c a p i t a l  
s t r a i n

N u m a r u l  
si d a t a

c o n t r a c t u l u i /
a c o r d u l u i -

c a d r u

C o d  C P V

V a l o a r e a  c o n t r a c t u l u i

T e r m e n  d e  

v a l a b i l i t a t e  
al

c o n t r a c t u l u i /
a c o r d u l u i -

c a d r u

fara TVA inclusiv
TVA

’’Ancotec 
Sistem” S.R.L.

Cu capital 
autohton

139 24.08.
2022

43800000-
1 282648,00 339117,60 31.12.2022

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

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

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

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

Preful cel mai scazut □

Costul cel mai scazut □

Cel mai bun raport calitate-pre( □ 

Cel mai bun raport calitate-cost □

Prin prezenta dare (le seama, grupul de lucru declara ca termenul de asteptare pentru incheierea 
contractu! ui/contractelor indicate a fast respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum si cd in cazul depunerii contestatiilor si/sau 
receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fast examinate si solutionate.

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru acliiz.i(ii confirma corectitudinea desfa§urarii procedurii 
de achizi(ie,fapt pentru care poarta raspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducatorul grupului de lucru:

Nicolai ISCHIMJI
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DARB DE SEAMA
privind modifi carea contractului

de achizifii publice/acord ul ui_cadru

Nr. 5 din 24.08.1022

Date cu privire la autoritatea contractantd:

Date cu privire Ia procedura de achizitie:

IIL Date cu privire la contractul de achizifie/acordul_cadru:

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

V.



VI. Descrierea
(Se vor indica natura si
serviciilor)

achizi{iei inainte gi dupd modificare:
amploarea lucrdrilor, natura;i cantitatea sau varoarea bunuriror. natura;i amploarea

vrl. Descrierea circumstan{eror care au frcut necesari modificarea:
(se vor indica motivele/argumentele modfficdrii contrqctului de achizilie/acordului-cadru)

vIIr' 
:,:fj 

in consideralie majorarea considerabila a prelurilor la produsele alimentare, inclusiv la nivel6rvuq scumpirea ingraqdmintelor, ingreuniri de ordin logisticprovo du-ne de Instiucfiunea nr. 13-09194 din 14.04.2022 aMinis
propu

elor de achizilii pu
duselor alimentare
rfectarea acordului

IX. Rezultatele examinirii:

rn baza deciziei grupului de lucru de modificare a contracturui de achizilielacordului-cadru
nr' 5 din !8'08'2022 a fost incheiat acordul adiJional privind : micsorarea contractului
nr.01 din 03.01.2022 cu SRL Delmix prim. suma contractului de 425347.40 lei. in
rezultatul micqoririi contractului se reduce obiectul contractului de achizi(ionare a
produselor alimentare, cu suma de 4g7g4.g5 lei.

Denumire operator
economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/

,Cu capital
mixt/asociere/

Cu capital strlin

NI.qi data acordului
adifional

Valoarea modificirilor
(dup6 caz)

Firi TVA lnclusiv
TVA

SRL Delmix Prim Cu capital
autohton

I\I. I 03.0t.2022 40654,04 48794,95
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DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizifii publice
de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

. Nr. 6 din 25 aueust 2022

l. Date cu privire la autoritatea contractantr:

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

ererea ofertelor de prefuri nLicitatie deschisd
rAltele: Indicati

ctante
Localitate

Primaria orasului Ialoveni
Or.laloveni
1 00760 i
Or.lalouen
0268-85-211
0268-2-24-84
primaria.

***.ialoue
Elena pati

IDNO
Adresa

Numlr de fax
E-mail oficial

Persoana de contact 1r ,
e-mail)

Tipul procedurii de atribuire aplicate

Procedura de achizifie repetatfl @rpd ,*
Tipul obiectului contracturuffi
acordului-cadru

Bunuril Servicii n Lucrdri

Obiectul achizitiei Lucrari de reabilitarea caitoffi
$tefan cel Mare, c6tre sediile institufiilor publice in
orasul Ialoveni

Cod CPV 4s200000-9
Expunerea motivuruvtffi
alegerea procedurii de atribuire ft; cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia
deschisd)
Procedura de atribuire (sia im
portalului guvernamental
www.mtender. gov.mdl

Nr: 21060502
Link-ul: https://mrendergou.mozGnGyocos-
b3wdp I -MD- | 6sg7 4t 8$ 124
Data publicarii:25 iulie 20nPlatforma de achizifii publice utilizatl q!U.itii.*d; . .-l iqitatie.md; n Yptender.md

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

Da nNu
Link-ul cdtre planul o. ucn@
https://ialoveni.md/wp- '

c o n te n t/up I o ad si 2022 I 0 g/p 
I an - d e - achi zitii - c o re I a_

pentru-anul-2022.pdf

Anunf de intenfie pubr i"at@
Link-ul:



Tehnici qi instrumente specifice de at.ib,ri.e

Sursa de finanfare

Valoarea estimatil (lei, /drd TVA

nAcord-cadru nsistem dinamic de achiritie
lLicitafie electronicd nCatalog electronic
lBuget de stat; nBuger CNAM; neuget CNeq
oSurse externe; aAlte surse: flndicatil
1 073 000.00

3. clarifictrri privind documentafia de atribuire:

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

4. Modifictrri operate in documentafia de atribuire:

(se va completa tn cazul tn care au fost operate modificdri)

Data solicitlrii clarifictrrilor Nu sunt
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinttr a solicitlrii tti
clarificare

nsului
Data transmiterii

Rezumatul modifictrrilor
PuUi.t

Termen-limitl de depunere Ei OescfriOere a
ofertelor prelungit (duod caz)

Nu sunt 

-

!tndicali sursa utilizatd;i data publicdriiJ

5. Pflnfl la termenul-limitl
ofertanti:

(data _02 augusr_2022_, ora_13_:_00Jr ou depus oferta 2

6' Informafii privind ofertele depuse gi documentele de calificare gi aferente DUAE prezentatede ctrtre operatorii economici:

Denumirea operatorului econo"l.rc Asociaf iil
administratorii

Rata Construct SRL r013609001513 Valeriu Rata5AQ Invest SRL r 008600004663 Igor Cebotarenco

Denumire document
Denumirea o torului economic

Rata Construct SRL
Documentele ce constituie oferta

e va consmna prin. prezentat, nepfezentat, nu cores
unerea tehnicd rezentat ezentatPropunerea financiarf, ezental ezentat

ezentat ezentatGaranfia pentru oferta prezentat prezentat

Documente de calificare
Se,va consmna prin; prezentat, neprezentat, nu coresDemonsfarea experienfei

operatorului economic in
domeniul de activitate
aferent obiectului

prezentat prezentat



T

contractului ce urmeazd, a

fi atribuit
Certificat de atribuire a

contului bancar
prezent0t pre:ental

Certificat de efectuare
sistematica a plalii
impozitelor, contributiilor

prezentat prezentat

Raport fnanciar202l prezentat orezentat
Cerere de participare prezentot prezentat
Declara{ia privind
valabilitatea ofertei

prezentat prezentat

Graficul de executie a

lucrdrilor
prezentat prezental

Declarafia privind lista
principalelor lucrdri
executate in ultimul an de
activitate

prezental prezentot

Declara{ia privind dotdrile
specifice, utilajul gi
echipamentul necesar
pentru indeplinirea
corespunzdtoare a

contractului

prezentat prezentat

Declaralia privind
personalul de specialitate
propus penffu
implementarea
contractului

prezentat prezentat

Lista subconffactanlilor Ei
partea/ pdr{ile din contract
care sunt indeplinite de
cdtre acegtia, dacd este
cantl

prezentat prezental

Informalie privind
asocierea (in cazul
asocierii), in cazul
asocierii

prezentat prezentat

(lnformalia privind denumirea documentelor pre:entate se va indica in conformitate cu cerintrele din
documentayia de an'ibuire ;i se vo consen'tna pt"in; prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul
cand documentul afost prezentat, dar nu corespundecerin{elor de catificare))

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

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei
(fbra

TVA)*

Cantitate Ei
unitate de
m[suri

Corespund
erea cu

cerin{ele de
calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Lot 1 Lucrari de
reabilitarea
cdilor pietonale
din strada $tefan
cel Mare, cdtre
sediile
institu!iilor
publice in orasul
Ialoveni

SRL Rata
Construct 995 931.83

Conform ,,List
a cu cantitatile
de lucrari"

+ '1-

5AQ INVEST
SRL

| 237 688.36

Conform ,,List
a cu cantitatile
de lucrari"
solicitata

I-r



* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica preYul ofertei finale
(Informafia privind "Corespunderea cu ceringele de caliJicare" Si "Corespunderea cu speciJicayiile

tehnice" , se va consemna prin: ,,+ " tn cazul corespunderii Si prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarittrti sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de

sctrzut) s-a solicitat:

9. Ofertanfii respin;i/descalificafi:

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informa{ia solicitatl Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

Denumirea operatorului economic M otivu I respinserii/descalifi ctrrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile tr
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluia$i ofertant: pndicayiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11, Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scdzut I
Costul cel mai scAzut o
Cel mai bun raport calitate-pre1 n
Cel mai bun raport calitate-cost tr

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

12. Informatia privind factorii de evaluare aplicati:

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

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

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea



//

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevalutrrii ofertelor
Modifictrrile operate

14. In urma examintrri, evalutrrii gi comparlrii ofertelor depuse ln cadrul procedurii de atribuire
s-a decis:

Atribuirea contractului de abhiziJie publictr/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizi[ie publicd:

in temeiul art. 7 | alin. lit
Argumentare:

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

(Informarea operatorilor economici implicayi tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l ai Legii nr. l3l din 3 iulie
2015 pritind achiziliile publice)

16, Termenul de atteptare pentru incheierea contractului:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
mtrsurtr

Pre{ul unitar
(tbr[ TVA)

Pre{ul total
(fflrl TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Lucrari de
reabilitarea
cdilor
pietonale din
strada $tefan
cel Mare, cdtre
sediile
instituliilor
publice in
orasul
Ialoveni

SRL Rata
Construct !

Conform ,,Lista
cu cantitatile de
lucrari"
solicitata

995 93l.g3 995 931.93 I lg5 llg.lg

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalit atea d e transmitere

Rata Construct SRL I 6 august2022 e-ntail
e-ntail5AQ Invest SRL I 6 august2022

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

l6 zile ?n cazul transmiterii comunicarii prin
miiloace electronice Eiisau fax n
f, I I zile in cazul netransmiterii comunicaril

__p!n miiloace electronice Siisau fax n
r ll zilein cazultransmite@
miiloace electrynice qi/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 1 31 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

f 16 zile in cazul netransmiterii comuniCarii
pry 4l[qeqg5{gglg ntqe_s i /sau fax n

5



(Selecta\i termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. t 3 t din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd in conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Motdova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru lncheiat:

18. Informafia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi) (ruhrica dutd 5e completeazd doar in
cazul tn care la procedura de achizilie puhlicd au.fo,st uplicate criterii cle durahititati .yi .s-a tncheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au.ftxt aplicate criterii de clurabilitate)z

Pfin prczenta dare de seamd, grupul de lucra declafi cd temenul de arteptore penfiu lnchelerea
a,nfiaclului/confirctelor indicae afost-respeca @xceptfind cazarile prcvltzute di irt, lz ittn (3) at Legii nr,
131 din 3 lulie 2015 privind achiziliile publice ), precum ;i cd in cwul depunerii contesnfiilor -Si/sau
rcceppiondrii rcpo,telor de monitorizarc, aceasren aufos ev'minae si sorulionite.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru ochizilii cortjirmd corectitudinea t
de achiailierfapt pentru care poflrtd rdspundere conform pievederilor legule tn vigoore.

rii procedurii

Conducltorul grupului de lucru pentru achizifii:

R o ilu OL; ,/n o-z-/

Denumirea
operatorului

economic

Intreprindere
ai

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asoc'iere/
Cu capital

strtrin

Numtrrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod
CP
V

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al
contractului/
acordului-

cadru
ff,ri TVA inclusiv

TVA

SRL RATA
CONSTRUCT

Cu capital
autohton

96 24
august
2022

452000
00-9 99s 931.83 l r95 148.18

3l
decembrie

2023

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

valoarea de achizifie cu TvA din contract/contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii cle
durabilitate (lei MD): (inclicali sumu cu TVA)

Codul CPV al lotuluilloturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:

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

Prelul cel mai :;citzut D

Co,stul cel mai scdzut a

C'el mai hun raytrt calitate-pret D

C'el mui bun ruprtrt calilate-cosl .

,.(} _ -. '- .-V\l f^-

Gffi#

(Nume, Prenume)



Model. tip
DARE DE SEA]WA

, 
privir:rd modificarea contracl;ului

o 
" 
*o;.i:Ipu btice/aco"a 

" 
i ril*i""

Nr. 4"5' din,4y',g A\,,.Lp".f1-r/rzz^L
Date cu privire la autoritatea contractantl: ,C

p.nu_mi"e@
I\tg rqMcit{-
Mug Chisinau
10036001 5%40
St.. Gre,noblql?DNumlr de telffi

Numir de fal 022 72 :i7 66
E-qail oficial 022 72 5;7 G
Adreia de int"rrr.t-
Persoana d..*t*tre contact

Natalia l/f;ari, 0699 1 1./%
natalia morari(@introx.ru

Date cu privire la procedura de achizi{ie:

Tipul p.o..du.ii d" u"hEitG

Obiectul u.ttiriti.i-
Reactive lt "*r*;dffi
*b?rato{ul Clinic p yrruSnut 2022Cod CPV :-

33696s00_0Valoarea esti4tati;
I l6 993,63Nr. Ei ti"u_"1@ri;;od,i

p o r t a I ul u i g uv e r n a m e, t o t *r, *.,ii, r r' i r). g rr_fl d
Nr: 21046429
.,'ngfs,_QJwdpl_MD_
1#361
17.11.202.1lutu (Our. 

bri.I"il";
: :,,j,: :" :._li ^r^: ll "j 

i, o n} 
"l " 

i d"i,i, i i n u rop en,e

ililfiSffil, ;i;;i:::;r'i 
.r'''""'' 

#""ff ;i;

ripul.@
unuri tr _qgrvryii D Lucrdri n9_:"r*."r1r 0. ;E*Eun proiect qilsau pl

Uniunii Euronene 
'ogram finanfat din fonduri ale

Sursa de finan1ayg
Buget de stert a
Buget CNAS n

Bueet CN@
Uurse exleme n

Alte surse: l-IndicOlr.u. deciziei
achizifie/ acordu]ii-.ua"u fractului de 08.12.2021

torului econo-mic
Nr. qi
cadru Nr: 175/21

Data: 16.12.2021
Frird TVA: 2t g2l,ag
Inclusiv Tku_lt ISt20Te.m"n d. oalubilitate

01.0r.2022jTr22022
Termen de.*..uti.

Date cu privire la contractul de achizifie/aco,rdul_cadru:



IV' Date cu privire Ia modificdrire necesare a fi efectuater

V. Descrierea. achizifiei inainte qi dupi modificare:(se vor indica natura ;i amplo'arei ii'a,it"r, nqtura ;i cantitatea sau varoarea bunur,or, natura si amproarea
serviciilor)

de 17 noiembrie 2021

LsLpublicat
.-2106429oc

rat

)a

bo

atd

c-

ile

Lna cu lciu li t
ru

din

instituti

050 ivind
2".

unt

ibilita
ic

lCa

Q_ nnl tn 
a

"ca fii

Iiofilizat cu

29.07.2022 de
infecti VID-1

i Clinic
n10 1,, co

r1
1n

ni cu

VI. Descrierea ciT.:11","t.1o1.3re au frcut n*cesard modificarea:(se vor indica motivele/argumentele modificdrii ,ontrortulrui ie)chizilie/acordurui-cadru)

16.12.202r

de 27.

m tind cu
I asi

l, prin

Lde lucru
6.12.2021 a fost e

bilitatea ltN

ni cu

lui nr. 175

I

10 I " astfel i
fi

175/21

zitli a fost i

izelor
ii activitatii in

%n l6.l
ilitatea 10mI"

Rezultatele examindrii:

bopl

m
izat c



In baza d,eciziei grupului de lucru
cadru nr. 24 din 06.05.2022 a

tulpi nr. 175121 din 16.

la-a fost

de modificare a contractullui de
fost in:cheiat acorrCul adilional

achiziyie/acordului_

privind : majorarea
,,G

I Cti

I 24 et. 4; tet. :022_g20-

D"i 021 ? la cu c) I
e

u lioml" ibili

53; tel.: 022



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru

Nr. <$~E> din 2 . 0 2 . 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante ÎM "Exdrupo”
Localitate mun.Chişinău
IDNO 1003600161002
Adresa mun.Chişinău, str. Vamiţa, 22
Număr de telefon 022 471165
Număr de fax 022 471165
E-niail oficial ap.exdrupo@mail.ru
Adresa de internet www.exdrupo.md
Persoana de contact Tetelea Radion

II. Date cu privire la procedura de achiziţie:

l ipul procedurii de achiziţie Cererea Ofertelor de Preţ
Obiectul achiziţiei Monofilament
Cod CTV 19724000-7
Valoarea estimată a achiziţiei 340 000
Nr. şi Iink-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portal ului guvernamental www.micnder. gov.tnd)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD-16553 80082090
Link-
ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdpl-MD-
16553 80082090?tab=contract-notice

Data publicării anunţului de participare 16.06.2022
Data (datele) si referinţa (referinţele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al l niuuii Europene 
prixind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunţul rcspecti\ (după caz)

Nu este cazul

IU. Date cu privire la contractul de achiziţie/acordul-cadru:

Tipul contractului de achi/.iţic/acordului-cadru Bunuri x Servicii □ Lucrări x
Contractul de aclii/iţie/acordul-cadru se referă la 
un proiect şisau program finanţat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu x Da □

Sursa de finanţare Autofinanţare

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

29.06.2022

Denumirea operatorului economic SRL ”ASIO-M.V.”
Nr. şi data contractului de achiziţic/acordului- 
cadru

Nr: 45
Data: 01.07.2022

Valoarea contractului de achiziţie/acordului- 
cadru

Fără TVA: 283 333,33
Inclusiv TVA: 340 000,00

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuţie în  termen de 30 zile din momentul 

solicitării mărfii la depozitul 
beneficiarului str. Vamiţa 22.

1

mailto:ap.exdrupo@mail.ru
http://www.exdrupo.md
http://www.micnder
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-


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

Tipul modificărilor Rezelierea contractului
Temeiul juridic - Legea 131 privind achiziţiile publice din 

03.07.2015
- art. 915, 916, 917 Cod Civil
- Contractul nr.45 din 01.07.2022 încheiat cu 
SRL ”Asio-M.V.”
- Ser. Ministerului Finaţelor R M  nr. 13-09/94 
din 14.04.2022 referitor la executarea 
contractelor de achiziţii publice în contextual 
volatilităţii preţurilor

Creşterea preţului în urma modificării (după 
caz)

Nu se aplică

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziţii publice/acordului-cadru (după caz)

Nu

Alte informaţii relevante

V. Descrierea achiziţiei înainte şi după modificare:
La data de 01.07.2022 a fost încheiat contractul nr. 45 cu SRL ”Asio-M.V.” privind achiziţionarea 

Monofilamentului în sumă de 283 333,33 lei fără TVA şi 340 000,00 inclusiv TVA.

VL Descrierea circumstanţelor care au făcut necesară modificarea:
La data de 23.08.2022, SRL ”Asio-M.V.” a expediat o notificare prin care ne informează despre următoarele: 

”Prin prezenta, “ASIO-M.V.” S.R.L., cod fiscal 1004600009512, cu sediul in Mun. Chişinău, str. Gheorghi Asachi 
11/1, ap. 38, administrator Rusnac Victor, vine cu rugămintea de a rezilia contractul de achiziţionare a 
monofilamentului conform procedurii de achiziţii publice de tip cerere a ofertelor de preţuri nr. ocds-b3wdpl- 
MD-1655380082090 din 24.06.2022 deoarece pînă la momentul de procedura oferta comerciala nr. 1006 din 
10.06.2022 de la furnizor a expirat iar in noua oferta comerciala nr. 3006 din 30.06.2022 preţul s-a majorat cu 
10% din cauza situatieti instabile la nivel mondial create din cauza războiului din Ucraina ce pentru noi prezintă 
pierderi comerciale in urma carora nu o sa ne putem onora obligaţiunile din contract..”

în urma celor expuse şi potrivit ser. Ministerului Finaţelor RM nr. 13-09/94 din 14.04.2022 referitor la 
executarea contractelor de achiziţii publice în contextual volatilităţii preţurilor se rezoluţionează contractul nr. 45 
din 01.07.2022 încheiat cu SRL ”Asio-M.V.” privind achiziţionarea monofilamentului.

VII. Rezultatele examinării:

în baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziţie/acordului-cadru nr. />/? din 
22- a fost încheiat acordul adiţional privind rezoluţiunea contractului.

Denumire operator 
economic

întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin

Nr. şi dala acordului 
adiţional

Valoarea modificărilor
(după c a z )

Fără TVA
Inclush

TVA

SRL ”A sio-M .V .”
C u capital 

autohton i m . p - -

în urma examinării celor menţionate şi potrivit cadrului legal, grupul de lucru a decis:

- Rezoluţiunea contractului nr. 45 din 01.07.2022 încheiat cu SRL ”Asio-M.V.”
monofilamentului.

Conducătorul grupului de lucru: 

Sergiu TOMIŢĂ

privind achiziţionarea

2



DARE DE SEAN,{A

cie аtгiЬLriге а сопtгасtului de achizilii publice ]
de irlсhеiеге а асогdtllul-саdгu п

cle апultrrе а procedurii de atribuire п

N г,_q cds:b,3 wdp 1_MD- 1 65 В 49 З_ 5 7 бВ2 4 din 1 9/0 tJ/2022

1. D:rte cu рriчirе la autoritatea contractantй:

Denumirea autoritйtii contractante Intreprinderea Municipalй Parcul, oD endladu'o
Localitate Mun. Chisinёu
IDNo 100360011з104
Adresa stг. G l].nescLr 5

|t[umir de telefon 022,]1 90 29. 022 8_ý 60 79. 79101150
},{umйr de fax 022 85 4з 55

E-mail oficial dendrariu@smail.com
Adresa de iпtеrпеt dendrariu,md
Реrsоапа de contact (пt,tllle, рI,епLlп,lе, rеlе.|Ьп,

e-rltcti/)

Irina ScheTas. 022 85 60 79, dendrariuirrlgmail.corl

2, Date сч privire la рrосеdurа de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate пСеrеrеа ofertelor de preturi пLicitatie deschistr пА]tеlе:
Ilпr]iaalil

рrосеdurа de achizitie repetatй (duрd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri п servicii п Luсrйri п

oIiiectul achizitiei Агtiсоlе clin otel
Cod СРV 1.+600000-7
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alеgerea procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)

СОР. аrt. 55 ciin Legea privind achiziliile publice -
valoarea estinativa: 191 693

prtlceclura de trtribuire (se t,ct iпdiса сliп cctclrul

1lrlгtulttltti gчrаrпапtепlаl
у,,\ 1,1J _, !J] 1!]сl_Ер|,цц!)

Nr: о cd,s -b 3 w_d.p 1 - M_D: 1 6 5,В_4_9,З 5,7 б В 2 4
L"irrli-l-r1:

Irttps:i lachizitii.rnd/гoi publici tепсlег/2 1 06045 бr

Data рuЬiiсiirii: 22 iut 2022
рlаtlьrша de achizitii rrublice utilizatй П aChizitii.md, п e-licitatle,md; п yptender,md

Рrосеdurа а fost inclusй in planul de
achizi{ii publice а autoritй{ii contractante

ш Da пNu
Link-ul сёtrе planul de aclrizilii publice pr-iblicat:

httр_s./Дqh:z_шЦщd/rоlрцЦt_q/Эч_сl.gеl/Д0449_Q9

hЦрitl,епd@
Вdd22tЪ9 1 с9сlсzt82З 4е945 2f9d7 1ь] 2]

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd caz) Datai: 8 iul 2022
[.irrk-ul:
http s : //ас h i z i t i i. m d/rо/ р uЬ 1 i с/Ь ird s et/2 0 0 ;l 4 9 0 !)

Tehnici qi instrumente specifice de аtriЬuirе
(dupd cqz)

пАсоrd,оаdru пSistem dinamic de achizilie
nLicitatie еlесtrопiсй псаtаlоs electronic

Sursa de fiпап{аrе пIЗtrgе1 dc stat: ilBLrge1 CNAN4I L:Br-tget C'NAS:
ilSltгsе сlхlегtlе] rlAlte sLlгse: Вчgеl пtuttic:illttl

Yаlоаrеа estimatй (lei, fdrd TVA) 191 69з

3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de atribuire: пu este cazul



(Se ytt t.tllltp/elct iп. c,tt:tt/ iп cctre cttt,/o,s,| ,solic:irct|e c/ctri/ic,al.il

4, Л{odificiri ope.ate in clocumet,r,,fi * *,i** * ;;;;(Se 
"-а сrlпl7э/еtt,t iп cazttl iп care att./b.tr ()реrаrе mocti/icdri1

Рflпй la termenul-Iimitй (data 8 aug '2О; 12:00),

Data soticitil]i; ciil iilcilj]bi. 21 iul2,022. 17 j)()Dепumirеа torului eco.ro-i.ш"р.,п.ffi
clariIicare Atasati,a .оgБЙ, 

. iпа.рйcL,l,inteie Г lctttent Pica Balustr.lao Ё:о:+' 
u" ''''

(.,rЦ liЦllсlr р е,, n,u,. pu,,]r, i;;;;";i;::., 1 :' .':')Q;.,l lпr. . _ __ __.,".., ,_: ý\l(, -+.
Data trапsйlt."il

28 iuI 2022, lJ;-ýiДatasol@ zl iul zоiэоБDепumirеа tоrului есопййЕ*р.rп..ffi
clarificare Btrlla ziLrГЁi.йй.эi -'-__*--- -

so l ic itate i) [I s1,Ill l i,,.r u..1n :l,:lllliT:*B*to:+ 
й .*йа ir.

" 
; i 

";; ; ; ;; ; i J fi J i: iЦ l il lT Н :: iH' : 1.; д:, 
р. ;;i;

с lariflcati vit i.Og,}-t;itrlturcil succinl;i а t.lispultsrrl rri

:r: : ;rr;,] :i,x];T:: l'; :,ir,i 
l,, 

",ili, 
i iii lt, i t i i t i .. t_ l.,,,.,, t

D€1-1tt.u _.J]яtгяt r{ilr ,,+лl ,1?.'''" 
ar-r Гost excluse. Cantitatea

ltlliеttt_ФшL9Д2' este; 2z1.Цgl4ДrЙЕеrll
zB iut zoZ tЗБ

R.rumuйББiБййй
::,,,;;9,t",i Й;*"Йti;].,пПй;,iй iй
Se exclLld tlllziliiJ. гl
,J i 

",.; ; ; 1 ;;'',;.- r;1;^Ё_ф='; ;,{r;'1#.1Н,!;;'!;|,'|
iР::lЗ nr'. -'i. ..Caiet de sагсiпi.:; 

- О!l'l' uI(l

L.l poz]rla ,,Putrat dtп. ore| ,12'' din tabelLrl de la pct. l"UеSс'IеГе gепегаlД. 
'"Pi;Ф di;;";;,r. 2i, ,,caiet desаrсiпi"л соlоапа,.Cantitatea'i r. .orpi.i.-a'.u,,.Z.1.';

-\сл erc]trci pozitiilc ,,f,lc4l1ql11 ,,!LccL'' ,i ,Btt{tl,1l1цqlcl В2а2{.dlll itl]c\il ill., ]. >i ill)\'\.] l)l , a',i,,"', \|| 
"I)llltl_\ll,

[,а pclziTia [)t,t,.,,t .]:._ 
l ПГ 2j din Г)ocLrlllerlta{lLta stасlагсjl.a pclzilia ..[,ct!t|1_1| ,,t|,"n,it ir.l"".1;,;1r,|','.'leil[a{Iua 

stасlагd

:!;): ", 
Z;,i,i, r.lo.i,,n.;.,,iuo,,;::J''l: .:]i;i:::J; :Ji]

:;:,ii,:]l i:r.T:lg: рагtiсiраге se соmрlеtеаzё cu:..Teгtl-tc,llLtl de achitari 
llvll.qtv .ч uutttpleteazi cLl:

РДLЦЦ! {..rurii"'"""rg 
€Ste de 20 zije de ]а dataрuыiсаt

iпfоrrпаrе (duрd caz)

2вл7 2213,51T.*:n_''ofertelor prelungit (jzр а 
"a]i 

'v'vtllu 8 aug2Ori.-ir,00

Nr. D.nurni"@
{RL A;,r;.L*

, la.uu)2 аu depus oferta 4 ofertanti
IDNo ] Asocia{iil Ъ],

:tсr m lп lst l.;tlorii
\c3l'Lr RtttJltn ----Ъ
I r'lu VlrI.Tiu

i11Ъ-u чаГrttlr ? нГL.цкt'crcr
ГАСU LLENA__ъ
('e.llobrovcitrc VаiсЪ

l

2 (-'_оrпрап ia ТЁгЙоii-i.,.. ( ] 00s60_5005;Б
J tоозoооt iiвяi

l 0 l 96050000.1s
4
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Dепumirе document
Dепumirеа oneratorului economic

SRL Аfiа
ZidaгulLri

Соrлрапiа
тегtll osistetn

SRL.

SRL
PIRA]\4tDA\lA

RкЕ,г

DEL l,л i-оR-гА
SECURI,1A 1,1-

S.R,L.

'лSс ча

I)ocurnentele се constitшie tlf'erta
сопsп,lпu рriп: prezeпlctl, пepl,ezeLllat, пLl col,e.\,, uпсlе

Ртсlрr-tпегеа telrnici пu corespuпcle рrеzепtаt prezeпt{lt пtctt

Ргорt-ttrегеа 1'rrranc i агi пu corespuп{le prezeпtat preZeпtctt

DUAE пu соrcsрuпdе prezeпtat prezeпtut ,zeпtat

Gагаllti ir pentl,Ll оtЪI,til
(сlчrэа cct:)

перrеZепlсll pt,exeпtctt l1epreZeпtclt перrеZепtсll

Documente de са
5с t,rl c,c.lzisllttlct pl,itl: 7эrеzепtаt, пе7

ificare
r е z е пt ctt, rlu с clr е s рчпс{ е

Сегеге de рагtiсiраге prezeпtat prezeпt{lt preZetllпt ,zelttпt

Dесlагаliе ргir,irrd r alabilitatea оtЪгtеi пu соrеsрuпdе prezeпtat рrеzепtаt ,Zeпtat

Gагаrl{iа репtгu оf'егtir iп ctlalltlllll de 1%

ciill sttnla оlЪгtеi йгД'I'VА
перrеZепrаl prezeпtat перl,еzепtаt перrеZеlltu|

Specilrcalii tehrlice prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtqt

Stэecit'icatii de ргеt
prezeпtat preZelttat prezeпtat prezeпtat

DUAE prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat

I пfсrгrпа!i ii privind asocierea перrеZепlсll prezeпtat prezeпtut prezeпtat

Dесlагаtiе
pl,ir,,ind lista ргiпсiраlеlог liчгагi,'рrеstiri

efectLtate irl ultirlrii З ani de activitate

пeprezelllal рrеzепtаt l1epl,e:elltLtl перrе:епrul

Declara{ie

;эгiчiпd dоtdгilе specifice, irtila.juI 9i
echipatlentul песеsаг репtrtr iпdерliпiгеа

согеsрuпzёtоаге а contractului

пtt cclrespuпde prezeпtat перrеZепtш prezeпta

L ista su lэcor-rtгact;rnli lог s i parleaiptiгti le d irr

соlltгасt сilгс sLlIlt inc,letэlinite de accstia
перrеzеtllаl prezeпtat перrеZепtLll prezeпta

Ап gir]alll ellt 1эгil, rnd sus{iгiсгса 1lпаrlсiаI,а а

оlегtапtlt lr_ti,'canc] idattr lu i
перl,сzепlчl prezeпtat перrе:еlllut рrеzепtа

I)ec lalalie tегi sцs!iпаtог tlпапс iаг перrеzепtаt prezeпt{tt перrеzепlttl ltttl
Angajarlent pгivirlcl susliпеrеа tehnicё 9i

ргоt-еsiопаli
а о 1ъгtаtt tu ltl iicirrrcj idatLl lu i

перrеzепlаt prezeпtat перrеzепl.ul prezeпtat

Dесlаrаtiе tегt sustinator tehnic перrеZеп[сlI prezeпtat перrеZеlllLl.
Dcc lагаtiе tегt susriltittlг ргtliЪs iorlal llept, cze rtl ct.l prezetltпt пе pre:e 11lL.ll

с-егtil'iсlt de аtгiьuiге contului lэапсаг prezeпtat prezeпtat preZeпta prezeпta

сегtiflсаtчr1 de cai itаtеiсегtifi catu] de
соtlfЬгiпitаtеiRарогt de iпсеrсёгi (sau actul се
соrrtlt,пlй calitatea Ьuпuгilог pгol]ttse la licitatie)

перrеZепlL|l prezeпlat перl,еzе пlчl prezeпta

Dесlагаliе cle gаrаli rnunill 2 ani перrеzепtа,t prezeпtat перrеzепtсlI

у', ll-ч i|,ltl1.1L,,'t'itt1. l,,t, .l, ..tlili,,.tt,,,,,

1, iпlЬrпrtr{iл рriviпсl соrеsрuпсlеrеа ofertelor сu cerin{ele solicitate:

t



Denumirea
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei
IIara

TVA),l,

cantitate
;i unitate

de
mйsurй

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice

Агtiсоlе din o1el SI{L Агtа ZiсlагLriui l 65 l73,3 з uп tate

Сопlрап ia Teгrllosistetn
SRL

180165 unitate + +

SRL
л.рI RA N{I DAN4 ARl( Е 1",

l80165,,10 unitatc

DEI-1А г]оItJ,д
SЕс]L]RI'ГА lE S.R.L,

l898.16.]3 Llnltilte "+,

t,itl c.ct:ti tLlilizcil,ii /ic,ita!iei еlес,lrопiсе se l,ct iпtJiса pl,e\tl фёrtеi |iпа/е
(lпlrlrпtctlitt pt,il,iпcl "C'cll.e.spttllclereu ctt cet,ittle/e de саliliссп,е" q,i "Core.s:ptпderect ctt slэесifiссtliilе

tеhпiсе'', .lс l,./ L.()t,l.\,еt1ll1(1|riп. ,, -" irl c,c-tzt.tl cclresptmclerii si рriп,,-" iп cctzttl пecr.lres|luпderii1

в. Репtru elucidarea uпог lreclaritйli s:ru сопfirпr:rrеа uпоr clate privincl соrеsрuпсlеrеа ofertei сu

сегiп{еlе stabilite iп ciocunrctlta{ia de atribuire (inclusiv justificarea рrеlului alrormal de scizut) s-

:r stllicitat: rru este ctrzrtl

9. Ofertan(ii respinqi/descalifica{i;

l0. Nlodalitate:r de ел,:rluаге а оfеrtеlоr:

l}clltl,u fir:citre lut -
репtгtt trlai trrulte lotrtTi cunrLtlate п

РепtгlL toirtc It.rIuгi}е L_.l

дltе iirrrlrirri ргiriпсr nut1lirttl cle lotr-rri саге pot tj atlibuite trceluriaqi ot'ertant: Ilпdiсuli]

.Trrstitlcaгeir deciziej cle а tlt-t atlibLri сопtгасtltl ре lotirri:

l1. Сгitегiul tlc аtriЬuirе aplic:tt:

Рrе{ul cel m:ri sctizut п

costr-rl се1 tnai scizttt гl

(]cl lilii butr гарогt calitate-pre1 г:

(]е1 rllai br.tn гirрr-lгt calilate-cost i ,

cle аtrilпtit,е uplicc.lte si сlепчпirеа loturilor аJёrепtе)

12. lrrl'oгnra{i:r privincl lhctorii cle ечаluаrе aplica{i: пu este cazul

t, L t|,, i, t, t t: u l i ! r.t l е - L, ( ).\ l )

Rezmatul rйspunsului
torului есопоmiс

Informalia solicitatйOperatorul есопоmiс

А ргеzепtаt Specrticatii cie ргеt a,ir,rstate

оt'еrtеi licitatie еlесtгопiса
Specillcatii cle ргеt a.jtrstate

оtъгtеi licitatie еlесtгсlпiса
Corllpatlia Тегпlоsistеrll SllI -11i08"2022

Denumirea operatorului есопоцпiс Motivul respin gerii/descalifi сйrЦ

" SГt] - Агtа Ziclar:rrlui м uЪi...пtа gаrапtiа репtгrt oferta , дrдщщq де_ 1 %_

SR l, ..Pl ltA\{I DAN4ARl(l]] " Nu а ргеzепtа gагапti4 pelltrll оfЪгtа

DЕI_,fА I-огtl,А Sl-.CL.IRI,1,A,l,r. S.R.L , Мr ., p,";zеnta gагаtltiа репtгr; оlЪгtа, estc itlclLts 1п Lista

dc iпtегtl ic1 ie а tlрегаLогi lot, ec,onon-r ic i



Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Dепчtm rе Гасtогul 1
potrderea

Dctrlttr-l ге thctorul tl Ропсlсгса
I)сtlr-tп-tiгса ()peгatorllllti есопопliс п Total

Det,tl.tt-tl ге fhctorr-rl 1 Роtlсlегеа

Dепшпl ге IЪсtоrttl r-l Ропс-lеrеа

13. lteevaluarea оlЪrtеlоr:пu este c:rzul.

(Se t,tt t-,опtрlеl(t il1 L,.l:l{l ilt с.,оt,t, tl/erlelc: uu Itl,sl t,eet,aluc.tte l,epeIat)

Motiv ul reevalutirii оfеrtеlоr
Modifictirile ореrаtе

1.1. irr urпlа exllmirtiгi, er,:rluirii qi conrparirii оfеrtеlоr clepusein сасlrul procec|urii clc atribuirc s-a
dc,cis:

АtrilэLriгеtr contrircttlit-li сlе achizilie publicilacordului-cadru: пu este cazul

АrgLtпlспtаге:

15. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de luсru pentru achizi{ii:

Dепчmirеа operatorului
есопоmiс

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SllL ,\rTa Zidar Lrlui l 2i 08i2022 SlA II,SAP. е-mа

Сопl рагt ia Teгrlosistem SItL \2.iO8i2022 StA RSAP. е-шаi
SIt t .. р i ttA\1 i I]A]\iAIiI(ЁT" l2i08i2022 SIA RSAP. e-mai

DELl,A I- olil,A SECtJ RIl Аl,н S. ti.,L. l2108/2022 SlA RSAP, e-mai

rettli:ett:ti tп с,оп|rll,пti!r.llе cLl prL|\|ecleri.l.e аrl. 3l al Legii пr. lЗ l сliп 3 iuliе 20l5 рril,iпсl tlchi:itriile 1эublice1

16. Теrпrеtrul de aýtept:rre репtru iпсhеiеrеа contrtrctului:

l)еlluпriгса
ltltu lu i

Dепumirеа
operatorului

есопоmiс

Cantitate ;i
unitate de
mйsurй

Pre{ul unitar
(fйrй ТVА)

Рrе{ul total
(fйrй ТVА)

Prelul total
(inclusiv ТVА)

Агtiсоlе din oiel Clomparria
'гегtп os istern
SRL

1 unitate
(сопfогm
SpecifiCatiei)

l80l65 l80l65 ] iб 198

Апulаrеа procedurii

Irl cazLl] in саrе r,alotlrea estimaui ir colltractllllli
este llltli nlicit c]ecit рrаgurilе pгev'lzltte la аrt. 2

alin. (3) al t,egii rrr. 1З l din 3 iirlie 2015
p;:ivirlcj achizitiile publice

п б zile iп.саzul transmiterii сопruпiсйrii рriп
miiloace electronice si/sau fax г-

Г] l 1 zile in cazui пеtгапsmitегii соrпuпiсагii pr iп

nrijloace еlесtгопiсе si'sau tЪх i,l

Itl cazul itr c;ire \,аlOагеа estinratl a contractuilti
este egali satt t-t-tai пrаrе decit ргаgtrгilе
1lгei,,itzttte la агt, 2 a]ill. (3) al Legii rrг. lЗ1 din
З iLrlic 2015 pl,ivind acliizitiile publice

П 1 1 zile iп cazul transmiterii cornrrnicaгii ргiп nlijloace
electronice qii sau t'ax :l

П lб zi]e itl саzu] netransmiterii соrllLiпiсiгii 1эгirl

mijloace еlесtгопiсе ;i/sau tax п



l
20l5 1lt,il,itlcl ctchi:iyii./e pub/ic,e, iпc,ltt.y,il, ct lеl,пtепеlоl, cle u.s,lc,7)tu,e, ,\,е efeclttect:a iп ctlttforпlilttle c,L.t

рl,еl.,есlсrilе 711'L(;LL'I IL'L'apitolttl I (Саlсьlсч,еаТеl,пlепtLlчi1 ct| Codului Ciyil al Reptblicii.\/,.llcloyct).

17. Corrtractul cle trchizilie/rrcordul-cadru incheiat: пu este cazul

l)c lt Lr ttt i гeli
0 l]e l,ilt{J l,u l tt

i

ecoltc.ltti ic

lпtгерriпdсrе
ai

Cu capitaI
tttrtohtotll
С u crtpitaI

lп ixt/asociere

Сu cirpitttl
strй i п

li uшйrtrl
5i data

coIltгactului/ acordrrlui-cad ru

Cod
срч

Vаlоаrеа
contractului Теrшеп

de
valabilitat

eal
contractu
Iui/acord

ului-
cadru

fйrй
тчА

inclusi
v ТVА

Соrпрап ia

тегпlоsistеrл
SItl

autohton 9!dýф_зщф_L}4ц
i618+9j_j7_6ц_"l 19i 08"2022 ] 4600()Lt0_7

180l65 2l б l98
з1l]l21202
2

18. Irr1'orlrratia privind achizitii publice clrrгabile (rrchizi{ii r,егzi) (r,ubric,cl (lLltal,\е c,otttpletectziiclottr iп
c,ttzul irt cure lu prrlc:eclurct cle ctc,hiziyie рuЬliс,ёi ctuJtl,st сцэliссttе c,riterii de dttrabi/itute $i .\-Lt iпс,hеiсtt
cotllrctcllctltllrLlc,te репrl,ч lol,ilrlruri ]эetlrrlr cclre auJb,st cl.plicctte crirerii cle durаbilirctfu1:

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de luсru declard сd tеrmепul de aEteptare репtru tпсhеiеrеа
coпlroctullli/coпtractelor iпdicate afost reýpectat (ехсерtdпd cazurile prevdzule de art. 32 аliп. (3) al Legii пr,
131 diп 3 iulie 2015 priviпd achizi{iile publice ): рrесum Ei cci iп cazul depuпerii coпtesta|iilor qi/sau
recep|ioпdrii rapoartelor cle monitorizare, шceaýtea au/ost ехаmiпаtе qi sоlu|iопаtе.

Рriп рrеzепtq dare de sеаmd, grapul de lucra репtru achizi|ii сопtirmd corectitucliпea desfiisurdrii procedurii
de acllizilie,fapt репtru care роurtd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale tп vigoare.

Сопduсйtоrul grupului de l
Director o,Dendrariu' i.M

Аu tbst aplicate сritегii pentru achizi{ii publice durabile (achizi{ii
r,e rzi)?

(DAiNU)

Vаlоаrеа de achizi{ie cu ТVА din сопtrасt/ contracte а lotului/loturilor
репtru саrе au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): ( iп cl i с: c.t t i .s tt пl ct c,t t'|' L' --l ]

Codttl CPV al lotului/lotrrrilor perttrtl саrе аu lbst aplicate criterii de
du гabilititte:

Criteriul de аtriЬuirе pentru lotul/loturile репtru саrе au fost aplicate
criterii de durabilitale:

Prelttl c,el шаi,\сd:чr z

(-' cl,s, ltt l се l tlt cl i,s c,t-i:t i l

('el пtcti lэчп rct1lot,| (0lilLll.е-рге| |

Cel mаi Ьttп raporl. c:alilule-c:os| с

Ion IJZUN



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achiziţii publice

Nr. _l64___din 18.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Instituţia Publică Liceul Teoretic „Dimitrie
Cantemir”, or.Cantemir

Localitate
or. Cantemir,

IDNO 1013620008197
Adresa

or. Cantemir,
Număr de telefon

0273-2—26—15; 0273—2-26—24 ; 079458740;
067645450

Număr de fax
E—mail oficial liceulcantemir95©gmaiLcom
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telejbn,
e—mail)

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate LP
Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr: nu este
Tipul obiectului contractului de achiziţie Lucrări
Obiectul achiziţiei Lucrările de reparatie capitală a acoperişului

la edificiul "IP Liceul Teoretic „Dimitrie
Cantemir”, or.Cantemir; tavanul în sala
festivă; pereu ;

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

Conform Legii 131 privind achiziţiile publice

13

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalul—iiiguvernamental WWW.Himmler.gruia xml)

Nr: httpsrlfmtendcr. Q(W. mdltendcrsiocd54,33wdp l …

M D— ! (şi 7538964581
Link—ul:

lumei/achizitii. ind/minut)iie,/buci“et/20044980
Data publicării: 11.07.2022

Platforma de achiziţii publice utilizată achizitii. md;

Procedura a fost inclusă în planul de achiziţii Da cu data de 06.07.2022
publice a autorităţii contractante Link-iul către planul de achiziţii publice publicat:

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data: nu este
Link—ul:

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz

Sistem dinamic de achiziţie

Sursa de finanţare Buget de stat;



Daloarea estimată (lei, fără TVA)

3. Clarificări privind documentaţia d

\ 1098083,00 ;}
e atribuire

Data solicitării clarificărilor 14 iulie 2022 Î
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de
clarificare *

p_6 — de ce 548.15mî si nui aplicat coeficient??? p.21 -

carei norma la resurse“? p,28 de ce 556.08m2 si inca.

aplic-at coefecientu 2

Expunerea succintă a răspunsului Buna ziua.? apelaţi va rog nr. 079540925 Valeriu Mocanu

Data transmiterii 15 iulie 2021

ÎData solicitării clarificărilor 15 iulie 2022,

Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de
clarificare

Buna ziua ,apelati Dm si indicati in achizitii raspuns
corect,dar nu sa apeleza 15 de agenti economici sau mai

multe la Dm Valeriu Mocanu

Expunerea succintă a răspunsului

iData transmiterii

13.6 - Conform CG 22 A4 pentru fiecare lcm de beton se

scade, Suprafaţa iniţială este. 10963 1112, grosimea de

scădere este de Scm, Scm.*109,63:548,15 1321 Este

necesar să studiati proiectul ori să. va transmitem
formularul Nr.5 13.28 K=2 este deja inclus in normă
15 iul 2022

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire: nu sunt

5. Până la termenul-limită (data 01.08.2022, ora 11.00), au depus oferta
4 ofertanti:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/ Î
administratorii

APS Service Grup” 1016611000800 Protiuc laroslav

Etalon Construct 1020600006434 Platonov Dorin

BlOENERG CONSTRUCT 1014000001573 Foalea Cornel

SRL <<G—ranit-Grand Lux» 1004601 '1 00047 Serghei Cilcic _J

6. Informaţii privind ofertele depuse
de către operatorii economici:

De asemenea potrivit Legii 131/2015 pr

şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate

ivind achiziţiile publice art, 69, alin. (3) La etapa examinării,

evaluării şi comparării ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul
să solicite ofertantului doar

explicaţii scrise asupra ofertei sale, dacă informatiile şi
documentele prezentate sunt incomplete, sau,

după caz, documentele iustificative aferente DUAE.
Conform Legii Nr. 1 31 din 03.07.2015 privind achizitiile publice si anume art. 20 pctl; art. 65 pct. 4;

art.69 pct3 si al Documentului Unic de Achizitie European (DUAE) si anume pct.
5A.1

Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul
informaţional automatizat

„Registrul de stat al achiziţiilor publice” sau prin mijloace
electronice, sau dacă e cazul, pe suport

de hârtie autorităţii contractante: formularele, certificatele, avizele
şi alte documente indicate de

către autoritatea/entitatea contractantă în anunţul de participare
şi în documentaţia de atribuire,

termen 3 zile de la solicitare, in urma cireia de la SRL Etalon Construct a fost solicitate

documentele lipsă conform tabelului.



Cu data de 0508.2022 SRL Etalon Construct a expediat toate actele conform cerintelor din
anuntulde participare.

Documentelesolicitate şi alte Condiţii,
. cerinţe obligatorii

Denumireaofertant/candidat, semnate electronic de
'

BlOENE
( APS Etalon

\operatoriieconomici
S ,. „ C vnstruc RG

» &
„

Gervi'ce t
t CONSTR

mp UCT

Oferta —— Specificaţia de preţ + +
, +

DUAE + + +

Specificaţia tehnică (Deviz de cheltuieli) + + +

INCLUSIV documente suplimentare:
Formularul informaţie despre ofertant + + +

Certificat de atribuire a contului bancar + + +
CERERE DE PARTICIPARE + + +
DECLARATIE

+ + +privind valabilitatea.ofertei
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate + + +cu prevederile legale '

Declaratie privind dotarile specifice,utilajul şi
echipamentul necesar pentru îndeplinirea + +
corespunzătoare a contractului

AVIZ pentru participare la licitaţiile publice de lucrări din
+ + +domeniul construcţiilor şi instalaţiilor

GRAFICDE EXECUTARE A LUCRARILOR + + +
Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de + + +bugetul public national (eliberat de FISC)

Declaraţieprivind lista principalelor lucrări + + +executateîn ultimul an de activitate
&Raport financiar, pentru ultimul an de activitate + + +

Declaraţieprivind personalul de specialitate şi/sau + + +a experţilor

Diriginte de şantier- Agentul economic va prezenta
legitimatia şi certificatul de atestare tehnico—

+ + +profesională valabile pentru perioada executării
lucrărilor,

Cerificat securitatea si sănătatea in muncă + + +

DECLARATIEprivind experienţa similară + + +

Scrisori de recomandare ' + + +

Conform ord. nr 145 din 24 11.2020 DECLARA] IE privind confirmarea identitatii
beneficiarilorefectivi şi neîncadrarea acestora însituaţia condamnării pentru participarea la

)



activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie,
fraudă Şi/sau spălare de

bani se prezintă în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziţie

publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câştigător va prezenta
Declaraţia autorităţii

contractante şi Agenţiei Achizitii Publice,
Opinii separate:

privitor Art. 52. Oferta cuprinde următoarele formulare conform anunţului de participare şi

documentaţiei standart
1) Propunerea tehnică;
2) Propunerea financiară;
3) DUAE;
îl) Garantie bancara
In conformitate cu prevederile HG 10/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire

la activitatea

grupului de lucru, pct. 30 Grupul de lucru este responsabil să examineze, să evalueze şi să

compare ofertele operatorilor economici în
termenele şi în condiţiile stabilite în documentaţia de

…

atribuire—4 _

in cazul în care grupul de lucru consideră că e o abatere nesemnificativă poate cere informaţii potrivit

art. 17 alin. (4)În cazul în care informaţiile 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 informaţiile

sau documentele corespunzătoare, respectând principiul transparenţei şi
cel al tratamentului

egaL
Cantitate şi Corespunderea Corespunderea
unitate de cu cerinţele de cu specificaţiile
măsură calificare ___,Jfîllîlcîw……

Conform + +
caietului de + +
sarcini + +

Denumireao eratorului Preţul ofertei
' P (lără"l'VA)*

economic

APS Service Grup"
Etalon Construct

Denumirealotului

233 278,41
741 146,1 1

Lucrări de
reparatie capitală
a acoperişului la
edificiul lP
Liceul Teoretic
Dimitrie BIOENERG
Cantemir”, CONSTRUCT

tavanul în sala
festivă; pereu

_}

771 994,49

7. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unordlate
privind corespunderea ofertei

cu cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului anormal de

scăzut) s—a solicitat:

Deoarece suma propusă de primii 3 ofertanti "APS Service Grup", Etalon Construct, BIOENERG

CONSTRUCT este mai mică cu 15% decît valoarea estimativă, grupul de lucru solicit în scris
de la

operatorul economic de a prezenta timp de
3 zile scrisoarea de justificare a pretului anormal de scăzut,

în cazul cînd nu este prezentat răspunsul către autoritatea
contractantă, conform HG 638/2020, art.143

Autoritatea contractantă, din proprie iniţiativă, precum şi la solicitarea Agenţiei, în urma controlului

efectuat, va anula procedura de atribuire a contractului
de achiziţie publică de lucrări, dacă la această

decizie înainte de data transmiterii comunicării privind
rezultatul aplicării procedurii de achiziţie

publică de lucrări, în cazul cînd'.
'

— valoarea totală a fiecărei oferte este mai mică de 15% din valoarea estimată a lucrărilor, calculate în

conformitate cu prevederile art. 4 din Legea
rir. 131/20151nformaţiaprivind corespunderea

ofertelor cu cerintele solicitate:







9. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru un singur lot D

10. Criteriul de atribuire aplicat:

Preţul cel mai scăzut D

11. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi: nu sunt

12. Reevaluarea ofertelor: nu este

În urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:
De a accepta oferta propusă de operatorul economic SRL Etalon Construct, pentru îndeplinirea
Lucrărilor de reparatie capitală a acoperişului la edificiul IP Liceul Teoretic „Dimitrie
Cantemir”, or.Cantemir; tavanul în salafestivă; pereu, operatorul economic numit cîştigător ce a
propus la COP preţul justificat şi documentaţia prezentată autorităţii contractante coincide anunţului
de participare.

13. Atribuirea contractului de achiziţie publică

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

Lucrărilor de reparatie capitală a SRL Etalon Conform 74] 146,11 889375,32
acoperişului la edificiul IP Liceul Construct devizului
Teoretic „Dimitrie Cantemir”, de
or.Cantemir; tavanul în sala cheltuieli
festivă;peren

Conform cerinţelor din anunţul de participare pct 20 şi conform ord. nr 145 din 24.11.2020,
DECLARATIE privind confirmarea identităţii beneficiarilor efectivi şi neincadrarea acestora
însituaţia condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizatii sau grupări
criminale,pentru corupţie, fraudă Şi/sau spălare de bani se prezintă în termen de 5 zile de la data
comunicării rezultatelor procedurii de achiziţie publică ofertantul/ofertantul asociat desemnat
câştigător va prezenta Declaraţia autorităţii contractante şi Agenţiei Achizitii Publice.

&
Anularea procedurii de achiziţie publică; nu este

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

Denumirea operatorului Data transmiterii Modalitatea de transmitere
economic

APS Service Grup" Nr. 157 din 09.08.2022 SIA RSAP, e-mai/
Etalon Construct Nr. 157 din 09.08.2022 SlA RSAP, e—mai/
BIOENERG CONSTRUCT Nr. 157 din 09.08.2022 SJA R.S'AP, e-mai/
SRL <<Granit-Grand Lux» Nr. 157 din 09.08.2022 SM RSAP, e—mai/

15. Termenul de aşteptare pentru incheierea contractului:
In cazul în care valoarea estimată a contractului D 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin
este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 mijloace electronice şi/sau fax []



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

16. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Intreprinderea: Valoarea contractului
Cu capital Termen de

[ Denumirea autohton/ Numărul “ *

valabilitate

operatorului .Cu capital ŞI data
.

Cod CPV al

economic mixt/asocierc/ contractul… inclusiv TVA contractului

Cu capital
_

strain
“

SRL Etalon
Construct

Cu capital
autohton

16.08.2022 45200000-9 741 146,11 8893975392

Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii
verzi

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

' '

ÎValoarea 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/loturilepentru care au fost
. . .. ..

Pretul cel mai scăzut []

aplicate criterii de durabilitate:
I

Costul cel mai scăzut []

Cel mai bun rcqaort calitate—preţ El

Cel mai bun raport“ calitate-cost El

Prin prezenta dare de seamă., grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încheierea

contractalui/contractelorindicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii

nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile pult/ice ), precum şi că în cazul depunerii contestaţiilor şiAsau

recepţionării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate şi soluţionate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achizitii confirmă
corectitudinea desfăşurăriiprocedurii

de achiziţie,fapt pentru carepoartă răspundere conform
prevederilor legale în vigoare.

Conducatorul grupului
_



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

Nr. DS-23/2022 din 26.08.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractanta; 
Denumirea autoritatii contractante Primaria mun.Balti 
Localitate mun.Balti 
IDNO Primaria-1007601003161 
Adresa mun.Balti, piata Independenjei, 1 
Numar de telefon DEC - 0231-54663; SAP - 0231-54622 / 0231-54623 

Numar de fax 0231-54623 

E-mail oficial primaria(2),balti.md 
Adresa de internet http://balti .md/transDarenta/achizitii-

nublice/invitatii-de-participare 

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Liliana Ceremu?, tel.023154622 
serviciulachiziti iDublice®^mail .com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate 0 Cererea ofertelor de preturi 

• Licitatie deschisa • Altele: [Indicafi] 
Procedura de achizitie repetata (dupa caz) Nr: nu e cazul 
Tipul obiectului contractului de achizijie/ 
acordului-cadru 

Bunuri • Servicii • Lucrari 0 

Obiectul achizitiei „ Executarea lucrdrilor de amenajare a terenurilor 
de sport din mun.Balti", conform necesitatilor DGC 

a Primariei mun.Balti 
Cod CPV 45100000-8 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (in cazul 
aplicarii altor proceduri decat licitatia deschisa) 
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr: ocds-b3wdpl-MD-l659360576363 Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) Link-ul: https://mtender. eov.md/tenders/ocds-

b3wdo 1 -MD-1659360576363?tab-contract-notice 

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

Data publicarii: 01/08/2022 
Platforma de achizitii publice utilizata • achizitii.md; 0 e-licitatie.md; • yptender.md 
Procedura a fost inclusa in planul de achizitii 
publice a autoritatii contractante 

0 Da • Nu 

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

Tehnici §i instrumente specifice de atribuire 
(dupa caz) 

•Acord-cadru ciSistem dinamic de achizifie 
•Licitatie electronica nCatalog electronic 

Sursa de finantare •Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; 
•Surse externe; 0 Alte surse: bugetul local 2022 

Valoarea estimata (lei, fara TVA) 1 192 885,46 (lotul 1 - 664 052,30 lei fara TVA; 
lotul 2 - 528 833,16 lei fara TVA) 

3. Clarificari privind documentatia de atribuire: 
(Se va completa in cazul in care aufost solicitate clarificari) 
Data solicitarii clarificarilor 05.08.2022 09:17 
Denumirea operatorului economic -

Expunerea succinta a solicitarii de Rugam sa ne clarificati pozitia 16 in ambele loturi Stilpii ii luam cu 

1 
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clarificare norma 0.0 ?ei sunt in pozitia 13? panouri de gard ce conjin numai plasa 
rabita sau metaiul ? sau tot metalul este stipulat in pozitia 13? 

Expunerea succinta a raspunsului In conformitate cu informatia primita de la elaboratorul de devize: 
Conform cerin{elor expuse in documentatia tehnica, pozitia nr. 13 
prevede numai confectionarea §i montarea pilonilor din {eava de o(el 
profilata, inclusiv accesoriile de otel necesare pentru montarea pilonilor 
in beton. Pozitia 16 prevede confectionarea in ateliere a panoului de otel 
pentru gard, in care ulterior este montata Plasa impletita pentru gard 
"Rabif';. In urma executarii lucrarilor date, se obfine panoul de gard din 
plasa impletita tip Rabif, care ulterior se monteaza la locul destinat. 
Reie§ind din cele expuse mai sus, pozitia 13 in ambele loturi prevede 
confectionarea §i montarea pilonilor necesari pentru executarea 
lucrarilor de instalare a panoului de gard, Pozitia nr. 16 din ambele 
loturi prevede numai confectionarea montarea panourilor de gard din 
rame metalice ?i plasa pentru gard tip Rabif. In Pozitia nr. 16 din ambele 
loturi Stilpii din beton armat prefabricat se iau cu norma 0,0 

Data transmiterii 09.08.2022 08:49 
Data solicitarii clarificarilor 10.08.2022 14:56 
Denumirea operatorului economic -

Expunerea succinta a solicitarii de 
clarificare 

Reisind din experienta inaltimea gardului este de 3 m plus in proiect este 
desenat negru pe alb 3,2m inaltimea imprejmuirii , analiza este partea 
principala la elaborarea ofertei deaceia si analizam minutios 
documentatia , recomandam sa vizualizati plansa 2 sau 3 sau 4 sau 5 
Pentru convingere, la simbolurile din caiet de sarcini se introduce 
coeficienti sau se introduce norma de consum dorita dar trebuie 
comunicata ofertantilor asta a?teptam. Indicati grosimea pavajului in 
proiect nu se intelege. 

Expunerea succinta a raspunsului In conformitate cu informatia primita de la elaboratorul de devize: 
Plansa 2 Fragment 1 - analizind fragmentul dat se obseerva modul de 
instalare a gardului de plasa metalica, adica : 
1. Se lasa 100 mm din partea de jos a terenului, apoi se instaleaza primul 
panou cu h=1500 mm, apoi se lasa 100 mm §i se instaleaza urmatorul 
panou cu h=1500. 
In rezultat obtinem H gard =100+1500+100+1500=3200 mm 

2. Grosimea pavajului este de 40 mm (pavaj vibropresat). 
Data transmiterii 12.08.2022 13:29 
Data solicitarii clarificarilor 10.08.2022 08:23 
Denumirea operatorului economic -

Expunerea succinta a solicitarii de 
clarificare 

in proiect inaltimea la coama imprejmuirilor este de 3 metri dar in 
caietul de sarcini norma este de 2 metri ce norma punem poz 16? stilpii 
de baschet intra tot in pozitia 13? 

Expunerea succinta a raspunsului In conformitate cu informatia primita de la elaboratorul de devize: 
Analizind foaia nr. 2 din proiectul de executie, se vede ca ingradirea 
terenului de sport nu este desenata ca un tot intreg, dar consta din 
panouri de gard executate separat, in inteliere, cu inaltimea la coama de 
mina la 2m care se instaleaza intre doi piloni metalici, unul deasupra 
altuia, la o anumita distanta de la pamint, corespunzator si intre panouri. 
Reesind din cele expuse, recomandam ca diringintele de santier atestat 
in domeniul dat mai atent sa execute o analiza a schemei de montare a 
panourilor de gard. Totodata aducem la cunostinta ca programa Win 
Smeta nu prevede toate tipurile de lucrari, deci, in asa caz, se aplica 
simbolul si normele de resurse care sunt eel mai aproape reale cu 
lucrarile necesar de executat. 
Mentionam ca pilonii necesari pentru montare plasei de baschet, de 
volei, de fotbal, totodata prezinta si piloni pentru sustinerea gardului 
metal ic, ceea ce se vede in schemele de executie a proiectului 

Data transmiterii 10.08,2022 14:11 
Data solicitarii clarificarilor 12.08.2022 12:08 
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Denumirea operatorului economic -

Expunerea succinta a solicitarii de 
clarificare 

care este cuantumul garantiei bancare pentru oferta ? 

Expunerea succinta a raspunsului In Anunjul de participare, tabelul de la pet. 17 gasiti toata informatia 
necesara privind cuantumul §i modalitatea de depunere a garantiei 
pentru oferta. 

Data transmiterii 12.08.2022 13:31 

4. Modificari operate in documentatia de atribuire: 
(Se va completa in cazul in care au fost operate modificari) 
Rezumatul modificarilor Nu au fost operate modificari 
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare 
(dupa caz) 

-

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

_ 

Pana la termenul-limita (data 17/08/2022 14:11), au fost depuse 3 (trei) oferte. 
Nr • Denumirea operatorului 

economic 
IDNO 

Asociafii/ 
administratorii 

1 SRL "Danlevita" 1003602004927 GUTU IURIE [administrator] 
GUJU IURIE (100.0%) 

2 SRL "Primaterax-Nord" 1006602011124 BRENI§TER DUMITRU [administrator] 
BADRAJAN VLADIMIR (100.0%) 

3 SRL "Primvalkatex" 1014602003283 NAVAL OLEG [administrator] 
NAVAL OLEG (100.0%) 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Denumire document SRL Danlevita Denumire document 
Documentele ce constituie oferta 

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

Formularul ofertei F 3.1 
prezentat 

Devizele (formularele 3,5,7) - (Tntocmite conform corespunzStor 
CPL.01.01-2012) prezentat 

Garanjia bancara 1% 
prezentat 

DUAE (formular nou din 26.11.2020) prezentat 

Documente de calificare 
Se va consemna prin: prezentat, 

neprezentat, nu corespunde 
Grafic de executare a lucrarilor (anexa nr. 10.) 

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

Experienta similara in lucrari de amenajare a terenurilor de sport 
(informatiile date se vor include in anexele nr. 12 $i nr 13) 

prezentat 
prezentat 

Declaratie privind dotanle specifice, utilajul 5i echipamentul necesar 
pentru mdeplinirea corespunzatoare a contractului (anexa nr 14) prezentat 
Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru 
implementarea contractului (anexa nr. 15) prezentat 
Lista subcontractantilor 51 partea/partile din contract care sunt 
indeplinite de acestia (anexa nr. 16) 
Informatii privind asocierea (anexa nr. 17) 

Declaratie ter|sustinator(an??4ele 18, 19 ,20 ,21) 
Aviz pentru participare la licitatnle publice de lucrari din domeniul 

prezentat 

prezentat 
Nu e cazul- conform DUAE 
Prezentat la solicitare 
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construcjiilor §i instalafiilor (anexa nr. 22) - Avizul Agenjiei 
Supraveghere Tehnica, cu aprecieri pozitive 
Certificat de efectuare sistematica a pla{ii impozitelor, contribu{iilor 
eliberat de Inspectoratul Fiscal - vatabil la data deschiderii ofertelor 

prezentat 

Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice prezentat 
Diriginte de §antier prezentat 
Termenul garanfiei lucrarilor - 5 ani prezentat 
Garanfia de buna execute - 5% 
(Pentru agentul economic cT$tigator la etapa semnarii contractului) 
DECLARAJIA privind confirmarea identitajii beneficiarilor efectivi §i 
neincadrarea acestora in situafia condamnarii pentru participarea la 
activitaji ale unei organizajii sau grupari criminale, pentru coruppe, 
frauda ?i/sau spaiare de bani 

prezentat 

(Informafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinfele din 
documentafia de atribuire §i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul 
cdnd documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerinfelor de calificare)) 
Comentarii: A fost supusa evaluarii oferta cu eel mai pref - SRL "Danlevita". 

7. Inforniatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea operatorului 

economic 

Preful ofertei 
(fara TVA)* 

Cantitate si 
unitate de 

masura 

Corespunderea 
cu cerinfele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificafiile 

tehnice 
Lotul 1: "Teren 

universal de sport din 
regiunea blocului 

locativ din 
str. Victoriei, nr. 68 din 

mun. Balti" 

S R L " D a n l e v i t a " 

582 966,53 
-12,21% 

1 lucrare 

+ + 
Lotul 1: "Teren 

universal de sport din 
regiunea blocului 

locativ din 
str. Victoriei, nr. 68 din 

mun. Balti" 

S R L "Primaterax-nord" 653 111,17 
-1,64% 

1 lucrare 

Lotul 2: "Teren 
universal de sport din 

regiunea blocului 
locativ din str. 

N.Iorga, nr.30 din 
mun. Balti" 

S R L " D a n l e v i t a " 
460 158,73 

-12,98% 
1 lucrare 

+ + Lotul 2: "Teren 
universal de sport din 

regiunea blocului 
locativ din str. 

N.Iorga, nr.30 din 
mun. Balti" 

S R L "Primvalkatex" 480 855,18 
-9,07% 

1 lucrare 
Lotul 2: "Teren 

universal de sport din 
regiunea blocului 

locativ din str. 
N.Iorga, nr.30 din 

mun. Balti" 
S R L "Primaterax-nord" 517 643,65 

-2,11% 

1 lucrare 

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

8. Pentru elucidarea unor ncclaritati sau confirmarea unor date privind corespunderea 
ofertei cu cerinfele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea prefului 

anormal de scazut) s-a solicitat: 
D a t a 

sol icitari i 
O p e r a t o r u l 

e c o n o m i c 
Infornia{ ia so l ic i tata R e z m a t u l raspunsu lu i 

opera toru lu i e c o n o m i c 
19 .08 .2022 S R L " D a n l e v i t a " - A viz pentru participare la licitafiile publice 

de lucrari din domeniul construcfiilor instalafiilor 
(anexa nr. 22) - Avizul Agentiei Supraveghere 

OE a prezentat in termen 
inforniatia solicitata. 

19.08 .2022 S R L " D a n l e v i t a " 

TehnicS, cu aprecieri pozitive: 
- Termenul garanfiei lucrarilor - 5 ani 

pentru Lotul 1: "Teren universal de sport din 
regiunea blocului locativ din str. Victoriei, nr. 68 
din mun. Bal(i". Pe platforma electronica la ambele 
loturi a fost anexat documentul "Termenul garanfiei 
lucrarilor - 5 ani" numai pentru Lotul 2. 

S Corectarea erorilor mecanice 

OE a prezentat in termen 
inforniatia solicitata. 

4 



9. Ofertanfii respin§i/descalificati: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificarii 
- -

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
Pentru fiecare lot 0 
Pentru mai multe loturi cumulate • 
Pentru toate loturile • 
Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluia§i ofertant: [Indicafi] 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: -

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Pretul eel mai scazut 0 
Costul eel mai scazut • 
Cel mai bun raport calitate-pret • 
Cel mai bun raport calitate-cost • 
(In cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate denumirea loturilor aferente) 

12. Informatia privind factorii de evaluare aplicafi NU SE APLICA: 
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-
pre( 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 fost reevaluate repetat) 
Motivul reevaluarii ofertelor -

Modificarile operate -

A 

14. In urma examinari, evaluarii §i compararii ofertelor depuse in cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis: 

Atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate 
unitate de 

m£sura 

Pre{ul unitar 
(fara TVA) 

Pretul total 
(farS TVA) 

Pretul total 
(inclusiv 

TVA) 

Lotul 1: "Teren universal de 
sport din regiunea blocului 

locativ din str. Victoriei, nr. 68 
din mun. Balti" 

SRL"Danlevita" 1 lucrare 582 966,53 582 966,53 699 559 ,84 

Lotul 2: "Teren universal de 
sport din regiunea blocului 

locativ din str. N.Iorga, nr.30 
din mun. Balti" 

SRL"Danlevita" 1 lucrare 460 158,73 460 158,73 5 5 2 190 ,48 

5 



Comentarii: Operatorul economic a prezentat oferta care corespunde cerintelor minime de calificare solicitate 
prin documented ce tin de experienta similara, asigurare cu personal calificat §i utilaj specializat care urmeaza a 
fi antrenat la execu{ia lucrarilor. De asemenea, au fost prezentate toate certificatele de la organele de control, s-
au constituit devizele, graficul de executare, garanfiile, declarable §i alte documente necesare calificarii. S-a 
constatat ca operatorul economic SRL "Danlevita" a elaborat devizele in conformitate cu cerintele 
normativelor tehnice in vigoare, incluzind toate lucrarile §i respectind toate cerintele inaintate fa{a de obiectul 
achizitiei, conform caietului de sarcini. 

Clarificarile oferite de operatorul economic se anexeaza pe platforma electronica. 

Anularea procedurii de achizitie publica: 
in temeiul art. alin. l i t . _ -_ din Legea 131/2015 
Argumentare: 

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

SRL "Danlevita" 19.08.2022 SIA RSAP MTender 
Email: srldanlevita(S).mail.ni 

SRL "Primvalkatex" 19.08.2022 SIA RSAP MTender 
Email: primvalkatexi®,gmail.com 

SRL "Primaterax-nord" 

Nota* Informarea nnprntnrilnr emrrnmir* 
19.08.2022 SIA RSAP MTender 

Email: badraian.vladfa),mail.ru 

din 3 iulie 2015 privind achizifiile publice. 

In cazul In care valoarea estimata a contractului este 
mai mica decat pragurile prevSzute la art. 2 alin. (3) 
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile 
publice 

— * 

0 6 zile in cazul transmiterii comunicSrii prin mijloace 
electronice $i/sau fax 

In cazul In care valoarea estimata a contractului este 
mai mica decat pragurile prevSzute la art. 2 alin. (3) 
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile 
publice 

— * 

• 11 zile Tn cazul netransmiterii comunic2rii prin 
mijloace electronice §i/sau fax 

In cazul in care valoarea estimata a contractului este 
egalS sau mai mare decat pragurile prevSzute la art. 
2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizitiile publice 

Nota* Caicularp.n tprmpnplnr nwimn/o sir, T nrm 

• 11 zile in cazul transmiterii comunicarii prin mijloace 
electronice $i/sau fax 

In cazul in care valoarea estimata a contractului este 
egalS sau mai mare decat pragurile prevSzute la art. 
2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizitiile publice 

Nota* Caicularp.n tprmpnplnr nwimn/o sir, T nrm 

• 16 zile Tn cazul netransmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice $i/sau fax 

t t IJI uin UJ.U/.ZUIO, inclusiv a termenek 
a?teptare, se efectueaza in conformitate cuprevederile TITLULUIIVCapitolul I (Calcularea 
Termenului) al Codului Civil, implicit, art. 261 (1), 264 (4) ?i 265. 

17. Contractele de achizifie incheiate: 

Denumirea 
operatorului 
economic 

Intreprindere 
a: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asociere/ 
Cu capital 
strain 

Numarul 
$i data 
contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 

fara TVA inclusiv 
TVA 

Termen de 
valabilitate 
al 
contractului 
/acordului-
cadru 

SRL 
"Danlevita' 

Cu capital 
autohton 174 26.08.2022 4 5 1 0 0 0 0 0 - 8 1 043 125,26 1 251 750,32 31.12.2022 
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18. Informatia privind achizitii publice durabile (achizitii verzi) 
(rubrica data se completeaza doar in cazul in care la procedura de achizifie publica aufost aplicate 
criterii de durabilitate s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate 
criterii de durabilitate•): 

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

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

-

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

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

Pre(ul cel mai scazut • 
Costul cel mai scazut • 
Cel mai bun raport calitate-pre( • 
Cel mai bun raport calitate-cost • 

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru declara ca termenul de asteptare pentru inclieierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptand cazurile prevazute de art. 32 aim. (3) 
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum si ca in cazul depunerii 
contestatiilor si/sau receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate si 
solutionate. 
Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizitii confirma corectitudinea desfa§urarii 
procedurii de achizifie, fapt pentru care poartd raspundere conform prevederilor legale in vigoare. 

Pre§edintele grupului de lucru pentru achizitii: 

Nicolai GRIGORISIN 
(Nume, Prenume) 
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model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achiziliipublice I
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 1/1 din 26.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii contractante Primaria Carpineni
Localitate Hincepti Cdrpineni
IDNO 1 00760 I 0057 63

Adresa s.Cdrpineni str. Independentei 54
Num5r de telefon 026926019
NumIr de fax 0269260t9
E-mail oficial primaria. carpineni(@gmail. com
Adresa de internet www.carpineni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail)

Zaporojanu Victor

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate lCererea ofertelor de preturi nlicitalie deschisd
nAltele: flndicatil

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

Bunuri I Servicii I Lucrdri I

Obiectul achizitiei Produse alimentare pe simestru! Il 2022
Cod CPV 1 5800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri deciit licitatia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p o r t alulu i guv e r n(tm e nt al www. mt e nder. g ov. md)

Nr: 21059614

Link-ul: ocds-b3wdp 1 -M D-1 0-57 I 94439042
Data public drir: zt.t z.zozt

Platforma de achizitii publice utilizati achizitii.md; n e-licitatie.md; n yptender.md

Procedura a fost inclusi in planul de achizi{ii
publice a autoritl{ii contractante

Da nNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
http ://www.carpineni.md/planul-de-achizitii-pentru-
anul-2022-actualizat/

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

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie
nLicitalie electronic6 nCatalog electronic

Sursa de finan{are lBuget de stat; rBuget CNAM; nBuget CNAS;
nSurse externe; nAlte surse: flndicqtil

Valoarea estimatl (ei, fdrd TVA) 405 000



3. Clarificdri privind documenta(ia de atribuire:

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

Data solicitlrii clarificdrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitlrii de clarificare
Expunerea succintl a rlspunsului
Data transmiterii

4, Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

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

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

(Informalia privind denumirea doatmentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prex,entat, nepre4,entat, nu corespunde (in cazul cdnd
documentul afost prezentot, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

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

[Indicali sursa utilizatd Si data publicdriiJ

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

findicayi numdrul de zileJ

5. PflnI la termenul-limitl ( 18.07.2022, ora 16:00 ), au depus oferta _4_ ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

I
2
J

4

SRL Lapmol
AO IUGINTERTRANS
CC "Nivali-Prod"SRL
SRL BAGUETTE

1 002600024308
1003610000214
10066000101 12

t0t4600037741

Ndstase Dumitru
Vera Faurean
Morari Victor
Curdova Svetlana

Denumire document
Denumirea operatorului economic

CC "Nivali-
Prod"SRL

AO
IUGINTERTRANS

SRL
BAGUETTE

SRL Lapmol

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

Propunerea tehnicd + + + +
Propunerea financiard + + + +
DUAE + + + +
Garanlia pentru ofert6
(dupd caz)

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

Document 1

Document n

2



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

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Prelul
ofertei

(fbrd TVA)*

Cantitate
qi unitate

de misurl

Corespunderea
cu cerinfele de

calilicare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Lot 1 Operator econom c1

Operator econom cn
Lot n Operator economic 1

Operator economic n

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(lnformalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Ei "Corespunderea cu specificoliile
tehnice" , se va consemna prin: ,,*" in cazul corespunderii Si prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

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

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile o
Alte limit6ri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaSiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scizut I
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre{ n
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul tn care tn cadrul procedurii tle otribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica
toate criteriile de atribuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informa(ia solicitatl Rezmatul rispunsului
operatorului economic

9, Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi cirii
SRL BAGUETTE Scrisoare nr. f/n din 18.08.2022 Reegind din

situa{ia la zi qi termenul depiqit de atribuire
a ciqtigltorilor conform procedurii refuzim
semnarea contractului

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

12. Informafia privind factorii de evaluarc aplica{i:



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

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite 'in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pre1
satt cel mai bun raport calitate-cost)

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 compardrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicE/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art. 7l alin. lit

Argumentare:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate
qi unitate

de
mirsuri

Pre{ul unitar
(fIrI TVA)

Pre{ul total
(fnrI TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Lotul carne SRL Lapmol
lot

1 16 620,18 lei 1 16 620,1 8 lei 127 616,04Lei

Lotul lactate CC "Nivali-Prod"SRL lot 94 474,95lei 94 474,95Lei 1 13 369,94 lei

Lotul piine SA IUGINTERTRANS lot 19 001 ,24 lei 19 001 ,24lei 20 520,84lei

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL Lapmol

CC "Nivali-Prod"SRL

SA IUGINTERTRANS

SRL BAGUETTE

18.08.2022

18.08.2022

18.08.2022

18.08.2022

Poqta electronicl

Poqta electronici

Poqta electronicl

Poqta electronicl

4



(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru
pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I3l din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

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

| 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice si/sau fax I
tr 1l zile in cazul netransmiterii comuniclrii
prin mijloace electronice gi/sau fax o

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egal6 sau mai mare dec6t pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3

iulie 2015 privind achiziliile publice

fl 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice gi/sau fax o
Z 16 zile in cazul netransmiterii comunic6rii
prin mijloace electronice gi/sau fax a

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd tn conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intr
epri
nder
ea:
Cu

capit
al

auto
hton

Cu
capit

al
mixt
/asoc
ierel
Cu

capit
al

strii
n

Numlrul
gi data

contractuhri./
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen dc
valabilitate

al
contractului
/acordului-

cadru

SRL Lapmol 58
26.08."\2 15.8_0!

000-6
lt6 620,18 127 616,04 31.t2.2022

SA
IUGINTERTRANS

56
26.08.t\2 1 5800

000-Q
19 001,24 20 520,84 3r.12.2022

CC "Nivali-
Prod"SRL

57
26.08.it2 1 5800

000-6 94 474,95 tl3 369,94 31.12.2022

frri TVA inclusiv TVA



18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi(ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tn cazul
tn care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate Si s-a tncheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

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

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

codul cPV al lotuluilloturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:

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

Prelul cel mai scdzut I
Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-prel a

Cel mai bun raport calitate-cost a

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declord cd termenul de aEteptare pentru tncheierea
contractului,/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd caz,urile prevdzute de art, 32 alin. (3) at Legii nr, l3l
din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice )t precum qi cd tn cazul depunerii contestaliilor Ei/sau reiepliondrii
ropoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate Ei solu(ionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea deffisurdrii procedurii de
achizilie,.fopt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Cdrpineanu Ion
t* --J

(Nume, Prenume)
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model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractLrlui de achizitii publice
de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

IItl
I

tr

tr

Nr. 5 din 25 august 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractant[:

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autoritltii contractante Prir"aria orasutui fafoueni
Localitate Or. Ialoveni
IDNO I 00760r 008s68
Adresa Or.laloveni str.Alexandn-r cel Bun nr.45
Numlr de telefon 0268-8s -21|
Numlr de fax 0268-2-24-84
E-mail oficial p_U !:4'_l a.lq(@em ai | . co nl

!v--!
Elena Palii tel: 0268-85-21 1

e-rrrail '. elenu.palii I 964(ci)mail.ru

Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenunxe, telefon,
e-mail)

Tipul procedurii de atribuire
aplicate

rcererea of"ertelcir,J-pi.turi-miiiiatie oeschisa 
"Altetqilndicatil

Procedura de achizifie repetatl
(dupd caz)

Nr:

Tipul obiectului contractului de
achizitie/ acordului-cad ru

Bunuri I Servicii n Lucrari I
Obiectul achizitiei Lucrari de reparatie drumurilor in orasul Ialoveni
Cod CPV 4s200000-9
Expunerea motivului/temeiului
privind alegerea procedurii de
atribuire (fn cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitayia de s chis d)
Procedura de atribuire (se ve
indica din cadrul portalului
guvernamental
wv,w. mt e nde r. gov. md.\

Nr: 21 058556

Link-ul:
o-cds:b3wdp 1 - M D- 1 65 545 7 7 406t9

Dqlq publicdrii |7 iunie 2022
Platforma de achizi{ii publice
utilizattr

Procedura a fost inclusfl in
planul de achizifii publice a
autoritl{ii contractante

lDa nNu
Link-ul aatt€pla@
h ttp s : /i i a l o v e n i . rn d / u' p - co n te n t/ u p l o acl s/ 2022 1 03/C o rn p l etarea-
plarr u lui-de-ac li titi-pcntnr-a nul-2022. pdf
Data: BAP nr.3 din 29.04.2022



Anunf de intengffi
BAP (dupd cad
Tehnici qi instrumente specifice
de atribuire

Sursa de finantare

Valoarea estimatil (te i,

Link-ul:

014/ba nr 3.ndf

electronica nCatalog electronic
achizigie aLicitagie

i-: Buget CNAS; nS urseE"G..,e:

r 4 100 000.00

3' clarificrri privind crocumentafia de atribuire:
(se va completa tn cazur in care aufost soricitctte crcrri/icctr.i)

4' Modificrri operate in documenta{ia cre atribuire:
(se va contpleta in cazur fn ca,e au.fos.t oper.ete ntocrific,arit

Rezumatul m oOincn.ilo.
Nu suntPublicate in ga
ilnclicayi tr,.t,nformare (drpd ror) ---v' uv 

llttlQtca[t 
sursa utili:atd;'i data p"bliarry

nAcord-cadru offi

ffiBuget de stat: r:Buget CNAM
qAlrqulezr4l (.!tU_ _

Tn;i;;,,, r*rt,,.rt ,t, jij
5. P0nI la termenul-limitl (data

ofertan[i:

6. Informafii privind ofertele depuse
de cltre operatorii economici:

_05 iulie_2022 , ora_10_:_58_), au depus ofcrtn

_t_QQi_QgQt_!J8_g r- SIA RSAP

1qq56000t2120
_-_ _L l_qqg_({e0 I 3 863

gi clocurnentere cre carificare;i aferente DUAE prezentate

Psl u'Ji$ qdlllqrql 
" 
i .* 

" "m 
i.c o'r-, 

1r a n n . .TJ;lt, il, r ;;fi-::::1=::-= 
u-uJl9 sI9

- 
I SRt,..Nt)uconSt,,

SRL,,Nouconst"
SRL,.Marca ASC'.

SRL..\

'Se va
Documentele.

t-..o.-r.t_.ntno - . in . - . r.u n t a t, ll3,pryZ n!!!, ntl c o t" e s unde
t'e:entql

pre:en/et

Data transmiterii

Denumirea operatorului ..onori. IDNO

l 003 600 024 | 66
SRL ,,Doftehtrans"
Com pan ia,,T.r-o, i rt.*\ RL

Asociafii/
administrator.ii

Den um ire
document .,Dortehtrans'

rezentat
Propunerea
financiard

ezentatprezentat
pre:entat

"ezentat
t:e _g!?!c!l i _a e:enrat

pre:et7Ml



I

Garantia pentru
ofertit
@tpa caz)

prezentat prezentat prezentat prezentat

Documente de calificare
& va consmnaplLln; prgzentat, neprezentat, nu corespunde

Informafii/documente
privind capacitatea
economicl qi/sau
financiarl

prezentat prezentat prezentat prezentat

Declarafie privind
situalia financiarl
pentru perioada de
gestiune anterioarl

p.rezentat prezentat prezentat prezentat

Lichiditate senerala prezentat prezentat prezentat prezentat
Ultimul raport
financiar

prezentat prezentat prezentat prezentat

Grafic de executare a
lucrlrilor

pre4entot prezentat pre:entat pt'?:entat

Documentafia de
deviz

prezentat prezentat prezentat prezentat

Declarafie privind
experienta similar[ in
ultimii 5 ani

prezentat prezentat prezentat pro:entat

Declarafie privind
lista principalelor
lucrlri executate in
ultimul an de
activitate

prezentat prezentat prezentat pr"c:ettat

Declarafie privind
dotlrile specifice,
utilajul qi

echipamentul
necesar pentru
indeplinirea
corespunzdtoare a
contractului

prezentat prezentat prezentat pl'(,:,"1lclt

Declarafie privind
personalul de
specialitate propus
pentru
implementarea
contractului

prezentat prezentat prezentat prezentat

Lista
subcontractanfilor gi
partea/pdfiile din
contract care sunt
indeplinite de acestia

prezentat prezentat prezentat pt'e:r,I!ot

Informalii privind
asocierea

prezentat prezentat prezentat prezentat

Angajament terf
sustinltor financiar

prezentat prezentat prezentat pre:entat

3



Angajament privind
suslinerea tehnicl gi

profesional6 a

ofertantulu i/grup u lui
de operatori
economici -dupd caz;

prezentat pre:enl0t pre:entat pt'e:a nt0t

Declarafie terf
sustin6tor tehnic

prezentat prezentctt prezentat prc:entat

Declarafie te(
sustin[tor profesional

prezentat prezenfal pre:entat pt'L' tt

Aviz pentru
participare la
licitaliile publice de

lucr6ri din domeniul
construcliilor gi

instalatiilor;

prezentat pt'e:entat pre:entat pt't':entat

Declaralie cu
privire la
specialiqtii atestali
in constructii. care

activeazd in cadrul
intreprinderii

prezentat pre:ental pre:entat pt'(-,. -tt

CertificaV decizte
de inregistrare a

intreprinderi i/Extras
din Registrul de

Stat al persoanelor
iuridice

prezentat prezentat prezentat pt'1'-"'"rtt

Certificat privind
lipsa sau existenfa
datoriilor la Bugetul
Public Nafional,
eliberat de

Inspectoratul Fiscal

prezentat pre:enlal

pt"e:e nt0t L

pt'e:entat

pre:entat

pl'('::'!'tlCtt

Certificat de

atribuirea a contului
bancar, eliberat de

banc6 delindtoare
de cont

prezentat

Declarafie privind
perioada de garanlie
asupra lucrdrilor de

cinstructia

prezentat prezentat pre:entat pl'(':at"(tt

(lnformafia privind denumirea documentelor pre:entctte ,se va indica tn conformitate cu cerin!,' ' t

documentalia de atribuire Si se va consen'tna prin; prezentut, neprezentat, nu corespunde (tn c,': !

cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calfficare))

7, Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:



Pre{ul ot,
(fbra ]-V

'ertei

A)*

.06

Cantitate qi

unitate de
m isu ri

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

{,,.
clt :

Confornr
cuietului cle

s'ttt'cini

-r

92

(,'oform
caietului de
sarcini

+

75
C onfornr
caietului de
s'cu'cini

+ -l-

28
Con/brnr
caietului de
.s'ur"cini

+

,,,derea 
i

:lica(iile

clr n ice

l

SRL o,Dortehtrans" 12 676 517

t3 474 873

14 084 480

r 4 760 313

* in cazul utilizdrii licita;iei electt"onice se va indicct pretul olbrtei finale
(lnformalia privind "corespunderea.cu cerinlele tte'calilicare" ;i "Corespunderea cu speci|,:,..,ri:!e
tehnice " , se va consemna prin: ,, + " in ca:ul corespunclerii ;i prin ,. - " in t,ct:ti necorespuncl,.r,; i

8. Pentru elucidarea unor neclarittrti sau confirmarea unor date privind corespunder,.. .. r.rtei
cu cerintele stabilite in documenta(ia de atribuire (inclusiv luitificarea prelului ar.,.. , de
sctrzut) s-a solicitat:

Data
solicitlrii

Operatorul economic f nformafia solicitath I nezmatul rispuns,,'..
operiltorului econc

9. Ofertanfii respin;i/descalifica{i:

Denumirea ratorului economic _ tl _oliv u l_ tqqpUge1_il{ggql$la rii
Nu sunt

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot S
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile !
Alte limitari privind numirul de loturi care pot fi

Justificarea deciziei de a nLr atribui contractur pe

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scdzut $
Costul cel mai scazut n
Cel mai bun raport calitate-pret n
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul tn care tn cadrul procedurii cle cttt"ibuir.e sunt
indica toate criteriile de atribuire aplicate si clenunrirecr

atribrrite aceluiaqi of-ert ant: Ilndicali|

loturri:

aplicate mai multe criterii de atribui,
lotur"ilot' aferente)

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului economic

Lot 1

,rLucrari
reparatie
drumurilor
orasul
Ialoveni"

Com paniarrTe rm osistem "
SRL

SRL,,Nouconst"

SRL,,Marca ASC"

t,ol'



12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

(se va completa pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calintu-prelsau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

14' in urma examiniri, evalutrrii qi compartrrii ofertelor depuse ln cadrul procedurii de :rlr.ihrrires-a decis:

Atribuirea conftactului de achizilie publicd/acordului_cadru:

Anularea procedurii de achizi[ie publicd:

in temeiul art. 7l alin. lit
Argumentare:,

15' Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru ssl1i7:t:;,

Denumirea oDeratorulu i eennom i.. Data transmiterii Modalitatea de trans,.
e-mail
e-mail

e-mail
e-mail

crDrr! ,'rronentrans 01 august 2022F\-rrurparr ra' I ermOSlStem
SRL

01 august 2022
cr

'rr\.L.,rrl\()UCOnst"
QDf l.it^---

0l august 2022
l:nrrlllvr4fGa ADL 0l august2022

(Informarea operator,or economici impricari tn procedura de atribuh.e despre deciziire g,, ..: delucru pentru achizilii se rearize,azd n ionroi*,iii, ,ii-rirarrtt, art. 3t ar Legii nr. I3I ti,; , . iurie2015 privind achizifiile publice)

6

Factorii de evaluare Valoarea din oferttr
Denumirea operatorului economic t

Denumire factorul I Ponderea
Denumire factorul n

Punctajul' ca Ir: r' r.' t

Motivul reevatutrrii ofertelor
Modifictrrile operate

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate gi

unitate de
mlsurtr

Pre(ul unitar
(fIrn TVA)

Preful total
(fIrr TVA)

Pr€[tr! 131:tl

(in ct t; " i1r

:r f\',r \

15 211 r i'; .,.1i
Lot I
,rlucrari de
reparatie
drumurilor
in orasul
Ialoveni

SRL
,rDortehtrans"

L'onJorm
caietului de
sarcini

t2 676 517.06 t2 676 517.06



16. Termenul de a;teptare pentru incheierea contractului:

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

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egal6 sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

Z 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice qi/sau fax I
I I I zile in cazul netransmiterii comunicarii
rin miiloace electronice si/sau fax I

l1 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii

n miiloace electronice si/sau fax n

(Selectagi termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I 3 I din 3 iutie
2015 privind achiziyiile publice, inclusiv a termenelor de as,teptare, se efectueazd tn conformitate cu
prevederile TITLULUI lv capitolul I (calcularea Termenului) at Codului civil al Republicii Moldovat.

17, Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

ntreprind
erea:

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asocie

re/
Cu capital

strlin

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

U

U

Valoarea contractului

inclusiv TVA

SRL
Dortehtrans

Cu
capital
autohto

n
24.08.2022

A
I

c.llr)
s

12 676 5t 7.06 rs 2tt 820.47

Termen de
valabilitate al

contractulul/ac
ordului-cadru

31

decembrie
2023

18. Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datit se complateazd 1oar in
cazttl in care lu procedura de achiziyie publicd aufost aplicatc crirerii de rlurabilitate,yi ,s-a incheiat
conlract/conlracte pentru lot/loturi penlru cure au./it,st aplicate criterii je durabilitate):

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

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

Codul CPV al lotului/loturilor t*,." ."re *
de durabilitate:

fost aplicate criterii

criteriul de atribuire pentru lotur/roturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

@t

Pre{ul cel mai scitzut r
Co,stul cel mai scdzut n

Cel mai bun raport culitate-prel .
Ccl mai bun ruprtrt c.qlitate-co,yt a



Prh paau due de seamfr, grupul tlc luua declard cd ,ermenal de aveptare penfi ' ' 'cn
contwtalui/conlruclelor indicde afost rcspectal (excepfind cazwile prevdzute de aft 32 alin, (3) nl .; ltn
131 db, 3 iulte 2015 privind achktlttle pablice ), precum gi cd tn cazul depune i contest.qiit' :qu
rcc@ondrlt rupoaflelor de ,rronltortzore, aceostea atu fost examlnate ql solulionflte,

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru ochizilii confirmd corectitudinea y. '.rrnrrrltlTji

de achizilie,fapt pentru care poartll rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

Rn c{,' C/. I (a'>',
(Nume, Prenume) fs

i.J\.-' '--o{fsl
:s:(rr.,i

#













DARE DE SEA,MA

de Btribuire а contractului de achizilii publice !
deincheiere а acoгdului-cadru tr
de anulare а procedurii de atriblrire Е]

Nr. ocds-b3wdp 1 -MD- l 65 5 3 63 5 5 6689/ l diп 29 .О8.2О22

1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Dеп чm irea autoriti{ii contractante INSPECTO RATUL NATIONAL DE PROBATIIINi'
Localitate mun. СhiЕiпйч
IDNo l0l060l00c287
Adresa str. V. Alecsardri пr l
Numйr de telefon 022 28 09 9:i; 02228 09 05: 022 28 09 7S
Nчmйr de fax 022 28 09 9:i; 022 28 09 05: 022 28 09 78
E-mail oficial achizitii@jprobatiune. gov.mdлosisticaй)nrobatiun.. n,ru. rn а
Adresa de internet http : //wr,vrv. 1lrobatiune. gov.nrd
Реrsоапа de contact (пuпtе, рl.епumе,
lеlеfоп, е-п!аil)

Caras Iппа, э693 l 5 636, achiziti i@probatiune.govmd

2. Date cu рriчirе Ia рrосеdurа de аtгiЬuirе:

Тiрul procedurii de atribuire aplicate пСеrеrс,а оfеrtеlоr de рrе{uri Фiсltаtiе deýchiй
пАltеlе [Iпdicatil

Prqcedura de achizitri е repetitd (й,,рd ,"r) Л.дu se арliсё
Тiрul obiectului contractului de achizi{ie/
асоrdului-саdru

Bunuri ]! Servicii п Luсrйri п

Obiectul achizi{iei mobiliel,pentru Ьirоu
Cod СРV 39l000()0-з
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
аlеgеrеа procedurii de atribuire (tп cazul
aplicdrii altor proceduri deccil licitalia
deschisd)

pragul r,aloric саrе ýе incadreaz5 in рrосеdurа de
achizilicl рriп LD (pentru сопtrасtеlе de achizilii
publice Се Ьuпuгi qi seгvicii - de la 800 000 lei);

Рrосеdurа de atribuire (se va ittdiccl diп
cadru l portahiui gччеrtшmепtаl
|l |.|,|l,. ll l t L, t ld( r. к( )11. пt( l,)

М ocdrl-b3wdp 1 -MD- l 655363556689
Link-ul:

Data pulllicбrii : |6.06.2022
Platforma de achizilii publice utitizatй

-r--la-. *

Eachizil:ii,md: п elicitatie,md: п vntender mrl
Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd са) Data; BzР пr. 2 din 11 01.2022

L ink-ul : rrrrrir._l1l

Tehnici gi iпstrumепtе specifice de ntribuiie
(duрй caz)

пАсоrd-саdru пSistem dinamic de achizi{ie
ELicitatie electronicI псаtаlоs electronic

Sursа de fiпап{аrе ýBuget de stat; пВчýа СТЧаМ; пВugýt CNAft
пSursе ехtеrпе; пАltе sursе: [Iпdicatil

V4оаrеа estimati (ei, Jdrd П/Д) 667 99з 75

h]шdpr Irse



3. Clarificlri privind documentatia de аtriЬuiге:

I епчmirеа opet,atorului есопоmiс
Е

!

крчпеrеа succinti а solicitf,rii Се ilirriЛс.аге Modifi cirrea grosimii mаtегlЫutчГ ае lilЙrrПi
l8mnr

ццlеrеа succinti 4 rйsрuпsului Rovedet docunrentatia de afrihrrire
D nta t,гansmiterii 25 rnai 2021 08:49
D пtа solicit5rii clarifi cf,riIor 24 mai 

'D lta solicitýrii сlаrifiсйrilоr 28 mai 2021.I2 l7
Modificiri operate iп documentalia de atribuiii

(Se va completa iп cazul fut care aufost operate modiftcdri.,l

Rezumatul modifi сirilоr
Publicate iп BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (dtФd caz)

Рп<liса|i sursa utilizatd pi data publicdriiI

т
о

lrmеп-limiti de dерuпеrе qi deschidere а
ertelor рrеluпgi t (dtpc1 са)

[htdicayi llumdrul de zileJ

4. Pinl la termenulJimit1 (data 07 ,07.2о22, ога 09:00), ilu depus оfегtа 5 оfегtапli:

N|. Dепumirеа ореrаtоrului есопоmiс IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. \^4S-COMPANIE 100ббOil200з242 маriапа covalciuc, I.imani-Grup SRL 100860()0з 1l9з CHIPERDИNA
3. DIGHIVA SRL 100360(l007739 Gherradie Diaconu
4. Дiрgцеh SRL l003б0(|080897 Ghеrаsйr constarrtirr

5. Cabinet PIus / Acvilin -Grup SIIL l00260Сt0O5З69 Bacalov Oleg

5. Iпfогmаlii privind оtЪпеlе depuse qi documentele
сltrе operatorii economici :

de саlifiсаrе qi аfеrепtе DUAE ргеzепtаtе de

Documente de calificare

prezentat

рrеzепtаt

рrеzепtаt

prezentat

Dепumirеа
Hiperteh SRL Cabinet Plus / Acvilin -

Gruр SRL

Documentele се constituie oferta
у а с о п s m п а р lr!!!:_p!9z e п t а t, п е р r е z е tt t а t, l ttt

certificat/decizie
de inregistrarc а
intreprinderii,
Extras din
RegistruI de stat
al persoattelor

prezentat

se уа соtlsпtпаl

prezentatрrеzепИt



Сс

рr
со

гtlficat сu
чirе la situa{ia
ilriьшаьilului

prez-entat IrеZ€пtаt prezentat рrеzепИt рrеzепИt

Сt
de
со

rtificat privind
inerc,a

nilui Ьапсаr

prezentat lrezentat prezentat prezentat prezentat

Ct
с0

гttficat de
fonnitate

prezetltat IrеZ€пtаt рrеZепиt preZenиt prcZenИt

Gl
ех
in,
со

rап{iа de Ьuй
:cu{ie (la
heierea
firасtului)

prezentat trezenta,t preZentat prezentat рrеzепtаt

(t

6

Ьrm a{i а pr i чiпd dеплm i rea
umепlа|iа cle atribuire ;i se
d dосumепtul afo,st pt,ezelll

lпfоrmаliа privind соrеsрl

lосumепtеlоr prezeпtate se ча iпdiса ttl соtфrmitаtе сu сеriп|еlе diп
vа сопSеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtflt, пu соrеSрuпdе (tп cazul
il, dar пu соrеsрtлпdесеriпltllоr de calificare))

lndereaL оfегtеlог сu cerinteh) solicitate:

tчi
I

ореrаt
геа

г fifяfе
qi unitate

de
misurf,

Соrеsрчпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice

Lc ul ru. l Scarur Lurrani-( rup SRL 42 buc

Lc
Dt
Dr
м
м
Tr

ul пr, 2 МоЬiliег Ьiтоuri
[ар perrtnr acte
lap prrtru lraine
sё perrtru birotr
sб репtru ргоgrапrе
пЬб репtru biTou

DIGHIY , SR[,
l8 buc
l5 buc
27 buc
З5 buc
2l buc

Lc
bi1

ul пr.3 Fotoliu реrrtгu
)u

Linrmri-( ruр SRL 25 buc

Lc
аrl

;rr1 пr.4 Dulapuri de
ivare (metalice)

Limmri-( ruр SRL 95 buc

{(

(1

cazul utilizdrii licitaliei ele

)rma|ia priviпd " С ore,sptltl,
ice" , se |,а сопsеппш pritt.

ryice se ча iпdiса pre{ul ofertei fiпаlе
7 cu ceriп|ele de саlifiсцлл€" ,yi "Corespuпderea сч specirtcaliil
" iп cazul coresputrderi,; ;i рriп ,,-" tfl cazlll пecorespultderii)I

|е

J

Соrеsрчпdеrеа
сu cerintele de

calificare



Data
solicitirii

Ореrаtоrul economic Informa{ia solic:itatй Rezmatul risрчпsчlчi
operatorului economic

7. Pentru elucidarea uпоr neclaritili sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei cu

сеriп{еlе stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusir, justificarea pre{ului апоrmаl de scбzut) s-a

solicitat:

9. Modalitatea de evaluare а оfеrtеlоr:

Pentru fiесаrе lot !
репtru mai multe loturi cumulate п
Pentru toate loturile !
дltе limitlri privind пumбrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiagi оfеrtапt: Pпdica|iJ

Justificarea deciziei de а nu аtrilэui сопtrасtul ре loturi: _
10. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai sclzut fi
costul cel mai scazut Е
Cel mai bun rарогt calitate-pre{ п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

(iп cazul iп care iп cadrul proc,echrii de atribuire suttl aplicate mаi multе criterii de atribaire, se vоr

inclica toate criteriile de atriЫlire aplicate ;i detttmirea loturilor аJеrепtе)

l 1. Iпfоrmаliа privind factorii de ечаluаrе aplica{i.

(Se ta ctlmpleta рuirч lottп"ile care aufost alribuite fut baz,l criteriilor: cel mаi btп raporl calitate-pre1

,уач cel mai btm raport calitate-cost)

12. Reevaluarea оfеrtеlоr:

(Se l,a completa iп cazttl tп care ofertele au fost rеечаIuаtе repetat)

Factorii de ечаluаrе I Valo,,.ea din ofertй Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1 Total

Denum rе factorul 1 ропdеrlэа

Dепum rе factorul n ропdеrrэа

Dепumirеzt operatorului economic n Total

Dепumirе factorul 1 Ропdег,эа

Denumire factorul n Ропdеr,эа

Motivul rеечаluirii ofertelor

8. Оfеrtапlii respinqi/descalificafl :

Dепumirеа оDеrаtоrului есопоmiс Motivul respingerii/descalificirii

Modificirile operate

4



Рrе{ul total
(inclusiv

Рrе{ul total
(fйrП ТVА)

Denumirea
operatorului

есопоmiс

Cantitate qi

unitate de
mйsчri

42 420,00Lotul пr. l Scaun

l89 700,00l58 08з,44DIGHIVA
SRL 18 buc

15 Ьuс
27 buc
35 Ьuс
21 buc

Lotul пг. 2
Mobilier birouri
Dulap репtru acte
Dulap pentru
haine
Masi pentru Ьirоu
Маsё pentru

рrоgftцпе
ТчmЬй pontru

Ьirоч
33 875,00Lotrrl пr.3 Fotoliu

453 720,00378 l00,00Lotul nr.4
Dulapr,rri de
arhivare (metalice

lз. in urтпа examinlri, evaluilrii 9i compararii оfегtеlоr clepuse in cadrul procedurii de аtriьuirе s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizi ici/acordului-cadru:
Рrе{ul чпitаr
(fйrй ТYА)

l 0l0,00

l58 ()83,44

l зji5,00

3 9i]0,00

NOTA: Оfеrtа оЕ Lim*i СпrрSПr perrtru lotul lrr.1 Sсашr depipEte чаlо:rэа estirnaЙ de сбЕе Autoritatea contractati cu арг.

28,69o/o,Lotul nr. 3 Fotoliu pntru bi.ou сu apr. 17,32Yо (dаг se iпсаdrеаzб in limitele цevйzute de legisla{ie-30%). Jimnd cont de

ditjcultatea cle estirnare а цещrilог in coffexlul сrеqtегii infla{iei qi necesitatea imperativё а INP de а dota din punct de vedere tehnico-

rrrateTial BiToturle cle РrоЬа{iше, grupul de lucru decide de а аtгiЬui acestuia c<lntractul de achйilie.

Апulаrеа procedurii de achizilie publicl:
In temeiul агt.

Аrgumепtаrе.

l4, Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici dеsрrе deciziile gг"rpului de lucru pentru achizilii:

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i tп procedltra de atribuire despre deciziile gruрului de

luiru репtru ichiziyii se realizeazd iп сопfоrmitаtе at prevederile art. 3] al Leýi пr. 13] diп 3 iulie
20I5 priviпd achiziliile publiсе)

15. Termenul de aqteptare репtru iпсhеiеrеа contractului:

7l alin. _lit_

Dепumirеа ореrдtоrului
economic

Data transmitel,ii Modalitatea de transmitere

VMS-COMPANIE 18.07.2022 e-mail
Limani-Grup SRL ft.a7.2022 e-tttail

DIG}{IVA SRL |8.07.2022 e-maiI
Hiperteh SRL l8.a7.2022 e-mail
Cabinet Plus / Acvilin -Gruр SRL ý.а,7.2022 e-mail

in cazulin саrе vаlоаrеа esti,matЁ а contractului
este mai mic1 decit рrаguriltэ prevlzute |а art.2
alin. (3) al Legii пr. 131 din .] iulie 20l5
priv,ind achizitiile publi се

ýО zite in cazul transmiterii comuniclrii рriп
miilrrace electronice ýi/sau fax п
п 1 I zile in cazul netгansmiterii comuniclrii
prin miiloace electronice gi/sau fах п

in cazul in саrе чаlоаrеа estimate а contractului
este egala sau mai mаrе decat рrаgurilе

П l l zile iп cazul transmiterii comunicirii рriп
miilrэace electronice ýi/sau fах п

Dепчmirеа
lotului

Limani-Grup
SRL

42buc 50 904,00

Limani-Grup
SRL

25 Ьшс 40 650,00

Limani-Grup
SRL

95 Ьuс



@)alLegii_nr, 13ldin
i i,rti" 2О15 рriчiп4ззhЦ$Цэ publice

йffiiteriicomuniclrii
п rnii loace еlесtrопiggý!Дgl]_Ццд

(Selecta|i tеrmепul de a;teptare respectat. Calcularea term<lпelor prevЙzute^de Legea пr, ] 3 l ditt 3 iulie

20t5 privitd achiziliile publice, inclusit, а tеrmепеlоr de aqteptale,o.,Цt,!:azdtn сопfоrmitаtе ctt

prevederile T,ITLUiUI У СарПоlul I (Сqlсulаrеа Теrmепului)-аl Codului Civil al Republicii Moldot,a),

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

l7. Informalia privind achizilii publice durabile (achizilii verzi) (ruЬriса data se completeaza doarin

cazul in саrе la рrосеdurа de achizilie publici au Гоst aplicate criterii de durabilitate ýi s-a incheiat

contract/contracte pentru .lot/loturi p.nt* саrе au fos1, aplicate criterii de durabilitate):

Рriп prezeПta clare cle sеаmd,, grupul tJе lucru rleclard сd tеrmепul de aqteptare репtru \феi|rеа
contractulaVcoпtractelor iпr]iсаl:еЪ fist respectat (ехсерtrtпrl cazurile рrеуdzutе de art. 32 аliп, (3) al Legii пr,

131 rliп з iutie 2015 privittcl achiziyiile publice ), рrесurп ;i cd itt сацлl сlерuпеrii coпtesta|iilor ;i,/sau

recepliondrii rapoaПetbr de mo,пitorizare,'aceastea iu fost ехi,аmiпаtе ;i sоIuliопаtе Рriп рrехепtа dare de

sеаmd, grupul de lucru репtrч achizilii сопJirmd coiectitudiпecl clesfdsurdrii procedurii de achizi|ie, fapt

репtrч iari роапа rdspundere с,опfоrm prevederilor legale iп, yigoare 
,. .. 

_. . , ..

ConducitorTl grupului de lчсru репtrч achizi{ii:

Pr-uc( Qt'->{U _
(Numе, Рrепumе)

6

Теrmеп de
valabilitate

al
сопtrасtчlчi

vаlоаrеа contractului

Nчmirul
qi data

contractului

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Denumirea
operatorului

economic
fпri ТVА

з|.12.2022158 083,44

rrT. ocds-b3wdpl-
MD-
l6553б3556689/1
dirr 29,()8.2022

SOCIETATEA
cU
кАsрrл,швкв
LIMITATA
,,DIGHIVA"

з|.|2.2022545 2,74,00

rrr. осds-Ь3rчфl-
MD-
1655з63556689/2
din 29.08.2022

39l00000-3

Vаlоаrеа de achizi{ie сч ТVД tlin contracU сопtrасtе а lоtчlчiлоtчrilоr репtru
care аu fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):

IDA]NU)

(iйica|i sumа а TVA)

соrlч]l Срv пl lotuluilloturilor pentrrr саrе arr fost aplicate criterii de

durahlilitate:

Рrе{ul cel mai scezut п

costul cel mai scezut tr

Cel mai Ьuп rароrt calitate-pret п

Cel mai Ьuп rароrt calitate-cost п

сritеriчl de atribuire pentru lotuиot.urile pentru саrе au fost aplicate critc:rii de

durabilitate:

Cod СР!'

socieиtea crt

Rйsрrurdеrе
Lirniйtn
,,Limшi-GTttp"















model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizigiipublice I
de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 6 din 18 august2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

3. Clarific[ri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa tn cazul tn care au fost solicitate clarificdri)

Denumirea autorititii contractante Consiliul rational Edinet

Localitate or. Edinel

IDNO 1007601009'194

Adresa or.Edinet

Numir de telefon 024624903
Numir de fax 024622058
E-mail oficial consiliuled@mail.ru

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

matl)

NicolaiMELNIC

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de prefuri llicitalie deschisd

rAltele: flndicatil
Procedura de achizitie repetat[ (dupd caz)

Tipul obiectului - contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri r Servicii n Lucrdri I

Obiectul achizi{iei Lucrdride construcfie a drumuluiL-49G3 - Burlanegti,

km 0+000 -km2+345" r-nul Edinet

Cod CPV 45233142-6

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea

procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
nr oc eduri de c dt licitatia de s chis d)

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

Nr: ocds-b3wdp I -MD- I 65 6398 1 28823 din
19.07 .2022 ora l0-00

Link-ul: 21059114
Data publicdrii: 28.0 6.2022

Platforma de achizifii publice utilizatl I achizitii.md; r e-licitatie.md; I yptender.md

Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data: 10.01.2022

Link-ul:

Tehnici si instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru nsistem dinamic de achizilie nlicitalie
electronicd nCatalog electronic

Sursa de finanfare lBuget de stat; rBuget CNAM; rBuget CNAS; rSurse

externe; lAlte surse: IIndicatiJ

Valoarea estimatl (lei, fdrd TVA) l9 054 167-31



Data solicitdrii clarifi cirilor
Denumirea oDeratorului economic
Exnunerea succinti a solicitirii de claril-lcare
Exnunerea succinti a rdsnunsului
Data transmiterii

4, Modific[ri operate in documentafia de atribuire:

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

6. Informalii privind ofertele depuse gi documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate de

citre operatorii economici:

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/alte mijlodcelor de informare
(duod caz)

[Indicayi sursa utilizatd ;i data publicdrii]

Termen-limitd de depunere;i deschidere a

ofertelor prelungit (dupd caz)
[Indicali numdrul de zileJ
Cu zile

5. Pdnd la termenul-limiti (data 19 iulie 2022, ora 10: 00), au depus oferta 3 ofertanfi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. SRL "Primaterax-nord" 10066020t1124 Vladimir Badrajan

) SRL "Corsag" 1004600029396 Sergiu Marchici

1 SA "Drumuri-Briceni" 1003604005869 Grirorii Birci

Denumire document
Denumirea oneratorului economic

SRL

"Primaterax-
nord"

Operator
economic 2

Operator
economic 3

Operator economic
ll

(se va
Documentele ce constituie oferta

consmna prin: prezentat, neprezentat, nu core.spunde)

Proounerea tehnicd Prezentat

Propunerea financiard Prezental

DUAE Prezentat
Garantia pentru ofertd
(dund caz)

Prezentat

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

1. . (DUAE) -

Documentul unic de

achizitii euroDean

Prezentat

2. Ofierta financiar[ Prezentat

3. Oferta tehnicl Prezentat
4. Cererea de
participare, conform
Anexei nr.7

Prezentat

5. Declarafie privind
valabilitatea ofertei,
conform Anexei nr.8

Prezentat

6. Scrisoare de garanfie
bancarfl (l' ), conform
Anexei nr.9

Prezentat

z



7. Grafic de executare a
lucrdrilor, conform
Anexei nr. 10.
8. Certificat/decizie de
inregistrare a
intreprinderiilextras din
Registrul de Stat al
persoanelor juridice

9. Certificat de efectuare
sistematicl a plifii
im pozitelo r,contribufiilor
eliberat de Inspectoratul
Fiscal de Stat
10. Declarafie privind
experienfa similari,
conform Anexei nr.12.

Prezentat

I L Declarafie privind
lista principalelor lucrlri
executate in ultimul an
de activitate, conform
Anexei nr.13
12. Declarafie privind
dotirile specifi ce, utilajul
gi echipamentul necesar
pentru indeplinire.a
corespunzitoare a
contractului, conform
Anexei nr.14.
13. Declara(ie privind
personalul de specialitate
gi/sau a experfilor
propus/propugi pentru
implementarea
contractului, conform
Anexei nr. 15.
14. Lista
subcontractorilor ;i
pirtea/pir(ile din
contract care sunt
indeplinite de acestea,
conform Anexei nr. 16

l5.Informafii privind
asocierea. conform
Anexei nr.l7

16. Angajament terf
susfititor financiar,
conform Anexei nr. 18

17. Angajament privind
susfinerea tehnici;i



ofertantuluVg.uputui A"
ae operatori economici.
conforrn Anexei nr. l9
18. Decta.a.tie te4
susfinitor tehnic.
conform Anexei nr. 20
19. Declarafie tert
susfinitor profesional.
conform Anexei nr.21
20. Avizp"nt*
participare la licitatiile
publice de tucriri din
domeniul constructiilor
Ei instatafiilor, eliberat de
citre Agenfia pentru
supraveghere Tehnicd.
conform Anexei nr.22.
21. Certificai A" at"sta.e
tehnico-profesionali a
dirigintelui de ;antier
22. Declarafia privind
confi rmarea identitltii
benefi ciarilor efectivi si
neincadrarea acestora in
situafia condamnirii
pentru participarea la
activitlfi ale unei
o rganizalii sau grupiri
criminale, pentru
corupfie, fraudi gi/sau
spilare de bani conform
modelului aprobat nrin
Ordinul Ministrului
Finanfelor nr.l45 din24
noiembrie 2020).

Se va prezentn U
termen de S zile

de cdtre
ofertantul
ctEtigdtor

23. Ultimul 
"upo"tfinanciar

24. RerioaUa Ae ga.anlie
a lucririlor, minim l0

2S. . Ca"an6e Oe nune
execufie (5Zo)

Se va prezenta de--

cdtre ofertantul

m' documentalia cJe atribuire ;i se-;;;';;rr*na prin; prezentot, neprezentat, nu corespunde (in cazul
cdnd documentur afost prirrnroi,' aJ'r'r, 

"orrrpundecerinreror cre carificare))

7' rnformafia privind corespunderea oferteror cu cerinfere sorici
Denumirea

lotului
Denumirea

operatorului
economin

tate:
Pre{ul ofertei
(fbra TVd;*

Cantitate qi
unitate de
misrr n.j

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespund*"*
cu specificafiile

tehniceLot I JI(IJ rnmaterax_ 18 467 853_50 I lucrare + +



Lucr[ri de
construcfie a
drumului
L-49G3
Burlane;ti,
km 0+000 -
km 2+345,
r-nul Edinet

nordtt

SRL "Corsag"
l8 658 612-35

SA "Drumuri-
Briceni"

l9 000 20t-4'7

* In cozul utilizdrii licitaliei electronice se va indica pre{ul ofertei finale
(Informalio privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespltnderea cu specificaliile
tehnice " , se vQ consemna prin: ,, + " in cazul corespunderii ;i prin ,, - " tn cazul necorespunderi,i)

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

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

ll. Criteriul de atribuire aplicat: 
e

Preful cel mai scdzut I
Costul cel mai scdzut I
Cel mai bun raport calitate-pre1 n
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

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

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informa{ia solicitatl Rezmatul rispunsului operatorului
economic

9. Ofertan{ii respingi/descalificafi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi cirii
SRL "Corsag" Pre{ul majorat
SA "Drumuri-Bricbni" Preful ma.iorat

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:



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

Denumirea operatorului economic---T----
lPonderea 

---f-

n
Denumire factorul I

Total

Denum re factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

(se va completo fn cazul tn care ofertele aufost reevaluate repetat)

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile operate

14' in urma examinlri, eraluirii ;i compardrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis: ( Decizia nr.6 din 11.09.2022)

Atribuirea contractulu i de achizili e pub l icalacordul u i - cadru :

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.71 alin. lit .

Argumentare:

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

(Informarea operatorilor economici implica\i in procedura de atribuire clespre deciziile grupului de
lygru pentru achizilii se realizeaza in ionfoimitite cu prevederile art. 3l at Legii.nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
mdsuri

Pre{ul
unitar
(fIrI
TVA)

Pretul total
(f5rn TVA)

Preful total
(inclusiv TVA)

Lucriri de
constructie a
drumului
L-49G3
Burlanesti, km
0+000 km
2+345, r-nul
Edinet

SRL"Primaterax-
nordtt

lucrare t8 467 853-50 22 161 424-20

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL"Primaterax-nord" 11.08.2022 bad ra.i an.vlad@mail. ru
SRL "Corsag" 11.08.2022 sergiu.marchici@corsag.md
SA "Drumuri-Briceni" t1.08.2022 briceni.d rum@gmail.com

ln cazul in care valoarea estimatd a contractuluieste
mai micd decdt pragurile prevdzute la art. 2 alin. (3)
alLegii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile
oublice

l6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice si/sau fax n
n 1l zile incazul netransmiterii cornunicarl- prin
mijloace electronice si/sau fax n

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:



n cazul in care valoarea estimatd u ,ontr*tului *rt*
egalS sau mai mare dec6t pragurile prevdzute la art.2
alin- (3) al Legii nr. 13 I din 3 iulie 2O t S privind
achiziliile publice

n ll zileincazult.uffi
mijloace electronice si/sau fax n
A16zile ?ncazul netr@
mijloace electronice si/sau fax I

(selecta{i termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I clin 3iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a terntenelor rle a;teprare, se efectueazd ln coffirmitatecu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Co'clutui Civil at RepubticiiMoldova).

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

18' rnforma{ia privind achizifii publice durabite (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar incazul tn care la procedura-de achizilie pubticd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a incheiatcontract/contracte pentru lot/loturi pentru care aifost )flicate criterii de durabilitate):

Denumirea
operatorului

economic

ntreprin
derea:

Cu
capital

autohton/
Cu

capital
mixt/asoc

iere/
Cu

capital
striin

Numirul
qi data

contractului
/ acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate

al
contractulu
i/acordului-

cadru

ffiri TVA inclusiv TVA

SRL"Primat
erax-nordtt

Cu
capital
autohton

45233140-2
18 467 853-
50

22 t6t 424-20
31.t2.2024

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

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

Codul CPV al,o,uru
de durabilitate:

Criteriul U" ur"rOur"
aplicate criterii de duiabititate:

(DA/NU) '

(indicasi suma cu TVA)

Preyul cel mai scdzut .
Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raport calitate-pre1 a

Cel mai bun raport calitate-cost n



Prin prezenta dare cl s1amd, grupul de lucru declard cd termenul de a;teptare penfiu tncheiereacontractului/contractelor indicate a fost r-elrectat (excepfind 
""r,irit" 

pr"r;;;';; art. 32 alin. (3) al Legiinr' I3I din 3 iulie 2015 privind achiziliile- public'e ), ir."u* E.i cd ii cazul clepunerii contesta(iilor Ei/saurecepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea au jost exam,inate Ei solulionie.r'e' 
e' ev"'eD'ut"rur :tL

Prin prezenta dare de seamd, grapul cle lucru pentru achizitrii con/irmd corectitutlinea clesfdsurdrii proceduriide achizilie,fapt pentru care poartd rdspundelre con1orm pievedelribr legale tn ,:igoare.

Q\Iume, Prenume)
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DAREA DE SEAMĂ  

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

 
Nr.1 Din 29.08.2022 .    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Liceul  Teoretic Hristo Botev din s. Valea 

Perjei 
Localitate r-ul Taraclia s.Valea Perjei  
IDNO 1013620012897 
Adresa s.Valea Perjei str. Comsomolului 
Număr de telefon 0291 47 0 29, 060155540 
Număr de fax 0291 47 0 29 
E-mail lhbotev@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact Colceva Anna 

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cerere Oferte de Prețuri 
Tipul obiectului contractului de 
achiziție/acordului-cadru 

Bunuri   Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul de achiziție Продукты питания сентябрь - декабрь 2022 г. 
Cod CPV 15800000-6 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă sau cererea ofertelor de prețuri) 

 

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

 Nr: 21061159 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ru/public/tender/21061159/ 

Data și ora deschiderii ofertelor Data: 18.08.2022 Ora: 13.00 
Anunț de intenție publicat în BAP 
 

Nu □    
 

Da     
Data: 09.08.2022 
Link-ul: 
mtender.gov.md/plans/ocds-
b3wdp1-MD-1659688682886 

Anunț de participare publicat în BAP/ 
Invitația de participare transmisă 

Nr: 21061159 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1659688682886 
Data publicării/ 
transmiterii: 09.08.2022 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  

Nu□  Nu□  

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 125000.00 
 
 
 

https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1659688682886
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1659688682886
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3. Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire: 
Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare 

SA IUGINTERTRANS 14.08.2022 
SRL SLAVENA LUX 16.08.2022 

 
4. Clarificări privind documentația de atribuire: 

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

 

Data transmiterii  
Răspunsul la demers Expunerea succintă a răspunsului: 
Contestarea documentației de atribuire Nu □    Da □    

 
5. Modificări operate în documentația de atribuire: 

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
Rezumatul modificărilor  
Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz) 

Indicați sursa utilizată și data publicării: 
 

Transmise operatorilor economici 
înregistrați  

Data:   

Termen-limită de depunere și deschidere 
a ofertelor prelungit 

Nu □  
Da □    Cu ________ zile 

 
6. Până la termenul-limită (data 17.08.2022, ora 08:00), au fost depuse 2 oferte: 

Denumirea operatorilor 
economici 

IDNO Asociații/administratorii 

SRL SLAVENA LUX 1002600003240 Smirnov Alexandru 
SA IUGINTERTRANS 1003610000214 Patloja Ivan 

 
Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 18.08.2022 ora 13:00. 
Oferte întârziate (după caz): 

Denumirea operatorilor 
economici 

Data, ora prezentării Notificări privind 
restituirea ofertelor 

   
 

7. Documentele ce constituie oferta: 
Denumirea operatorilor 

economici 
Propunerea 

tehnică  
Propunerea                             
financiară 

DUAE Garanția 
pentru ofertă 

(după caz) 
SRL SLAVENA LUX + + + + 
SA IUGINTERTRANS + + + + 

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

8. Modalitatea de evaluare: 
Pentru fiecare lot        
                             

Pentru mai multe loturi cumulate    □ Pentru toate loturile  □                               
 

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

 

Justificarea deciziei de a nu atribui 
contractul pe loturi 
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9. Criteriul de atribuire aplicat: 
Criteriul aplicat *Denumirea și numărul lotului (această rubrica se va completa în 

cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai 
multe criterii de atribuire) 

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

 

 
10. Informația privind ofertele depuse: 

Nr. 
lot Denumirea lotului 

U
ni

ta
te

a 
de

 m
ăs

ur
ă 

C
an

tit
at

ea
 

Operatori economici 

SRL SLAVENA LUX SA 
IUGINTERTRANS  

Preț unitar fără TVA 

Cores
punde

re 
specifi
cații 

tehnic
e 

Preț unitar fără TVA 

Core
spun
dere 
spec
ifica
ții 

tehn
ice 

1 Lotul 1 Produse lactate   Закупка не состоялась  

2 Lotul 2  Crupe, paste făinoase și făină   14441.83 + - - 

3 Lotul 3 Carne   44816.67 + - - 

4 Lotul 4 Produse de panificație   - - 15156.00 + 

5 Lotul 5 Pește   13093.75 + - - 

6 Lotul 6 Ouă   7887.00 + - - 

7 Lotul 7 Cașcaval   6100.00 + - - 

8 Lotul 8 Zahar   2816.67 + - - 

9 Lotul 9 Ulei   3890.00 + - - 

10 Lotul 10 Fructe și legume transformate   8702.50 + - - 

11 Lotul 11  Alte produse alimentare   6272.27 + - - 
  
(Informația privind corespunderea OE cu specificațiile tehnice se va indica prin: „+” în cazul corespunderii și 
prin „-” în cazul necorespunderii)  
Constatări/Comentarii  (se completează în cazul în care specificațiile tehnice ale unui OE nu 
corespund cerințelor stabilite în documentația de atribuire, cu expunerea neconformității) 
_________________________________________________________________ 

*Informaţia privind factorii de evaluare se prezintă astfel: 
(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun 
raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)  
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Denumirea factorului de evaluare și 
ponderea fiecărui factor Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic  

Denumirea lotului  (se va indica punctajul 
total per lot) 

Factorul 1   

Factorul n   

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

Denumirea operatorului 
economic 

Runda 1 Runda 2  Runda 3  

Lotul 1  Prețul fără 
TVA/noile valori 

Prețul fără TVA 
/noile valori 

Prețul fără TVA 
/noile valori 

    
    

 
11. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire 

Denumirea lotului Clasa
mentul 

Denumirea operatorului 
economic 

Prețul ofertei 
fără 

TVA/Punctajul 
acumulat 

Lotul 1 Produse lactate  Закупка не состоялась  
Lotul 2  Crupe, paste făinoase și făină 1 SRL SLAVENA LUX 11464,78 

Lotul 3 Carne 1 SRL SLAVENA LUX 38475,00 

Lotul 4 Produse de panificație 1 SA IUGINTERTRANS 11451,20 

Lotul 5 Pește 1 SRL SLAVENA LUX 12604,17 

Lotul 6 Ouă 1 SRL SLAVENA LUX 6300,00 
Lotul 7 Cașcaval 1 SRL SLAVENA LUX 7000,00 
Lotul 8 Zahar 1 SRL SLAVENA LUX 2000,00 

Lotul 9 Ulei 1 SRL SLAVENA LUX 2200,00 

Lotul 10 Fructe și legume transformate 1 SRL SLAVENA LUX 4890,00 

Lotul 11  Alte produse alimentare 1 SRL SLAVENA LUX 4524,67 
 

12. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei și/sau 
operatorului economic (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) cerințelor stabilite în 
documentația de atribuire s-a solicitat:  

Operatorul economic Documentul 
și/sau 

informația 
solicitată   

Data transmiterii Răspunsul operatorului 
economic 

    
 

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în documentația 
de atribuire: 

 
Data solicitării documentelor confirmative: _______________________________________ 
Data prezentării documentelor confirmative: ______________________________________ 
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Denumirea 
OE 

Se indică documentele confirmative privind selecția și calificarea 
OE conform documentației de atribuire (inclusiv DUAE) 

   

Lotul 4 
Produse de 
panificație 

D
U

AE
 

Sp
ec

ifi
ca

ția
 te

hn
ic

ă 

Sp
ec

ifi
ca

ția
 d

e 
pr

eț
 

C
er

tif
ic

at
 d

e 
În

re
gi

st
ra

re
/ 

D
ec

iz
ie

 d
e 

în
re

gi
st

ra
re

/E
xt

ra
s 

Au
to

ri
za

ția
 sa

ni
ta

r-
ve

te
rin

ar
ă 

de
 fu

nc
țio

na
re

 
Au

to
ri

za
ția

 sa
ni

ta
r-

ve
te

rin
ar

ă 
pe

 u
ni

ta
te

a 
de

 tr
an

sp
or

tu
l 

C
er

tif
ic

at
 d

e 
ef

ec
tu

ar
e 

si
st

em
at

ic
ă 

a 
pl

ăț
ii 

im
po

zi
te

lo
r, 

co
nt

ib
uț

iil
or

 
U

lti
m

ul
 ra

po
rt

ul
 fi

na
nc

ia
r 

D
ec

la
ra

ție
 p

ri
vi

nd
 v

al
ab

ili
ta

te
a 

of
er

te
i 

C
er

tif
ic

at
 d

e 
de

țin
er

e 
a 

ab
at

or
ul

ui
 sa

u 
co

nt
ra

ct
 c

u 
es

em
en

ea
 a

ba
to

r  
C

er
tif

ic
at

 d
e 

ca
lit

at
e 

și
 d

e 
pr

ov
en

ie
nț

a 
a 

m
at

er
ie

i p
ri

m
e 

 
C

er
tif

ic
at

 d
e 

co
nf

or
m

ita
te

 și
/s

au
 

ce
rt

ifi
ca

te
 d

e 
ca

lit
at

e 
 

C
er

tif
ic

at
 d

e 
at

ri
bu

ir
e 

al
 

co
nt

ul
ui

 b
an

ca
r 

Pa
șa

po
rt

ul
 sa

ni
ta

r a
l 

co
nd

uc
ăt

or
ul

ui
 a

ut
o 

SA 
IUGINTERTRANS 

+ + + + + + + + + + + + + + 
Lotul 2  Crupe, 
paste făinoase 
și făină 
Lotul 3 Carne 
Lotul 5 Pește 
Lotul 6 Ouă 
Lotul 7 
Cașcaval 
Lotul 8 Zahar 
Lotul 9 Ulei 
Lotul 10 Fructe 
și legume 
transformate 
Lotul 11  Alte 
produse 
alimentare 
 D

U
AE

 

Sp
ec

ifi
ca

ția
 te

hn
ic

ă 

Sp
ec

ifi
ca

ția
 d

e 
pr

eț
 

C
er

tif
ic

at
 d

e 
În

re
gi

st
ra

re
/ D

ec
iz

ie
 d

e 
în

re
gi

st
ra

re
/E

xt
ra

s 
Au

to
ri

za
ția

 sa
ni

ta
r-

ve
te

rin
ar

ă 
de

 
fu

nc
țio

na
re

 
Au

to
ri

za
ția

 sa
ni

ta
r-

ve
te

rin
ar

ă 
pe

 
un

ita
te

a 
de

 tr
an

sp
or

tu
l 

C
er

tif
ic

at
 d

e 
ef

ec
tu

ar
e 

si
st

em
at

ic
ă 

a 
pl

ăț
ii 

im
po

zi
te

lo
r, 

co
nt

ib
uț

iil
or

 
U

lti
m

ul
 ra

po
rt

ul
 fi

na
nc

ia
r 

D
ec

la
ra

ție
 p

ri
vi

nd
 v

al
ab

ili
ta

te
a 

of
er

te
i 

C
er

tif
ic

at
 d

e 
de

țin
er

e 
a 

ab
at

or
ul

ui
 sa

u 
co

nt
ra

ct
 c

u 
es

em
en

ea
 a

ba
to

r  
C

er
tif

ic
at

 d
e 

ca
lit

at
e 

și
 d

e 
pr

ov
en

ie
nț

a 
a 

m
at

er
ie

i p
ri

m
e 

 
C

er
tif

ic
at

 d
e 

co
nf

or
m

ita
te

 și
/s

au
 

ce
rt

ifi
ca

te
 d

e 
ca

lit
at

e 
 

C
er

tif
ic

at
 d

e 
at

ri
bu

ir
e 

al
 c

on
tu

lu
i 

ba
nc

ar
 

Pa
șa

po
rt

ul
 sa

ni
ta

r a
l c

on
du

că
to

ru
lu

i 
au

to
 

SRL SLAVENA 
LUX 

+ + + + + + + + + + + + + + 
14. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descalificării 
  

Notă* În cazul în care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu cerințele 
stabilite în documentația de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzător un tabel identic celui 
de la pct. 14. 

15. În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei 
grupului de lucru nr. 4 din 18.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru: 

Denumirea lotului  Operatorul 
economic desemnat 

câștigător 

Cantitatea   Prețul 
unitar 
fără 
TVA 

Prețul 
total fără 

TVA 

Prețul 
total cu 

TVA 

Lotul 1 Produse lactate Закупка не состоялась     
Lotul 4 Produse de panificație SA IUGINTERTRANS   11451,20 12368,00 
Lotul 2  Crupe, paste făinoase și făină 
Lotul 3 Carne 
Lotul 5 Pește 
Lotul 6 Ouă 
Lotul 7 Cașcaval 
Lotul 8 Zahar 
Lotul 9 Ulei 
Lotul 10 Fructe și legume transformate 
Lotul 11 Alte produse alimentare 

SRL SLAVENA LUX   89458,62 107040,50 
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16. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SA IUGINTERTRANS 18.08.2022 milina@iug-trans.md 
SRL SLAVENA LUX 18.08.2022 lidia.curdova@slavena.md 

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

17. Grupul de lucru a respectat termenul de așteptare pentru încheierea contractului de: 
18. În cazul în care valoarea estimată a 

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

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

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

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

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

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

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

24. Contractele de achiziţie încheiate: 

Nr. 
d/o 

Denumirea operatorului  
economic,  (IDNO) 

Num
ărul 
cont
ract
ului 

Data 
contractu

lui 
Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termenul 
de 

valabilitate 
a 

contractului 

fără TVA cu TVA  

2 SA IUGINTERTRANS 
1003610000214 

33 29.08.22 15800000-6 11451,20 12368,00 31.12.2022 

3 SRL SLAVENA LUX 
1002600003240 

34 29.08.22 15800000-6 89458,62 107040,50 31.12.2022 

 
25. Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             
Argumentare:  _______________________________________________________________ 
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al 
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii 
contestațiilor, aceastea au fost examinate și soluționate.  
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării 
procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
 
 
Colceva Anna                                                                    ____________________      L.Ș. 
     (Nume, Prenume)                                                        (Semnătura) 

mailto:milina@iug-trans.md
mailto:lidia.curdova@slavena.md


DARE DE SEAMA
privind modifi carea contractelor

de Achizitii publice/acordutui-cadru

Nr.7 din 26 august 2022

toritatea contrrctant;!Date c

Date c

I" r!!!'t q! 
"I"ftrlig

la

rl hizdced

Date cu rivire la contractul dc achizi ic/acordul-cadru;
Bunuri o

Nur

nr.42 din 20 iUIic 1022

salul Vawareuca. tel/250/ 26254. e-mail:
l. \^ | aLricc de I rr l l, 

'i-ri. "r. t torc,r,. 
'

Bugel dc stat r-l

SA lrabfica de Unl Flofcsti contfacl nr.4?
din 28 iun ie 2022

tnr:i TVA fdrd fVA

Denumirea autorittrtii contractante tenrlrl de Fta*a.;'l - fcrnpora, ,
Ileabilitare penlru CoDii BAlri
,r'' r 

" 
gan '-Localitate

IIJNU r00860 i00639

!!.I!!!S!q!9S4
{231)7r003Numir d€ telefon

NumAr de fax
E-mail oficial

a2i T )7 r00l
sI!!.!a!!@r_!,r'rq_
cplf.baltja.rnrs.nrdAdresa de internet

Persoana de contact
(n nrc, prcnunq telefon, e-nail)

Moghiliuc lnesa
teL692 1081 I. e-mailr jnesa cresrian@mail.r Lr

Tipul procedurii de achizitie Cercrca otcrlelor de pretLrfi o

pro0use aiulcnlafe pcnttu al ll1-lea tiDestrlt
2022. irclrrsive l.",,nre-lnnr"

Obiectul achizitiei

Cod CPV r5800000:6 
-.

246800,00 lciValoarc:r estimattr a achizifiei
Nr. $i link-ul procedurii /se va indica ain cartr"t
p or talu lu i guy erno m e n t al vr,w, mtender, gat. ttu )

NrlJcds.bl]l!p | .\4 n- l('.s.rJR4l 
'c)s8(,

L rnk-u l:
httpsJ/achizitii.md/fo/Duhlic/render/? I os?0 | 7/

Data publicirii anuntului de participare 2a Inrr 2022
Data (datele) Si r€f€rinfa (referitrtele) publicirilor
snterioare in Jumalul Oficiat al Uniunii EuroDene
privind proicctul (pt.oicctele, la care se refe16

^nunlul 
respectiv (dupd caz)

Tipul contractului de achizilie/acor-uhdcadru
Contractul de achizifie/acordul-€adru se referi la un
proiect $i/s:lu program finantat din fonduri ale
Uniunii EuroDcne
Snrsa de finnntare

Data deciziei de atribuire a contractullti de achizitie/
acordului-cadru
Denumireg operatorului economic

Nr. si datA contractului de achizilie/acordului-cadru

VAloarea con(ractului de achizitie/acordului-aadru

SA fabrica dc Unt F
Termen de valabilitatc

Date cu privire la modificirile neccsare a li cfecluatc:
TiDul modificdrilor ut.47 lht 28.i6.22,



incheiat cu SA Fabfica de Unt diD Florelti in sumi
de -82?4,00 lei;

Temeiul juridic art.76 al Legii nr.l3l din 01.0?.2015 privjnd
achiziliile publice

Cre{terea pr€tului in urmo modificirii@}
coz)

Modificarea snterioari a contractului de
achizitii publice/acordultJi-.adru (dupd caz)

Nuo

Alte informatii relevana'e
Descricrea Achiziliei inainte pi dupii modificare:

Initial - incheierea contraclului privind achizilioDarea prodLrselor lactate penhu al lll-lea trimesrru 2022.
l. ulterior cu sA Fabrica de uDt din Frore$ti-rezorutiunea partiard/micsomrea bunufiror contractare.
dcoarece produsele lactate sunt prcduse uror alterabire $i intrucit ru vor fi consumate pina ra data de
30.09.2022.

Dcsc'icrca circumstantelor care au ficut necesnrd modificarca: Darofita f'aptului ci caDtiralea dc
produse alinreDtare a fost planificatd pentru ll0 bener'eciari, daf de t'apr au frecvcntat in mediu cite 90
beretbciari/per luni, fespectiv uDele pfodLrse lactate nu vor fi coDsuDtatc phi la 30.09.2022.

Rezultatele exnminilrii:
lD baza deciziei grupul!ri de lucru de modificare fi.52 dit12s.08.2022 se lace nrodificare ra contraclur de
achizilic/acordul.ui-cadru ircheiate cu:

l. SA Fabrica dc Unt Floresti - contract nr.47 din 28.06.22, a fost inchciat rcordut adilionAt nr.l
din 25.08.2022 privind rezolutiunea partiald/mic$orarea produselor, duptr cum urmeazi:
l.l Lapte pasteurizat, sAculel de polietileni de I litrn2,Syo gr. (poz.l)- micsorarea tn cantitate dc 200

Iitri ln sumA de 2904.00 lei (14,52 lei/litru);
1.2 Unt 72.5 % gr.cLr grisjme aniDralierA, pachet 0,200 kg (poz.4) - micgofafea in canlilate de 30 kg in

sund de 5370,00 lei(179.00 Iei/kg):

I Astfcl suma totalS { contmctului nr.47 din
va constituie 92575,60 lei (Nouizeci Si doud

Conducdlorul grupului de lucru:

"28" iuoie 2022 se va mic$o.n
mii cinci sute $aptezeci si cinci lei

cu:g2zIlqqlqlri
60 bani).

Mititelu Nicolac

(Nume, Prenume)

l'loghilnn lneso (kl 692lA8ll)

Agenlio Achi,itii Publice: mrh. Chisindu, tas. HinceSt. 53: tel.: 022-820-7A3 Jar t)22-820-726,
c-m ail : bap(Akndet sav. n { w\rv tender sav. nd
Agenlia Nationald pentt u Solltlionarea Cantestaliilar: m n. Chi$inru, hd gehn rcl I,lare I Sfdnt, 12.t et. 4.
kl:422-824-652:fat:022-82A-651:e-nail: contestatii(Aansc.nd: ww\|.ansc.md

Denumire operator
economic

Nr. Si data acordului adilional
Valoarea modificirilor (dupd caz)

FIfI TVA Inclusiv TVA
SA Fabfica de Unt

Flore$ti
25.08.2022 7660,20 8274.00

#Q:;
i.\wfl--s.3



Dare

l Date cu privire

de seami privind modificarea contractului

de achizifii publice/acordului-cadru

m.85122 din 23 august 20212

r autoritatea contractanti:

Procuratura Generali a RepubLi!ii Moldova

mr.rn. ChiqinIu, bd' $tefan cel Mare ;i Sffint 73

100660100386s
bd. Stefan cel Mare si Sfint 73

IDNO
Adresa

022 82-83-32

p-re q -C9I@-E0 c tt ralBnlll'E-mail oficial
Procuratura (lenerall a Rgpg!!i(:ii Moldova

Meteoslo Vicl.oria

2. Date cu privire procedura dc achizi{ie:

Cererea ofertelor de Preluri
t' Licita(ie deschisd

Negociere {Er[ publicare pr,:alabild

Lacritri de reparalie capitald a sediului
P roc arat u rii raion ul ui Floretti
45200000 'e
? {R() 000-00-'- :::r:-:

ht tp;: // mt en de r. gov. m d/ t e n t191 s t991ls -b 3 w dp-l:

MD- 1621578271592

ului de participare 21.0:t.202r

Nu se aplicd

3. Date cu privire la contractul de achizilielarlordul-cadru:

achizitie/acordulu i-cad ru I Bunurj Servicii Lut:riri
Nu )( Da

Buget de stat Buget TJNAM n
Buset CNAS n Surse oxteme c

m. 64127 din i 8.06.2021

S.R.L," Clemantin"
rr 75121185121

data: 09.08.2021

Valoarga contractului 2 738 213,38



4. Date cu privire

5. Descrierea inainte qi dupi modificare:

(Se vor indica natura ;i oarea lucrdrilor, natura si cantitatea sau valoarea

Si amploarea serviciilor.

lh ra?rr ltatrrl ii procedurii prin Licitalie deschisd rLr. wdpl-MD-
1621518271592 din 14 i 2021, afost incheiat contractul " nr. 15/2/85127 din 09 202I cu

S.R.L."Clemantin", privi executarea lucrdrilor de repara(ie capitald a Procaraturii
raionului FloreEli, in sumd 2 738 2l3.381ei. Pe data 15 decembrie 2021 afost acord adilional

rr. 139/21, in scopul ificdrii contractului, s-a prelungit termenul de ex pAnd la data

31103.2022 qi perioada de pdnd la data 31.12.2022.

6, Descrierea telor care au ficut necesarl modificarea:

(Se vor indica motivele/' ele modificdrii contractului de achizilie/acor

La data de 03 iunie tehnic a expediat grupului de lucru de cheltuieli a

lucrdrilor idmase de ex in suma de 2 855 401,04 lei. LuAnd in consideralie inclusa in

procesul verbal de exec a lucr6rilor. a devizulr"ri prezentat a lucrdrilor a devizului

lucrdrilor suplimentare, a lucrdrilor suplimentare la cazangerie (555 395,45 + 2I 5 40t,04 +312

009,81 +66 186,79:3 l8 993,09 lei), suma contractului urma a fi maj oratii cu I 0 179,'77, ceea

acest context, potrivit art.'/6 alin. (5), "Operatorul executdce constituie 3837%.
ne condilionat c lauzele de achizilii publice incheiat, respectAnd de calitate Si

publice pot fiprelul stabilit". To potrivit alin (7) al aceluiaqi articol, contractele de achizi

modifrcate, fbrd unei noi proceduri, dacd creqterea preJului nu depiiEeqte 1
o/o dinvalowea

contractului. Datorite

sd faci uz de instituiia
neprevdzute a prelului contractului, Procuratura este in drept

erii contractului.

in baza celor in conditiile 4.2 al Contractului nr. 1512185121 din august 2021

"Antreprenorul are obli, alia sd execute, sdfinalizeze lucrarea in termenele stabil in contract, pe

propria rdspundere. P aceasta el este obligat sd respecte proiectul, de execulie

5i pretederile actelor din domeniul consftucliilor" gi pct. 1 lit. t) al

privind achiziliile publi se impune necesitatea rezolutiunii contractului.

ii nr. 131/2015



2 4.08.2021 autoritatea

reparalie caPitala a sediul

informalie Ei au recoman

Conform Procesul verbal nr. 67 122 din 15.0'7 '2022, de recepfie cantitati si calitativd a

lucrdrilor in vederea rezi contractului de antreprizd n. 1512185121 din 09'08 1, lucrfi de

Procuraturii raionului Floregti, membrii grupului de au luat act de

prin acord deautoritdtii conffactante rezilierea contractulul sus

micsorare. Ludnd in consi cd Procesul verbal ff.1 , de receplie a lucrdrilor prez9mal

de operator economic S "Clemantin" constituie 555 395,45, iar prin ordin de nr.2151 din

a hansferat 10% in avans din suma contractului, 821,34 lei,

Valoarea acordllui de mi reziliere constituie 28I 574,11 lei.

7. Rezultatele examinirii:

ln baza deciziei i de lucru de modificare a contractului de m' 8'1122 , bst incheiat

acordul adilional nr.l din 23

2021 , in suma de28t 574,1

2022, pivind rezilierea contractului nr. 1512185/21 09 august

Preqedintele $ruPului

Tq



DARE DE SEAMA
' : -..

de atribuire a contractului de achizilir publice

. Nr,01 din 29.08.2022

1. Date cu privire la :rutoritatea contractant[:

Denumirea autorititii contractante IP Unitatea de imolementare a oroiectelor de mediu
[,ocalitate Mun.Chisindu
!DNO 101 5601 00001 9

z\ d rcsa str. Alexandru cel Bun 51A
lqlumrir de telefon 07803749r
Nurnirr clo lax 022226254
ll-rnail oficial canc elana@lrip m. go v. md
Adresa de internet
Personna de contact (nume, prenume, telefon,
e-nmiD

Anatolie Rigind, 022 22 62 54

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

'['i1rnl procedurii de atribuire aplicate Cererea oferlelor de oreturi (lucrdri)

I)r'ucodru'*r cle achizi{ie repetatti (dupd caz) Nr: -
'il'ipuI obicctului contractului de achizi(iel
acordului-cadru

Lucldri

Obiectul achizitiei Reparatia oficii din str.G.Tudor nr.5. mun,Chisin6u
Cod CPV 45200000-9
Ilxpuncrozr motivului/temeiului privind
irlcgcrca procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor procecluri decdt licitalia
de.ychi,vd)

P rocccluta dc trtribuir e (se va indica din cadrul
pot'talarluti guvernamental
tt unu, mt ender. gpy.md)

Nr': ocds-b3wdn 1 -MD -1659 52406997 I
Link-ul: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1
MD-165952406997r
Data oublic drii: 03 .08.2022

Flatforrnn de achizi{ii publice utilizatl achizitii.md;

X)ruceclura a fost inclusi in planul de
rtchizi{ii publice a autoritl{ii contractante

nDa rNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

z\rrurr,t de intenfie publicat in BAP (dupd caz)

Data:
'fchnici qi instrurnente specifice de ntribuire
kfund ccrz)

Link-u1:

Surs:r de finantare rAcord-cadru rSistem dinamic de achizilre
lLicitatie electronicd rCatalos electronic

\/alonrea estimati (lei, fdrd TVA Buset de stat:

"!. Clarilichli privind documenta{ia de :rtribuire:

(Se va completa in cazul tn c(tre ctu fost solicitate clarificiiri)

f) a ta s ol icitirii clarilicirrilor Nr.216 din 12 ausust2022
SRL ..Danstar Evolution"I)enumire:r o ratorului economic



Pentru o evaluafe complexi a oI'et'tei pfopusc, pfe(:uln $i
demonstLarea capacitafii intleprinderii de a executir lLrcliuile
necesare, potrivit Cap IV pct. 4C.11 al DUAE, autor'itatea
contractantA solicitA prezentarea in decLtrs de trei zile ir

documentelor suplimentare obtigatorii prevlzute in cer.infcle
indicate in DUAE:
4) cel putin un cortract cn o valoare nu mai rric[ cle'/5o/odin
valoarea viitorului contlact, co a avut ca obiect exccr-rtia unor lrrcriiri
similare cu cele ce lac obiectul contractului ce Lrnncazi zr fi atr iLrLtit,

confirmat plin prozontatea contractuhli de antfollf izii saLl

subantleprizd, preoum gi plin procesul-verbzrl cle rccep{ie Ja

tet'minarea lucrf ilor/plocesul-r,erbal de recepf ie flnald la exltilalea
perioadei de garanJie, lnsofit de celtificdLi cle buna executie fcnt.rLr
cele mai impoltante lucrari din partea Beneficialr,rlui, sau

b) valoatea cumulatd a tutllror contlactelor executate in
ultimul an de activitate sd fie egall sau rnai rrare decAt vaLoalea
viitorului corrtract, plocesele-verbale de recepfie Ia tenninalea
lucrdlilor'/ procesele-verbale de lecepfie i'inald la expilarea perioadei
de garanfie, insofite de celtificdri de bunii execr"r!ic pontl u cele l.nai

impoltante I ucr'[ri din parlea Benefici aLu I u i ;

Olerta Dvs. vizavi dc procedula de achizigie sus nrcntionir[d, potliviL
art.70 alin. (2) a Legii nr. 131 din 03,07.2015 privind aclrizitriilc
publice, se considerd a fi anolmal c1e scdzr-rtd.

Astfel, in baza art.'70 alin (3) al legii prenotate, grLrpul de luclr,r

solicitd prezentareain termen de trei zile din nromentul transnriteLii
solicitArii, explicafii qi dovezi concludente plivind .iustificarea
micEoldrii prejurilor materialelor.
Totodatd se solicit[ informafia cu privile la incadralea companie j i11

cheltuielile limitate cu valoare scdzLltA, transpoltul uraterialelor. qi

cheltuielilc de legie, incluse in devizele olbr.td, pr.ecLrm qi
afgumentafea devicrii de la prevedelile AmenclanicntLrlui C[)
L.01.02-42 2022 pct. B.3.1, aplobat prin otdirr al MlDlt nr.
OMIDRl4/2022 din 10.02.2022 qi publicat in MO nr.45-52 alL. 160

Ctin 18.02.2022, cu prezentarea calcului de stabilile a salariLrlui
mediu in cadrul inh'eplinderii, elaborate in confolntifzrte cu

ile docurnentului normativ CP L.01.02.
l. Avdnd in domeniul, constlucIii genelale, r'cpara!ii,
finisdri,timplarii, apeduct qi canalizare,
avem relafii de strdnsi colaborare cu producdtori ;i lirmizoli de
materiale, dispunem de

reduceli plefereuliale in dependenld de cantitAtrile procurate de la l0
- 40%. Datoritd unui
management eficient de gestionare a lesurselor ,,Daustar l},olution"
SRL la forrrrarea ofeltei de
pref nu a utilizat norrnativc de chelhrieli rraxirne ci a LrLiLizat

nonrative cle cheltuieli optinrale.
2. Organizare Iogistica eficienta, ntanifestata prin livLarea clilecta a
materialelor de la furnizori la
santier, ceea ce scuteste compania de cheltuieli pentru tfallspol't, si
permite companiei sa ofere
cota de l%o pentru tl'anspoftarea materialelor.
Luind in consideraJie cele sus numite, in argurrentalea poziliei
noastre, Vd comunicf,m
u rmdtoatele:
Ca urmare, SRL ,,Darrstar Evolution" afir'ma ca, pletr.rl o l'crLci nrr estc
un mijloc czlfe ar atesta

calitatea hrcrarilor ei'ectuate si a materialelol utilizatc in acest scoo.
deoaLece, pretul ofertei care este mai
mic fata de valoarea calculata de autoritatea contfactanta, nu l)oate
fi nicidecum apreciata ca fiind
d.alor'_aIa unFi calitati nesatisfacatoare.
Totodata; mentior.rarn faptul ca, devizul de chelluieli pfezentat, a fosl
elaborat cu resoectarea
nornrativelor in acest scns(CPL 01.01.2012, NCM L 01.01-2012-) si

altele, zrplobate de MinisterLrt
Dezvoltarii Regionale si ConstructiiJor', actualr-rl Minister al
Agriculturii, Dezvoltalii I{egionale si
Mediului, aceste reflectind pletulile reale si argurrentate l)cntrlt
luclarile solicitate cle autolitatea



X)atn transnritcrii

co lrtractanta.
Diltrentile de valoli intre devizul investitolr"tlui. elabolat de catre
compania de ploiectare si

devizul de cheltuieli elaborat cle catre ofefiant, este explicabila si se

datot'eaza u not' faetoli.obiectivi,
inclusiv prin faptul ca, compania de ploiectare si opelatorul
economic stilizeaza diferite surse de

informatie pentru stabilirea preturilor la resulsele economice
utilizate. Compania de proiectare utilizeaza
preturile medii pe piata, neluind in consideratie reducerile posibile
datorita volumului si logisticii
ofbltantului

Nr. B din 15 ausust2022

z[. ]Wodilic[ri operate.in docunrentlr{in de ntribuire: ,

(Se vqt cotnpleta in cazul in care aufost ope'rqte modiJicari)

F.ezu rnatul modifi clrilor
Xluhlicate in BAP/alte mijloacelor de
i n 1'rrrnrarc (dupit cc14

'l['ernren-limitl de depunere qi deschidere a

otcrtcior prelungit (clupd caz.

6, Infbrmafii privind ofertele clepuse gi clocumentele de calilic:rrc si aferente DUAE prezentate de
cf, tre opcratorii econom ici :

[Indicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

[Indicafi numdrul de zileJ

5. Ffrn[ la termenul-limit[ (data 11,08,2022, ora10:30), au depus oferta 6 ofertan{i:

Nr. Denumirea opcratorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

,)
DANSTAR EVOI-UTION SRL I 01 860000683 1 Sersiu Hamitchi
I]UROMONTAJ C TI SRL r010600013444 Daniel Buruiana

-l

J DT]ALTACT SRL 101 8600002349 Alexandru Iorsa
/l I]UDEICOM SRL I 01 8600033876 Victor Ciobanu
5 MUN'fEAN-CONFINIS SRL t003600044592 Constantin Muntean
6 C)UNN'I'IS ECO SRI, 102]1600022826 Tudor Madan

Dcnumirc
document

Denumirea oDeratorului economic
DANSTAR

EVOLUTION
SRL

EUROMONTAJ
C TI SRL

DUALTACT
SRL

BUDEICOM
SRL

MUNTEAN-
CONFINIS

SRL

QUANTIS
ECO SRL

Documentcle ce constituie oferta
(Se va consnlna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

[)r'opr.rnclea

telr n icb
Prezentat Nu se

deschicJe

Prezenlo.t Nu se

deschide
Nu se

deschide
Nu se

cle.cchide
Pro;ru n e reei

l''inanciar[
Prezentat Nu se

deschide
Prezentat Nu se

deschide
Nu se

deschide
Nu se

deschide
DUA]] Prezentat Nu se

deschide
Prezentat Nu se

deschide
Nu se

deschide
Nu se

deschide
Oararrfia pentnr
O | (:'l'tO

(lbur4 ggzL-

Prezentat Nu se

deschicle

Prezentat Nu se

deschide
Nu se

deschide
Nu se

deschide

Documente cle calilicnre
Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu cores unde

Declaralie plivind
valrrbilitatea oferte
iAnextr nr'.8)

Prezentat Nu se

deschide
Prezentat Nu se

deschide
Nu se

deschide
Nu se

deschide



Certificat privind
lipsa / existen{a
restan{elor fald de
bugetul public
na{ional, eliberat de

Inspectoratul Fiscal
de Stat

Prezenlat Nu se

deschide
Prezentat Nu se

deschide
Nu se

deschicle
Nu ,s'e

de,cch icle

Pedoada de

garan{ie a lucralilor
Prezentat Nu se

deschide
Prezentat Nu se

deschide
Nu se

deschide
Nu se

deschide

(Informafia privind denumirea docuntentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele clin
documentalia de atribuire ;i se ya consenlna prin: preryntut, neprezentctt, tru corespurtcle (in conrl.
cdnd docuntentul afost prezentat, dar nu corespu.ndecerinfelor de calificare))

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calfficare" ;i "Corespunderea cu specificcttiile
tehnice " , se va consemna prin: ,, + " in ca.zul corespunderii ;i prin ,, -" t, cazul necores:pttnclerii)

8. Pentru elucitlarea unor ncclariti(i sau confirmarea unor date privincl corespunclerca ofertei cu
cerin{ele stabilite in clocumcntafia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormnl de scizut) s-
a solicitat:

Data
solicitIrii

Operatorul
economic

lnforrna{ia
solicitatl

Rezmatul risp unsului operzrtorul
economic

t2.08.2022 DANSTAR
EVOLUTION SRL

Justificarea pre{ului
anormal de scdzut,
conform Cap IV pct.
4C.11aI DUAE
prezentalea unui
contract de antreprizdl
subantreprizd sau

valoarea cr.rnrulatd a
tuturor contractelol'
executate in ultinul an
de activitate ce a avut
ca obiect execulia unor
lucrdri sirnilale insolit
de certific[ri de bund
execulie pentru cele
mai importante h.rcrdri

din partea
Beneficiaruh,L.

nr. 8

din 15,08.2022
Emitentul: SRL ..Danstar Evolution"
IDNO: 1018600006831
Adresa juridicd: rnun. Chisindu, s. Stduceni, str.
Salcimilor 68/3
Autoritatea contt'actantA: Unitatea de Inrplementa
Proiectelor de Mediu
Obiectul achizitiei: Lucrdli de reparalie a oficiilor
pe str. str. G.Tudor rrr.5 , n1un. Chigindu
ln fapt, de cdtre grupul de lucru pentlu achizi;ii I

de Implementare a Proiecteior de Mediu a

fost desfbguratd procedura de achizifie pr-rblicd nr
b3wdp 1 -MD -1659 52406997 I din 1 1.08.2022,
Lucr'6ri de reparalie a oficiilor situate pe str. str'. (
r.rr.5 , rnun. Chiqindu
Pliu intermediul postei electronice la data de

Q t_?ln,ryy rl!.1!$!!9iu9i.'lr-ggts rq-

Lnl

Itat'e a

lof srtuatc

i U nitatca

n r clccls-

. G.TLrdoL

7. Inlbrma{ia privind corespunderea ofertelor cu cerinlele solicitate:

Denumirea
lotului

Dcnumirea
operatorului

economic

Preful
of'ertci LEI

(fdLa

TVA)*

Cantitate
;i unitatc

dc m[sur[

Corespunderca
cu cerintele de

calilicare

Corespundere*r
cu spccifir:a{iiIe

tehn[ce

Reparalia
oficii din
str.G.Tudor
nr.5,
rnun.Chisindu

DANSTAR
EVOLUTION SRL

398 805,63 + -- I

E,UROMONTAJ C TI
SRL

398 841,04

DUALTACT SRL 404 r23.02 + + +
BUDEICOM SRL 412 907 ^78
MUNTEAN-
CONFINIS SRL

427 637,00

QUANTIS ECO SRL 429 176.98



soliqita sd prezentam justificarea pretului, valorii
beneficiului de deviz si a cheltuielilor de regie, precum
si expelienta sirni lala.
L Avdnd in domeniul, construclii generale, r'eparafii,
finisari,timplalii, apeduct gi canalizare,
avern relafii de strdnsd colaborare cu producdtori gi

furnizori de materiale, dispunem de

reduceri pleferenliale in dependenfa de cantitdfile
plocurate de la l0 - 40%. Datoritd unui
management eflcient de gestionare a resurselor ,,Danstar'
Evolution" SRL la lbrmarea ofeltei de
plef nu adlilizat normative de cheltuieli maxime ci a
utilizat nonnative de cheltuieli optimale.

'2. OrganizaL:e logistica eficienta, manifestata prin
livrarea directa a materialelol de la furnizori la
santier', aeea ce scuteste compania de cheltuieli pentru
transpolt, si penrite cornpaniei sa ofere
cota de 7'r/o pentru transporlarea rnaterialelor.
Luind in consideralie cele sus numite, iu argumentarea
pozifiei noastre, Vd comunicdm
ulrndtoalele:
Ca Irrrlare, SRL ,,Danstar Evolution" afinna ca, pretul
oltrtei nu este urr nrijloc care ar atesta
calitatea lLrcrarilol efectuate si a rnaterialelor utilizate in
acest scop, deoarece, pletul ofeltei cale este rnai
mic letta de valoarea calcLrlata de autolitatea contfactanta.
nu poate fi nicidecurn apleciata ca fiind
datorata unei calitati nesatisfacatoare.
Totodata, mentionam faptul ca, devizul de cheltuieli
prezentat, a fost elaborat cu respectarea
nornrativelor in acest sens(CPL 01.01.2012,NCM L
01.01-2012) si altele, aprobate de Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Constructiilor, actualnl Minister
al Agliculturii, Dezvoltarii Regionale si
MediLrlui, acestc reflectind pretr.rrile reale si argrrmentate
pentru lLrcrarile solicitate de autoritatea
contractanta.
Diferentile de valori intre devizul investitorului. elaborat
de catre compania de proiectare si
devizul de cheltuieli elaborat de catre ofeltant, este
explicabila si se datoleaza unor factori obiectivi,
inclusiv prin faptul ca, compania de proiectare si
olrelatorul economic trttlizeaza diferite surse de
infolnratie pentru stabilirea preturilor la resursele
econornice uliltzate. Compania de proiectare utilizeaza
pretLrrile rnedii pe piata, neluind in consideratie
reducerile posibile datorita volumului si logisticii
oferlantLrlLri.
Datorita preturilor competitive pe piata, SRL ,,Danstar
Evolution" a executat Iucrari de reparatie
capitala la mai multe obiecte de importanta majora, cum
ar 1r: IMSP Institutul Oncologic, IMSP
lnstitufirl de Cardiologie, IMSP Centrul Mamei si a
CopilulLri, CS N4oscovei, CS Horesti,
Acade mia de Politie MAI, FISC, Centrul de Cultula si
Istorie Militala, Colegiul I Ilasder-r Cahul,
Cirnrraziul M Viteazu. LT Minerva etc,.,.
Toto d atd S RL,,Danstar Ev o luti on" gar anteazd,

executarea lucrdrilor in shictd conformitate
cu documentalia de execulie gi conform nonnativelor gi
standartelor in vigoare,
Anexa:



-contracte de colaborare cu marii fsrzizoti de nratcrie
orirxa.
-nota informativa pLivind cheltuieli cle regie, salat'iul,
beneficiul de deviz.

9, Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul res pinserii/descalifi cirrii
EUROMONTAJ C TI SRL Pre ma rat
DUALTACT SRL Pre lna rat
BUDEICOM SRL Pret rn:rjorat
MUNTEAN-CONFINIS SRL ['re rna rat
QUANTIS ECO SRL Prct rnaiorat

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentlu un singur lot

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut
(In cazul tn care in cadt'ul procedurii de atribrLire su,nt aplicate mai multe criterii de atribtrire, s'e t)or

indica toate criteriile de atribuire aplicate Si clenurnirea lotu'ilor aferente)

12. Informagia privind thctorii de evalu:rre nplicafi:

(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun rcrport cal.itcrto-pt'r:l
sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. lleevaluarea ofertelor:

(Se va completa in canil in care oJbrtele auJbst reevaluate repetat)

decis:

Atlibuilea contractului de achiziXie public6/acoldului-cadru:

ITactorii de evaluare Valoarea din ofertd Punctajul calculat
Denuurirea operatomlui economic 1 'l'otal

Denum re factorul 1 Ponderea

Denun re factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n 'l'otill
Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Motivul reevaluirii ofertclor
Modificdrile onerate

14. in urma examin[ri, evaluirii qi compar[rii ofertelor depuse in caclrul proccdurii tlc atriliuinc s-rr

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate si
unitnte de
mhsuri

Pre{ul unitar
(frirri TVA)

Preful total
(fird IVr\)

Preful totnn
(inr:lusiv

'tr"V1r)

Repalalia oficii
din str.G.T'udor
nr.5, nun.
Chisinau

DANSTAR
EVOLUTION SRI-

L buc 398 805,63 lei 398 805,63 lei 4',78 566,',/5 lc:t

Anularea plocedr-rlii de achizilie publicS:



in torlciul art. 71 alin. lit

Argumentare:

N4

O

I5. Inlbrnrarea operatorilor economici despre deciziilc grupului de lucru pentru achizi{ii:

Dcnumireh operatorului
econornic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

ANS'fAREVOI-UTION SRL 18.08,2022 e-mail
I{OMONI'AJ C 1'I SRL 18 08,2022 e-mail

UNI,I-A('T SI{L 18 08.2022 e-n'la l
JDIJICOM SI{L 18 08,2,022 e-ma I
tJN ]'IjAN:CON IT INIS S RL 18 08.2022 e-mct
UAN'fIS ECO SRL 18.08.2022 e-mail

(lrr.fbrntarea operatorilor economici implicali tr.t procedura de atribuire despre deciziile grttpului de
lut:ru pentru achizilii se realizeazd in conformitate ut prevederile art. 3l al Legii nr. 131 din 3 ittlie
20 | .i pri.t,ind achiziliil.e publice)

(Seleclali lermenul de a;'teptaye respectal. Calcularea termenelor prevdztrte de Legea nr. I3l clin 3 iulie
201.5 privincl achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitate cu
pt'et'eclerile '|IT.LULUI ilt Cqpitolul I (Calcularea Terntenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

t 7, Corrtrlrctrrl dc trchizi{iclacordul-cadru inchciat:

iE. lnlbrma{in privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tn
r:azul irt care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a incheiat
c:onlrctc:t/con.tracte penl.ru lot/loluri Denlru care aLt fost aplicate criterii de durabilitatdz

X 6" Terrrrcnul cle agteptare pentru inchcicrea contractului:

In cazul ?n cale valoarea estimatd a contractului
cste mai rnicd decAt pragurile prevdzute la afi,2
alin. (3) al I-egii nr', 131 din 3 iulie 2015
,-..;, i,,,1 ^.,Li',iri : l^,-ttbliCe
ifr r \/ lJ rll (rurrlzrtrrru lJl

V 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii
miiloace electronice si/sau fax r

prin

I-l 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax n

Irr i,:azrrl in care valoalea estit-natd a contractului
r:r;tc cg.ald :;ttr mai mare decAt pragurile

l.rlcvdzLrtc la iLrt. 2 ahn. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 plivind acliizitiile publice

U 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax r
Ll l6 zile in cazul netransmiterii comunicS.rii
plin rniiloace electronice si/sau fax I

l)cururn ircil
opcratorului

econonric

trntrcp u'inderet:
Cu carpital
:rutohton/
Cu cnpitnl

mixt/asociere/
Cu capital

str[in

NumIrul
gi data

contractului

Cocl
CPV

Valoarca contractului

tr'ermen de
valabilitate

al
contractului

fflrfl TVA inclusiv
TVA

I)z\1.'lS lAIt
[]VOl,tJl-lON

SRL,

Contract nr.
| 129082022

din29
augLrst

2022

45200000-
9

398 805,63 478 566,75 31.12.2022



(DA/NU)
Au lost aplrcate crlterll pcntrtt ,rclrizitii publico rllrn"abilc (achizi{ii
verzi)'!

(indicafi sunta cu TVA)

Codul CPV al lotului/loturilor pcntru care au lbst aplicate critcrii
de duratrilitate:

Criteriul de'atribuire pentru lotnl/loturine pcntru carc au fost
aplic:rte criterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut n

Costul cel m.ai scdztLt t-t

Cel mai bun raport calitate-pre tr r:

Cel mai bun raport calitate-cos,t a

Prin prezentn dare de seamd, grupul de lucru declnrd cd termenul de nqteptore pentru fncheiereu
contraclului/contractelor inclicnte nfost respectat (exceptiincl cazurile prevdzute de urt, 32 nlin. (3) al Le1;ii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum qi cd tn cuzr.tl. clepunerii contestr(iilor' .yi/sou
recepliondrii rnpoartelor de monitorizare, aceastea au.fost examinate gi solu(ionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul cle lucru pentru achizi|ii conJirmii corectittulineu desfirsurdrii procedm ii
de acltizitrie,.fnpt penfia care pourtii rdspundere conform preveclerilor legule in vigoare,

de lu tnr achizitii:

(Nume, Prenume)

ucitorul grupu



Dare de seami privind modificarea contractulrui
de achizi{ii pu bli ce/ar:ord ului_cadru

Nr. 88 din lt4 augtst 2022

1. Date cu pririre la autoritarca contractanti:

fax
U-mail oficial __
Adresa de internel
Persoana de contar:t

tele e-mail

2, Date cu privire lar procedura dc achizitir::

biettula
od

estimatl rl

(se va inclica din
guvernamental

3. Date cu privire la contractul de achizitie/acordul_cadru:

I'rocuratura Generali 4 Rep,:bticii Moldova
nrun. ('hi:iiniu. bd. St(:fan ccl Mare si Sfint 7J
r0066t)r003865
bg!.ltcfa n cel Mare si Sfiinl 73
022 82-83..32

Procuratura Generald a Reptrblicii Moldo"a
Nleteoiglo 'Victoria

- - 
-

v \ eter(a oJerlelo.r de p,'t.!uri
Licitatie deschisd
N':goci :re lbra publicare
Seruictti de retncrircare si menpnere s cdrtuselor.

ru qsds,blrydp1 -MD- 1 643356{" 00580

Nu se aplicii

,le achizi{ielacordului-
]Bunuri Sr..rvicii L ur: riri
l

lNuX Da

Uug.l a. rt,,t- -ugs(- Xafr f o
Buget CNAII n Surse exteme l
nr. 1612ll. dirr l6 februarie 2022

s.nl.t.":r-spnvtcr --
nr. 15l4-2/1\t122
data: 23 .02.2:.022

515 940,00

31.12.2022

de

Nr. 5i dur,a contrac ru lui
achizilie/acordului-ca lru

J^

\ /^1

Termen de valabi,litatr



4. , Date cup

5. Descrierea hizifiei inainte qi dupi modificare:

Si amploarea lucrdrilor, natura ;i cantitqtea squ val

CE", privind achizilionarea serviciilor de
5 940,00 lei.

care au flcut necesard modificarea:

indnd cont de solicitdrile parvenite de la angaj atii insti

bunurilor, natura Si

procedurii de achizigii publice de tip Cererea or de pre! nr. ocds-
16433 80, a fost incheiat contractul " m.. . 1514-2/19/,.2_2 din " februxie 2022,

qi menlinere a
cu S.R.L.'X-SER
cartugelor, in sumd 5

i

6. De!crierea

/Se rnv itiicn -nt.

conliaCtului cu l4Yo.
76 alin. (7) pct.l a)
conlractului cU 72 2

:7. Rezultatele

e/argumentele modificdrii contractului de achizitie/acor -cadru)

In legdtura cu olumul mare de executare a copiilor de acte pentru e dosare, cat $ii a unui numdr mare de acte, a apArut necesitatea a maJofa suma
ei qi conform art.

i lit. c) din Legea nr.131 din 03.07.2015 este necesar e majorat suma
,00 lei. La situalia din 08 august 2022 soldul disponibil ep[izat.

de lucru de modificare a contractului de ac acordului-cadrul
acordul adi{ional nr. 1 din 24 aug wt 2022, p{vinl contractului

" februarie 2022,in stma 72 240,00, p6ndla3|.l

-:<t:-

Pe parcursul anttl:uj 20j.2

la modificirile necesare a fi efectuate:

Micqorarea valo'rii
Majorarea valorii
Modificarea tennenul
Modificarea tennenul
Rezelierea contractului

de executare
de valabilitate

13 1. articolul 7

de lucru:



DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizilii publice M
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire !

Nr. fuannzo.o*.zozz
1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autorite{ii contractante IMSP Centrul Na{ional de Asisten!5 Medicald
Urgentd Prespitaliceascd

Localitate mun. Chiginau
IDNO 1015600032824
Adresa mun. Chiqindu, str. Constantin VArnav, 16
NumIr de telefon 02228-62-70
Numir de fax 02228-65-01
E-mail oficial cnamup.achizitii(@ambulanta.md
Adresa de internet www.ambulanta.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail)

Pestereanu Nina, 02202 5 907
cnamup.achizitii@ambulanta.md

2. D^te cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Cererea ofertelor de preluri n
Licitalie deschisd EI
Alrtele flndicali/ a

Procedura de achizi{ie repetati (dupd caz) \T-.

Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru Bunuri M Serwicii r Lucrdri n

0biectul achizifiei Frigider medicale portabile pentru pistrarea
medicamentelor termolabile REPETAT

Cod CPV 33100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii ahor proceduri
decdt licitatia deschisd)

Nu se aplicd

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvername nt al www. mtender. pov. md)

Nr: ocds-b3wdo 1 -MD- 1 657092653650
Link-ul: www.mtender.sov.md/tenders/ocds-
b3wdo I -MD-1 657 092653650
Data nublicdrii: 06.07.2022

Platforma de achizifii publice utilizati
achizitii.md n
e-licitatie.md M
yptender.md a

Procedura a fost inclusi in planul de achizi{ii
publice a autoritifii contractante

MDa rNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
www.ambulanta.md

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

Link-ul: -

Tehnici fi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

Acord-cadru r
Sistem dinamic de achizilie n
Licitalie electronici r
Catalos electronic c

Sursa de finan(are

Buget de stat tr
Buget CNAM M
Buget CNAS r
Surse externe o
Alte surse:

Valoarea estimati (ei, fdYg l!A) 1250000,00



J. Clarificdri privind documenta(ia de atribuire:
vo in cazul tn care au fost solicitate clarificdr.

Data solicitirii clarifi cirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinli a solicitlrii de clarificare
Expunerea succinti a rlspunsului
Data transmiterii

4, Modificiri operate in documentatia de atribuire:
va etq in cqzul in care ou ate ICAr

Rezumatul modifi cdrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare
(dupd caz)
TermenJimitl de depunere qi deschidere a
ofertelor prelun git (dupd caz) Nu

5. PAnn la termenul-limitl limit[ (data 22.07,2022, ora 10:00), a depus oferta 2 ofertant:

Denumirea operalorilor economici IDNO Asociatii/administratorii
"Pharmonyt'SRL 1015600025 123 Conform SIA RSAP
"Ancotec-Sistem" SRL 1003600119209 Conform SIA RSAP

Denumire document Denumirea operatorului economic
"Pharmony" SRL "Ancotec-Sistem" SRL

Documentele ce constituie oferta
(Se vo consemna prin: prezentat, neprezenlat, nu corespunde)

Specificalia de preg Conforn SIA RSA P
Specificalii tehnice Prezentqt Conform SIA RSAP
Garantia pentru ofertd de I % din valoarea ofertei lera TVA Prezentat Conform SIA RSAP

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

DUAE Prezentat Conforn SIA RSAP
Declaralie privind valabiliratea ofertei Prezenlql Conforn SIA RSAP
Pentru dispozitivele medicale lnregistrate in Registrul de Stat al
Dispozitivelor Medicale a Agen{iei Medicamentului si Dispozitivelor
Medicale se va prezenta extras din Registrul de stat al dispozitivelor
medicale. Pentru dispozitivele medicale neinregistrate in registrul de stat se

va prezenta urmdtoarele documente: Declara{ia de conformitate CE gi/sau
Certificat de conformitate CE, ISO 13485 sau ISO 9001 (in dependenE de
tipul produsului)

Prezentat Conform SIA RSAP

Confirmare privind perioada de garantie Prezentat Conlbrn SIA RSAP

Seryice Centru autorizat de producdtor sau contract de colaborare incheiat cu
un asemenea centru pe intreaga perioadd de garanlie a produselor oferite

Prezentat Conform SIA RSAP

Numarul de inregistrare din,,Lisra producatorilor" Prezentat Conform SIA RSAP

Prezentarea mostrelor Prezentat Conforn SIA RSA P

6' Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare gi aferente DUAE prezentat€ de cltre operatorii
economici:

(lnformalia privind denumirea documentelor prezentale se va indica in conformitate cu cerinlele din documentalia de atribuire Si
se va consemna prin: prezenlol, neprezentat, nu corespunde (in cazul cdnd documentul a fost prezentqt, dar nu corespunde
cerin1elor de caliJicare))

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

Nr.
lot

Denumirea lotului Denumirea
operatorului economic

Prelul
ofertei

(fdrd TVA)*

Cantitate
EiUM

Corespunderea
cu cerintele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

I

Frigider medical portabil
pentru pdstrarea
medicamentelor
termolabile

"Pharmony" SRL 930000,00
300/buc

+

"Ancotec-Sistem" SRL 304s000,00 Conform SIA RSAP Conform SIA RSAP



1 In cazul utilizdrii licitaliei electronic.e^se va indica prelul ofertei finale (lnformalia prhtind ,,corespunderea 
cu cerinlele tlecaliJicare " Si " Corespunderea cu specif caliile tehri"i,, ,' s" ,L ,orir^ro prrr, ,, + ,, in cazul corespunderii ,i prin ,, _,, in cazulnecorespunderii)

8' Pentru elucidarea unor n€claritlti sau confirmarea unor date privind corespunderea ol'ertei cu cerin{elestabilite in documentalia de atribuire (inclusiv justificarea prelului anormal de scizut) s-a solicitat:

9. Ofertan(iirespinqi/descalificati:

Denumirea operatorului
economic Motivul respingerii/descalifi ctrrii

ttPharmony" SRL

Oferta companiei ,,Pharmony" 
SR

urmdtoarelor cerinte solicitate:
- Au fost solicitate dimensiunile interioare (L * W * H): 180 * 100 * g0 mm (+/_20 mm), dar s-a
oferit (L * W * H: 185 * 100 * 40 mm):
- Au fost solicitate 2 baterii cu capacitarea de minim r6000 mAh, dar au fost prezentate 2 baterii cu
capacitatea de 10200 mAh;
-- A fost solicitat ca frigiderul sd fie dotat cu curea de umdr reglabild, dar mostra prezentata nu era
dotata cu asemenea curea.

valoarea folrdurilor alocate p€ntru indeplinirea contractului de

Ofefia companiei "Ancotec-Siste
valoarea estimata a achizilie, totodatd prin valoarea inclusd in propunerea financiard, depdgeqte

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot M
Pentru mai multe loturi cumulate tr
Pentru toate loturile I
Alte limittui privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluia$i ofertant: pndicalil
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul De loturi:

ll. Criteriul de atribuire aplicat:

PreJul cel mai scdzut EI
Costul cel mai scdzut !
Cel mai bun raport calitate-prel tr
Cel mai bun raport calitate-cost tr

(in cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt qplicate moi multe criterii de atribuire, se yor indica toqte criteriile de
atribuire aplicate ,i denumirea loturilor aferente)

12. InformaJia privind factorii de evaluare aplicali:
(Se va completa pentru lotarile cqre aufost qtribuite in baza criteriilor: cel mqi bun rqport cqlitqte-prel squ cel mai bun raport
calitqte-cost)

14. In urma examiniri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

tribuirea

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

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

13, Reevaluarea ofertelor:

va eta in cazul in care au reevaluate
Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile operate

A contractului de achizitie Dub cd./acordului-cadru:

Nr./
lot Denumirea lotului

Denumirea
operatorului

economic
UM Canti

tat€a

Pre{ul
unitar

(fdrI TVA)

Pr€lul total
(fIrn TVA)

Prelul total
(inclusiv
TVA)

I
Frigider medical poftabil pentru
pbstrarea medicamentelor termolabile

buc 300



Anularea procedurii de achizilie publici:
In temeiul arr. 7l alin. (1) lit. c qid) din Legea nr. 131 din 03.07.2015
Argumentare: Grupul de lucru pentru achiiilii a tuat decizia de a anula procedura de achizilie a Frigiderelormedicale portabile pentru piistrarea medicamentelor termolabile, deoarece prima oJbrtd dupd prel nucorespunde cerinlelor solicitate' iar a doua ofertd, prin valoarea in,clusd in propunerea financiard, ctepdsestevaloarea fondurilor alocate pentru indepriniiea contracturui de achizilii puLtiie

l5' Informarea operatoriror economici despre deciziire grupurui de rucru pentru achizi{ii:

(lnformarea oper orilor *
realizeazii in conformitate cu prevederile art. 3 r ;r Legii nr. r3t din3 iurie 2()rs pri"*a oiniriliii prlii"il

(Se'lecttI|itermenuldea$teptare,es@,ulerleLegeanr.t31din3iulie20up*indachu1iite
publice, inclusiv-a ter.menelor de a;teptare, se efeclueazd in conformitate cu prevederile TITLIJLUI IV capitotul I (calcularea
Termenului) alCodului Civil al Repubticii Moldova).

Denumirea operatorului economic Modalitatea de transmitere
19.08.2022
19.08.2022

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este mai
mici-decdt pragurile prev5zute la art.2 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice

ryr b ztle In cazul transmiterii cornunicdrii orin
mijloace electronice si/sau fax
! I I zile in 

"uzul 
netransmit".ii coIllrrni"ffirin

Ioace electron ice si/sau fax
in cazul in care valoarea estimate a contractului este eqala
sau mai mare decdt pragurile prevazute la art. 2 alin. t I) a I

Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice

! 1l zile in cazul t.ansmiterii com,-icdrii ffi
mijloace electronice si/sau fax
O 16 zile in cazul netranimiterii comunicerii prin-
mijloace electron ice si/sau fax

17, Contraclul de achizilie / acord ul-cad ru incheiat:

Denumirea
operatorului economic

Intrepri
nderea

Numdrul qi data
contractului

Cod
cPv

Valoarea contractului Termen de yalabilitate
al contractuluifdrl TVA inclusiy TVA

l8' Informafia privind achizi{ii. publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazi doar in cazul in
care la procedura de achizi(ie publici au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a incheiat contract/contracte
pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Prin prezenta due de seamd, grupul rle lucru d""
contractului./contmctelor indicale afost respectat (exceplAnd cazarile prevdzute tle arr.3'2 alin. (3) al Legii nr. 13l
din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice), precum si cd in caxul tlepunerii contestaliilor si/sau recepliondrii
ropoa elor de monitorizare, acestea aufost exominate si solutionate,

Prin prezenla dnre de seamd, grupul tle Iucru penlru achizilii confirmd corectitudinea desfd;urdrii procedurii
de achizilie, fapt penbu care podrtd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizitii:

Tatiana BICIC

Au fost aplicate criterii pentru achizitii publice durabilelacf,izifii v-erzi)? (pA/NU) _
Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ *ot *t" u;tului/lotuiilor
Dentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): (indicali sumq cu TVA)
Codul CPV al lotului/loirrrilor pentru "u.@durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotulloturile pentru care au fost aplicate
criterii de durabilitate:

Prelul cel m7i scdzut .
Costul cel mai scdzut n
Cel mqi bun raport c.llitqte-prel a
Cel moi bun roport calitate-cost n

,,i?:,"l>

w:3



DARE DE SEAMA

privind modificarea сопtrасtчlчi
de achizi{ii рчЬliсе/асоrdчlчi-саdrч

Nr. 12 diп 26,08.2022

I. Date сч рriчirе la autoritatea сопtrасtапtй:

Denumirea autoritй{ii contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli
contasioase de copii

Localitate Mun. Chisinёu
IDNo 1 003600 1 52570

Adresa str. Lomonosov 49

Numйr de telefon 022-72-3l,-64

Nчmйr de fax 022-,72-зI-64
E-mail oficial scmbcc@ms.md
Adresa de internet
реrsоапа de contact
(пtlпtе, рrепumе, tеlеfоп, e-mail)

Ana Bulat,
Т el 022-7 2-З | -64, scmbcc@ms.md

П. Date сч рriчirе la рrосеdчrа de achizi(ie:

Tipul procedurii de achizi{ie сеrеrеа ofertelor de рrеtчri п
Licitatie deschisй п Altele:

Obiёctul nchizi{iei Reagenti qi consumabile de laborator pentru
апi2022

Cod СРV 33696500-0

Yаlоаrеа estimatй а achizitiei 725 025,99

Nr. gi link-ul рrосеdurii (se na iпdicё 6iy1 gadrlt

р or t alul ui guу е r i аmе пt al www. mt е цdе r. gоу, md )

Nr: ocds-b3wdp l -MD- 1 6319э9O0эý9Е
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp 1 -MD- 1 63 5 93 9003 5 98?tab:contract-
notice

Data publicйrii апuпtчlui de participare 03.11.2021

Data (dаtеlё) qi rеfеriп{а (rеfеriп{еlе)

рuЫiсаrilоr апtеriоаrе in JurпаIul Oficial al
Uniunii Еurорепе privind proiectul (proiectele)
la саrе se refer5 апцпtul respectiv (duрd caz)

ШI. Date сч privire la сопtrасtчl de achizi{ie/acordul-cadru:

Tiput сопtrасtчlui de achizi{ie/acordului-cadru вчпчri п servicii п Luсrйri п

Contractul de achizi{ielacordul-cadru se rеfеri la
чп proiect qi/sau рrоgrаm fiпап{аt din fопdчri ale
uniunii Ечrорепе

Nu п Dап

Sursa de fiпап{аrе Buget de stat п Buget CNAM п
Buget CNAS п Surse exteme п
Alte surse:

f)ata decиiei de дtriьuifё а ёопtrасtului de
achizitie/ асоrdulчi-саdrц

24.11.2022

Dепumirеа ореrаtоrului есопоmiс GBG-MLD SRL
Nr. qi data сопtrасtчlчi de achizi{ie/acordului-
саdrч

l01Nr:
Data:06.|2.202|

Yаlоаrеа contractului de achizi{ie/acordului,
саdrч Inclusiv ТVА: збЗ 2з6,68



теrmеп de valabilitate зl.|2,2022
Теrmеп de execu{ie з|.12.2022

IV. Date сч рriчirе la modificirile песеsаrе а fi efectuate:

Tipul modificirilor Мiсgоrаrеа valorii contractului п
маiоrаrеа valorii contractului п
Modificarea termenului de executare/ liчrаrе/
prestare п
Modificarea termenului de valabilitate п
Rezelierea contractului п
Altele:

Теmеiчl juridic Legea 131 din 03.07.2015, art. 76 аliп. '7,

subpunct 2, literele а Ь с

Сrеqtеrеа pre{ului in rrrma modificirii
(dupd caz)

Nu se aplicё

Nu se арliсй

Alte iпfогmаtii rеlечапtе

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dчрП modificare:

l. Sumа totalё а contractului 363 2З6,96lеi MD se majoreazб ctl б 904,58 lei MD.
2. Pct. 3.2 se modificё qi va avea чrmёtоrul cuprins:

"3.2. Sumа totalё а prezentului Contract, inclusiv ТVА, se stabileqte in lei moldoveneqti qi

constituie з7о |41,26lei MD (trei sute qaptezeci mii о sutё patruzeci qi unu lei,26 bani) lei MD".
З. Specificafia bunurilor се se majoreazй:

Nr.
lot

Cod СРV Dепчmirеа
miirfii

Cantitatea,
unitate de
mйsчrй

Рrе{ f?irii
TVA/inclusiv

ТYА 0ei)

sчmа totalй
fIri ТVА,

lei

sчmа totalй
cu ТYА,lei

1 33696500_0 ALAT 375 ml 0,6400/
0,6912

240,00 259,20

2 зз696500-0 ASAT 375 ml 0,6400/
0,6912

240,00 259,20

l5 33б96500-0 Proteina
totalй

125 ml 0,6480/
0.6998

81,00 87,48

16 33696500_0 proteina С
reactivё

225 ml |8,5lз2l
19,9942

4 |65,47 4 498,70

42 33696500-0 Labstrip
Ul 1PLUS
GL test strip
150 teste,
ANA-
9901GL-l

5 set 300,00/
360,00

500,00 1 800,00

TOTAL, LEI х х х 6 226,41 б 904,58

VI. Descrierea circumstan{elor саrе ач ficut necesari modificarea:

а) modificarea а devenit песеsаrё in urmа uпоr circumstan{e ре саrе о autoritate contractantё care

ac{ioneazё cu diligenlй nu аr fi putut sй le prevadй - пцmйrчl de bolnavi in institu{ie пu este

Modificarea апtеriоаrй л contractului de
achizitii пuЬliсе/асоrdчlчi-са dru (duрd caz)



fixat, acesta poate varia in func{ie de sezon, infec{ii, viroze, pandemie, etc, respectiv qi
пчmirчl de analize de lаЬоrаtоr variazi in functie de пчmЁrчl de bolnavi qi diagnoza
acestora;

Ь) modificarea пu afecteazй natura gепеrаlё а contractului - astfel incit se рrосчrii acelagi Ьчп la
acelaqi рrе{ cu саrе este fixat in сопtrасt;

с) сrеqtеrеа pre{ului nu dерё9е9tе lSYо din valoarea contractului de achizitii publice/acordului-
cadru inilial - пч ýе depiqeste 15%о din cantitatea initialй а сопtrасtчlчi.

VП. Rezultateleexaminirii:

In rezultatul examinйrii necesiйlilor de modificare а contractului de achizilie/acordului-cadrul пr. l0l din
06.12.202l s-a decis iпсhеiеrеа асоrdчl adilional privind mаjоrаrеа contractului пr. l din 26.08.2022, duptr сum
чrmеаzi:

Дgепliа Дchizilii Publice: muп. Сhisiпdu, sos. Hiпcesti, 53; tel.: 022-820-703;fax: 022-820-728;
е- mail : Ь ap@t епdеr. gov. m d ; www. te nder. gov. m d
Дgепliа NаУiопаld репtru Solu|ioпarea Coпtesta|iilor: muп. Chisiпdu, bd. $tеfап cel Мqrе si Sftпt,
б52; foc: 022-820-65 l ; e-mail: coпtestatii@aпsc.md; www.апsс.md

] 24 et, 4; tel. :022-820-

aJ

Dепumirе ореrаtоr
economlc

Iпtrерriпdеrеа:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
сч canital strйiп

Nr. qi data acordului
adi{ional

yаlоаrеа modificйrilor
(duoй caz)

Ff,rf, ТYА Inclusiv
тчА

GBG-MLD STL Cu capital
autohton

l 26.08.2022 6 226,47 б 904,58



Anexa
la Ordinul Agentiei Achizitii Publice 

nr. _ _ _ _ _  din____________

Formular - tip

Dare de seama privind modificarea contractului 
de achizitii publice/acordului-cadru

Nr: 2 din 25.08.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante Liceul teoretic S.I.Baranovski
Localitate G agauzia,s.C opceac
IDNO 1011601000664
Adresa Str.C eapaev,l
Numar de telefon 029450503
Numar de fax
E-mail liceicop.buh@ yandex.com
Adresa de internet
Persoana de contact U zun Serghei

II. Date cu privire la procedura de achizitie:

Procedura de atribuire aplicata cererea ofertelor de p re turi
Nr. procedurii Nr: ocd s-b 3 w d p l-M D -1641287055105
Data deschiderii ofertelor 14.01.2022
Nr. BAP
Data publicarii in BAP 03.01.2022
Data (datele) si referinta (referintele) 
publicarilor anterioare in Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se refera anuntul 
respectiv.

III. Date cu privire la contractul de achizitie:

Tipul contractului de achizitie Bunuri x 
Servicii □ 
Lucrari □

Obiectul de achizitie Закупка продуктов питания на 2022 год

Cod CPV 15800000-6

Contractul se refera la un proiect si/sau N u х
program finantat din fonduri ale Uniunii Da □Europene

1

mailto:liceicop.buh@yandex.com


Sursa de finanjare Buget de stat x 
Buget CN AM  □ 
Buget CNAS □
Surse extem e □
Alte surse: [indicati]

Data deciziei de atribuire a contractului 17.01.2022
Operatorului economic cistigator SRL "SLAVENA LUX", o.Ceadir-Lunga

,s tr .M o lo d e jn a ia ,3

Lid ia, c u rd ov a@ s la v en a .m d

Telefon: 029126551
S .C . D U S A & C O  S R L  o .C ahu l, s tr .S trad a  V e ch e ,27
dusa . со 1 9 @ am a il.com
te l:0 7 6 7 3 4 0 0 0
„Fabrica  de  u n t d in  F lo re s ti"  S.A . r.F lo resti,
s tr .V a rva reu ca
m ilkm a rk@ in b ox .ru

te l:079941799
Date de contact ale operatorului economic
Nr. contract de achizitie M D -2022-0000000307 din 24.01.2022 

M D -2022-0000000444 din 24.01.2022 
Nr: M D -2022-0000000413 din 24.01.2022

Data contract de achizitie 24.01.2022

Valoarea contractului de achizitie 605566 .00

66860 .00  

133610 .00

Termen de valabilitate 31.12.2022

Termen de executie 31.12.2022

IV. Date cu privire la modificarile contractului de achizitie/acordului-cadru:

Tipul modificarilor operate M ic§orarea valorii contractului x 
M ajorarea valorii contractului □
M odificarea term enului de executare/ livrare/ 
prestare □
M odificarea term enului de valabilitate 
Rezelierea contractului □
A ltele: [indicati]

Temeiul juridic Cm. 76 пункт  1,2
Valoarea modificarilor 169929.65

29039.80
45050.00

Informatii privind cresterea pretului in 
urma modificarii

[se indica daca se utilizeaza pre(u l actualizat 
al contractului de achizi(ii publice/acordului- 
cadru]
N u se aplica x

Modificarea anterioara a contractului de 
achizitie publica/acordului-cadru

N u □ 
Da □

2

mailto:curdova@slavena.md
mailto:19@amail.com
mailto:milkmark@inbox.ru


[D aca da, indicati toate m odificarile operate 
anterior si valoarea aces tor a]

Alte informatii______________ 2_ relevante

V. Descrierea achizitiei inainte si dupa modificare (natura si amploarea lucrarilor, 
natura si cantitatea sau valoarea bunurilor, natura si amploarea serviciilor):

П ервоначальная сум м а контракта Nr: M D -2021-0000000307 от 24.01.2022 SRL SLA VENA 
LUX
Составляла 605566 леев. Рабочая группа приняла реш ение уменьшить договор на сумму 
леев 169929.65

В результате внесенны х изменений в Контракт Nr. M D -2022-0000000307 от 24.01.2022 
сумма контракта составит 435636.35 леев.

П ервоначальная сум м а контракта Nr: M D -2021 -0000000444 от 24.01.2022 s.c. d u s a & c o  srl 
С оставляла 66860.00 леев. Рабочая группа приняла реш ение уменьшить договор на сумму 
29039.80 леев
В результате внесенны х изменений в К онтракт Nr. M D -2022-0000000444 от 24.01.2022 
сумма контракта составит 37820.20 леев.

П ервоначальная сум м а контракта Nr: M D -2021-0000000413 от 24.01.2022 „Fabrica  d e  u nt d in  

F lo re s ti"  S .A .

С оставляла 133610.00 леев. Рабочая группа приняла реш ение уменьшить договор на 
сумму 45050.00 леев

В результате внесенны х изменений в Контракт Nr. M D -2022-0000000413 от 24.01.2022 
сумма контракта составит 88560.00 леев.

VI. Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea:
И зменения в контрактах были обусловлены  тем, что в результате роста цен по продуктам 
питания, поставщ ик отказывается поставлять товар, что приводит к тому, что закупаю щ ий 
орган вынуж ден ум еньш ать договора до окончания срока действия договоров, т.е. до 
31.12.2022.

VII. Motivele/argumentele modificarii contractului de achizitie/acordului-cadru:
Закупаю щ ий орган вынужден уменьш ать договора до окончания срока действия 
договоров, т.е. до 31.12.2022.

3



V III. R ezu lta te le  exam inarii:

In baza deciziei grupului de lucru pentru achizitii de m odificare a contractului de achizitie 
publica/acorduilui-cadru Nr: M D -2022-0000000307 din 24.01.2022 a fost incheiat acordul 
adilional din 25.08.2022 privind:
У меньш ение суммы договора M D -2022-0000000307 din 24.01.2022 на 169929,65 леев. 
О бщ ая сум м а после внесенных изменений составит 435636,35 леев

In baza deciziei grupului de lucru pentru achizitii de m odificare a contractului de achizitie 
publica/acordului-cadru Nr: M D -2022-0000000444 din 24.01.2022 a fost incheiat acordul 
adiiional din 25.08.2022 privind:
У меньш ение суммы  договора M D -2022-0000000444 din 24.01.2022 на 29039,80 леев. 
Общая сум м а после внесенны х изменений составит 37820,20 леев

in baza deciziei grupului de lucru pentru achizitii de m odificare a contractului de achizitie 
publica/acorditlui-cadru Nr: M D -2022-0000000413 din 24.01.2022 a fost incheiat acordul 
adiponal din 25.08.2022 privind:

У меньш ение сум м ы  договора M D -2022-0000000413 din 24.01.2022 на 45050 леев. Общ< 
сумма после внесенны х изменений составит 88560 леев

Conducatorul grupului de lucru:

У з у н  С.И.

(Nume,

Executor: Ciolac M. 
Tel: 078422398 
E-mail: liceicop.
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DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizigiipublice v
de incheiere a acordului-cadru D
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr.2din 26 august 2022

1. Date cu privire Ia autoritatea contractantl:

Denumirea autoriti{ii contractante ISIS,,Silva-Qentru"din Ungheni
Localitate Or.Uneheni
TDNO 10036090098s 1

Adresa Or.Ungheni,str.A.Cosmescu I
Numir de telefon 023627106
Numir de fax 023627106
E-mail oficial silvacentru(Eramb ler.ru
Adresa de internet

lr::;;"" 
de contacf (nume' prenutne' relefon' e- Grigore Talmaci, 069615682

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

ftpul procedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisd
Procedura de achizi{ie repetati @uia cqz) Nr:
Tipul obiectului contiactului de actiiiigel
acordului-cadru

Bunuri v Servicii r Lucriri n

Obiectul achizifiei Autoturism de teren
Cod CPV 34100000-8
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (tn cazul apliidrii altii
proceduri decdt I icitayia deschisd)
Procedura de atribuire (se va idlQ dl" 

"sdr"lp o r I al ulu i g uv e r n am en t al www. mt end er. gqv. md)
Nr ocdq-b3wdp 1 -MD- 1 658994410932
Link-ul: www achizitii.md
D ata publicdrii:28.O7 .2022

Platforma de achizifii publice utilizatl v achizitii.md; I e-licitatie.md; n yptendermd

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

vDa nNu
Link-ul c[tre planul de achizigiipublice publicat
http://unsheni.silvicultura -md/l ih nhn?

Anun{ de intenfie publicat i"VIiV @up,A "o4
Data:
Litrl*rtt

Wil"*rmente 
specifice Ae atriUuire nAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie Elicitatle

electronicd nCatalog electronic
Sursa de finan{are nBuget de stat; nBuget CNAM; rnuget-NAS; rsunse

externe: vAfte strrse: sttrsp nrnnyii
Valoarea estimatl (tei, fdrd fVA) /4UUUU.OO

3. Clarificdri privind documenta{ia de atribuire:
(se va completa in cazul fn care aufost soricitate clarificdri)



Denumirea operatorulul economic
Expunerea succinti a solicitirii de clarificare
Exnunerea succinti a rdsnunsului
Data transmiteiii

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa fn cazul tn care aufost operate modificdri)

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

Rezumatul modificiiilor

fybljcate,inBAP/alterijloaCelor'dein are
(auoa cdz)

[Indicali sursa utilizatd Si data publicdriiJ

Term.endimitn de&p,iineid qi d'e idefe a
ofertelorprelungi't:(dnpd e@,,',';..

[Indicali numdrul de zileJ

5. PAni la termenul-limiti (data 18.08.2022, oral5:00), au depus oferta 1 ofertanfi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO .=3@a!ii/ ,

adhifiistratoi,ii
1. DAAC-Autosport S.R.L t004600024841 Hinculov Vladimir

Denumire document
Denumirea oneratorului economic

DAAC-Autosport
S.R.L

Operator
economic 2

Operator
economic 3

Operator economic
n

r:- :JocumentClebecof-!1itu-idfeta
(:9eia consmha anin:,,nrezentat. ieiieieitat. ia co;F ouxdEj

Propunerea tehnicd prezentat

Proounerea financiard Drezentat
DUAE Drezentat
Garanfia pentru ofert6
(dupd caz)

prezentat

Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, nepiezentat, iu coiespunde

Cerere de particinare Drezentat
DUAE Drezentat
DECLARATIE privind
valabil itattea ofertei

prezentat

Garantia penffu:"
sustinerea bfertei

prezentat

Specificatii de pret prezentat

Specificatii tehnice Dfezentat
Dovada inregist ii
persoanei iuridice,

prezentat

C erti fi sat de'aa.,!..b,qir:b' a
confului bancai

prezentat

Efectuarea sistemdba a
platilor "imoozitelor

prezentat

Certificatde, I ,' ,.

conformitate a calitatii
bunului

ptezentat



(Informalia privind denhmirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
docurnentalia de atribuire ;i se va consemna prin: preTentat, nepreTentat, nu corespunde (in cqzul
cdnd'documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de catificare))

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oferteifinale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se va consemna prin: ,, * " tn cazul corespunderii Si prin ,,-" tlt cazul nr"orripundern)

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

Data,''
soticitirii

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

7. Informa(ia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele soricitate:

Denumirea
Iotului

Denumirea -,1

"!"lt"::f i
economrc 5."::ffihHl'

Operator economic I
Operator economic n

Lot n Operator economic 1

Operator economic n

Denumirea operatorulu-i economic r Motivulresninserii/descalifidHriiffi ,:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [IndicayiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

PreJul cel mai scdzut tr
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pret v
Cel mai bun raport calitate-cost I
(in cazul tn care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate ;i 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 calitate-
prel sau cel mai bun raport calitate-cost)

*t



Dehumirea operatorului economic 1 Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denum re factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reeval uirii ofertelor
Modificirile operate

14. In urma examiniri, evalulrii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizigie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizi[ie publicd:

In temeiul art.7I alin. lit
Argumentare:

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn ionfoimitate cu prevederile art. 3I ai Legff nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

Denumirea
lotului

Denumirea
operatoiutui

economic :

Cantitate qi
uniiate de 

I

masura

Prefil unitar
(min rvA).

Autoturism de
teren

DAAC-Autosport
S.R.L

2 buc 739800,00 739800,00 739800.00

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi(ii:
Denumirea operatoiului

economic
DAAC-Autosport S.R.L 28.07.2022 [se specificd SU RSAP, e-mail,fax,

poSld, etcJ

16. Termenul de a;teptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este
mai micd decdt pragurile previzut e la art.2 alin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 20i5 privind achiziliile
publice

Z 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice gTsau fax n
n 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice qilsau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este
egal6 sau mai mare decAt pragurile prev[zute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 13l din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

n 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice gilsau fax I
J 76 zile in cazul netransmiterii comuniciriiprin
mijloace electronice qilsau fax I



(selectafi termenul dl"alteytare,respectat. Calculorea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3iulie 2015 privind achiziliile publici, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd tn conformitatecu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenuiui) at Codului Civil al rt"p,u'6,1ir1Moldova).

1 7. Co ntractul de achizilie/ aco rd ul-cad ru incheiat :

18' rnforma(ia privind achizi(ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tncazul in care la procedura-de qchizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a incheiatcontract/contracte pentru lot/loturi pentru care aifost ipticate criterii de dyrabilitate):

Prin prezenta date d-e seayd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru incheiereacontractului/contractelor indicate afost r::pectat (exceptbnd 
"orn* pr"r;r";d" art. 32 alin. (3) aI Legiinr' I3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile- publice 1, pr"cim ;! ca il cazul depanerii contesta(iilor qi/saurecepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost exami:inate qi sotiyiona.te.'

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lacru pentru achizilii confirmd corectitudinea desfdsurdrii proceduriide achizitrie,fapt pentru care poartd rdspundere 
"on\o1m 

pie:vederilor legale tn vigoare.



Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:
t. 1.,\t/l

N )sti zi .c ;A.u^i fuc
(N"mq Prenume) -

,A, a
L(

(Semndtura)

W



model-tip

DARE DE SE.arMA

de atribuire a contractului de a<:hiziliipublice
de incheiere a acorclului-cadruL
de anulare a procedurii de atribuire

Nr 80 din 30.09 .2022
1. Dal.e cu privire Ia autoritatea contractantd:

2, Date cu privire la procedur"a de atribuire:
Tipul proccrlurii de atribuirr, aplicate

['ror',ed rrrtl rlc'rrchizif ie re caz)'l'ipul ubiectului contractului
itch iz it;c/:rco rd u iui-cad rur

+
D

n

I'chuici si instnrrnent" spii"if,.," Ou rtr.tbrl*
rllEu qlJZ_
Sursa rlc lin:infnr.e

. P_c tt U_t1t tc_t jig 9 Ultlft_gi 
" 
t"r.t" 

" 
r;

l.oc:rlitatc --- -
lDNo
At'tr',*tu
N;t,dr,l. t"l"f* 

- 
-

i\;,i. rtc ta*-----
Ir.-!Li!q_t!l-rt_ --nrl i<sa ni. i,ii..r,ct---

1,,'),ti,uono 
dlc contact fu'ttte' prerurme, telefon, e.

Pirectia Invataminr Tiger"i siSpgllltri.Ai
Or.Briceni
1 00960 lr 000 13 i---
Str. Stefbn cel Mare38
0241-2-:29-08 

-0247-2-:26-6
contab ilritate adir e ctia(rlr""i fi'-
Danilova Olga b60560 t3 g

nCererea ofertelor d€ p,€lur lj.,itali" d"rcfr*i, +
rAltele: flndicatil

Bunuri+ Servicii n l-ucrdriE

0bic,ctul achizif ici Achizitic,narea produselo- 
"ti,*xrtr"e-i"cl",,i*ecologice subordinate DIITS Briceni

Expunerca rnotivului/ter*lrtrrl p,.tvt"d 
"t"s*;procc'dtrrii rlc irtribuire (in cazil aplicdrii"altor

,i,1,;'l;{!,irffi:tJ|*?,#,@@#-rra;a,
p u t' t t t i t r I t t i g u v c t' t t dn t e n I aI yuwvt n il enc!,e r. gov, md )

Nr: 210ei0699

: / / adtizitii.mdl ro I public/tender Ln 0 6Ct 6W
Data publicdrii: 27 .07 .2022

l!,t![gt tttiL qc s girgliL pu uice utilizrte

Procedrrra a fost inclusi in planul Oe actriiiiii
publicc a auroritir{ii contractant; 

: -_.-=i* [,ink-ul ciitre planul de achizilii publ]E, pu,blicat

Arrrrnt cle intrentie publicat iiIAAP f,Wr*l
Link-ul:
rAcord-cadru nsistem dlinamic de achizllie +f_icitrli"
e lectronicrl nCatalog electronic
+Buget de stat; neugeieNaM; .B.grt CNAS|trSri*
externe; lAlte surse: flndlicatil
1813427.2:"0 lei fara TVA1!i,]rrgE t;;t;t ilei-fdrii rvA)



(se va completa fn cazur tn care ,aufost soricitate crarificdri)

Data solicitirii clarifi cn iilor
Dcn um i rca opcratorulul*."ro"r1,,
p-.*.UltltLSl $1ccrllr 1 io'lt.ttd.ii d,, .larifica.e
r,{).unerca 

_succi nti a riispunsului
Datn translnitcrii

Q, Modific[ri operate in documentafia de atribuire:
(Se va com,oleta in cazu,l in care aufost operate modificdri)

Rez-unrntul nrodifi cnfilgtf------.-----._, ;;lIF u b I ica te in llAp/atte.i; toacef or Olelifomare
(rltrt,,l <'rrz,

Icrrncn-lim'it,i A" Offi;,* .,I d"*htd.E
oferlelor ;trelungit (dupd caz)

5. PAn,X la termenuMimiti (data 12,0g.202,2, ora 15:00), au depus oferta 5 oilertarrfi:

6' Inforrmafii privincl ofertele rilepuse qi documentele de carificare qi afe;rente.DUA.E prerzentate decitre opcratorii e,conomici:

Dcnuuril.e tlocument

.* Documente de calificare 

-

:;c vo cattsrltna prin: Ttrezentat, neprezental, nu corespunde

(lnJbrmalia privind denur'nirea docttmentelor prezentate se vtz indica ln contformitate <:u cerinlel, dindocumrenla{ict de atribuiret ;i se va consemna priin; prezentat, nepreTentat, iau co,respr4tnde (in cazulcdnd alocumenhil a.fost prezentat, atar nLt coresp,undecerinleror ae catificirei) 
-

'7, Infolrnalia privind corespunderea oferteror cu cerin(er,e soricitate:

[Indicay,i sursa utilizatd t,i d"t,, p"bli"drli

[Indicall numdrul dt ril,l

Nr.

i--
Dcnumirea operatorulut 

".o""rnta
(.D I

:Asociativ -
aominlisiraioriir\L r,rdxLtu 1014600037741 Cebotari Valerntin! | \.,u tJ il l VUl Satl

3 I SA Irrlac
4 I SRt- Spicusor

1002604000247 UrechenL Valerrian
1002604000225 Gheorshita Anshelni
10046040041245 i SRL lrtivali uriaur serglu
1 006600t1 1 01 1 2 Morari \/ictor

Documentet" c* coosEtuG oferti- -(:r:c vo consntna prin: prezenlat, niprezentat, n,u 
"orespuiiel

Propunerea te hnicd
Propuneleafirranciard

Garanr|ia penlru ofertd



Denumirea Iotului

Plorlrrsc I-actate
Pan ificatie

Ounurrr i"u*
operator.ului

econonric

Pregul
ofertei ,

(fiira rVa)x
l"'ril,"'
$i unitate

rle mIsur5 .

::i

b,ri*.f ,rno.r'"u'
cu cerirrfele de I

calificare

SA Inlac 644781.03 1- -F5l(L Spicusor r I 1000.00
Pestr: i- -F

..lr
brilL Baguett€) 73'+23.07 +\-arn e SRI, N li_D.^,{ 6215158.75

9ryF,e
+ l-

66i3893.7 s
r.tme 1-LL- untversal:oop 590079.80 + 1-

x' In ccrzt'tl t'riliztirii licit,giei electt,onice se vq ,indica prelul oJbrteifinale

'::/:,:,[:,'1,:':,,'::::X,,ri:,:y::o''':: :::,:iLl !:I',:*,*!" si "cere,;punderea cu sp,ecincatiitettehnrict: ", set ve consemn,a prin: ,,-f ,' t, ,orrt"L;r;;;;;l;;:;;O:;" ,,t-i'rt;'O;::r,;::"tl:;r';;rl:rriirrr'8' Pentfru erucicrarera unor necrarititi sau c,onfirmarea unor date ;rrivimd cor,espullderea ofertei curccrinfele stabilite in documenta{ia de attiuuire fincruriiv lustincarea prefului anormal ae scrzut) s-a solicitat:

9. Ol'crtanlii respinqii/descalifir:ati:

ratorului economic

10. Modalitatea de evaluare a oiflertelor:
Pentru llecare lot +
Pentru rnai ntultc loturi cr.rmulate n
Pentru toate loturile
Alte linritiri privind numiirul de loturi care pot li atribuite aceluiaqi ofertant: [IncticaliJ
Justifi'area deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

ll, Criteriul de atribuiire aplicat:

Pre{ul cel mai scdzut *
Costul cel mai scdzut n
Ccl mai bun rapofi calitate_pref n
Ccl mai bun raport calitate_cosi I
(in cazttl tn csre tn cadrul procedu;'ii de atrib.uilre stmt aplicate mai multe criterii de atribuire, se v(.trindica toate c'rileriite de a'tiibuire aplicate si dentumirea loturilor aferente)

12. lrrlbrnrafia privincl factorii der evaluare apllica{i:
(se va comple'ta pentru lo'turile care au fost atrlbuite tn baza criteriilor; c,el mai bun rapttrt calitate:-prel .sau cel mai bun raport calitate-cost)

Dala
_ solir:itirii
24.08.2022

Operatorul 
".ono,nic Inlormafia solicitatl Rezm atul rispu.nsului ope"at"..,l,rt

:---
:__

:-_-

scrls0are
24.08,2022

scrls0are
24.08.2022
24.08,2022

Lv uttrYEIittultc00D
SllL Baguette

scrts()are
scrts0are

/.t+.u6,,lull SA Inlac SCfls0,afe

Motivul respi qg.riji/d"r*nlifidirii



Factorii de evaluare

13. ilcevrrluurea ol'ertelor:

Valoarea din oferti ?unctajul caicuiart

1544781.03
RIL Nivali-prod

t126158.75

73423.07
Rl- Spicusor r 11000.00

Universalcoop Briceni t258973.55

(Se va 4nclusiv in cazur iin care oJertere aufost reevaruate repetat)

NI ot i',' u t r.eer-al uRriilErtr:lor
Modificlrile oDcrate

to' 
fiJ:,"t" 

cxaminiri, evaluirii qi comparirii oferteror ,r.pur. i" .oo".t ,-.l*, * -*il.;
AtribLri rea c'nt.actului d* achizilier 4nclus/acor,cului-cadru:

Anularea proceclurii de achizilie pulllicd:

in tenrr:iul afi.71 alin. lit
Argunrentarc:

Denumirca lotuiui

l

L,egUll)C

;-*-*
L fupe

P;;;in'cntie-

Dernumirea
operratorului

economic

Cantitate gi
unitate de r

.*oie :

Pfe{fl inclgsi,
(fdrn TVA)

Plieful total

lfu"u luo,.
5901079.80

Pretrit totert
(inclirsivr: ,

_ TVA) .

693520.00
CC
Univr:rsalcoop
CC
Universalcoop 668893.75 893J7g.go

SRL lSpicusor
111000.0t)
73423.07 

_

626158.7li

1r 9863.00

Lante

Lactate:

SRL lBaeuette
88i102.00SRL Nivali

Prod 75;1390.50

SA Inlac
64478I.0:l 707696.00

: lITl:''i "I'1liit"l'::''"T':j.'rye deciziile grupurui de lucru lpentm;r*
Dc n u rn i rea operatoiuiui

economic
Data rfransmiterii M,odalilateu .t ; tranlir.it"I:

sru, baguette
CC Universak

vo.zvzL e-mail
24.fig',rn)',

SA n Ia,:

SRl. Nivali-procl
SRL Spicusor.

e-malI
,L+.Vd,ZUlZ e-maill
z'+.tt6.zuzz
2,4.08.2022

e-maill
e-mail

(lnformarca operatorilor erconomici implicali tn procedura cle atribuire derpre deciz:iile grupului d,:zILtct'u pt?ntru achizilii se re,lizeazd i'n ionfimitite ,i prrrrarrile art. 3I cti Legri nr. l3l din 3 iuli,:t20 I 5 pr it'ind achiziliite pultlice)



I6 zile in caal transmiterii comu"rcArii Drin
1qij.!5race electronice gi/sau faxn - r

n 11 zile i"."^,l r;t 
"*rit*iiionr*ri"drii p"i;

s{&,ace electronice qi/sau faxn
! 11 zile in cazul tnrnsmit..ii 

"r**ic6rii I"i"mijloace electronice si/sau faxr

l,,l,6 
rtl",in cazuhretransr"iterii corn"ni".d.iip.i;;

mijloace electronice si/sau faxl
(selectcr{i termenul d3.a:;le1ttare ,respectat. C<tlcularea termenelor previizute de Legea nr. l3I dln 3iulie 2015 prit'ind achizlsiiie pubtici, inclusiv a termeneiotr de a;teptare, se efectue,zd ttt conJbrmirtatecu prevederile TITLULUI IV Capitolul I(clalcularea-Termenulul ar Codu,lui civit al RepubliciiMolalova).

I 7. Co n tractul de achizilie / acord ul_cad ru incheiat:

18' Informafia privind achizifii p'ublice durabile (achizifii verzi)(rubrica d,otd se comp,letea:zd cloar inccrzul in care la procedura-de archizilie pubti<:a iufost ipti,:ate crrterti de tlurabilitate ;i s-cr lncheiatt:rtnlroct/corttracte p<zntru lot/lctturi pritru 
"",r, 

aifost ipliicate criterii de durabilitate):

Denumirba
operatorului

economic

In

,r9p
nn
der
efl:
Cu

"upital
aut 

l

oht 
,l

'om/.,j

r.,., . ,J

NumIrul

contractului/acord ulu

l::,
,t'

t1:'n",

natunint,
. ate:nl
contrr,rct
uiui/qcoil

duluri-.
cadru ,

^L ].\l VALI
I'ROD

SRT, SPICIJSOR

Sr\ INLAC

-_-_*-rc
LINIVERSALCO

OP

Nr.80
30.08.202:.2

1 s000000-
8

626158.',,75 7513i90.50
?1 1) )nJ L.L-..1_V

22
Nr.81 30.08.2022 150000rC0-

8
l I 1000.00 1198i63.00 31.12.":,t0

22
Nr.82 30.08.2022 I 5U00000-

8
644781.Ct3 7076,96.}rJ 31.12.i:!.0

22
Nr.83 30.08.2022 1 5000000-

8 1258973.55 1587090.0
0

88102.00

31.12.2t::"0

22

3t1L,j0
22

)J{ L,

Bz\GUlrT'fE
Nr,84 30.08.202'2 1 s000000-

8
73423.07

(indicalisuma cu TVA),



Codul CPV al lorului/tb
de dur:rbilitate:

Crileriut de atri buirerpi
fostaplicatecrrlerii de d

y"le''.l1tr1 y;li*:F Prelul cel mai scdzut +

Costul cel mai scdzut tr

Cel mai bun raport calitate-prel a

Cel mai bun raport calitate-cost a

Prin prez,enta clore de
c o n tr act ul u i/co nt rac telor
nr. I3I din 3 iulie 20IS
re ce p( i o tr dri i rap o artelor

Prin prezantu dtre cle sea
de uchizitrie, fapt pentra c

Conductorul grupului

__. Stirbu Viralie
(Nume, pre

seamd, grupul de rucru decrard cd termenur de agte.ptare pentru tnchei$reaindicate afost respectqt (exceptdnd caz;urile prevdzute'ai'irt.-.tz arin. (3) at regi,privind achiziliite pablice ), precum Ei ca il cazul depllyrrir 
"oorrrroyiilor Eilba)le monitorizare, aceastea aufost exayninate qi solulianate.

nd' grup( de lucru pentru^achizilii cttn/irmd corectitudinea deqfdsurdrii procedariive poartd rdspundere conform prevecteritor tegftqtn ,igoi;i.'-.
/t

ie lucru pentru achiziii: I /
| /.)(r/

tume)

ll L.sil
il
V

tnchei$rea
3) al Legii



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru

Nr. y Ş f/2 2  din 2- 2-

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorităţii contractante Serviciul de Informaţii şi Securitate al RM
Localitatc Mun. Chişinău
IDNO 1006601000439
Adresa bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 166
Număr de telefon 022239391
Număr de fax -

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

SIS SIS

11. Date cu privire la procedura dc achiziţie:
Tipul procedurii dc achiziţie NFPP
Obiectul achiziţiei Servicii de locaţiune a circuitelor de 

comunicaţii special pentru anul 2022
Cod CPV 64210000-1
Valoarea estimată a achiziţiei 484 320,00
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.aav.md)

Nr. 202124899
Link-ul: -

Data publicării anunţului dc participare -

Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunţul 
respcctiv (după caz)

III. Date cu privire la contractul de achiziţie/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziţic/acordului-cadru Servicii
Contractul dc achiziţie/acordul-cadru se referă 
la un proiect şi/sau program finanţat din 
fonduri ale Uniunii Europene

Nu

Sursa de finanţare Buget de stat
Data dcciziei dc atribuire a contractului dc 
achiziţie/ acordului-cadru

23.11.2021

Denumirea operatorului economic SA Moldtelecom
Nr. şi data contractului de achiziţie/acordului-cadru Nr: 573/21

Data: 24.12.2021
Valoarea contractului de achiziţic/acordului-cadru Cu TVA: 581 184,00

Fără TVA: 484 320,00
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuţie 31.12.2022

IV7. Date cu privire la modificările neccsare a fi efectuate:
Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului □

Majorarea valorii contractului □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare □
Modificarea termenului de valabilitate □

Temeiul juridic Art. 76 alin. 7 al Legii nr. 131 din 03.07.2015
privind achiziţiile publice;
pct. 12.2. din Contractul nr. 573/21 din 24.12.2021

Creşterea preţului în urma modificării (după N u se aplică □

1

mailto:sis@sis.md
http://www.mtender.aav.md


caz)
Modificarea anterioară a contractului dc 
achiziţii publice/acord ului-cadru (dupucuz)

Nu □

Alte informaţii relevante -
V. Descrierea achiziţiei înainte şi după modificare:
Ca urmare a suspendării temporare de prestare a serviciilor de locaţiune pentru două circuite 

(920116) şi (924520), s-au făcut economii la acest contract. Astfel, se propune de a micşora 
contractul cu 34 714,84 lei cu TVA. 
în urma modificărilor, valoarea contractului va constitui 546 469,16 lei cu TVA.

VI. Descrierea circumstanţelor care au făcut necesară modificarea:

Ca urmare a suspendării temporare de prestare a serviciilor de locaţiune pentru două circuite 
(920116) şi (924520), s-au făcut economii la acest contract. Astfel, se propune de a micşora 
contractul cu 34 714,84 lei cu TVA.

VII. Rezultatele examinării:
în baza deciziei grupului de lucru nr. /22 din ZQ . .2022 privind modificarea contractului 

de achiziţie a fost încheiat acordul adiţional privind micşorarea valorii contractului după cum urmează:

Denumire
operator
economic

întreprinderea: 
Cu capital autohton/ 

Cu capital 
mixt/asociere/

Cu capital străin

Nr. şi data acordului 
adiţional

Valoarea modilIcărilor (după caz)

Fără TVA Inclusiv TVA

SA Moldtelecom Cu capital autohton
^ н / л  Z- •? s .0 g .2 i

- 28 929,03 - 34 714,84

Valoarea finală a contractului va constitui 546 469,16 lei cu TVA.

Adjunctul preşedintelui grupului de lucru: 

Serghei DULGHIERI

\*л o  f c X  1
Agenţia Achiziţii Publice: тип. Chişinău, şos. Hînceşti, ЩЫ1У^^^2ит203^Щ^9Ш-820-728; 
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md >  ̂ # "yâs
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor: тип. Cf^îjtm ^bsLŞt^^tel Mare şi Sfânt, 124 et. 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@amc.mdrwwWSmc^md
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Dare de seama 

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

 

Nr. 1 din        29.08.2022  .    
Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria comunei Ucrainca 
Localitate Satul Ucrainca, r-nul Causeni 
IDNO 1007601003781 
Adresa s. Ucraincai, r-ul Causeni, RM 
Număr de telefon 0243 71-2-36, 067221177 
Număr de fax  
E-mail oficial  ucrainca@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, 
telefon, e-mail) 

Crivoi Ludmila 067227799, ucrainca@mail.ru 

Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări + 

Obiectul achiziției Amenajarea parcului public din satul 
Ucrгainca raionul Causeni(Pavare) 

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

 

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

 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1658728122031 
Data publicării: 25.07.2022 

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

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

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

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data: 
Link-ul: 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 353106.00 lei 
 

http://www.mtender.gov.md/


Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

Până la termenul-limită (data 15 august 2022, ora12:00), au depus oferta 3  ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. S.R.L. IDEAL CRISLUCI 1020608000025 Dilan Valerian 
2. San Construct Grup SRL 1011600024117 Gandrabur Oxana 
3. Provladina Construct 1013600019838 Susarenco Ion 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

S.R.L. 
IDEAL 

CRISLU
CI 

San 
Construct 
Grup SRL 

Provladina 
Construct 

Operator 
economic 

n 

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

Propunerea tehnică prezentat Conform 
SIA RSAP 

Conform 
SIA RSAP 

 

Propunerea financiară prezentat Conform 
SIA RSAP 

Conform 
SIA RSAP 

 

DUAE prezentat Conform 
SIA RSAP 

Conform 
SIA RSAP 

 

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

DUAE prezentat    
Oferta  prezentat Conform 

SIA RSAP 
Conform 

SIA RSAP 
 

Devizele de cheltuieli prezentat Conform 
SIA RSAP 

Conform 
SIA RSAP 

 

Grafic de executare a lucrarilor prezentat Conform 
SIA RSAP 

Conform 
SIA RSAP 

 

Informatii generale despre ofertanti prezentat Conform Conform  



SIA RSAP SIA RSAP 
Declaratii privind experienta similara prezentat Conform 

SIA RSAP 
Conform 

SIA RSAP 
 

Declaratie privind lista principalelor lucrari 
executate in ultimul an de activitate 

prezentat Conform 
SIA RSAP 

Conform 
SIA RSAP 

 

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

prezentat Conform 
SIA RSAP 

Conform 
SIA RSAP 

 

Declaratie privind dotarile specifice, utilajul 
si echipamentul necesar pentru indeplinirea 
corespunzatoare a contractului 

prezentat Conform 
SIA RSAP 

Conform 
SIA RSAP 

 

Declaratie privind personalul de specialitate 
propus pentru implimentarea contractului 

prezentat Conform 
SIA RSAP 

Conform 
SIA RSAP 

 

Aviz de la Agentia Supraveghere Tehnica prezentat Conform 
SIA RSAP 

Conform 
SIA RSAP 

 

Informatie cu privire la obligatiile 
contractuale fata de alti beneficiari 

prezentat Conform 
SIA RSAP 

Conform 
SIA RSAP 

 

Certificat de atestare tehnico-profesionala a 
dirigintelui de santier 

prezentat Conform 
SIA RSAP 

Conform 
SIA RSAP 

 

Certificat privind lipsa sau existenta 
restantelor la bugetul public national 

prezentat Conform 
SIA RSAP 

Conform 
SIA RSAP 

 

Certificat de calitate a materialelor folosite 
la executarea lucrarilor 

prezentat Conform 
SIA RSAP 

Conform 
SIA RSAP 

 

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

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lot 1 SRL IDEAL 
CRISLUCI 

295511.28 lucrare       +    + 

San Construct 
Grup SRL 

312102.50 lucrare    

Provladina 
Construct 

336273.73 lucrare    

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

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 

16.08.2022 SRL IDEAL CRILUCI Nu este clara pozitia 
nr.9(Form.3) 

Norma de deviz DE11A 
conf.standartelor 

Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

 Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: 
__________________________________                 

Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

 

 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 



 
Denumirea lotului  Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură   

Prețul 
unitar  
(fără 
TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul 
total 

 (inclusiv 
TVA) 

Amenajarea parcului 
public din satul Ucrainca 
raionul Causeni 

SRL IDEAL 
CRISLUCI 

 
lucrare 

295511.28 295511.28 354613.53 

 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL IDEAL CRISLUCI 18.08.2022 e-mail idialcrisluci@gmail.com 
San Construct Grup SRL 18.08.2022 e-mail sanconstruct.grup.66@bk.ru 
Provladina Construct 18.08.2022 e-mail provladinaconstruct@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) 

 

 

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

 

 

 

 



Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprin
derea: 

Cu 
capital 

autohton
/ 

Cu 
capital 

mixt/asoc
iere/ 
Cu 

capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 
contractului/a

cordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

SRL IDEAL 
CRISLUCI 

 Nr.14 din 
29.08.2022 45200000-9 295511.28 354613.53 31.12.2022 

 

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

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

      

 

           Presedintele grupului de lucru:                                                Macovei Tamara 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



















DARE DE SЕАМД

Nr. 12 din 29.08.2О22
1. Date сч рriчirе la autoritatea сопtrасtапttr:

de iпсhеiеrе u ч.о.счБl-.чБ
de anulare а procedurii de аtriЬчirе

Рrimйriа mЙББББi бПеi
mчп. Оrhеi

str. V. Маhч 1б0 мБ-зsооNчm5r de telefon
02з5-2276,|Num5r de fax

4{деqа de internet
реrsоапа d
mail) NataliaManoli@

Tipul рrосеБrii dБ аtriЙЙГi."t"

Tipu| оЬiесtчlul сопЙсul,л d. ЙЙе/
acorduIui-cadru
Obiectul achizi.tiеi Constructia *

din str. Vasile Mahu lЗ8, muп. оrhеi 
' г-'-

Ехрuпеrеа -otivuI;Ytemeiul.rt p.lrфrd
аIе€еrеа procedurii de atribuir" Й ,,ii
i|!_i:::i!, "lr, proceduri аr"а,' ii"i,oiio

рrосеdчrа аей
cadrul portalului guu"rno.,riio-t

Data рuЬIiсёrП: Б,Оl ЭОzzPlatforma de achizitii рuЫiсе utilizЙ п e-licitatie.md; Е yptendЫrnd
Рrосеdurа а fost inclusй in planul de
achizi{ii publice а autoritй{ii contractante

11т"t Ое intenlie@
caz)

Link-ul:Te!_nici ýi -Йýtr;;Й; sp;"lfi". d.аtriьчirе
electronicй пСаtаlоg electronic

Sursа de fiпапtаrе пBuget d
ехtеrпе; аШе sчrsе: Buget localYaloareae@i
961 l94,00 н

Date сu privire la рrосеdчrа de atribuire:



3. Сlаrifiсiri privind documenta{ia de аtriьчirе:
(Se va completa iп cazul iп care aufost solicitate clarфcdri)

4. Моdifiсйri орегаtе in documentafia de atribuire:
(Se va completa iп cazul iп care aufost operate modificйri)

5. Рýпй la termenul-|imitli (data 08.08.2022 оrа12:00), au depus oferta ! ofertan{i:

6' Informafii privind ofertele depuse Ei documentele de calificare qi aferente DUлЕ о";;;c5tre ореrаtоrii economici:

Data solicitйrii clarifi 
"i"t'* l0.08.2022

Dепum irea ор.r"tоЙl,ri 
".оnЫБ " Strongboss СопstruЙЪКtЕхрuпеrеа .u"Йrrtа u БП.itа.it d" сЙrlfi сr* Justificarea р

prezentatб in cadrul procedurii de achizitieB*pun"".u .чЙЙГ" 
"5rр"л-rl"i Conformsc.iso.@

Data transmiterii |2,08,2022
Data soI icitI rii сlаrГlсi riIоr
Dепчmirеа орегаtоrчЙi есопБЙБ " Strongboss Construct'ýRLЕхрuпеrеа succintй а solicibii ое cla.iГrc.,a,re certificatulul а"

specialiqtilor gi muncitorilor specializali репtrчеfесfuаrеа de luсrёri la instalatiile iпiч.trы !"riculoaseсопfоrm avizului пr.2l82/22 din 15.06.2022 eliberat de
}Ben|o репtrч Supraveghere TehnicЁ la ехесчtаrеа
lчсrёrilоr сопfоrm caietuйi de sarcini pct. б.l.t Refele
de gaze exterioare AGEЕхрчпеrеа succint5 а йБцБчй Conform scrisoгii пiббЕn ЙйЭб22Data transmiterii

Rezu matul modiflcnrilo;
Publicate in ВаГrаПеffiЙb. а. t"f".""* [Iпdicayisursaut@
Теrmеп-limitй de depun"""ýЬ"ЬБ." u
оfеrtеlоr prelungit (duрd caz)

[Indicasi пumаЙl d",iЦ

Nr. Dепчmirеа ope.ato"uБl eco"omtc IDNo Asocia{iil
яdmiпiсfrоfл-ii

1 ,rýtrОПgDоSs Uопstrчсt'' SRL 1019606005017
2 ,,АМ Sisteme'' SRL lvretnlc tlena

lUlUбU00435l7 меrеасrе Апdrеi

Dепumirе document
Dепumirеа ореrаtоrчl"i е"

Documentel. .u .оr,.tituБlББ

Lntentia de partic iЙБliБdruШ.r*fiПdе achizi
пеrеа financiarй

DUAE
Gаrапtiа репtru оГеrtа

Dосumепtе de calificare
Se уа с,опsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtасrаfiс de еiъБййт lймriБi

пеrеа valabiliйtii ofertei ru о duratЁ de 60 de zile
Informa{ia privind i inirea оЬligаliilБidБiаИ а



impozitelor, taxelor ýi contributii@
Ultimul rароrt financiar vizat gi tпrеgБtrаt Се organeb
competente

prezeпtat prezeпtat

Declaratie privind ехреriеп{а similarй а ореfаtоrч'чi
economic in domeniul de activitate аfеrепt obiectului
contractului се urmемi а fi atribuit

prezeпtat prezeпtat

Declara{ie privind lista principateiffi
ultimul ап de activitate

prezeпIat prezeпtat

DесlаrЩiе privind dotirile specifice, utilajul 9i eйiyarrre,ntul
песеsаr репtru indeplinirea corespunzйtoare а contractului

prezeпtat prezeпtat

Declara{ie privind personalul de specialiИte propus pentru
implementarea

prezeпtat prezeпtat

Lista subcontractan{ilor qi partei@
sunt indeplinite de acegtia

prezeпtat prezeпtat

Informatii privind asocierea preZeпtat prezeпtat
Angajament te( sustinltor financiar preZeпtat preZeпtat
Anga.lament privind sus{inerea tehnicй Ei profesionalб а
ofertantului/grupului de operatori economici - dupб caz;

prezeпtat prezeпtat

Declaratie tеr[ sustinйtor tehnic prezeпtat рrеzепlаt
Declaratie te( sus{inйtor profesional prezeпtat preZeпtat
Aviz pentru partic
domeniul construc!

раrе la licita{iile publice de lчсrбri din
ilor Ei instala{iilor

prezeпtat prezeпIat

confi rmаrеа identiti{ii benefi ciarilor efectivi Ei пеiпсаdrаrеа
acestora in situalia condamnйrii pentru participarea la
activitati ale unei organiza{ii sau gruрЁri criminale, pentru
coruptie, frачdё gi/sau sp5lare de bani
Реrsоап6 juridicё inregistratй in Republica Moldova prezeпtat preZeпtat
Declara{ia privind perioada de garanfie аiчрrа Ьсrаrih се
conýtruc{ie

prezeпtat prezeпtat

certificatul de atestare tebnico@
ýantier iп domeniul construc{iei

prezeпtat prezeпtat

Demonstrarea accesului la personal/un organism tehnic ф
specialitate, саrе sй garanteze asigurarea unui control al
calitatii

prezeпtat prezeпtat

(Iпforma|ia priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdica tп conformitate cu сеriп|еlе diп
dосumепtа|iа de atribuire si se va сопSеmпа рriп: prezeпtal, перrеzепtаt, пч соrеsрuпdе (iп cиul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пч corespuпdeceriп|elorie calificare))

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

Dепчmirеа lоtulчi
Dепumiгеа

operatorului
есопоmiс

Pre{ul ofertei
(йrа ТVА)*

Cantitate qi
unitate de
misurй

Соrеsрчпdеrеа
cu сеriп{еlе de

саlifiсаrе

Соrеsрчпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice
Constructia centralei
tегmiсе autonome
репtrч grldinita пт.4 din
str. Vasile Маhч 138,
mun. оrhеi

,rStrongboss
Construct"
SRL

776 510,00
1 ЬuсаtД

+ +

,rАМ
Sisteme"
SRL

87 5 41,7 ,29
+ +

* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se ча iпdiса pre|ul oferteiJinale



(IпfоrmаУiа priviпd "Corespuпderea сч ceriп|ele de calilicare'' si ''Cot
tеhпiсе " , Se va сопSеmпа prin: ,, * '' tп cazul со,r;;р;;;;;; {i prin ,, - ''

8, Репtrч еlчсidаrеа чп_оr neclaritifi sau сопfirmаrеа uпоr date privсегiпfеlе stabilite in documentalia de аtriьчirе rin"lurinlu.tificarcа solicitat:

,еsрuпdеrеа сu spe,
iп cazul песоrепрu
,ind соrеsрuпdеrеа
la pre{ului апоrmаI

ca|iile
rii)
rtei сч
scйzut) s-

Data
solicitirii

Ореrаtоrчl
economic

Iпfоrmа[iа solicitЛa Rezmatul r5sрчl
ореrаtоrчlчi есо

sului
tomic

l0.08.2022
,rStrongboss
Construct'' SRL

JчьLtlluагеа ргеЩlul апоrmаl de scйzut la
oferta prezentati in cadrul procedurii de
achizitie

Сопfоrm scrisorii пr.0
12.08.2022

l din

l5.08.2022 ,rStrongboss
Construct'' SRL

I uenlTlcafulul de atestare tеhпiсо-
рrоfеsiопаlё а speciali;tilor 9i
muncitorilor specializati pentru
еfесtчаrеа de lчсrёri la iпЪtаlаliilе
industrial periculoase сопfоrm avizului
w.2l82l22 din l5.06.2022 eliberat de
Agen}ia pentru Suрrачефеrе Tehnicй la
executarea luсrйrilоr сопfоrm caiefului
de sarcini pct. 6.1.1 Retele de gaze
ехtеriоаrе AGE

conform scrisorii п
17.08.2022

.0б din

9. Ofertan{ii respin;i/descal

й
ficati:

MOtiVul rеsпiпgеrii/rlрsr.я lifinБ rii

,,Strongboss Construct' SRL

C9$orm I-"gi
achiziliile publice Art22 pct.3 lit.(a); irt.З t pct.S
lit.(a),(b),(c) operatorul есЪпоmiс nu а aepu. ia
documentatia de calificare cel putin чп сопtrасt dc
luсriiri similare (construcfia съпtrаlеi tйБ реgaze suрrаtеrапе sub presiune medie) а сёrчi valoar
sё пu fie mai miсё de 75о/о din valoarea viitorului
contract .

10. Modalitatea de ечаIчаrе а

репtrч fiесаrе lot *
pentru mai multe loturi cumulate
репtru toate lofurile п
Alte limittrri privind пчmёrul de lr

Justificarea deciziei de а пч atribu

11. Сritеriul de аtriЬчirе aplicr

Рrеtчl cel mai scizut *

costul cel mai scizut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre{ п
Cel mai bun rароrt caliИte-cosi п

(iп cazul iп care iп cadrul procea
iпdiса toate criteriile de atiibuire

12. Informafia privind factorii,
(Se va completa репtru loturile сс
pre| sаu cel mаi Ьuп raport calitat,

оfеrtеlоr:

Е

сfuri саrе pot

Li contractul р

rt:

|urii de atribt
aplicate qi de

de ечаlчаrе а;

re au fost at
e-cost)

fi atribuite aceluiaqi ofertant: PпdicayiJ

ю loturi:

ire suпt aplicate mаi multе criterii de
, пum i re а l о t ur i l or afe re пtе)

plicafi:

ribuite iп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport

,ý( чоr

4



tr'actorii de ечаluаrе vаlоаrеа din оfеrtй
ratorului есопоББl

Denumire fасtоrл
Denumire factorul п

luieconomic rr
Dепчmirе factorul l

Motinul .e"nalu5iii оБпеlо.

Dепumirеа lotuй cantitate
9i unitate

de
mйsчrй

Рrе{ul total
(frrй ТVА)

Construc{ia сепБаНtЙББ
Мопоmе pentru grЁdinita пr.4
din str. Vasile Маhч 138,
muп. оrhеi

875 417,29

Incazulincareval@
т1t :f| d",ч n;arylil9. prevйzute la ап. 2 uiln. tзl
:l.*чl пr. l3l аiпЪ iutiЁ 20l5 privind 

"ЙЙiрrrБ
.,;---------LJ l I zlle tn cazul пеtгапsmitегii

electronice gi/sau fax пIn cazul in саrе valoareffi
egalё sau mai mаrе decбt pragurile prevazuie laarr.2
alin- (3) al Legii пr. l3l din iiuti" )Ors p.luind
achizi}iile publice

trllzileincazffi
mijloace electronice qi/sau fax пП16zilein@

electronice gi/sau fax п

l3. RеечаIuаrеа оfеrtеlоr:

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

'n1Н;,."еxаmintrri,evаIuйriigiсompаrйriiofertеiordepusе''й
Atribuirea contractului de achizilie publici/acordului-cadru:

Апчlаrеа рrосеdчrii de achizilie publicё:

in temeiul аrt. 7l alin. lit

Аrgчmепtаrе:

(Informarea operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile 
1lucru репtru achizi|ii se realizeazd tп io,пP'rmrtite 

"" 
pr""r}irit, art. Зl al Legii пr. 1зI2015 priviпd achiziyiile publice) i

Б, [пfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de lчсru pentru actrizifl

lб. Теrmепчl de aqteptare репtru iпсhеiеrеа contractului:

ide
3 iulie



(Selecta|i tеrmепul d?.a!t:!tare respectat, Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. tзI diп 3iulie 20I5 рriviпd achbiyttie publice|, rпсiusrч а furmепеlоr de цtеуtаrе, se efectueazd iп cotфrmitate";"r;л,;i:rilе TITLULUI ir/ CaPitolul I (Calcularei-Trr^'rnuiui) al с"kiifёiril al Republicii

17. ContractuI de асhйifiе/асоrdчЬсаdrч incheiat:

18, Informa{ia privind achizifii publice dчrа,Ьilе (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar iпcazul tП care la procedura.de achizilie publicd йrr:' irыi;;|"'"iuu'' de durabilitate si s-a tпcheiatсопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi реiПч care oi7ort iplicate criterii de durаЬilitаtе)з

рriп рrеzепlа dare de sеаmd, grupul de luсru declard cd tеrmепul de aýteplare репlru incheierea conlracluluihontraclelorittdicate afosl respectat (exiepiaпa_"ii"ii, io"bute de art. iziii,{'вl at tegii ii.,I;;;;; з iulie 2015 priviпd
#:!:':":i:Y:r!r{,-i!I r'j,,if"::;;;i 

i')un'"ii contestaliiloi sibau recepyioпdrii rapoartelor de moпltorizare,

рriп рrеzепlа dare de *у,d, grupul de lucru репtrч achizi|ii сопfirmd corecliludinea de,fapt репtru care poartd rdspuiari, ,";I""^;;;;rfurilor legale iп vigoare. /
de achizilie,

Сопdцсйtоrчl grчрчlчi О2т репtru achizi(ii:

/a."ri,rэ 2у-лz>,ц. '
(Numе,

Nцmбrul
gi data

сопtrасtului

Теrmеп de
vaIabilitate al

contractului/aco
rduIui-саdru

29.08.2()22 875 417,29 1 050 500,75 з|.122022

Ач fost aplicate criterii репtrч achizi{ii pubtice durabile (achizi{iiчеrzi)?

YlIguI:u de achizifie сч ТVА din сопtгасt/ contracte аlоtului/lоturilоr репtrч саrе аu fost aplicate criterii dedurabilitate (lei MD): (iпdiсаУi ,u.o 
"u 

ТIrД1

codul Срv al lotului/loturilor репtrч саrе аu fost ap'icate criteriide durabilitate:

criteriul de atribuire репtrч IоtчIлоtчrilе репtrч саrе ач fostaplicate сritеrii de dцrаЬilitаtе: Pre|ul cel mai scdzut Е

costul cel паi scdzut D

Cel mаi Ьuп raport calitate-pre| о
Cel mаi Ьuп raport calitate-cost п

6

(DA/NU)
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