
DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizifii publice t
de incheiere а acordului-cadru п

de anulare а procedurii de atribuire п

Nr. 2106184б din 28.08.2022

1. Date сч рriчirе la autoritatea contractanti:

Dепumirеа autoritйtii сопtrасtапtе Direc{ia educatie, tineret qi sport sec. Ciocana
Lосаlitаtrэ Mun. Chiqinйu,
IDNo l00760l009565
Adresa str. Alecu Russo 57
Numйr de telefon 022 499 66|
Numйr de fax 022 499 66l
E-mail oficial detsсiо сanaachiziti (E mail. ru
Adresa de internet http ://detsciocana. educ.md/
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
е-mаil)

Вrаgа I./Chirila А.

2, Date сч privire la рrосеdчrа de аtriЬчirе:

Tipul рrосеdurii de atribuire
aplicate

tСеrеrеа ofertelor de preturi пLicitalie deschisё пAltele:
IlпdicatiI

Рrосеdчrа de achizi{ie rереtаti
(dupd caz)

Nr:

Tipul otliectului contractului
de achizilie/ асоrdчlчi-саdrч

Bunuri f Servicii п LucrбTi п

Obiectul achizifiei Calculator qi Imрriшапtе репtru institufiile subordonate DETS
sectorul Ciocana апu| 2022

Cod СРV 30200000-1
Ехрчпеrеа motivului/temeiului
privind alegerea рrосеdurii de
аtriЬчirе (tп cazul aplicdrii
aItor proceduri decdt licita|ia
deschisd)
Рrосеdurа de аtriЬuirе (se va
iпdica diп cadrul portalului
$uv€rпаmепtаl
wwту.mtепdеr.gоv.md)

Nr: 21061846
L iй-чl : http q : l l achizitii.md/ro/public/tender/2 1 0 б l 8 4 б l

Рlаtfоrmа de achizi{ii publice
utilizat5
Апчп{ dc: inten{ie publicat iп
ВАР (duрй caz)

Data:
Link-ul:

Tehnici qi iпstrчmепtе
specifice cle аtriЬuirе
(duрй caz)

пАсоrd-саdru пSistem dinamic de асЬ@
пСаtаlоg electronic

Sursа de 1Ппап{аrе lBuget de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS; пSursе externe; п
Alte surse:

vаlоагеа estimatб 1ei,ldrd 396 417,00MDL
1

Data public бtii 17 .08.2022

l achizitii.md; в e-licitatie.md; п yptender.md



ти

3. Сlаrifiсiri privind documenta{ia de аtriЬuirе:

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

4. Modificiri operate in documenta{ia de аtriЬчirе: Nu se арliсй

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

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

Data solicitirii clarificйrilor Conform SIA RSAP
Dепчmirеа oреrаtоrчlчi есопоmiс
Ехрuпеrеа succinti а solicitёrii de
сlаrifiсаrе

Conform SIA RSAP

Ехрчпеrеа succinti а rйsпuпsчlui Сопfоrm SIA RSAP
Data traпrsmiterii Сопfоrm SIA RSAP

Rezumatul modifi сirilоr Сопfоrm SIA RSAP
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (dupd caz)

[Iпdicayi sursa utilizatd si data publicdriiJ

Termen-limitй de dерчпеrе pi deschidere а
ofertelor prelungit (dupd caz)

Сопfоrm SIA RSAP

5. Рiпй la tеrmепцI-Iimitй (data data 25.08.2022rora 15:00), ач fost depuse 1 oferte pentru 2 Loturi:

Nr. Dепumirеа operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. BTS PRo ,l008600061565 BOGDAN GNlDAý

Dепumirе dосчmепt
Dепчmirеа ореrаtоrчlчi есопоmiс

aD(F0Ф0

(Se
Documentele се constituie oferta

vа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе

Рrорuпеrе,а tehnicй +

Рrорuпеrе,а Гtпапсiаrё +

DUAE +

Garan{ia pentru оfеrtб
(duрd caz)

+

апеха пr. 8 +
Апеха пr.7 +
(emisб de о Ьапсё comercial6)
сопfоrm formularului Anexa пr.9 sau

рriп ffansfer la contul autoritatii.
Beneficiarul plёlii: Direclia cducalie.
tineret si snartlsqcjorul ciocana

+
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Denumirea Вбпсii:мiпistеrul
Fiпапtеlоrтrеzоrйriа de stat
Codul Гrscal: l007б0l009565
Contul de decontare: 226614
Contul trezorerial: TREZMD2X
IBAN:
MD85TRPсDV5 l 84 l 0А0078АА
Тгеzоrеriа rеgiопаlё: muп.Сhisiпёu.
Garantia de Ьчпё executie апеха пr.
10.

+

апеха пr. l]} +

anexa пr. l3 +

Declaratie rrrivind confi rmаrеа
identitёtii beneficiarilor efectivi ýi
пеiпсаdrаrеа acestora in situatia
сопdаmпдrii pentru narticiparea la
activitйti ale unei organizatii sач
gruрйri criminale. репtru coruptie.
fraudё si/salr sрtrlаrе de bani

+

Declaratie privind asigurarea livrarii,
dеsсёrсаrii qi instalбrii Ьuпurilоr se
face de сёtrе operatorul economic la
fiecare institulie imраrtе indicatй de
Ас.

+

ОЕ participan{i la lotul пr.8 чоr
prezenta obligatoriu: Dovada сч
пчmйrчl de inregistrare din ,,Lista
producДtorilor" сопfоrm HG
пr,2l2 dib 07.03.2018 (echipamente
electrice si electronice).

+

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdiса |п соrфrmitаtе cu сеriп|еlе diп
dосumепtа|iа de atribuire si se vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, пeprezeпtat, пu соrеsрапdе (iп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu corespuпdeceriп|elor de саlфсаrе))

* iп cazul utilizdrii licita|iei еlесlrопiсе se va indica рrе|ul oJerteifiпale
(Iпfоrпаliа priviпd "Corespunderea cu cerin|ele de calijcare " si "Corespunderea cu specifica|iile tеhпiсе " , Se ча сопýеmпа рriп: ,, + " iп cazul
corespunderii si рriп ,,-" iп cazul necorespunderii)

8. Репtru еluсidаrеа uпоr песlаritй{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei сч
cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea рrе{ului апоrmаl de scйzut) s-
а solicitat:

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

Dепumirеа
lotuluLi

Dепчmirеа
ореrаtоrului

economlc

Pre{ul
оfеrtеi
(ftrй

TvA)*

cantitate
qi unitate

de
mаsurа

Соrеsрчпdеrеа
cu cerin{ele de

calificare

Соrеsрчпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice

ImprimantД+
cartug de rezerytr

Imprimantб
multifunc{ionalё

+ саrtчý de
rezervб

BTS PRo 97 612,50 l5 + +

calculator BTS PRo 359 125.00 з4 + +

Data solticitйrii Ореrаtоrul есопоmiс Informafia solicitatй Rezmatul rйspunsului
ореrаtоrulчi есопоmiс

J



Dепчmirеа operatorului
economic

Motivul respingeriildescalifi сйrii

9. Ofertan{ii respinqildescalifica{i:

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

Pentru fiecare lot l
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitёri privind пumёrul de loturi саrе pot fi

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре

atribuite aceluiagi ofertant: [IпdicaliJ

loturi:

11. Сritеriчl de аtriЬчirе aplicat;

Pretul cel mai scёzut l
cosful cel mai scйzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pref п
Cel mai Ьuп rароrt calitate-cost п

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire мпt aplicale паi пultе crilerii ф alribuire, se vоr iйica toale crileriile de atribuire aplicale side пumirе а lolur ilor а|е re пtе )

12. Iпfоrmаfiа privind factorii de ечаlчаrе aplica{i: Nч se арliсй
(se va completa репtru loturile care au fost atribuite tп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-pre| sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

_ Fuctorii d..o"lu""*
I

llll

Punctajul calculat
Total

13. Rеечаlцаrеа оfеrtеlоr:

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

14, iп urmа ехаmiпiri, еvаluйrii 9i соmраririi оfеrtеlоr depuse in cadrul procedurii de atribuire s-adecis:

ibui lui de achiAt

Motivul rеечаluirii ofertelor

rloчrеа contractulut cle achizi{ie publicй/acordului-cad lru:
Dепчmirеа lotului Dепчmirеа

ореrаtоrulчi
есопоmiс

cantitate
qi unitate

de
mйsчrй

Pre{ul uпitаr
(fйrй ТVА)

Рrе{чl total
(fПrП ТVА)

Рrе{чl total
(inclusiv
тчА)

lmрrimапtй+ саrtuЕ de 9 498б.50 44 878.50 5з 854.20

4
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rez9ryб ,,BTS PRO,SRL
Imрrimапtё
multifunc|ionali + gзrtчý

de rezervtr

6 8789.00 52,1з4.00 бз 280.80

Calculator De tip AIO
(All_in_One

з4 l0562.50 359l25.00 430 950.00

Апulаrеа procedurii de achizilie public6:

in temeiul аrt. alin. lit
Argumentare:

(Iпfоrmоrеа operatorilor есопоmiсi iпplica|i tп procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru репlrч achizi|ii sе realizeaй iп сопfоrпitаtе cu
prevederileart.3l alLegiinr. l3l diп3 iulie 20l5privindachiziliilepublice)

16. Теrmепчl de a9teptare репtru incheierea contractului:

(Selectali tеrmепul de a$teptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr preydzute de Legea пr. t 3 1 diп 3 iulie 201 5 priviпd achizi|iile publice,
iпclusiy а tеrmепеlоr de asteptare, se фсtuемd iп coпformitate cu prevederile TITLL]LUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al
Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de асhizitiе/асоrdцЬсаdrц incheiat:

18. Informa{ia privind achizi{ii publice dчrаЬilе (achizi{ii verzi) (rubrica dаtй se completeazd doar iп
cazul tп care la procedura de achizi|ie рuьliсd aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a iпсhеiаt
сопtrасt/сопtrасtе репtru lotЛoturi репtru care aufost aplicate criterii de durabilitate)

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

Denumirea ореrаtоrului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

BTS PRo 0| -20l 4l9 din 28.08.2022 e-mail

In cazul in care valoarea estimatЁ а contractului
este mai miсё decit pragurile prevЁzute la art.2
alin. (3) al Legii ш. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

f l zile in cazul transmiterii comunicёrii prin
mijloace electronice qi/sau fax п
Аrt32, alin.3 lit.(b)
п 1t zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin mijloace electronice Ei/sau fах п

In cazul in саrе чаlоаrеа estimatё а contractului
este еgаlё sau mai mаrе decAt pragurile
prevйzute la art. 2 alin. (3) al Legii пr. 1З 1 din З
iulie 2015 privind achiziliile publice

П 1l zile in cazul transmiterii соmчпiсёrii prin
mijloace electronice qi/sau fax п
п 16 zile in cazul netransmiterii соmuпiсёrii
prin mijloace electronice si/sau йх п

Dепumirеа
ореrаtоrчlui

economic

i[пtrерriп
dеrеа:

Сч
capital

autohtor/
Сч

capitaI
mixYBsoc

iеrе/
Сч

capital
strilin

Nчmirчl
qi data

сопtrасtчlчi/
асоrdчlчi-саdru

Со
d
ср
ч

vаIоаrеа сопtrасtчlui
Теrmеп de
valabilitate

al
сопtrасtчlчi
/асоrdчlчЬ

саdrч

fйri ТVА
::::_1] f]

,,i

BTS PRo SRL
,lyB 28.08.2022 Зlтl

Nl olэl OlnlOl

456 7з7.50
lei

548 085.00
lei з1.122022

inclusiv ТvА



(iпdicali suma сuТVД)

Pre|ul cel mai scdzut о

costul cel mаi scdzut cl

Cel mai Ьuп raport calitate-pre| Е

Cel mai Ьuп raport calitate-cost о

Рriп рrеzепtа dore de sеаmQ grupul de lасrц declard са lелпепul de цlерtаrе репlru tпсhеiеrеа conlructulaycoпtraclelol iпdicale a|oýt lespeclal
(еХсерtапd cautrile plevdzute de аt 32 alib (3) aI Legii пп 13I йп 3 iulie 2015 priviпd achizi|iile publice ), plecurl, 1i сd tп cazul dерuпеrii
сопtеstфilоr si./sau recep|ioпdrii rapoartelor de пoпitorizare, асеаýеа aulost ехаплiпаtе si solu|ionate

Рiп рrеzепtа dare de sеапtQ grupul de lucru репtru achizi|ii сопlirпd соrесtituфпеа desJdqurёrii рrосеdцrii de асhiфiе, fapl репtru carc poafld
rdspuпdere сопlоrm prevederilor legale iп vigoare.

Сопduсйtоrul gruрului de luсru

Valeriu ROTARU
(,{umе, Рrепumе)

achizi{ii:

ь*цg
,а

,;ч

Аu fost aplicate criterii репtгu achizi{ii publice dчrаЬilе (achizi{ii
verzi)?

Vаlоа.rеа de achizi{ie сu TVA din сопtrасt/ contracte а
lotului/loturilor репtrч саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

Codu,l СРY al lotuluVloturilor репtrч саrе ац fost aplicate criterii
de durabilitate:

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

6
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr. 7/ ocds-b3wdp1-MD-1656573700675 din 29 august 2022. 
 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Primăria comunei Camenca 
Localitate Comuna Camenca, Glodeni 
IDNO 1007601002496 
Adresa r. Glodeni,s.Camenca 
Număr de telefon 0 249 77236, 77238 
Număr de fax 0 24977236, 
E-mail oficial  primcamenca@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Postolachi Ala –primar 
Cărăuș Radu –primar interimar 
0 24977236 /068488765  
ala.postolachi@mail.ru 

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Lucrări  

Obiectul achiziției Lucrări de reparații  curente a drumurilor locale 
din com. Camenca, raionul Glodeni (variantă albă) 

Cod CPV 45233142-6 
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: ocds-b3wdp1-MD-1656573700675 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1656573700675 
Data publicării: 30.06.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată  achizitii.md;  

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

 Da   
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
http://glodeni.md/sites/default/files/plan%20 
de%20achizitie%202022.pdf 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: Nu a fost publicat anunț de intenție 
Link-ul:- 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Nu se aplică 

Sursa de finanțare Fondul rutier 2022 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 412600  lei 
 

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656573700675
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656573700675
http://glodeni.md/sites/default/files/plan
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4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
Rezumatul modificărilor - 
Publicate în BAP/altemijloacelor de informare 
(după caz) 

 
- 
 

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

- 

 
5. Până la termenul-limită (data 27.03.2022, ora 09:00), au depus oferta 2 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

SRL Marcons-Drum 1007602003489 Dumitru Marchitan 
SA “Drumuri Bălți” 1003602008028  Nicolae Teodorescu 
II Gamureac Alexandru 1015602003394 Gamureac Alexandru 

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

către operatorii economici: 
7.  

Denumire document 
Denumireaoperatorului economic 

SRL Marcons-Drum SA Drumuri Balti II Gamureac 
Alexandru 

Documentelececonstituieoferta 
(Sevaconsmnaprin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Propunereatehnică prezentat prezentat prezentat 
Propunereafinanciară prezentat prezentat prezentat 
DUAE prezentat prezentat prezentat 

Documente de calificare 
 Se vaconsemnaprin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Cerere de participare 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 

8. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei 

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespundere
a cu cerințele 
de calificare 

Corespunder
ea cu 

specificațiile 
tehnice 

Lucrări de reparații  
curente a drumurilor 

locale din com. 
Camenca, raionul 

Glodeni  
(variantă albă) 

SRL Marcons-
Drum 313 038,41 

1 proiect  
+ 

 
+ 

SA Drumuri Balti 345 640,46 1 proiect  
+ 

 
+ 

II Gamureac 
Alexandru 

350 711,27 1 proiect  
+ 

 
+ 

 

* 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) 
 

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

    

10. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
- - 

11. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru toate loturile         

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: Nu se aplică              
12. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

13. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-
preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)  
Nr.d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

1.   
2.   

3.   
4.   
 

14. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică 
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 
Motivul reevaluării ofertelor - 
Modificările operate - 
 

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

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

economic 
Cantitateșiunitate 

de măsură 
Prețulunitar 
(fără TVA) 

Prețul 
total  
(fără 
TVA) 

Prețul 
total 

 (inclusiv 
TVA) 

Lucrări de 
reparații  curente a 
drumurilor locale 

din com. Camenca, 
raionul Glodeni  

SRL Marcons-Drum 1 proiect 313038,41 313038,41 375646.09 
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(variantă albă) 
 

16. Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             
Argumentare:  _______________________________________________________________ 

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
SA “Drumuri Bălți” 19.07.2022 RSAP și e-mail 

II Gamureac Alexandru 19.07.2022 RSAP și e-mail 
SRL Marcons-Drum 19.07.2022 RSAP și 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) 

 
18. 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). 

19. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinder
ea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului 
/acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractulu

i 
/acordului-

cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

SRL Marcons-
Drum 

 

Cu capital 
autohton 

ocds-
b3wdp1-
MD-
16565737
00675 din 
29 august 
2022. 

29.08 

2022 
452331

40-2 

 
313038,41 

 
375646.09 

31.12.2022 

20. 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): 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656573700675
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656573700675
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656573700675
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656573700675
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656573700675
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Au fost aplicate criteria pentru achiziții publice durabile 
(achiziții verzi)? NU 

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

 

  
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:   
  
__________ Radu Cărăuș                          ____________________   

            (Nume, Prenume)                             (Semnătura)   
  

             L.Ș.   



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice
de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

lJ - ///y',!y' ai" Jo_lt

Date tre toritatea tra tantl

) Date rivire la roced tribui

Modific5ri in doc de tribui

IIt,
D

tr

.2022Nr.

la

fe

cu l)nv au c0ntrac
Denumirea autoritltii contractante lP Compania ..Teleradio-Moldova"
Localitate mun. Chisindu
IDNO I 004600050558
Adresa str. Miorita 1

Numir de telefon 022721047

Num5r de fax 022723352
E-mailoficial trm(Etrm.md
Adresa de internet www.trrn.md
Persoana de contact (nume, plenume, telefon, e-mail) Sorocean Tatiana, 02240693 5, 068760600

tatiana.sorocean@trm. rnd

cu ura oe a re:
Tipul procedurii de atribuire aplicate fiCererea ofertelor de pre{uri

Tipul obiectului contractului de achizi{ie/ acordului-
cadru

Bunuri @ Servicii o Lucrbri a

Obiectul achizi(iei Echipament audio
Cod CPV 32330000-s

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitatia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p o r t a I u lu i gLN er nqm ent al www. ntt en der, g ov. m d)

Nr: occls-b3wclp I - Vl D- I 65 54 8075,6 5,Q4

Link-ul: https://n'rtender.gov.rnclitctrclers/_qg-c!g-

b3 wcin 1 -M D- I (r 5 5 4 8 075 65 04'/tab:co ntract-trot i c c
Data publicdrii: I 7 .06.2022

Platforma de achizi{ii publice utilizatl fiachizitii.md; n e-licitatie.md; n yptender.md

Anunf de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:-

Link-ul:
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
Oupd caz)

nAcord-cadru nsistern dinarnic de achizilie ffiLicitalie
electlonicd uCatalog electronic

Sursa de finan{are fiBuget de stat; rBuget CNAM; nBuget CNAS; Lrsurse

externe; oAlte surse: buget propriu
Valoarea estimatl (lei, Jdrd fVA) 286 66(t,66

3. Clarificlri privind documentatia de atribuire:
Data solicitlrii clarificlrilor (;on/irn ,\L4 l?,\IP
Denumirea operatorului economic ('onfrtrtn SIA ll,\tlP
Expunerea succintl a solicitlrii de clarificare (.'rttt/rtrn ,\i1,4 ll,\i,,1 l)
Expunerea succint6 a rlspunsului ('rtnfitrrn,\ II llS:A ['
Data transmiterii (,) or tlbr nt,\ I tl ll,\A P

4. 0 te umentatia a tre:
Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare (dupd
caz)

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

5. Pfinfi la termenul-limitfl (data 12.07.2022, ora 13:42), a depus ol'erta 1 ol'ertant
Nr. Denumirea operatorului

economic
IDNO

asocialii/
administratorii

I ,,WEST BUY" SRL 1014600003094 Neacqu E,rril
Rotaru Petru
Cirlis Ion



6, Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate
de citre operatorii economici:

Lotul 1 -achizilia n-o avut loc

Lotul2

Scurttr descriere a criteriilor de
,,West Buy" SRL

Speciticaf ii tehnice completatf, in
conformitate cu Anexa nr. 22

in original scnrnat cloctronic: Da

Specilicalii de pref completat[ in
conlbrmitate cu Anexa nr. 23

in original scnrnat slcclronic: Da

Garanfia pentru ofertf, l%o - lormularul
garantiei bancare completatf, in
confonnitate cu Anexa nr. 9

- in original, garanfie bancard in original, emisd de o bancf,
comercial6;
sau

- 'franst-er pe contul lP Compania ,,1-eleradio-
Moldova", BeneJiciarul pldlii:lP Contpania
,, TeIeradio-MoIdova"

Denumirea Bdncii: BC,, Moldindconbank" SA

Codul fiscal. I 0016000505 58
Contttl de decontare : MD47 ML00000000225 I 206i28
Contul bancar: MOLDMD2X306
Termenul de valabilitate al garanfiei s[ fie valabil pe

perioada de valabilitate a olbrtei - 60 zile din ziua
depunerii ofertelor;

Da

Document unic de achizi[ii european - in original semnat electrorric: I)a

Cerere de participare completati in
conformitate cu Anexa nr. 7

- in original semnat electronic; Da

Declara(ie privind valabilitatea
oI'ertei completatf, in confonnitate cu

Anexa nr. 8

- in original semnat electronic; Da

Acte solicitate prin DUAE.
conlbnn ar1. 20 alin.8. Legea nr. l3l din 03.07.2015, privind achiziliile publice, ofeftantul clasat pe primul loc va prezenta (prin
rnilloace electronice. cu aplicarea semnlturii electronice) in termen de 3 zile. la solicitarea autoritAtii contractante. documenlele

iustificative actualizate prin care va demonstra indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie.

Dovada inregistrdrii juridice ernis de organul abilitat - in original/copie semnat
eleclronic;

Da

Certiflcat de atribuire al contului
bancar

eliberat de banca detindtoare de cont, in original/copie
semnat electronic;

Da

Situafie tlnanciar[ raportul financiar in original/copie pentru ultimul an,

aprobat de cdtre Direcfia GeneralS pentru Statistici sau

insotite de recipisa de primire de catre Direclia Generalf,
pentru Statistica autentificat prin semndturi electronici

Da

Declarafic privind lista principalelor
livr'lrilprest[ri cfcctuatc in ultimii 3

ani de activitate completat[ in
conforrnitate cu Anexa nr. l2

in oliginal senrnat electronic:
Da

Nurniirul de inregistrare Nurnf,rul de inregistrare din ..Lis1a producf,torilor"
conlbrm Rcgulamentului privind dcqcurile de

cchiparnente electrice 5i electronice aprobat prin I LC. nr.
212 din 07.03.20 l8

Da

Declaralie privind confi rrnarea

idr"ntitdl ii hcnefi ciarilor eleclivi qi

neincadrarea acestora in situatia

condarnndlii pentru participarea la

activitltri ale unei organizatii sau

grupdri criminale, pentru coruplie,

fi'audh si/sau sudlare dc bani.

Aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020,
cornpletatf, in conformitate cu Folmularul - in original
semnat electronic;

xSe va prezenta in ternten de 5 ziLe de cdtre operatorul
ec o no nt i.c des e ntnut ciS t i gi1 tor.

Da

Garanfia de bunf, execufie a
contractului
5oZ din valoarea contractului inclusiv
TVA

Transfer la contul LP. Compania ..Tcleradio-Moldova".

Da

Beneficiarul pldlii: I. P. Compania,,Teleradio-Moldova
Denuntirea Bdncii: 8.C. ,,Moldindconbank" SA

Codtr! fi sca l : I 0046000 50 5 5 8
Contnl de decontare: 14D17 141,00000000225 I 206328
ContuI buncar: l4OLDil D2X 306

*Se va prezenta pdnd la semnarea contractului



Lotul3

Scurtl descriere a criteriilor de selectie
,rWest Buy" SRL

Specificaf ii tehnice completat[ in
conformitate cu Anexa nr. 22

Da

Specificafii de pref cornpletat[ in
conformitate cu Anexa nr. 23

- in original serrnat electronic; Da

Garanlia pentru ofertd 1o% - fbrmularu
garantiei bancarc completatf, in
conlbrmitate cu Anexa nr. 9

- in original, garan{ie bancard in original, ernisd de o bancd
con-rerciald;
sau

- Transf'er pe contul IP Compania ,,Teleradio-
Moldova", Beneficiartrl pldlii:lP Contpania
,,Teleradio- Moldova "

De ntrmirea llitnc i i : BC,, M oI d i ndc onban k" SA

Codttl fi scal ; l 00,/6000505 58
Contul de decontare: MD47 ML00000000225 I 206328
Contul bancar. l4O LD A4 D2X306
'l'errrrenul de valabilitate al garan[iei s[ lie valabil pe

perioada de valabilitate a olertei - 60 tile clin ziua
depunerii o1'ertelor;

Da

- in original semnat electronic; DaDocurnent unic de achizilii european

Cerere de participare completat6 in
conformitate cu Anexa nr. 7

Da

Declaralie privind valabilitatca
ofefiei completata in confbrmitate cu
Anexa nr. 8

in original semnal electronic; Da

Acte solicitatc prin DUAhl.
conlbrm art. 20 alin. S. l.egea nr. l 3 l din 03.0T.20 l 5, prii, ind achiziliile publioe. ofertantul clasat pe primul loc va prezenla (prin
miiloace electronice. cu aplicarea scmndturii elcctronice) in termen de 3 zile. la solicitarea au{orit[lii contractante. docurnentele

iustillcative actualizate prin care va demonstra indeplinirea tuluror criteriilor de calitlcare $i seleclie.

emis de organul abilitat - in original/copie semnat
electronic;

Da

Certillcat de atribuire al contului
bancar

eliberat de banca dcfinitoare de cont. in original/copir'
semnat electronic:

Da

Situatie flnanciard laportul flnanciar in original/oopic pcrrtrLr ultinrul an.

aprobat cle oitre [)ircotia Gcncrald pcntlu Statisticd sau

insotite cle recipisa de primire de cf,tre Direclia Gcneralf,
pentru Statisticd autentiflczrt prin semndturd elcctronici

I)a

Declaralie privind lista principalelor
livrdri/prestdri efectuate in ultimii 3

ani de activitate con.rpletat[ in
confbrmitate cu Anexa nr. l2

'in original semnat electronic;
Da

Numarul de inregistrare Numdrul de inregistrare din ,,l,is1a producdtorilor"
conform Regulamentului privind deqeurile de

echipamente electrice Ei electronice aprobat prin I-1.G. nr.
212 din 07.03.201 8

Da

Declaralie privind conlirmarea

identiffitrii benefi ciarilor eI'ectivi qi

neincadrarea acestora in situafia

condamnf,rii pcntru participarea la

activitdli ale unei organiza{ii sau

grupdri criminale, pentru corupfie,

fraud[ si/sau snf,larc de bani.

Aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020,
completatf, in confbrmitate cu Formularul - in original
semnat electronic;

*Se va prezenta in ternten de 5 zile de cdtre operatorttl
ec ono mi c d es e ntna t ctS t igd t or.

Obligatoriu

Garan[ia de bunl execufie a
contractului
5oZ din valoarea contractului inclusiv
TVA

'li'ansf'er la conlul L P. Compan ia ..Teleracl io-Moldova".
B e n efi c i a ru I p I d I i i. l. P. (l o nt pta n i o,, 7'c I e ra d i o- lt,l o I d ovo "
De nu nt i re a ll ii n c i i ; ll. (-.,, lt4 o I d i ndc o n b a n k " S/
C odtrl fi scal : I 00,/6000 505 5 8
Contul de clecontare; MD47 ML00000000225 I 2()6328
Contul bancar; MOLDlvt D2X306

*Se va prezenta pdnd la semnarea conlractului.

Obligatoliu

- in original semnat electronic;

- in original semnat electronic;

Dovada inregistrdrii juridice



Lotul4

Scurtd descriere a criteriilor de selectie
,,West Buy" SRL

Specificafii tehnice completat[ in
conforrnitate cu Anexa nr. 22

Da

Specificafii de pret completatd in
conformitate cu Anexa nr. 23

- in original semnat electronic;
Da

Garanlia pentru ofertd I oZ - formularu
garanIiei bancare cornpletatf, in
conformitate cu Anexa nr. 9

- ii original, garanfic bancari in original, ernisd de o bancd
comercial6;
sau

- -lransfer pe contul IP Compania ,,Teleradio-
Moldova", Beneficiarul plirlii:lP Compania
,, TeIeradio-Moldova"

Denumit'ea Bdncii: BC,, Moldindconbank" SA
Codul fi scal : I 004 600050 5 5 B

Conhrl de decontare: MD47 h1L00000000225 I 206328
Contul bancar: MOLDNID2X306
Terrnenul de valabilitate al garanliei sd fie valabil pe

perioada de valabilitate a ofertei - 60 zile din ziua
depunerii ofertelor;

Da

Document unic de achizitrii european in original semnat electronic; Da

Cerere de participare cornpletatd in
confbrmitate cu Anexa nr. 7

in original semnat clcctronic; Da

Declaralic privind valabilitatea
ofertei completatd in conformitate cu

Anexa nr. 8
in original scmnat electronic; Da

Acte solicitate prin DUAE.
conlbrrn art.20 alin.8. Legea nr. l3l din 03.07.2015. privind achiziliile publice. ofertanlul clasat pe primul loc va prezenta (prin
rnijloace electronice. cu aplicarea sernniturii electronicc) in termen de 3 zilc. la solicitarea autoritatii contractante. documentele

iustificative actualizate Drin care va demonslra indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si seleclie.

Dovada inregistrarii .iulidice
emis de organul abilitat - in original/copie semnat

electronic:
Da

Certillcat de atribuire al contului
bancar

eliberat de banca definhtoare de cont, in original/copie
semnat electronic;

Da

Situa!ic linanciar'f, raportul financiar in original/copie pentru ultirnul an.

aprobat de catre Directia Generald pentru Statistich sau

insolite de recipisa de primire de cdtre Dircclia General6
pentru Statistici autentiflcal prin semndturf, clectronici

Da

Declarafie privind lista principalelor
livrdri/prestdri ef'ectuate in ultimii 3

ani de activitate con-rpletatd in
confbrrnitate cu Anexa nr. l2

in original semnat electronicl
Da

Nurrdru I de inregistrare Numdrul cle inrcgistrare din ..l,ista ploclucdtorilor"
conlbrm RegulanrcntuIr.ri privind dc5eurilc dc

cchipamente clcctricc si electronicc aprobat prin II.(i. nr'.

212 dh 07 03.20ltl

Da

Declara(ic privind confirmarea

idcntitalii bcrreliciarilor electivi 5i

neincadrarea acestora in situa[ia

condan-rnf,rii pentru participarea la

activitati ale unei organizatii sau

grupiri criminale, pentru corupfie,

fi'audh qi/sau spdlare de bani.

Aprobal prin OrdinLrl MIr nr. 145 din 24.11.2020,
completati in conlblmitate cu F'ormularul - in original
semnal electronic:

*Se vu prezenta in termen de 5 zile de cdtre operatorul
ec onon ic dese nt t ta I ci; t i gd t or'.

Da

Garanfia dc bunf, executie a
contractului
5oZ din valoarea contractului inclusiv
TVA

Transfer la contul I.P. Cornpania,.Teleradio-Moldova",

Da

Beneficiarul pldlii: I. P. Contpania,, Teleradio-Moldova
Denuntirea Bdncii: 8.C.,, Moldindconbank" SA

Codil fiscal : I 0046000 5 0 5 5 8
Contul de decontare: MD47A,tL00000000225 I 206328
Contul bancar: MO LDM D2X306

*Se va prezenla pdnd la semnorea conlractului.

Lotul 5 - achizitia n-a avut loc

- in original scmnat electronic;



Lotul6

ScurtI descriere a criteriilor de selectie
,rWest Buy" SRL

Specificalii tehnice completata in
conforrnitate cu Anexa nr. 22

Da

Specificalii de pret completat[ in
conformitate cu Anexa nr. 23

- in original semnat electlonic;
Da

Caranlia pentru oferti l7o - forrnularu
galan{iei bancare completatf, in
conforrnitate cu Anexa nr. 9

- in original, garanfie bancard in oliginal, ernisf, de o banci
comercial6;
sau

- Transl'er pe contul II' Compania .,'feleradio-
Moldova". Beneficiarul pldlii.lP Contpania
,, Te I erad i o- 14 ol d ova "

De nu m i re a l] il n c i i ; |lC ., it4 o I d i nd c o n ba n k " S A
Codul Jiscal : I 0016000505 58
ContuL de decontare: MD47 A4L00000000225 I 206328

Conttr| bancar: MO LDt\4 D2X306
Termenul de valabilitate al garantiei sd fie valabil pe

perioada de valabilitate a olertei - 60 zile din ziua
depunerii ofertelor;

Da

Document unic de achizilii european - in original semnat electronic; Da

Cerele de participare completatd in
conformitate cu Anexa nr. 7

- in original scmnat electronic; Da

Declarafie privind valabilitatea
ofertei completatf, in conformitate cu
Anexa nr. 8

in original semnat electronic; Da

Acte solicitate prh DUAE.
conlbrnr art. 20 alin.8. I-egea nr. l3l din 03.07.2015, prir,incl achiziliile publice. ol'ertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin
mi.iloace electronice. cu aplicarea semniturii e:lectronice) in termen dc 3 zile. la solicitarea autoritatii contractantc. documentele

iustillcative actualizate prin care va tlenronstra indeplinirea tuturor criteriilor cle calillcare si seleclie.

Dovada inregist16rii .j uridice
en'ris de organLrl abilitat in original/copie semnat

electron ic;
Da

Certificat de atribuire al contului
bancar

eliberat de banca delindtoare de cont. in original/copic
sernnat electronic;

Da

Situafie financiarf, raportul flnanciar in original/copie pcntru ultimul an,

aprobat de citre Dilec{ia Generall pentru Statislicd sau

insofite de recipisa de prirrire de cdtre Direcfia Generalf,
pentru Sttrtisticf, autentiflcat prin serrndturi electronicd

Da

Declaralie privind lista principalelor
livr[rilprest[ri efectuate in ultimii 3

ani de activitate completatd in
conlbrmitate cu Ancxa nr. l2

in original semnat electronic;
Da

Numf,rul de inregistrare Numirul de inregistrarc din ,,Lista producdtorilor"
conform Regulamentului privind deEeurile de

echipamente electrice qi eleotronice aprobat prin H.C. nr.
212 clin 07.03.2018

Da

Declara!ie privind confi rmarea

idcntitalii benellciarilor electivi qi

neincadrarea acestora in situafia

condamnf,rii pentru participarea la

activitdli ale unei organizafii sau

grupdri criminale, pentru corup{ic"

lrauda 5i/sau spdlare de buni.

Aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020,
completat[ in confolmitate cu Formularul - in original
serr-rnat electronic;

*Se va prezenta in lernten de 5 zile cle c'cite operalorul
ec on otnic dese m n o I ci; I i gci I or.

Obligatoriu

Galanlia de buna execufie a

contractului
57o din valoarea contractului inclusiv
TVA

Tran sf'er I a contu I !.P. Compan i a,Jcl crad is.Maldalri"

Obligatoriu

l3 e ne fi c i a rtr I p I d t i i. L P. C o m pcr n i cr,. Te I e rad i o- M ol dovct

Denumirea Bdncii : B.C.,, A,loldindconbonk" SA

Codtrl fi scal : I 004 60005 0 5 5 B

Contul de decontare: MD17 14L00000000225 I 20(t328
Contttl bancar: MO LDMD2X306

*Se va prezenta pdnd la semnarea contracttrLui.

Lotul 7 - achizitia n-a avut

Lotul 8 - achizilia n-a avut

loc

loc

- in original semnat electronic;



7, Informatia privind corespunclerea ofertelor cu ceri ntele solicitatr

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Pre{ul ofertei
(ftr[ TVA)*

Cantitate gi

unitate de
mtrsurI

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
lotul2 ,,West Buy" SRL 495 85,00 I buc. + +

lotul 3 ,,West Buy" SRL 77030,00 2 buc. +

lotul 4 ,,West Buy" SRL 27500,00 3 buc. + +

lotul 6 ,,West Buy" SRL 22300,00 4 buc. + +

de scizut) s-a solicitat:
Data solicitlrii Operatorul

economic
lnforma{ia solicitatl Rezumatul rlspunsului

operatorului economic
scrisoarea nr. 02-1 41 422
din 20.07 .2022

,,West Buy" SRL prezentarca certiflcatului de atribuire
a contului bzincar

a prezentat docurnentul solicitat

8. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei cu cerintele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot I

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful 
^cel 

mai sc[zut I
12.In urma examinirii, evalulrii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire

s-a decis:
Atribuirea contractului de achizitie publici/acordului-cadru

- Anularealotuluinr.3 intemeiul art.7l, alin. (1), lit. d), liniu{a l dinLegea 13112015 privind

tt.t: t'tt n/it r nt.a ,'

- Anularea lotului nr. 6 in temeiul afi.71, alin. (l), lit. d), liniula I din Legea l3ll20l5 privind
achiziliilepublice:,, cl) uu.lo,s't tlepus'a numui olcrle coro; - clcpd,l'c,s't'cu 3()%, t:ulourcu t:,s'linrulri rr

uchizi(ici, t:uIculuIir c'rtnform pt'ezcnIei Iagi ;

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

lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. l3l din 3 iulie
201 5 privind achiziliile publice)

14. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

9. Ol'ertantii resninsi/descalificati:
Denumirea orreratorului economic Motivul resninserii/descalifi clrii

lotul 3 ,,West Buy" SRL Nu corespunde cerin{elor tehnice Ei anurne, s-a solicitat garna de

frecvente 550, s-a of-erit gama de frecvente 335.
lotul6 West Buy" SRL Olcrta cltrpirseste ou 30%r valoirlca cstinratir a achizilici.

1

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului economic

Cantitate gi

unitate de
mIsurI

Pre{ul unitar
(fIrI TVA)

Pre{ul total
(fIrI TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

lotul 2 ,,West Buy" SRL I buc. 49,5 8,5,00 495 85.00 59502"00
lotul4 West Buy" SRL 3 buc. 9t66,61 27 500,00 3 3 000,00

3. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupulu de lucru pentru achizitii:
Denumirea operatorului

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

,,West Buy" SRL tt.08.2022 SIA RSAP, e-moil,po$td

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este mai n-ric6

dec6t pragurile prevAzute la art. 2alin. (3) al L,egii nr. l3l din 3

iulie 2015 privind achiziliile publice

Z 6 zile in cazul transmitcrii comunichrii prin mijloace
electronice gi/sau fhx n

tr I I zilc in cazul netransn.riterii comuniciirii prin rni.jloace
electronice $i/sau 1'ax a

In cazul in care valoarea estimatf, a contractului este egald sau

mai r.nale decAt pragurile previzule la art.2 alin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achiziIiile publice

n I I zile in cazul transmiterii cornr-rniclrii prin mijloacc
clectronioe gi/sau f'ax n

l) 16 zile in cazul netransmiterii comunicf,rii prin milloace
eleotronice giisau f'ax n



(Selectali ternrcnul de asteptare respectctt. Calcttlarea terntenelor previizute de Legea nr. l3l din 3 ittlie 2015 privind achizi!iile publice,
inclusiv a termeneLor de a;teptare, se efectueazd tn conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenttltri) al
Codului Civil al Republicii Moldova).

1 5. C ontractul d e achizi[ie I aco rd ul-ca d ru in cheiat :

L6.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):

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cii termenul de aqteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptfrnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr,
131 din 3 iulie 2015 privind achizitriile publice ), precum qi cd tn cazul depunerii contesta{iilor Ei/sau
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, acestea aufost exuminate qi solu(ionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru penlru achizilii conJirmd corectitudinea desfiEurdrii procedurii
de achizilie, fapt pentru care poartd preveclerilor legale in vigoare.

Preqedintele grupului de lucru Galina BLANARU

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea:

NrrmInrl
si rlala

Cod CPV

Valoarea contractului Tcrmcn dc

valabilitatc al
contractuIui/acolduI

u i-cad ru
Cu capital Illil/ ltc{}r'(lrrlur

catlrrr ffird TVA inclusiv TVA

,,West Buy" SRI- mixt 201 i0.0n.2022 J2.}J(XXX}-5 77085,00 92502,00 3 t.t2.2022

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

nu

(indicasi suma cu TVA)
a otval9a uE 4ltltztllg Lu I v 6 urrr lvllf I 411/ lutttl 4l1g 4 tulutt

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:

Prelttl cel mai scdzut .
Costul cel ntai scdzut D

Cel ntai btrn raport calitate-pre1 a
Cel ntai bun raporl cal.itale-cost a

If,.{'
3f srcnrranr
,o'.
*s1.

\/..oll"*, -,. ",*"r"j,



DARB DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizi{ii publice Е
de incheiere а acordului-cadru п
de апulаrе а procedurii de atribuire п

Nr. 7 din 26 august 2022,

Dп|е сч privira lч чulоrilаtеч сопlrасlпп.lri:

I lъr*п
I

1,ocnli
L-,-
l rrrпlrr

itc_tll,tltlltli-citdl,tl _
Obieclul rrchizi(ici

Iix1l uп сгса ltl otiv ulrri/temcitl lui *"t."t
l аlсgсrсl рrосссlurii de atribuire 0п сuzul

l ic:i rct! ict,t1lli1,;11,11 ctlltlt, pt,t,c,ectttri clccat
tlc,,хt,lti.s,[tl

l)l,tlcetluгlt tlс lrtrillrlire (s,a vct iпdiссt rliп cadrul
1ltlt,lc tlt tlt ti guvеl,tлсtпtепlа.l

щ\|l t, ц1_9!фl,, g t l у,ццl)

utilizati

l)rосеtlltl,п п fost iпсlusf, in ;rlallrll dc
ar:lr izit ii р rrlrlice а autoritй{ii соп trасtапtе

Дnrrlt( tlc intcn{ic publicat iп ВАР (clupii cctz)

L-._.___
'Гсhrriсi si instrtlntentc specificc dЪ МriЬuirе
G|yp!,_grt{_
Stlrslt ttc flпrrп{аrе

J; Й:._L a ф; t t'^ ( l, i.l'ё,,й

!J qц]щilq,,цl!"qlЦпlц Jqц!цý!дцlg consiliul rаiопаI cahul
1,ocalital e rTttn, Calrul

ю0760101!р1_
mun. Calrttl, str. Piala Independentei,2

Nulпйr tlc telelbn 02L)9lзlt411
Nurпiir clc [ах 0299122058
I1-nraiI oficial ach i zi ti iсгсаhlrl @,grlail.conr
;\! 1,r,,чlr 1|с i цЦrпsJ*
I)cl,stl:ltt:t tle contact (пttttle, рrепLlпl.е, tеl qfоц
e-lltttil l

Cabtrl,nrd_
мiгоп Mihaii, й992s44l
ach iziti icrcahul (@ gmail, соm

Dчlа ctt 1lt,il,ire ltt prucerluru cle alrihuire:

пСсrсrеа о{'сrtеlоr de рrс{uri nl-icitalie deschisб
пАltеlе: ГIndicati

l}uпuri п servicii л Luсrдri п

Autospeciala (autogunoiera) de lбm 3 репtru
соlссtагеа si tt"апsроrlагеа

.q cd s ; Ь З.wd р 1 :М D: 1 6_5 (э 5 В С:9В б 5 9 2

Бп*l, lrttps ://nrtender. gov. nrd/tendeгs/ocds-
Ь 3 wdp 1 -М D - l б 5 6 5 8 б 9 8 6 5 92? tab: cotrtract-not ice
Data purblic бrii З 0,06,2022
п achizltii.md; п e-licitatie.rrrd; п урtепdег.rтd
п Г)а п Nlt
Link-rrl сбtгс planul de achizi{ii publice publicat:
litt 1ls ://cahrr l. nld/category/aclrizitii-publice/plarr-
achizitii/

Link-ul:
nAcord-ctrdru пSistem dinamic de achizilie
пLiсitфс еЦсt."пiсл nCatatog
гlliugсt dc stat l5%l; nI}Lrget CNAM; пВugеt
CNAS; пSursе ехtеrпе; пАltе surse 85(%: [I|опсlul
Есоlояiс |,/аliопаl
1 5l5 808.50 lei

Jт;;гй;й
I

p1,ocedurii tlс atrilruire aplicatc

,t;lii-Гi,,qtrir,t_rl

lrч 34 1 00000-8



D lt tп solicitirrii cla riticir rilo г t l,08.2022
Deltultr irеil опеrаtоrчIui economic Ех rTotor SRL
llxllttnct,ctt succlint:1 а solicittirii de
сlп r,it'ir:tt гo

Solicitaгea documentelor jr"rstiГrcative iп sprijinul
iпIЬгmаfiilог declarate in ЦI]АЕ

lixllttttct,cit succinti а ritsрu nsulu i Arr lbst рrеzепtаtе documetrteIe iп tегmеtl

Data translrlitcrii 12.08.2022

С l п r i,|i с й r i р r i t., i t t t l rl tl с t l t lt tl tt ltt| i п d е а t r i Ь ui ra:

(,ýс url c:tltttplaltl ilt cct:rtl iп сurе аu.f clst solicilctte сlаri/iсёiri)

.YIorli/icйri o1serttle itt tloctttltetttr|iп de пlribuire:

(Se l,ct с:rltпрlеlct itl c,ctzttl iп care au.fbst operate modi|icciri)

l] g?.}, ццt! Ц_дrфЦlqц_il' L _ _ _

|)ulllicatc in ВДР/аltе mi.iloacelor de

[Iпdica|i пumdrul de zile]

I'rtttti !п le1,1llellll!-Iilttitй (ioltt 0В.08.2022, оrп14:00), s-ч clallus 3 (trei) ofer|e:

ý,,. Du,,,i,ni,,.,r,ilrcr,,tuiu
]I. I r,xr;r,lcl,t,()It Sл

rаtоrului econonric IDNo Asocia{ii/
administratorii

1 00260003471 2 Nata[ia SocoLova
I 1 02 1 600023605

1 004601 000033

Itt.f'ot.tllttlii privittt!o|erlcla depuse;i dосuпtепlсIе de coliJicпre qi о.fеrепlе DUдЕ prezeпllte de сйlrе

t l1l с rtt t tl ri i et,()tl () llt ic i :

Den u m irea qрчqФ rцЩiýý9ц9m ЦI l)enrrntiredocumeltt Transport Ii"AV|TAN SRL
i:XI]\4O]'OR SA

Sуs_t9цi.s_ýý].

Documentele сс cortstituic оt'еrtа
(S'c

l)l,tlD tlt]cl,,-,a tclrrl i сi
i _|щцrцц,с,а tI папс iаrа _

I){:l,\J:

Сагаril iit 1lеlttгLt tl l'сгtit

Ссrегеа de раrtiсiраго 1ll,ezetllctl.

,еzспlцl

__*рr9з9!!ц
pl,e_iyltlty!_

7lt,e z,etl l ctl

I)осumспtс de calilicarc
,Sc

!,

vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt пLI core пdе

l)cclaгll1ic 1lгir illcl
virlttbililatea оlЪгtеi - 45
z!lc.
[)ссlагаtiс ;lгivirld
dtlliiгi l,-, slэcc i Ii сс
trti)lr.jtrJtr, ;i
cclt i1.1111" 1, tttltri

Dcclirгаliс 1lгivilld

рt,еzеп tct|

рrеzепlаl

[Iпdica|i strsa ulilizatii ;i data publicdriiJ

Ореrаtоr
economic п

prezelllctl

l iп|Ьl,пtагс 1

[ 'Г;;r;;,i-ii,,il;iЙ J;r"r... ýt d...'ri,l... u

l qЦ_tglц_ pl:_e_!t,!.gj[ (t цлсi ccz)_ __



рrеzепl al

preze11l0l

_ _ __Pl|?yJJ|!!|__
prezelllal
prezell lcl l

рrеzепlсll

pl,eZellla[

рrеZепlаI

iir,,],iri 'pi.ii,iii с l'ectLratc

tleiп rrItirllii 3 alri
aclivitatc
Dovada iпrеgistrйrii

гsоапеi .irrгidice.
Аutоrizацiе de
[i t tl,:1 i r itllrt,., sil]1 

] li]!!]l ciiý_
Sllc,c i 1i r,ir t ii Ц:Ltu!_._g
Stleci catii de рге1
[)ес llrl,atia 1ll,ivi nci

cotifl rI tl ztl,cit

[rcIrc llciir гi ] riг с f'ec1 ivi
l tt:it ictttlгlt t,c,a i,lссS1,()гll

, si tr"tai i.t c,lnclattl ttitt,i i
I'.'--

C]c,l,t j fi са [ сlс eltcttrale
sistcrnalioti а pll1ii
itltllozitc,lor
I)t IAIl

l---,
Gll ltilt ic hlrl tt,lrгli itl

, цq: !щч lrg ] /,;
i

il'rtftlt,.,пrtli,i 1lt,il,iltcl tltltltttltit,ett doc;ttllteitlelor prezeпtctle .уе уа iпtliссt ill соп.fЬrпlilсtlе c,t.t сеriп|еlе diп
ilrtt'lttttL,i,tl(llict clc ult,ibuire,li ^!с l,r/ соп,\,(l11п.сt рriп; рrе7епtсtt, перrе7епtаt, tlu coresptuule (iп cctzul
,.'t1lItl ,,ltlt,Ltllll,t1lltl ч lil,s,| 1ll,ezctlIttl, сlttr пrt 1,gl,gs:7lt.tпdес,еriп|еlоr dc calificare))

I t 1fb r t l u t l i t t р l, i t, i t t l с t t re s р t t псl е r е о о.|'е rl,e l о r с u се r i п |е le s о l i с ilot е :
f -,--*
I

I

l i\l)

1

l

I

'1' ilt ,',t:.ttl ttllli:Lit,ii licitct!iei clec,ll,tlttic,c, ,sc l,tt iпc.licct 1lt,cltt/ cllёrtai./ittctle
ilttItlt,lltttIitt llt'il'illi "('orasptttlclaraa ctt с,сt,iп!аlе c]e с:61|ifiсбц,а" ;i "Соrеsрrtпсlеrea ctt s;pectlicctIiilc
!еltпiс,,: , .\(, lt/ L,()],l.\,ell1п(l pt,itl; ,, i " iп cttzttl c,orespttпtlerii;i рriп ,,-" iп cazul песоrеs:lluпсlеrii)

!'attlrtt clttc,itlttreu ttltor пaclOritй\i stttt cott,|irпtoreo uпоr clole 1lrivittd utrespttttclereп ofertei сч сеriп|еlа
,llttls!lira ilt tlt,t,ttttteпlrtIiu ie olrihuirc (ittclttsiv jttsti|icarut рrе|ului uпоrппl de scdzut) s-';t solicitctt:

l)a
soltcl

l_-.-,---

titlt ] (}pcl,rirorulcconotttic
)ll:l1,1l

Iпfоrпr a{itr sol i cita til Rezmatul ris;luпsului
opcratorului econtlnr ic

. i DcllulnircnlrclllilnIre:l 
]-l,,i"iri 
, rlllcl'rttorului
I econ0lnlc

Pre{uI
ofertci
(Iara

TVA)*

cantitлtc
qi unit:rte

de
mйsurй

(Jorespundere:t
cu сеriп{еlе de

calificare

Соrеsltuпdеrеа
сu specifica{iile

tehnicc

А Lttosllcciзllt
{lltiIt,r]Lliltl,,_'r'ir) Il\lNl() I ()It S,\
tlt'l j (rtit _l

1lt,ttLt,Lt

cclItlcIltt,c-it si

tгitll S р() 1,1itl,ctl

tlcs.': Ltг i lt il,

l 740000
MDL 1 trnit corespunde corespttnde

Оjс rt а п t i i rc: s, р i tt s iklas c:tt l i /i ctt| i :



еrпtOrului econornic

Л4 о i п l i l tt l tl t t t l е а ч t t l t t п t.e tt o.fe rl а l о r :

l)etttl,it ljcclt t,c lllt г l

l)-,tllitt llll;i rlltt]lc lclttti.i cttt-1-1ltlitte t l

])ctltlti tr_raLc ltltttt,ilc Ll
,\ltc linlitlll,i ргil,illсl nttnliiгrtl de lоtuгi сtlге pot fi atribtrite aceluiaqi ofertant: [IпcliccttiJ

.[ustillcal,ett clecizici dc а lru аtriЬui сопtгасtul ре loturi:*este un obiect integru

i''rill ri tt l rll rt l ri l, tti rс tt1l! ic.ttl :

[)гс(ul l,cl ltllli scl-tzut ll
C'tlsttt] ct,l tllai sc;izrtt r:

Cel rlrai [rttlt гilроr,t caIitate-pre{ п
(]c,l trlrti [lLlrl гароt,t calitate-cost п

ltlf ot tittt{itl 1trivittl,|irc'Iot,ii le ey,ttlurtrc цlliспli:
i^\'. ,'rl (,l)lit])l(l(l 1.1(ttlt,tt /rllttrila c:ctt,e cttt,|il,sl ctlribuile iп bazct crileriilor; cel пэаi Ьuп l.ctport caliПre-pre1
,s'clll L't, l ltIlli l)lt11 t,ttylot.I c,alilula-co.ul)

I-,*--,-----*

R сL,|,(l l lt {l rе(t rtf аrlct о r:

i',\'c l,ct L,oltl|)lelц ilt c,ctzttl iп c,ctre о/ёrtеlе aufo,s,t reeyalttale repetat)

N'Iо tiv rl l rесча Iuii t.ii оl'еrtсlоr
; i\,lrlilil'ici l,ilc орч.пtс

i,t ttr,пtt c,ttttltitttiri, сtцtlutirii ;i comporcirii o|ertelor depttse itt caclrul proceclltrii cle пlribuire s-o clecis:

1_!ф.Lц,9ii c()ll tl,ltc tll l tl i d с ас h i zi ti с pu Ь l i сйlасогd trl

Allttlaгetl 1lгосссlr.rгii de aclrizilie publicб:

ЩgЦуцЦеsрiп gerii/cl esca li fici ri i

l,':rctor.ii dc счаluаrе vаlоаrеrr din оfеrtй Punctajul calcuIat
l)cttittlliгetl ol)eгatol.tlIui есопо r-nic l Total

[)епtrпriге firctoп.rl l l)опсlсгса

] [)entlll,riгe Гасtогul rr )ottcicгcir

[)е l]L1.1]]цеа орсгаtогului economic n Total
[)crrttnlitc 1irctoгLrl l [)onde гса
I)eittltlritс lirctrlгtt] п t)опdсгеа

t,ltctllttll ос actllZltl acoгdtrlui-cadru:
l)cntlInit,t,n l)епumirса

]lrlltlIrli rl;lcl.:tttlI,tllui

, r .,_. счl]цl,_,l1],q*_

'\ |.lt()Sl)Cclil Ill
(aLittigtrrltlicra) 

i

.lcl(,rlll ] l:xIMOl,()It
pL,l]tl,tl SЛ
сtllссt;tгса:;i
tгltllslltl1,1ltгc.l 

i

t!!,l9llt_]t_oi _ __ i

Cantitate qi
rrnitate de
пr:isurй

Preful uпitаr
(fnri ТУА)

Pre{ul total
(fnr:i ТYА)

I're{ul total
(inclusiv
тчА)

740 000,00 740 000,00 2 088 000,00
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са:

l ( rr clrltitrtl
l)cttttItlit.c;t rruttlhton/

o1lcгattl.,rllrli ] Сu callilnI

п 16 zile in cazul netransmiterii conlr.rnicёrii

Nrrmirul
gi data

con1l,actului/
ircorcltr lui-cacl ru

Cocl СI'V

vа lclarelt соlttгlс(u lui

Тегmсп dc
valabilitate

al
сопtrасtulч
/acordului-

cadru

f'irй lt'VА irrcIusiv
тVА

2| l1 | 26.08 2022 34 1 00000-8 1 140
000.00

2 088
000"00

з1.12,2022

ceoll()llt l( rn ixt/ltstlcict,
al

с]u crlllital
stl,:iin

_]

Exl\4() 0,0l(
Si,\
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tt Lt tti li ttl t-t
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t--*----
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r.lc d tt l,:r lrili1 lttc:

сгilсгirrI dc rttt,illtlire рспtrч lotul/Ioturile репtru саrе au fost
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й б zile in cazul transmitcrii colnunicitrii
п miiloace electronicc si/sau t'ax г_l

l__] l l zile itl cazttl пеtгапsmitегii corrrr.rnicйrii

рr,!ц цj,[Iоач9_91qlLр]]l.*._;фщ !з} ,. *
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DARE DE SEAMA

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

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 1 din 30.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autoritltii contractante IMSP AMT Centru
Localitate Mun. Chisindu
IDNO 10036001 53267
Adresa Str. 31 Ausust 1989. 63
Numir de telefon 0Q2\27 03 09
Numir de fax 0(22)27 t0 \t
E-mail oficial amtcentru. contracte@ms. md
Adresa de internet http:llamt-centru.md/rapoartelachizitii-publice/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

0(22)27 03 0e;

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire
aplicate

!Licitalie deschisd

Procedura de achizi(ie repetatl
(dapd cqz)

Nr: 21060717

Tipul obiectului contractului de
achizi{ie/ acordului-cadru

Lucrdri

Obiectul achizitiei Lucrdri de reparafie in incinta IMSP AMT Centru, bloc CCD
Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului
privind alegerea procedurii de
atribuire (tn cazul aplicdrii altor
pr o c e dur i de c dt lic it atia des chis d)
Procedura de atribuire (se va
indica din cadrul portalului
guvernamental
y, vt,tt,J0 ! e n d c r..g t n,. m cl )

Nr: 2'1060717

Link-ul: ocds-b3wdp 1 -MD- 1 6 58926819037

Platforma de achizifii publice
utilizatl

fi achizitii.md; n e-licitatie.md; n yptender.md

Procedura a lbst inclusl in
planul de achizi{ii publice a
autoritl{ii contractan te

dDa r Nu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
lrttps ://anrt-cen tru. md/wp-contentl uploadsl2}2Z I 0 6 lModifi care-
plan-1-.pdf

Anunf de inten{ie publicat in
BAP (dupd caz)

Data:10.06 ,2022
Link-ul: Link-ul:
https :litender. gov.md/ro/system/fi leslbap 120 I 4 lbap nr 4 5 2.pdf

Tehnici qi instrumente specifice
de atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru uSistem dinamic de achizitie nl-icitatie
electronicI nCatalog electronic

Sursa de finan{are lBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; nsurse externe;
p$tt"_""r"S,tb4tgqjl

Valoarea estimatl (lei, fdrii TVA) 711 000

Data publicdrii: 27 iul 2022, 1 6: 1 3



3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire:

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

4. Modificflri operate in documenta{ia de atribuire:

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

6, Informa{ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de

cltre operatorii economici:

Data solicitlrii clarificlrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de

clarificare
Exnunerea succinti a rlsDunsului
Data transmiterii

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

pndicali sursa ililizatd ;i data publicdriil

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

findica{i ru.rmdrul de zileJ

5. Pflni la termenul-limiti (data 18.08.2022, ora_l2:_00), au depus oferta -1- ofertanfi::

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

1. SRL"Cons Art Engineering" I 0 1 4600032805 Igor Ceban

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL"Cons Art
Ensineering"

Operator
economic 2

Operator
economic 3

Operator
economic n

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

Propunerea tehnic[ prezentat

Propunerea financiar6 orezenlat
DUAE orezentat
Garanfia pentru ofertd
(dupd caz)

prezenlat

Se

Documente de calificare
va consmna prin: prezentat, neprezentqt, nu corespuncle

Cerere de participare , Anexa nr.7 prezentat

Declara!ie privind valabilitatea ofertei
Anexa nr.8.

prezental

Declaratie priv nd perioada de garantie prezental

Declaralie privind experienla sirnilard
, Anexa nr.12

prezental

Declaralie privind lista principalelor
lucrdri similare executate in ultimii ani

de activitate (cu prezentarea
proceselor-verbale cle receplie linal[),
Anexa nr.13

prezenlal

Declaralie privind dotdrile specifice,
utilaiul qi echipamentul necesar plu

prezenlal

2



indeplinirea corespun zdtoar e a
contractului . Anexa nr.14
Declaralie privind personalul de
specialitate propus pentru
implementarea contractului, Anexa
nr.1 5

prezentat

Lista subcontractanlilor qi
partealpdrtile din contract care sunt
indeplinite de acegtea, Anexa nr.16

prezentat

Informalia privind asocierea, Anexa
nr.l7

prezental

Angajament ter! suslindtor financiar ,

Anexa nr.18
prezental

Angai ament privind suslinerea tehnicd

Ei profesionalS a ofertantului , Anexa
nr.1 9

prezenlat

Declaralie ter! suslindtor tehnic ,

Anexa nr.20
prezentat

Declaralie ter! suslindtor professional,
Anexa nr.21

prezentat

Avtz ph participare la licitaliile
publice de lucrdri din domeniul
construcliilor gi instalaliilor , Anexa
rc.22

prezentat

Certifi catldecizie de inregistrare a
intreprinderii/extras din RegistrLrl de Stat
al persoanelor juridice /Licenla de

activitate a persoanei juridice, in
conformitate cu prevederile legale

prezentat

Cerlificat de efectuare sistematicd a pl51ii
impozitelor, contributiilor el iberat de
Inspectoratul Fiscal

prezentat

Cifra medie anualS de afaceriin ultirnii 3

ani cu o valoare egalS sau mai mare dec6t
valoarea estimativd a lucr5rilor.

prezentat

Dernonstrarea accesului la personal / un
organism tehnic de specialitate, care sd
garanteze asi gurarea unu i contro l.

prezentat

Certificatul de atestare tehnicS-
profesional6 a dirigintelui de santier,
rdspunzdtor pentru executarea lucrdrilor
solicitate.

prezentat

Manualul Calitltii prezental

(ldornutlia privind derurmirea docttnentelor prezentote se va indica in con/brmitate cu cerinlele din docuntentalia de atribr.rire Si se vcr

consemna prin: prezental, neprezentol, ttu corespunde (in carul cdnd docunrcnlttl a fost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de
calificare))

7. Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei

(ftua TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
masura

Corespunderea
cu cerintele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lotnl I -
Lucrlri de repurSii la
casa scdrii in incintct

SR[-"Cons
Aft
Engineerins"

197 241,00 Confbrm
devizelor

+ +

J



IMSP AMT
Centru(str.31 August
1989,63, CCD)

Loml 2
Lucriiri de reparlii la
holtrri et.2,3,4(str.3l
August 1989,63, CC:D)

SRL"Cons
Art
Engineering"

211,306,05 Conform
devizelor

.1- +

Lotul 3
Lucrdri de reparlii La

holuri et.5,6, (str. j I
Augttst 1989,63, CCD)

SRL"Cons
Art
Engineering"

t73 785,86 Conform
devizelor

+ +

Lotul 4
Lucrdri de reparSii la
WC-uri et.2,3(str.3l
Augnst 1989,63, CCD).

SRL"Cons
Art
Engineering"

224151,94 Conforn-r
devizelor

+

* in cazttl utilizdrii licitaliei electrttnice se va indica prelul ofertei.finale
(lnformayia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespltnderea cu specificayiile

tehnice " , se va consemno prin; ,, + " tn cazul corespunderii ;i prin ,, - " tn cazul necorespunderii)

8. Pentru elgcitlarea unor neclaritfl(i sau confirmarea unor date privintl corespunclerea ofertei cu

cerinfele stabilite in documentafia cle atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de sclzut) s-

a solicitat:

Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentm toate loturile n
Alte linritlri pr:ivind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofeftant: [Indica{iJ

.Tustificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scizut I
Costul cel mai scizut r:

Cel mai bun raport calitate-pre! I
Cel rnai bun raport calitate-cost I

(in cazul in care tn cadrul procedurii de atribuire sunl aplicute ntai muhe criterii de crtribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate ,si denumireu loturilor aferente)

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informatia solicitatl Rezmatul rfispunsului
oDeratorului economic

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea oDeratorului economic Motivul respinserii/descalifi clrii
SRL"Cous Art Engineering" I.ottrl 4-Lucrdri de repar{ii la WC-uri et.2,3(str.31 August 1989,63,

CCD)- depci;e;te cu 30'% valoarea estimativci.
in tenteitl art.7l p.(l) lit.d) din Legea nr.l3l/2015 privind achiziliile
publice ;i IIG nr.638/2020 Regulamentul privind achizi1iile publice
de lucrdri, I'}ct.l43 subrtct 4) lit. d)-lotul se anuleazd.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

4



Factorii de evaluare Valoarea din ofertl 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

12. Informa(ia privind factorii de evaluare aplicafi:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite tn baza criteriilor; cel mai bun raport calitate-pre1
sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completu in cazul tn care ofertele au.fbsl reevaluate repetat)

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile operate

14. in urma examindri, evaluirii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie public5/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicS:

in temeiul art.7I p.(1) lit.d) din Legea nr. t 31/2015 privincl achiziliile publice ;i HG nr.638/2020 pentru
aprobarea Regulamentului privind achiziliile publice de lucriiri, Pct.143 subpct 4) lit. d)- Lotul 4

Lucrdri de repar{ii la WC-uri et.2,3 se anuleazd.

Argumentare: depdqeqte cu 30o/o valoarea estimatd. a achiziltei publice de lucr[ri.

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

(lnfornarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii se

realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. l3I din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice)

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
misurE

Preful unitar
(fnrI TVA)

Pre{ul total
(fIrn TVA)

Preful total
(inclusiv
rvA)

Lotul l-
Lucrdri de reparSii la casa scdrii in
incinta IMSP AMT Centru(str,3l August
1989,63, CCD)

SRL"Cons Art
Engineering"

Conform
documenta!iei
de deviz

197 201,00 236 641,19

Lotul 2
Lucrdri de reparlii la holuri
et.2, 3,4(str. 3 I August I 989,63, CCD)

SRL"Cons Art
Engineering"

271306,05 325 567,26

Lotul 3
Lucrdri de reparlii lq holuri et.5,6, (str.3 I
Ausust 1989,63, CCD)

SRL"Cons Art
Engineering"

173 785,86 208 543,03

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL"Cons Art Engineerins" 22.08.2022 e-mctil



16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

in cazul in care valoarea estimatd a contractttlui este

mai micd decAt pragurile prev6zute la art. 2 alin. (3)

al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

I O ,it. in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice qi/sau fAx tr--
fl 1 1 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n

in cazul in care valoarea estirnatd a cotttractului este

egalS sau mai mare dec6t pragurile previztrte la afi.
2 alin. (3) al Legii nr. 13 i din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

tr 1 1 zile iu oazul transrniterii comunicdrii
miiloace electroltice gi/sau fax I

prin

16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prirr

iloace electlonice si/sau fax n
u
lnl

Denumirea
operatorului

economic

intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

m ixt/asocicre/
Cu capital strlin

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

cadru

flri TYA inclusiv
TVA

SRL"Cons
Art
Engineeriug"

Cu capital
autoltton

\t2
30.08.2022 642292,91 770751,48 31.12.2022

ivloldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

18. Informa(ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (ntbrictt datd se compLeteuzd doar tn cazttl in

care lct procecluro cle achiziyie publicd attfost apliccrte critet'ii cle dtu'abilitate Si s-cr incheiol contract/contracte pentrlt lot/lonLri

pentnt care crufost ctplicale criterii de durol:ilitate):

Prin prezenta clare de seamd, grupul cle lucru eleclard cd termenul cle aqteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile previizute de art. 32 alin. (3) al Legii nr.

131 clin 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ): prccam qi cd tn cazul depunerii contestaliilor qi/sau

recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastefi aufost examinate qi solu(ionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de achizilie, fapt pentru care poartd rdspunclere conform prevederilor legale tn

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

(Nunte, Prenume)

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

(DA/NU)

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a
Iotuluilloturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):
(indica{i suma cu TVA)

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

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

Pre{ul cel ntai,scdzut a
Coshl cel mai sciizut a

Cel mai hun raporl calitate-prel a
Cel ntai bun raporl calitate-cost rs

6*$r#
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DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizilii publice M
de incheiere a acordului-cadru o
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr.__8__dil23_sugu$_2!22

l. Date cu privire la autoritatea contractantl:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

Dcn u m irea operatorilor economici Dala deDuncrii cererii de DarticiDare

l)en u m irea autorititii contractante Direcgia Cenerald Educatie Floresti
Localitate or.Flore;ti
IDNO 100960100094
AdIesa or. Floregti,b-dul Victorjei 2

Numir de telefon 0250 2-62- 48
Numir de fax
E-mail dgits fl ore5t i(Erna il. ru;conrabilitareadge 0 oresr irOmai I. ru
Adresa de internet
Persoana de contact Mocan Marianna

'l'ipul procedurii de atribuir€ aplicate Cererea Ofertelor de Preturi
Tipul obiectului contractului de
:rch izitielacordului-cadru

Bunuri M Servicii I Lucr6ri I

Obicctul de achizitie Produsele Alimentare
Cod Cl'V 1s800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind
afcgerii procedurii de atribuire (tn cazul
dplicdrii altor proceduri decdt licita\ia
cleschisd sau cererea ofertelor de preturi)

Nu

Nr. procedulii de atribuire (inclusiy link-ul
procedurii de atribuire)

\r:L-,cds-birrdp | -VD. I (r50q584 I 30 l6
Link-ul:
https://achiziti i.md/roloublic/tender/2 1 06 I 250/

l)rtr si ora deschiderii ofertelor Data:08.08.22 Ora: 15:01
Anunt d€ inten(ie publicat in BAP NuM Dar

Data:
Link-ul:

Anun( de participare publicat in BAP/
I nvitrfia de participrre transmisi

Nr: ocds-b3rvdp 1-lvlD-16599584 I 8016

Link-ul:
hltps://achizitii.md/ro/publ icltender/2 1 06 1 250/
Data publicdrii/
transrritefii:

'l'chnici $i instrumente specifice de atribuire Nur acord-cadrur sistem dinarnic de
achizilier licitaf ie electronicdEl catalog
electronicr

Sursa de finantare Buget local
Virf o:r rca estimali (ei, fdrd TVA) 436200.081ei



Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:
(Se va completa tn cazul in care au fost solicitate clarifrcdri)

Modifictrri operate in documenta{ia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care aufost operate modifrcdri) '

6, PAntr la termenut-limi ti (data 17.08.2022 \. au fost depuse 2 oferte:

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 13.08.2022

Oferte int6rziate (dupd caz):

7. Documentele ce constituie oferta:

(Informa\ia privind documentele prezentate se va consemna prin: ,,+" tn cazul prezentdrii, ,,-" in cazul
neprezentdrii)
Constattrri/Com entarii (dupd caz):

Modalitatea de evalirarei

Pentru mai multe loturi cumulate tr

Alte limitdri orivind numirul de loturi caxe

Justificarea deciziei de a nu atribui conhactul



9. Criteriul de atribuire aplicat:

pretul cel mai scazut E
costul cel mai scAzut o
cel mai bun raport calitate-pre! tr
cel mai bun raport calitate-cost tr

10. Informafia privind ofertele depuse:





(Informalia pritind corespunderea OE cu specifcaliile tehnice se ya indica pri:r, ,,+,, i, 
"orulcorespunderii Si prin ,,-" in cazul necorespunderii)

constatiri/com entarii (se completeazd ,n c'ul in care specfficayi e tehnice ale unui oE nu
corespund cerinselor stabilite tn documentayia de atribuire, cu-expunerea neconfornitdlii)

*Informafia privind factorii de evaluare se prezinttr astfel:
(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care aufost atribuite in baza criteriilor: cel
mai bun raport calitate-pre1 sau cel mai bun raport calitaie_cost)

Denumirea operatorului economic

Denumirea lotului

Factorul 1

(se tta indica punctajul
rotal per lot)

Factorul n

Denumirea lotului

Factorul 1

(se va indica punctajul
total per lot)

Factorul n



* Informafia privind rezultatele
(Se va completa tabelul de maijos

licitatiei electronice:
in cazul aplicdrii licitaliei electonice)

Denumirea operatorului
economic

Runda I Runda 2 Runda 3

FILEU DE PUI
Nivalli Prod SRL 701s4.37 70154.37 70154.37
Bagrrette SRL 82120.50 82120.50 82120.s0

CARNE DE PORC
Nivalli Prod SRI- 21703.28 21703.28 2170J.28
Baguette SRL 31675.0s 3 r 675.05 3 t 67s.0s

11. Clasamentul ofertelor in urma aplic:irii criteriilor de atribuire

12. Pentru elucidarea unor neclaritili sau confirmarea unor
ofertei $i/sau operatorului economic (inclusiv iustificarea
cerintelor stabilite in documentatia dc atribuire s-a solicitat:

date privind corespunderea
pretului anormal de scizut)

Denumirea lotului Clasamentul Denumirea op€ratorului
economic

Pre{ul ofertei IErE
TVdPunctaiul acumulat

Carne i CC,,Nivali-Prod" 91857.65

2 SC Baguette SRL I13795.55

Cereale SC Baguette SRL 46802.43

Produse lactate SC Baguette SRL 89631.16

Diver.e ploduse aJirnentare SC Baguette SRL 6697.86

Caclo si produse zaharoase SC Baguette SRL 12850.29

Ulei de floarea soarelui SC Baguette SRL 11878.13

Peste SC Basuette SRL 606t6.66

Produse de patiserie SC Baguette SRL 10558.s0

Fructe si legume ploaspete SC Basuette SRL 70981.48

Mazafe conservata SC Baguette SRL i581.06

SLrc SC Baguette SRL '157L6l

Operatorul economic Documentul
li/sa u

informafia
solicitati

Data transmiterii Rdspunsul operatorului economic

13. Corespundelea operatorului cconomic clasat pe primul loc cu cerintels stabilite in
docu mentalia de atribu ire:



Data solicitirii documentelor confirmative:
Data prezentdrii documentelor confirmative:

Den u mirea operatorului cconomici

Noti" .Ir? cazul in , ore ntiytn r,,, ,n.

Motivu I respingerii/descalifi cdrii

Noti* 1n cazul in care o/brta opern

:it::!::1::ibilt:" in docu tentalia de atribttire, grupul de lucru t,a compteta corespunzdtor un
tctbel identic celui de la pct. J l.

15. In urma examinrri gi evaruirii ofertelor depuse rn cadrur proceduri de atribuire, in bazadeciziei grupului de lucru nr. g din rg.0g.2022 s-a decis atribuirea contracturui deachizi{ie publicri/acordului-cad ru :

Den umirea
operatorului

economic

Se indici documentele confi"ma@
documenta{iei de atribuire (inctusiv D{lAE)

14. Ofertan{ii respingi/descalificati:

Denumirea lotului Operatorul
economic
desemnat
cAstisitor

Cantita
tea

Pretul
unitar

f5ri TVA

Pretul total fIrI
TVA

Pretul total cu
TVA

Carnc:
Fileu de Pui
Came de porc

CC .,Nivalli" SRL
938.52
234.63

74.75
92.50

7 0154.37
21703.28

84t85.24
26043.93

Cereale:
Paste fainoase
Crupe de griu
Crupe de porumb
Faina de griu
Hrisca
Olez
Mazare uscata

SC ,,Bague1te,,SRL
469.26
234.63
234.63
156.42
234.63
469.26
234.63

28.33
10.50
15.00
12.50

43.3i
lo.o I
12.3 |

13291.t4
2463.62
3 5 19.45
1955.25

10166.52
tzs) 5.16
2888.30

15954.84
2956.34
4223.34
2346.30

12200.7 6
r 501 6.3 2
3i20.58

Produse lactate:
Lascatal tUf
L^pIe 2.5 Vo

Unt72.5%

SC ,,Baguette,,SRL
78.2r
7 82.1

35 1.95

t54.17
14.8 1

187.50

12057.64
I t 5 82.90
65990.63

14468.85
12513.60
71269.88

Diyerse produse
alimentare:
Magiun de mere
Pasta de rosii
Sare iodata

SC ,,Baguette,,SRL

39.11
136.87
109.49

3 0.00
32.s0

9.83

1173.30
4448.28
1016.29

| 407 .96
533'7 .93
129 I .98

Cacao si produse
zaha roase:
Ceai natural

SC ,,Baguette,,SRL

5.47 I I12.22 13 34.68



Produse de patiserie:
Biscuiti in asoftiment

nt". 1 3 I din 3 itLlie 2015 prit,ind achiziliite publice.

17' Gr.pur de lucru a respect.t termenur (re a$teptare pentru inchcierea contracturui de:

12670.20

JJJ t /.+O
4975.20
6687.00
4927 .32

14077.80
14077.80

Notl* Informareo o p n,o to, i I
t":,,I,,,i,* !,:i:I,:,?_.::l::!l:,i: l:?!t,"":!.in'confornttita:te cu preverlerire art. 3t at Lesii

Noti* Calctrlarea lernrcnektr prr,
,:iF:::,,,i::: 

f:.!j!jii7::," !:,u:e!,.d;y .1o,,fo,ntlote cu prevederite rrrLULU'u c;;;ol;I (Colc orea Tennenului) al Codutui Ci,-il, ;i implicit, nrt'Zil 1t\, 264 (1t ,si 265.

Not:i:

24. Contractele de achizilie incheiatc:

15.61
43 0.l6

2085.28
9652.79

2502.40
10427 .08rlo./f I1878,11 i425 i.75

I 173.15 60616.66 72735.30

i5 i.95 I j0.00
r 0558.50Fructe si Legume

proaspete
Catofi
VIOICOV

Leapa
v atza
Mere
lJanane

SC .,Baguette,,SRL

2346.30
3i 1.68
445.80
273.71

r t73.15
391 .05

13.15

13.89
1 3.89
16.67
l1.l I

30.00

3 0853.85
4607.04
6192.t6
1563.2s

I 3 03 3.70
I 1731.50

s 8 6.58 7578.61

16' Informarea operatoriror economici despre deciziire grupurui de lucru pentru achiziJii:

Denumirea operatorului

- _ econom ic
5(,,Baeuete" SR]--=:--:-:-
LL,,NivaJi-Prod"SRL

Notit* In{n"*n...' ^^.-

Data transmiterii

18.08.2022

t8'os202,

Modalitatea de transmitere

enlar I

rt cazut In c.tre valoarea e.lit)tata a contlactului
este mai mic;i decdt pragurile prevazute la art. 2
alin. (3) al Legii nr. 131 din j iulie 2015 privincl
achizi{iile publice,----l|r cxzut ln care valoarea estirnati I contractuJtti
este egali sau mai mare decdt pragurile
pr..\a1ute Ia:rr. I alin. rjrrr Legii rrr. 'jl clin j
i.rlie 2015 prirind achiziliile oL,blice

!.r o z c It citzul transmileIii cornunicarii prin
mijloace electronice silsau far
LJ I I zIe ln ctzul netr,in5lniterii cornunicirii prin
!nijloace electronice $i/sau lax
t) tt ztte in cazul transmiterii cornunicdrii prin
mijloace electronice si/sau fax
L r to zle In clzuJ netr:lnstnilirii cornrrnicarii plin
nrijloace electron ice si/sau fnx

Nr.
d,/o

Denumirea
operatorului

economic,
(rDNo)

Numi ru I
contractului

Da ta
contractului

Cod
CPV

I
2.

SRl,,Bagueue'- 1- -it s-
CC".\'ilall+r.od- f--- l I (,-
SRL

23.08.2022

2 3 rl8:02
15800000-6 3).11't 9.23 367,188,32 31. | 2.2022

15800000-6 9t 857,65 | 10229,t'l 31.12_2022



25, Anularea procedurii de achizitie publictr:

in temeiul art. 7l alin. _ lit _.
Argumentare:

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd temenul de a$teptare pentru
incheierea contoctuJui,/contructelor indicate a fost rcspectat (except nd cazurile privdzute
de art. 32 alin, (3) aI Legii nr. 131 din 3 iulie 20IS privind ochiailiite pubtice ), pricum gi cd
tn cazul depunerii contesta(iilor, aceastea safost examinate gi soiuyionate,

Prin wezenta darc de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conjirmd corectituilinea
desfdsurdrii proceilurii de achizilie, fapt pentu care poaftd idspundere conform
prevederilor legale tn vigoare,

Conductrtorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Pantaz Diana
(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii publice ч

inbaza: п deciziei ANSC; п raportului de monitorlzarc; v decizie autoritatii contractante

Nr. 09_din 30.08.2022
1. Date сч privire la autoritatea сопtrасtапtй:

2. Date cu privire la рrосеdurа de atribuire:

Denumirea autoritйtii contractante Prim5ria оr. Сйlйrаsr
Localitate оr. Сйlйrаsi
IDNo 1007б01009004
Adresa Str. Mihai Eminescu nr. 19 or. Сйlйrаqi
Nчmйr de telefon 0244 2-27-7З:
Numйr de fax 0244 2-20-52
E-mail oficial aclr i ziti i (li)calaras i-tl t,itr }aliil-ццi
Adresa de internet www. calarasi-primaria.md
Persoana de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-rпail)

Chicu Апа0244 2-20-52

Tipul procedurii de atribuire aplicate пСеrеrеа ofertelor de preluri пч Licitalie deschisй
пАltеlе: flпdicati|

Рrосеdчrа de achizilie rереtаti (duрd caz) Nr:

Tipul obiectului contractului de achizifie/
асоrdului-саdru

Luсrйri

Obiectul achizifiei I.,шсrfiri de rерага{iе :r strйzii }'{icolac Milclseu-
Spiitarrr ;i clrurrr de bcttln str, Реtrц Zadrripru clin

tlr. Cirlirrrrsi
Cod СРY 45200000-9
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atriblire (tп cazul
aplicйrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd)
Рrосеdчrа de atribuire (se va iпdica diп cadrul
portalului guvеrпаmепtаl
wwy,. пlt е пd е r. goy. m d,l

Nr: рcrls.h"3pvclp.1.It4tl:lб5t}З 1 Z91В З6

Link-ul:
https ://achizitii.md/rolpublic/tender/2 l 0603 3 0/

Data public бrii: 20.0'7,2022

Platforma de achizitii publice utilizatf, Vп achizitii.md;

Procedura а fost iпсlusй in planul de
achizi{ii publice а autoritf,{ii contractante

чпDа пNu
Link-ul сйtrе planul de achizilii publice publicat:
http : l l ca|arasi -primaria. md/wp-
content/upl oadsl2022 l07lPlAN-de-achizitii- 1 . pdf

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



Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

пАсоrd-саdru пSistem dinamic de achizilie
пLicitatie electronicй пСаtаlоg electronic

Sursa de fiпап(аrе V пВugеt de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS;
пSursе externe; пАltе surse: [IпdicaliJ

Yаlоаrеа estimatй (lei, ftrй TVA) 2 880 440,54 lei

Data solicitйrii clarificirilor
Dепumirеа oDeratorului economic
Ехрuпеrеа suссiпtй а solicitirii de
clarificare
Ехрuпеrеа succinti а risпuпsчlчi
Data transmiterii

3. Clarificйri privind documentalia de atribuire: пu аu fost
(Se va completa iп cazul iп care aufost solicitate clarificйri)

4. Modificйri operate in documenta{ia de atribuire: nu аu fost
(Se va соmрlеtа iп cazul iп care aufost operate moditicdri)

5. Рfiпй la termenul-Iimitй (data 12.08.2022, оrа 14:00), аu depus oferta 5 ofertan{i:

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

Rezum atul modifi сйrilоr
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (dupd caz)

[Iпdicayi sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

Termen-Iimiti de dерuпеrе qi deschidere а
ofertelor prelunsit (dupd caz)

[Iпdicayi пumdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNo Asociafii/
administratorii

1. SA,, Drumuri Strйsепi" 100з6001 |19]| Isor Gonta
7 ,,Marnicmih" SRL 1003600021577 Nicolae Rozembac
3. TransInvestGroup 101'7600052299 Рора Ion
4. SA Asicon 1 00260900 1 250 Discant Nicolae
5. Nisprofcon SRL 1003609010608 Gutanu pavel

Nr.
d/9

Descrierea criteriului/cerintei MARNI
CMlH
SRI.,

SA
Asicon

Тrапs
Invest
Grоuр

Nisprof
соп
SRL

SA
I)rumuгi
Strirq;eni

1. DUAE prezentat prezentat
,) Oferta prezentat prezentat
3. Declaralie privind valabilitatea

ofertei

prezentat prezentat

4. Documentalia de deviz
(Fоrmulаrul пr. 3, 5, 7)

prezentat prezentat

5. Garan|ia pentru оfеrtй - 2 Yо diп
чаlоаrеа ofertei

prezentat prezentat

2



б. Garanlia de Ьuпб execulie 5Оlо La
Semnarea
contractu

lui

La
Semnar9a
contractu

lui
7. сеrеrеа de participare prezentat prezentat

8. Graficul de executare а lucrйrilor prezentat prezentat

9. Certificat/ Decizie de
inregistrare а intreprinderii/ Extras
din Registrul de Stat al
persoanelor juridice се 3nclusi
autorizarea operatorului economic
de а executa luсrйri similare

prezentat prezentat

10. Documente prin care se
demonstreazй сё operatorul
economic аrе acces la laboratoare
de iпсеrсйri qi teste а materialelor
се vor fi utilizate in conformitate
сu natura Ei specificul lucrйrilor се
fac obiectul viitorului contract

prezentat prezentat

11. Avizul pentru participare la
licita{iile publice de lucrбri din
domeniul construcliilor 9i
instalatiilor

prezentat prezentat

|2. Situaliile financiare prezentat prezentat

1з. certificat de atribuire а contului
bancar

prezentat prezentat

|4. certifi cat de efectuare sistematicб
а pla{ii impozitelor, contribu{iilor

prezentat prezentat

15. Declarafie de neincadrare in
situaliile се determinё excluderea
de la рrосеdurа de atribuire, се vin
in aplicarea art. 18 din Legea пr.
131 din 03.07,2015

prezentat prezentat

1б. Formularul informativ despre
ofertant

prezentat prezentat

l7. Declaralia privind confi rmаrеа
identitйlii beneficiarilor efectivi qi

neincadrarea acestora in situalia
condamnйrii pentru participarea la
activitйli аlе uпеi organiza{ii sau
grupйri criminale, pentru coruptie,
fraudй si/sau sp6lare de bani

prezentat prezentat



18. Declaratie privind ехреriеп!а
4nclusi( minim 2 ani de activitate)
Ofertantul furпizеаzё, inflorma{ii l е

necesare privind experienla
апtеriоаrй репtru contracte
4nclusi* de construclii din ultimii
5 ani (solicitantul trebuie si aibi
minimum doi (2) ani de
ехреriеп{й rеlечапtй (de
exemplu, luсrйri de construc{ii
de drumuri) pentru а se califica)
* Similar inseamnё- construc{ii de
drumuri sau trotuare cu о чаlоаrе
contractualй de cel pulin 75 О/о dlп
valoarea 4nclusiv а obiectului
licitat.

prezentat prezentat

19 Declaralie privind lista
principalelor lucrйri executate in
ultimul ап de activitate

prezentat prezentat

20. Declaralie privind personalul de
specialitate propus pentru
implementarea contractului

prezentat prezentat

2l. Declaralie privind dotйrile
4nclusiv, utilajul qi echipamentul
necesar pentru indeplinirea
corespunzбtoare а contractului

prezentat prezentat

7) Perioada de garanlie asupra
lucrйrilor achizilionate

prezentat prezentat

23. Lichiditate 4nclusi in ultimul an
minim 100 %

prezentat prezentat

24. Cifra medie апuаlй de afaceri ре
ultimii 3 ani

prezentat prezentat

25. Certificate de atestare profesionalй
pentru persoanele responsabile
(dirigin}elui de ;antier, а
asociatilor si subcontractatilor)

prezentat prezentat

26. Manualul calitйlii,(1 paginё) cu
aplicarea 4nclusive4 а qtampilei
Inspecliei de Stat in constTuclii а
RM, се 4nclusi verificarea
manualului calitalii

prezentat prezentat

пtоrmа vind underea ofertelor сч cerintele *oIicitate:

Dепчmi
rеа

lotului

Denumirea operatorului
economic

Pre{ul
ofertei

(йrа ТVА)*

Cantitat
eýi

unitate

Corespunder
еа сu

сеriп{еlе de
caIificare

Соrеsрuпdеr
еа сu

specifica{iile
tehnice

7. Informatia

4



de
mаýurа

Lot 1 ". Marnicmih" SRL 1 78l 080.19 1 BUC. + +

Trans Invest Group SRL 1 837 б69.48
SA,,Drumuri Str6ýeni" 1 877 200.00

Lot2 SA Asicon 557 6|7,87 1 BUC. + +

Nisprofcon SRL 567 6,14.17

Trans Invest Grоuр SRL 602 015.12
SA ..Drumuri Strйseni" 6481]4.14
,, Marnicmih" SRL ]04 4з9,92

* iп cazul utilizdrii licita|iei еlесtrопiсе se уа iпdiса pre|ul oferteifinale
(Iпfоrmа|iа priviпd "CorespLtпderea сu ceriп|ele de саlфсаrе" Ei "Corespunderea сu specffica|iile
tehnice" , se va сопsеmпа priп: ,,*" tп cazul corespuпderii ;i рriп ,,-" tи cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtrч elucidarea uпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind corespunderea
ofertei сu сеriп{еlе stabilite in documenta{ia de atribuire (Inclusiv justificarea рrе{ului
апоrmаl de scйzut) s-a solicitat:

Data
solici
tйrii

Ореrаtо
rul

economi
с

Informa{ia solicitatй Rezumatul rispunsului ореrаtоrului
economic

15.
08.

2022

,,
Marnicm
ih" SRL

Conform anun{ului de participare punctul
16, subpunctul 10, sй ne prezenta{i
documente рriп саrе se dеmопstгеаzё сё
operatorul economic аrе acces 1а

laboratoare de iпсеrсёri qi teste а
materialelor се чоr fi utilizate in
conformitate сu natura qi specificul
luсrёrilоr се fac obiectul viitorului сопtrасU
Сопfоrm anun{ului de раrtiсiраrе punctul
16, subpunctul 16, formularul informativ
despre ofertant sd ne prezentali deoarece
lipseste

,, Mamicmih" SRL а venit сu raspuns la solicitarea
nr.02l1i-960 prin sсrisоаrеа пr.45 din 17.08.2022 qi

actele solicitate, grupul de lчсrч а acceptat oferta.

1б.08
.2022

,)

Marnicm
ih" SRL

Grupul de luсru solicitй sй prezenta{i сйtrе
autoritatea contractantЁ, Рrimёriа оr.

Ctrlбragi, justificarea prefului exagerat de
scбzut.

,, Mamicmih" SRL а venit сч raspuns la solicitarea
пr.02l I i-9'7 l рriп sсrisоаrе а пr,44 diп 1'7,08,2022, а

rаsрчпs сЁ рriп rеduсеrеа esentialЁ din beneficiu (de
|а бYо la 27о), cheltuieli de regie (de |а l4Yо |а 6%)
si salarizare, dеоаrесе baza de producer рrесum qi

baza material este amplasat6 in оr. СЁllrаgi precum
qi personalul implicat este preponderant din оr.
Сёlёrаqi. ý,а.
ОЕ da asigurйri сй va indeplini сu success luсrйrilе

1б.08
.2022

SA
Asicon

GrupuI de lucru solicitЁ sй рrеzепtа{i сЁtrе
autoritatea сопtrасtапtй, Рrimёriа оr.

Сйllrаqi, justificarea prelului exagerat de

scйzut

SA Asicon а venit cu rаsрчпs la solicitarea nr,02lli-
972 prin scrisoarea пr.03/08-22 din 17.08.2022
justiГrcй astfel :

Aplicarea tarifelor salariale,
Istoria qi experien{a de peste 40 ani in domeniu, ii
permite contracte privelegiate cu diferite uzine si
саriеrе cu reducere substan{ialй
De{inerea in dotare а utilajelor necesare репtrч а

indeplini сu success Drum de beton Zadnipru cu un
pret реr оrа conform cheltuielilor, nu mediu ре piata

теrmепul de ехесчиrе de 30 zile а luсrаrii а facut
са cheltuielile de regie sI fie de 80%, саrе in sumё
ЬапеаsсЁ аr fi 40 mii lei
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9. Ofe descalificati:
Dепчmirеа operatorului

economic
Motivul respingerii/descalifi сйrii

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

ОЕ dй аsigurйri сй va indeplini cu success luсrбrilе

pentru fiecare lot v
репtru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitйri privind пumйrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaqi оfеrtапt: [IпdicayiJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi: _Nu
11. Criteriul de atribuire aplicat:

Рrе{ul cel mai scйzut ч
costul cel mai scйzut п
Се1 mai bun rарогt calitate-pre! п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

(iп cazul iп care tп cadrul procedurii cle atribuire suпt aplicate mai multе criterii de atribuire, se чоr
iпсliса toate criteriile de atribuire aplicale qi dепumirеа loturilor аfеrепtе)

12. Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplicati: пu
(Se va соmрlеtа репtru loturile care au fost atribuite iп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-pre1
sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor: пu
(Se va completa tп cazul tп care ofertele aufost reeyaluate repetat)

Motivul rеечаluйrii ofertelor
Modificйrile ореrаtе

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

Atribuirea contractului de achizi{ie publicй/acordului-cadru:

Factorii de ечаluаrе yаlоаrеа din оfеrti Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire fасtоrul п Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denum rе factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ропdеrеа

6



Denumirea lotului Denumirea
operatorului

есопоmiс

cantitate
qi unitate

de
mйsurй

Preful unitar
(fПrП ТVА)

Рrе{ul total
(fйrй ТVА)

Рrе{чl total
(inclusiv
тчА)

Reparatia strйzii
Nicolae Milescu-
sпйtапl din оr. Сйlйrаsi

,,Marnicmih"
SRL

1 buc. 1 781 080,19 1 781 080о19 2 |з7 293,,2з

Drum de beton str.
Petru Zadnipru. or.
Calafaýi

SA Asicon 1 buc. 557 6|7,87 557 6|7,8,7 66914|,44

Anularea procedurii de achizilie publicё: nu

in temeiul art. 71 alin. lit
Argumentare:

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i tп procedura de atribuire despre deciziile grupului de

iuiru pentru ichiziyii se realizeazd iп ioпformitale сu prevederile art. 3 ] al Legii пr- ] З ] diп 3 iulie

2015 priviпd achizi|iile publice)

1б. теrmепчl de aqteptare pentru incheierea contractului:

15. Informarea ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de luсru репtru achizi{ii:

Dепчmirеа operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de trапsmitеrе

SA Asicon 19.08.2022 SIД RSДР si e-mail

Nisprofcon SRL 19.08.2022 SIд RSдР si e-mail

Trans Invest Group SRL 19.08.2022 SIД RSДР si e-mail

SA.,Drumuri Strй;eni" 19.08.2022 SIД RSДР si e-mail

,, Marnicmih" SRL 19.08.2022 SIД RSДР si e-mail

in саzul in care valoarea estimatй а contractului
este mai micй decбt pragurile prevйzute |а жt.2
atin. (3) al Legii пr. 131 din 3 iulie 2015
privind achiziliile publice

Х б zile iп cazul transmiterii comunicйrii prin
miiloace electronico qi/sau fa" ц_
Ё t t zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin miiloace electronice qi/sau &цд_

-iп.uлt 
in саrе valoarea estimatё а contractului

este egalб sau mai mаrе dесбt pragurile
prevёzute la art. 2 а|iп. (3) al Leeii пr. 13 1 din
3 iulie 2015 privind achizitiile рчЬЦ99_

п 11 zile in cazul transmiterii comunicбrii
miiloace electronice ýi/sau fax п _

prin

п to zile in cazul netransmiterii comunicбrii
prin miiloace electronice qilýqц fa* п _

(Selecta|i tеrmепul de asteptare respectat, Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. l31 diп 3 iulie
'2015 piiviпd achiziyiili publirr, iйсtusiу а tеrmепеlоr de asteptare, se efectueazd iп coпformitate сu

prevederile TITLUiUI IV Capitolul I (саlсulаrеаТеrmепului) al Codului Civil al RePublicii Moldova).

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

Denumirea
operatorului

economic

iпtrерriп
derea:

Nчmйrul
qi data

contractului/
асоrdulчi-саdrч

Cod
срч

vаlоаrеа сопtrасtulчi Теrmеп de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

cadru
frrй ТVА inclusiv ТvА
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))

Marnicmih"
SRL

Сu
capital
autohton

Nr.158 з0.08.22 452000
00-9

1 781 080, 19

lei
2lз7 296,2з
lei

з1.12.2022

SA Asicon

Сч
capital
autohton

Nr.157 30.08.22 452000
00-9

557 бI7,87
lei

669
lei

l41,44 з1.12.2022

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd
doar tп cazul tп care la procedura de achizi|ie publicd aufost aplicate criterii de duiabilitate
si s-a tпcheiat coпtract/coпtracte репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de
durabilitate) :nu se aplicй

рriп prezenta dare de sеаmd, grupal cle lucra cleclard сd tеrmепul de ayteptare peпtru |псhеiеrеа
coпtractului/coпtractelor iпdicate afost respectat (ехсерtfrпd cazurile рrечdzutе аъ iп. зz ittп. (З) al Legii пr.l31 diП 3 iulie 2015 PriviПd achizi\iile publice )l рлесum yi сd ti cazul dерuпеrii coпteiiayiilor";i/sau
recep|ioпdrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aafost ехаmiпаtе ;i sоtuУiопitе

Рriп prezeпta dare de sеоmd, grapul de lucru репtru achizitrii сопJirmd corectitadiпea desfdsurdrii procedarii
de achizilie,fapt репtrа care poartd rdspuпclere сопfоrm prevederilor legale tп vigoore.

Pre;edintele grupului de luсru:

рrimаrul оr. Сйlйrаsi Ion Olari

Аu fost aplicate criterii репtrч achizi{ii publice durabile (achizi{ii
verzi)? (DA/NU)

VаIоаrеа de achizi{ie сч ТVА din contract/ contracte а
lotului/loturilor pentru саrе au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (iпdica|i suma сu ТVД)

codul Срy al lоfulчi/lоtчrilоц pentru саrе ач fost aplicate criterii
de durabilitate:

criteriul de atribuire репtru lоtulлоturilе репtru саrе ач fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pre|ul cel mаi scdzut п
coslul cel mаi scdzut а
Cel mаi Ьuп raport calitate-pre| а
Cel mai Ьuп raport califure-cost з



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizisiipublicer
de incheierea acordului_caaru I

de anulare a procedurii a. utriUuir. o

Nr. MD - I 6 523 6 I 5 57 626 din 3 0.06.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

la procedura de atribuire:

_Den u_mirea airtrrititll 
"r4t*"tm t" IMSP SCM ntulArhanghel Mihail.

mun. Chisindu
I 003600 I s2558
str. ArhanghelNztihail, 3 gNumnr de telefon
022 29-26_s2Numir de fax
022 24-14_88E-mail oficial

Adresa de internet
l4p/ZwwwsoitatPersoana rle t

mail) Oxana
rl11.A022 24-:o-vo

cu privire

riputp"o"eau@

^trpg&Urqlsls@ uunuril Serviciil LucrdrirObiectul u"hirifi
Lucrdri
Sfintul ,,r,,,qrr luilrurrn caletulul de sarcini45230000_8Pro."d r.a-de alr"lbrl * ocds-b3wdptffi

Plutfo.,,ud"""!ffi

rehxici 9i in.trr."r-" -$ilfic"-de
atribuire
Sursa de finantare

Y atoarea estixi A e r, /draTrtl) 435 240,00

Clarificiri privind documentafia de atribuire:
Data soticiti.ii A;.ifi A,.it",

l3 mai 2022,11:09Denumirea o torului economicExpunerear*.irffi
11..- :Expunerea .r""irti r;.p;.rl,ri

usrro Ll

sistem i
l-ltrmao+allumeste rr,sur rczl[c oallcareData transmiterii
Resprnr (tt maiZOdiili

_nata soli.iG.ii ctariml.ito.
13 mai 2022, n56

Expunereasucdolille,li1i114-:]ct;.tfi .r- dim"nri rryilE 
"r,u.t" 

ul"

rachizitii.md; n?li.lr"t,._d;,



bordLrrilor, inclrsirr ri., 1""*?n*prn...a ruccirrtFa .e.prniltri

Data transmiterii
Rasprns (tO mal ZOZZ. tZS0):

Modific5ri operate indocumentafia de atribuire:

Rez u m at u I rn-o a i n"l rit o.
Nql!&qlqp91*t. ,rodifi.ariPrblicateinn:\@
Nu se aplica

5. PinI Ia
ofertanfi:

termenul-limitl data 25.05.2022, ora 09:00, au fost depuse ofertele a 5

6' Informafii privind ofertere depuse qi documentereprezentate de cltre operatorii economici:
de calificare qi aferente DUAE

Denumireaopffi

Pguhof Group" SRL
ta Construct" SRL r01360900ts13 Rata ValeriuAlexidar G.up- SRL 1012600031745

edalmir" SRL 1014600019994 Volcu VeaceslavIadina Construcl SRL 1013600019838

Den u m i reaoperatorului economic
Denumire document

Caranf ia
pentru ofertA

DocumeTtele ce constituie oferta:Bauhof Grorp" SRL
Construct" SRL

,,Alexidar Grup,, SRL
Medalmir" SRL,
Provladina Conqtruct,, SRL

Denumire document ,,Medalm
ir" SRL

,,Provladina
Construct"
SRL

Formularul ofertJ
Devizele to"ut. uf".*G of".t"i,
formularul 3. 5.7
Garantia bancardE;tru ofert( l r/r)

Grafic de executare a tucraritor
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+

+

+

uw rura[ra pnvlnd clotdrile specifi ce,
utilajul gi echipamentul necesar
pentru indeplinirea corespun zdto ar e
a contractului

+ + + +

Declarqfip nri',i-J +yr r v rrrs Psr Jurral ul clg
specialitate gi/sau a experfilor
propus/propu$i pentru

+ + + +

+ + + + +

\-trrr.lllcar pnvlnd llpsa sau existenta
restanfelor fard de buget public
national valabil

+ + + + +

\_sftlltcar qe atnbulre a contului
bancar

+ + + + +

.tr,xrras oln t(eglstrul de stat al
persoanelor juridice

+ + + + +

uenlncat de atestare tehnico_
profesionald a dirigintelui de gantier

+ + + -l +

renoada de garanfie a lucrdrilor
dup6 semnare a procesului verbal de
receplie finald a lucrdrilor

+ + + + +

7. Informafia privind coresp u nderea oferteror cu cerin fere soricitate:

Pentru elucidarea unor neclaritrfi sau confirmarea unor date privind corespunderea
:l'rT;i:"'#;l',f.:i]|',','"t,..# documentafia de atribuire (incrusivi .1u.,rn.u..a prerurui

Denumirea lotului Pre(ul ofertei
(fara TVA)*

Corespunde
rea cu

cerin{ele de
ca lifica re

Corespunderea
cu specifica(iile

teh n ice

!y:le'id.ur"nulu@Clinic Municipal,,Sfintul Arhanghel Uit,uit,,

Informafia roJi.it"te Rezumatul rlspunsului
lui economic09.06.2022 ,,Rata Construct,, SRL " Sol icitare Declaraliei

privind confirmarea
identiteti i benefi ciari lor
efectivi gi neincadrarea
acestora ?n situa{ia
condamndrii pentru

iciparea la activitati

La data de 10.06.2021 u fort t*r,rri,
prin email.



ale uneiorganizaffiu
grupdri criminale, pentru
corupfie, fraudl ;i/sau

Ofertanfii (ofertele) respinqi / descalifica{i:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot r
Pentru mai multe loturi cumulate tr
Pentru toate loturile o
Alte limit6ri privind numirul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [lndicaliJ
11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scdzut r
Costul cel mai scdzut o
Cel mai bun raport calitate-pre1 o
Cel mai bun raport calitate_cosi o

12'u,.inull.:ffi#:-inrri, evalutrrii gi compariirii ofertelor depuse in cadrut procedurii de

Atribuirea contractului de achizilie publicd:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Preful total
(frrI TVA)

Preful total
(inclusiv TVA)

LUL'.-arr oe amenaJare a teritoriului al
Spitalului Clinic Municipal,,sf6ntul
Arhanghel Mihail,'

,,Rata Construct,,
SRL ''

407 192,09
MDL

4gg 630,51
MDL

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

(Informarea operatoriror economici impricali in procedura de atribuire ,ly11y rt*ru.achiziyii se reorizeazd tn ionformttate cu prevederile ort. 3l2015 privind achiziyiile publice)

despre deciziile grupului de
al Legii nr. l3l din 3 iulie

Denumirea ope.aton tui .*il",i. Motivul respingerii / OesGtifrcl.ii
,,BauhofGrorp, SRt-

ntiei pentru ofertd duce la descalificare.

operatorul economic nu a

::*,tr^T:j:^irii!11" nr. r3 r din 03.07.20r 5 privindachiziliile publ ice,,prezenrarea oferre i pr". rp, ;; ;;;#:;'il r_ u n sercomun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, , OUAA li, "garanfiei pentru ofertd,,.

Denumirea operatorului Data transmiterii Modalitatea de transmitere
Bauhof Group" SRL

SIA RSAP MT;a.r, ..uil,,Rata Construct', SRL 13.06.2022 SIA RSAP MTender, emaillexidar Grup" S[ 13.06.2022 SIA RSAP MTender, emailMedalmir" SRL
SIA RSAP M-ende., 

"mail
Provladina Construct,, SRL 13.06.2022 SIA RSAP M-;nde.-;air



14. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

este mai mici decdt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. l3 t din 3 iulie 2015 privind

n cazul in care valoarea estimatl u .ontru.tutui

achizi{iile publice

t 6 zile in cazul transmiterii .omunicu.iffi
mijloace electronice gi/sau fax n
tr I I zile in cazul netransmiterii ."rrr,.t ii

n mi.iloace electronice Ei/sau fax In cazul in care valoarea estimatI aiontractului
este egal5 sau mai mare decAt pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 13 I din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice

n llzileincazultr@
mi.iloace electronice gi/sau fax I
Z 16 zile in cazul netrans-iGrii comrnicarii
rin miiloace electronice gi/sau fax I

(Selectafi termenul dy asteytare respectat. turmenel Legea nr. I3I din 3iulie 2015 privind achiziliile publici, inclus lor de aS ueazd in conformitatecu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcu Termen i Civil al RepubliciiMoldova).

15. Contractul de achizi(ie incheiat:

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru
co nt rocl ul ui/co nt racle lo r i nd icale a fost respeclat
nr. 131 din 3 iutie 20tS privind achiziyiite public
recepliondrii rapoartelor de monitoriTare, aceosleo

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii confirmd coreclitudinea desfisurdrii proceduriide achizilie,fapt pentru care poartd rdspundeie conyorm pievederilor legale tn vig:oare.

Conducltorul

JW'/*,
grupului

c,
i de lucru pentru

o 6a,uvw
achizi(ii:

Qllume, Prenume)

Denumirea
operatorulu i

econom ic

Numtrrul
9i data

contractului

Valoarea contractului Termen de
va labilitate

al
contractului

MD-1652361
557626-l 31.12.2022
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de atribuire la

DARE DE SEAMA

de negociere fbrd publioare prealabil6 a unui anunl de ptfiicipare

Nr. 91 din 30.08.2022

Date cu nrivire autoritatea contractanti:

2. Date cu Ia orocedura de atribuire:

Modificiri o te in documenta{ia de atriibuirei nu sunt

PAnI la termen limiti (data 30.08.2022,), a fost depusd 1 (una) ofefld:

5. Informa d ofertele examinate:

6. Modalitatea de aluare a ofertelor:

4.

Pentru un lot



de achizifie public5:

grupul de lacru declard cd termenul de a;teptare tncheierea
afost respectat (exceptdnd cazarile prevdzute de 32 alin (3)

al Legii ni. gd &in!,3 t15 privind achiziliile publice), precum $i cd tn cazul
examinate gi solu(ionate.
grupul de lucru pentru achizi(ii conJirmd

pentru care poartd rdspundere conform prevederilor

Iucru pentru

contestaliilor, aces
Prin preilitQ tlard
procedurii da gghit

desfa.qurtuii
z_in vigoare.
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 

Nr. 21061597  din 05.09.2022 .  1010 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante I.P.Gimnaziul din s.Tomai 
Localitate RM UTA Gagauzia s.Tomai 
IDNO 1011601000620 
Adresa MD-6116 s.Tomai str.Scolinaia 103/a 
Număr de telefon 029151476, 078230026 
Număr de fax 029151289 
E-mail oficial  tomailiceuteor@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-mail) Cirma Natalia (078230026) 

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 alimentare pentru II jumatate a anului 2022 
Cod CPV 15800000-6 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

Cererea ofertelor de prețuri 

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

Nr: 21061597 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1660551783798 
Data publicării: 15.08.2022 

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare □ Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 266 320, 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/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] 

 
 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660551783798
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5. Până la termenul-limită (data 25/08/2022, ora 14:28), au depus oferta   6  ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic 

 
IDNO Administratorii 

1 “FRANZELUTA” S.A. 1002600004030 Matcov Victor 
2 “IUGINTERTRANS” S.A. 1003610000214 Patloja Ivan 
3 “MEATPROMCOM” S.R.L. 1017611004399 Calin Anatoli 
4 “SLAVENA LUX” S.R.L. 1002600003240 Stoianov Ilia 
5 “BAGUETTE” S.R.L. 1014600037741 Curdova Svetlana 
6 “SERVIABIL” S.R.L. 1003600030995 Angheluta Tatiana  

 

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
“FRANZELUTA” 

S.A. 
“IUGINTERTRAN

S” S.A. 
“MEATPROMCO

M” S.R.L. 
“SLAVENA 
LUX” S.R.L. 

“SERVIABIL” 
S.R.L. 

“BAGUETTE” 
S.R.L. 

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

Propunerea 
tehnică nu corespunde prezentat prezentat prezentat prezentat nu corespunde 
Propunerea 
financiară nu corespunde prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

Extras/ 
Decizie de 
inregistrare 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declaratie 
anexa 8 prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Certificat SFS prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Certificat de 
calitate/ 
conformitate 
produse 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat nu corespunde, 
1 neprezentat  

Autorizatia / 
depozit prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Autorizatia / 
transport si 
sofer 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

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 - 
Хлебобулочные 
изделия 

“FRANZELUTA” S.A. 35 347, 41 Conform 
Anunt de 

participare 

- - 

“IUGINTERTRANS” S.A. 39 532, 00 + + 

Lot 2 - Мясо  “MEATPROMCOM” S.R.L. 73 766, 20 Conform 
Anunt de 

participare 

+ + 

“SLAVENA LUX” S.R.L. 79 283, 33 + + 

Lot 3 - 
Молочные 
продукты 

“SERVIABIL” S.R.L. 66 305, 56 
Conform 
Anunt de 

participare 
+ + 

Lot 4  – 
Различные 
продукты 

“BAGUETTE” S.R.L. 96 590, 00 Conform 
Anunt de 

participare 

- - 

“SLAVENA LUX” S.R.L. 96 591, 47 + + 
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* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice”, se va 
consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 

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

Data solicitării Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

    

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

“FRANZELUTA” S.A. 

Отклонение от технических требований закупающего 
органа:  
В технической спецификации (Anexa nr.22) участником 
тендера предложены: 
- хлеб белый нарезной 430 г, необходимо 550 г; 
- булочка с творогом – 2 булочки в одной упаковке, 
необходимо по 1 шт в упаковке; 

“BAGUETTE” S.R.L. 

1. Отклонение от технических требований 
закупающего органа:  
- скумбрия замороженная необходима без головы, 
участником тендера представлены сертификаты 
безопасности на скумбрию с головой; 
2. Представление сертификатов безопасности 
пищевых продуктов с истекшим сроком действия: 
- ОСpr – 001  11 A007080-20 от 14.08.2020, действует до 
14.08.2022г. (макароны); 
- 0113874 от 28.12.2020, действителен до 24.12.2021 г. 
(масло растительное); 
- ОС ICC 13 C0007003-20 от 18.12.2020, действует до 
18.12.2021 г. (томатная паста); 
- ОСpr – 001  1L 013469-2020 от 13.07.2020, действует до 
22.06.2022г. (зел.горошек); 
- ОСpr – 004  1L 013476-2020 от 21.07.2020, действует до 
27.06.2022г. (зел.горошек); 
- ОСpr – 004  1L 013473-2020 от 21.07.2020, действует до 
13.06.2022г. (зел.горошек); 
- P-10442/2021 от 09.06.2021, действует до 01.07.2022г. 
(зел.горошек). 
3. Сертификат безопасности на пряники не 

предоставлен. 
 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Preţul cel mai scăzut  □ 
 (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: 
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(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 - 
Хлебобулочные 
изделия 

“IUGINTERTRANS” 
S.A. buc  39 532, 00 42 725, 00 

Lot 2 - Мясо “MEATPROMCOM” 
S.R.L. kg  73 766, 20 88 520, 00 

Lot 3 - Молочные 
продукты “SERVIABIL” S.R.L. l, buc, kg  66 305, 56 71 610, 00 

Lot 4  – Различные 
продукты 

“SLAVENA LUX” 
S.R.L. buc, kg  96 591, 47 115 162, 40 

 
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  

“IUGINTERTRANS” S.A. 29.08.2022 e-mail 
“MEATPROMCOM” S.R.L. 29.08.2022 e-mail 
“NIVALI-PROD” S.R.L. 29.08.2022 e-mail 
“SLAVENA LUX” S.R.L. 29.08.2022 e-mail 
“BAGUETTE” S.R.L. 29.08.2022 e-mail 
FPC “SERVIABIL” S.R.L. 29.08.2022 e-mail 
 (Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru 
pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizițiile publice) 

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinde
rea: 

Cu capital 
autohton/  
Cu capital 

mixt/ 
asociere/  

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/acordului
-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 

valabilitate al 
contractului/ 

acordului-cadru fără TVA inclusiv TVA 

“IUGINTERTRAN
S” S.A. 

- 39 05.09.2022 

15
80

00
00

-6
 39 532, 00 42 725, 00 31.12.2022 

“MEATPROMCO
M” S.R.L. 

- 40 05.09.2022 73 766, 20 88 520, 00 31.12.2022 
“SERVIABIL” 
S.R.L. 

- 41 05.09.2022 66 305, 56 71 610, 00 31.12.2022 
“SLAVENA LUX” 
S.R.L. 

- 42 05.09.2022 96 591, 47 115 162, 40 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) 

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:                         Hristeva Valentina 
 



DARE DE SЕАМА 

de atribuire а contractului de achizitii puЬ!ice ■ 
de incheiere а acordului-cadru о 

de anulare а procedurii de atribuire о 

Nr. G 7.3/22 din 01.09.2022. 

1. Date cu privire la autoritatea contractanta: 

Denumirea autoritafii contractante IP AGENTIA DE DEZVOL Т ARE REGIONAI 
UT А GAGA.UZIA 

Localitate mun. Comrat 
IDNO 1016601000153 
Adresa str. Pobeda, 50, et. 2 
Numar de telefon 0(298)22693 
Numar de fax 0(298)22693 
E-mail oficial adr.utao@omail.com 
Adresa de internet adrgagauzia.md 
Persoana de contact Sibov Andrei 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de preturi ■Licitatie deschisa 
□Altele: flndicatil 

Procedura de achizitie repetata (duoii caz) Nr: 
Tipul oblectului contractului de achizifie/ Bunuri ■ Servicii о Lucrari о 
acordului-cadru 
Oblectul achizitiei TERMOS ALIMENTAR 20 L 

Cod CPV 39220000-0 

Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire 
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr: ocds-b3wdp 1-MD-1658756425727 
portalului guvernamental Link-ul :https://mtender.gov .md/tenders/ocds-b3wdp 1-
www.mtender.gov. md) MD- l 658756425727?tab=contract-notice 

Data puЬlicarii: 25.07.2022 
Platforma de achizitii puЬlice utilizata ■ achizitii.md; о e-licitatie.md; о yptender.md 

Procedura а fost inclusa in planul de о Da ■Nu 

achizifii puЬlice а autoritatii contractante Link-ul catre planul de achizitii puЬ!ice puЬ!icat: 

Anunt de intenfie puЫicat in ВАР (dupii caz) Data: nu se aplica 
Link-ul: nu se aplica 

Tehnici ~i instrumente specifice de atribuire □Acord-cadru □Sistem dinamic de achizфe 

(duvii caz) ■ Licitatie electronica □Catalog electronic 
Sursa de finanfare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 

■Surse externc; □Alte surse: (Indica/il 
Valoarca cstimata (/ei, {iirti TVA) 150 000,00 

3. Clarificari privind documentafia de atribuire: 
ISe va comoleta in cazul in care аи fost solicitate clari/icti1·i) 

Data solicitarii clarificarilor 1 ------------------

Denumirea operatorului economic 1 ------- -----------



Expunerea succinta а solicitarii de ------------------
clarificare 
Exnunerea succinta а raspunsului ------------------
Data transmiterii ------------------

4. Modificaгi орегаtе in documentatia de atгibuiгe: 
'Se va com1Jleta in cazul in care аи (ost operate modi/icari) 

Rezumatul modificarilor ------------------
PuЫicate in BAP/alte mijloacelor de [Indica/i sursa utilizatii ~i data puЬ!iciirii} 
informare (duf)ii caz) 
Termen-limita de depunere ~i deschidere а [Indica/i numiirul de zile] 
ofertelor prelungit (dupii caz) 

5. Рапа la teгmenul-limita (data 15.08.2022, ога 13:00), au depus oferta 1 ofertanti: 

№ Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/ 
administratorii 

1. S.R.L. «Inoxplus» 1011600039984 Covalenco Dumitru 

6. Infoгmatii pгivind ofertele depuse ~i documentele de calificaгe ~i afeгente DUAE prezentate de саtге 
operatorii economici: 

Denumirea operatorului 
Denumire document economic 

S.R.L. «Inoxplus» 

Documentele се constituie oferta 
(Se va consmna prin: щezentat, neщezentat, пи corespunde) 

Ofeгta prezentat 
Specificatii tehnice prezentat 
Specificatii de pret prezentat 
DUAE prezentat 

Documente de calificare 

Certificat/Decizie de inregistrare а iлtreprinderii ~i Extrasul din registrul de Stat prezentat 
Rapoart fiлanciar pentru ultimul an (2021) prezentat 
Certificat de efectuare sistematicй а pЩii impozitelor, contribЩiilor prezentat 
Cerere de participare prezentat 
Declaratie privind valaЬilitatea ofertei prezentat 
Certificate de calitate prezentat 
Declaratie privind lista principalelor livrйri efectuate in ultimii 3 ani de activitate prezentat 
Operatorul economic trebuie s11 garanteze livrarea Termoselor alimentar 20 L prezentat 
lnforma\ii despre \ага de origine prezentat 
Declaratie privind confirmarea identiЩii beneficiarilor efectivi ~i neincadrarea 
acestora in sittЩia condamnйrii pentru participarea la activitй\i ale unei organiza\ii prezentat 
sau grupмi criminale, pentru corup\ie, fraudй si/sau spйlare de bani. 

(!nforma/ia privind denumirea documente/or prezentate se va indica in conformitate си cerin/ele din 

documentaf ia de atribuire ~i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, пи corespmrde (fn cazul 

cand documentul afost prezentat, dar пи corespundecerinfelor de calificare)) 

7. Informatia pгivind coгespunderea oferteloг cu cerintele solicitate: 

Denumirea Denumirea Pretul ofertei Cantitate ~i Corespunderea cu Corespunderea cu 

lotului operatorului 
(farй TVA)* unitate de cerinfele de specificatiile 

economic masura calificare tehnice 

TERMOS 
ALIMENTAR S.R.L. <<lnoxplus» 144 006,67 44 buc + + 

20 L 

2 



* fп cazul utiliziirii licita/iei electronice se va indica pre/ul ofertei finale 

(Jnforma/ia privind "Core!!punderea си cerin/ele de calificare" 1i "Corespunderea си specifica/iile 

tehnice" , se va consemna prin: ,, +" in cazul corespunderii 1i prin ,, - " in cazul necorespunderii) 

8. Pcntru elucidarca unor neclaritati sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
ccrinfelc stabllite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de scazut) s-a 
solicitat: 

Data Operatorul economic Informatia solicitata Rezmatul raspunsului 

solicitarii operatorului economic 

Solicitarea de 
elucidarii neclaritafi ~i 

17.08.2022 S.R.L. «Inoxplus» confirmarea unor date а prezentat raspunsul 

privind corespunderea 
ofertei 

9. Ofertanfii respin~i/descalificafi: 

Denumirea о eratorului economic Motivul res inaerii/descalificarii 

10. Modalitatea de evaluare а ofertelor: 

Pentru fiecare lot ■ 
Pentru mai multe loturi cumulate □ 
Pentru toate loturile □ 
Alte Iimitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluia~i ofertant: [lndica/i} 

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi: _____ _ ___ _ 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Prep.il cel mai scazut ■ 
Costul cel mai scazut □ 
Cel mai bun raport calitate-pret □ 
Се) mai bun raport calitate-cost □ 

(f п cazul in care f п cadrul procedurii de atribuire ~unl aplic~te mai multe criterii de atribuire, se vor 

indica toate criteriile de atribuire aplicate 1i denum1rea lotunlor aferente) 

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:_ , . . . . . 
(Se va completa pentru /oturile care aufost atriburle т baza cnterrrlor: се/ тт Ьип raporl ca/1tate-pre/ 

sau се! mai Ьип raoort calitate-cost) 
Factorii de evaluare Valoarea din oferta Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 

Denumire factorul n Ponderea Total 
Denumirea operatorului economic n 

Denumire factorul 1 Ponderea 

Denumire factorul n Ponderea 

13 Reevaluarea ofertelor· 
'S~ va comp/eta f п cazul in care o/ertele аи fost reevaluale repetal) 

Motivul reevaluarii ofertelor 
Modificarile operate 

А 
.. -

А • - • 1 a- гii <.:j compararii ofertelor depuse ш cadrul procedur11 de atribuire s а 
14. ln urma examшar1, eva u v 

decis: 3 



А Ъ. tп шrеа contractu ш е ас 1zфе puЬlica/acordului-cadru: 1 . d h' . . 

Denumirea lotului Denumirea Cantitate ~i Pretul unitar Pret ul total Pretul total 
operatorului unitate de masura (Гаrа TVA) (Гаrа TVA) (inclusiv 

economic TVA) 

TERMOS S.R.L. 
44 buc 144 006,67 

ALIMENTAR 20 L «Inoxplus» 

proiectul este scutit de TVA 

Anularea procedurii de achizфe puЬlica: 

In temeiul art. 71 alin. lit 
Argumentare: ----------------------------
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii: 

Denumirea operatorului Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

economic 

S.R.L. «Inoxplus» 23.08.2022 
Prin p0$fa electronicii 
tendere@inoxolus.md 

(lnformarea operatorilor economici implicafi in procedura de atribuire despre deciziile grupului de 

lucru pentru achizi{ii se realizeazii in conformitate си prevederile art. З 1 а! Legii nr. 1 З 1 din З iulie 

2015 privind achizi{iile puЬlice) 

16. Termenul de a~teptare pentru incheierea contractului: 

In cazul in care valoarea estimata а contractului ■ 6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 

este mai mica decat pragurile prevazute la art. 2 miiloace electronice silsau fax о 

alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 □ 11 zile in cazul netransrniterii comunicarii 

privind achizфile puЫice prin rniiloace electronice si/sau fax о 

In cazul in care valoarea estimata а contractului □ 11 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 

este egala sau mai mare decat pragurile mijloace electronice silsau fax о 

prevazute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din □ 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii 

3 iulie 2015 privind achizфile puЬlice prin mijloace electronice si/sau fax о 

(Selecta{ i termenul de G$leptare respectat. Calcularea termenelor previizute de Legea nr. 1 З 1 din З iulie 

2015 privind achizi/iile puЬlice, inclusiv а termenelor de G$leptare, se efectueazii in conformitate си 

prevederile ТJTLULUI 1V Capitolul 1 (Calcularea Termenului) а! Codului Civil а! RepuЬlicii Moldova). 

17. Contractul de achizipe/acordul-cadru incheiat: 

Intreprinde 
Numйrul Valoarea contractului Termen de 

Denumirea геа ~i data valaЬilitate 

operatorului Cu capital contractului/ 
Cod CPV а! 

economic autohton acordului-cadru 
~rйTVA inclusiv ТУ А 

contractului 

S.R.L. 
Cu 

capital G7-22 01.09.22 39220000-0 144 006,67 31.12.22 
«Inoxplus» autohton 

18. Informatia privind achizitii puЫice durablle (achizifii verzi) (rubrica datii se completeazii doar in cazul 

in care !а procedura de achizifie puЬlicii aufost aplicate criterii de durabllitate ~i s-a incheiat 

contract/contracte pentru lotЛoturi pentru care аи fost aplicate criterii de durabllitate): 

Au fost aplicate criterii pentru achizitii puЫice durablle (achizitii 

verzi)? 
(DAINU) nu 
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Valoarea de achizitie cu TV А din contract/ contracte а 144 006,67 MDL 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 

(indicaf i suma си TVA) 
durabllitate (lei МD): 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 
39220000-0 

de d urabllitate: 

Criteriul de atribuire pentru lotulЛoturile pentru care au fost PreJu/ се/ mai sciizut ■ 

aplicate criterii de durabllitate: 
Costul се/ mai sciizut □ 
Се/ mai bun raport calitate-pre/ □ 
Се/ mai bun raport calitate-cost □ 

Prin prezenta dare de seamii, grupul de /исги declarii cii termenu/ de afteptare pentru incl,eierea 

co11tractu/uilcontractelor indicate afost respectat (exceptand cazurile previizute de art. 32 alin. (3) а/ Legii nr. 

131 din 3 iu/ie 2015 privind achizi(iile риЬ/iсе ), precum fi cii in саzи/ depunerii contesta(iilor filsau 

recep(ioniirii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate ~i solи{ionate. 

Prin prezenta dare de seamii, grupul de lucru pentru achiziJii confirmii corectitudinea desja§иriirii procedurii 

de achiziJie,fapt pentru care poartii riispundere conform prevederilor Jegale in v · oare. 

Conducatorul grupului de lucru pentru achizifii· 

Donceva Tatiana 
(Nume, Prenume) 
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DARE DE SEAMA 
privind modificarea contractului 

de achizifii publice/acordului-cadru 

Numar de fax 
E-mail oficial 
Adresa de internet 

0231-54623 
primaria@balti.md 

www.balti.md 
Liliana Ceremu?, tel.023154622 
sei^iciulacliizitiipublice@gmaiUoin^ 

II. 

S. 

•it 
'h 

Date cu privire la procedura de achizitie: 

• Cererea ofertelor de pre^uri 
0 Licitajie deschisa • Altele: [Indicafi] 

,yRepara(ia capitala a trotuarului pietonal din 
str.Bulgara (de la str.I.Franco pitta la drumul de 

Centura) mutt. BultP\ conform necesitajilor DGC a 
Primariei mun.Balti 

45233253-7 

Tipul procedurii de achizitie 

Obiectul achizijiei 

Cod CPV 
Valoarea estimata a achizitiei 

Nr. link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamemal ^ mtrnder.mv.md) 

Data publicarii anuntului de participare 
Data (datele) ?i referinta (referintele) 
publicarilor anterioare in Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se refera anunjul respectiv 
(dupa caz)__ 

Date cu privire la contractul de achizi(ie/acordul-cadru: 

7 809 95833 (lei, fdrd TVA) 
a.2021 - 2 723 900,00 cu TVA; a.2022 -
6 648 050,00 cu TVA 
Nr : o c d s - b 3 w d p l - M D - 1 6 3 2 9 0 0 9 1 6 4 9 3 

Link-ul: https://mtender.pov.md/tenders/ocds-
h3wdpl-MD-16329009164QT>tah=contract-notice 
Data publicarii: 29.09.2021 

Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru Bunuri • Servicii • Lucrari 0 

Contractul de achizitie/acordul-cadru se relera 
la un proiect ?i/sau program finan^at din 
fonduri a'p Uniunii Europene 

Nu 0 D a • 

Sursa de finan^are Buget de stat • Buget CNAM • 
Buget CNAS • Surse externe • 
0 Alte surse: Bugetul local 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achizitie/ acordului-cadru 
Denumirea operatorwlui economic 

22.10.2021 

SRL Tehnologica Construct 

mailto:primaria@balti.md
http://www.balti.md
https://mtender.pov.md/tenders/ocds-


iff .11 

Nr. ?i data contractului de achizitie/acordului-
cadru 

Valoarea contractului de achizitie/acordului-
cadru 

Nr: 129 

Data: 24.11.2021 

FaraTVA: 7 597 819,76 

Inclusiv TV A: 9 117 383,71 

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

Tipul modificarilor 

Temeiul juridic 

Cre^terea pretului in urma modificarii (dupa 

Mic§orarea valorii contractului • 
Majorarea valorii contractului 0 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare 
0 

Modificarea termenului de valabilitate • 
Rezilierea contractului • 
Altele: flndicafi] 
Art.76 alin.(7) pct.2) din Legea 131/15 

+1 365 279,98 lei cu TV A 

N u 0 DaD cazj ———-
Modificarea anterioara a contractului de 
achizitii publice/acordului-cadru (dupa caz) 

Alte infonnatii relevante 

v nescrierea achizitiei inainte ?i dupa modificare: 

(Se l r J c T n Z a ), Jploarea M f a , natura ,i can.Ua.ea sau valoarea tunarUor, nalura „ 

amploarea serviciilor) 
Ofertele s-au deschis pe data de 15 octombrie 2021. La procedura au particpat doi operatori economici: 

SRL "Tehnologica Construct" §i SRL "VLADMIH COMPANY"^ 
Decizia de atribuire a contractului a fost intocmita pe data de 20 octon.br,e 2021. 

Pe data de 21 octombrie 2021, SRL "VLADMIH COMPANY" a depus o contestatie privind 
rezultatele atribuirii (notificareaANSC nr.05/2758/21 din 21.10.2021). „V1 

C ; Z Z J ; ^ 7 n ^ L X ^.Franco ,a ^ «—* - W . — 
necesitatilor DGC a Primariei mun.BaHi a fost respinsaca neintemeiata. 

Pe data de 24 noiembrie 2021, cu SRL Tehnologica Construct a fost incheiat contractul nr. 129 
privind executarea lucrarilor „ReParatia capital* a trotuaruluipietonal din str.Bulgara (de l a [ " M ™ 
pina la drumul de Centura) mun. Baltr, conform necesitatilor DGC a Pnmane, mun.Balt,", conform 
necesitatilor DGC a Primariei mun.Balti. . 

Termenul de executare a lucrarilor stabilit: 2 (doua) luni, inclusiv etapa de pregat.re, valabilitatea 
contractului - pina la 31 decembrie 2022. Valoarea contractului - 9 117 383,71 lei cu TVA. 

Din motivul cresterii considerabile a preturilor la produse petroliere ?i materialele de c o n s ^ i i precum 
si a ratei inflatiei SRL "Tehnologica Construct" a maintat spre exammare solic.tarea nr09/22 dm 23.02.20.2 
I p Z ^ T a j L r e a valorii contractului nr.129 din 24.11.2021 la obiectul „Repara(,a capUala a 
trotuarului pietonal din str.Bulgard (de la str.LFranco pina la drumul de Centura) mun. Bal(, . 

Conform prevederilor legale, a fost aplicata formula de calcul din HG nr. 1129/2018 
V. = [ (Vi - V2) x (Ri/12x NX) % ] + V3; 
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unde: . .. . . . 
Va - valoarea ajustata a contractului de achizipi publice, 
VI - valoarea totals a contractului de achizitii publice; 

^-^r^^^sss^m P — » — — • — 

de achizitii publice (V3 = V1-V2); Ri - rata anuala a inflate! pentru anul precedent aj us tarn, 
Rd - rata anuaia a defla{iei pentru anul precedent ajustarn; . 
5 ? numarul de luni de la inceperea executarii contractului sau de la ultima ajustare. 

publice cu executare continuS, incheiate pe un termen ma, mare de nn an. 

Ulterior, o p e ^ o , economic a s o l i c i ^ mai 

termen mai mare de un an. 
in urma clarificarilor verbale primite de la sPeciali?tii din cadrul Ministerului Finanjelor ?i al Agentie, 

execute este de eel putin 12 luni ?i sint incheiate pe un termen ma. mare de un an. 

Pentru obiectul ,.Reparatia capitald a trotuarului pietonal din str.Bulgara (de la str I Franco ptna la 
drumulTcenturd) mun. Balti», a fost prevazut termenul de 2 luni, inclustv etapa depregatire. 

Periodic agentul economic incetinea mersul lucrarilor din cauza condi^iilor m e t _ e o r o l o g i c e , c e n u 

contractului. 

La acest subiect, completam cu i n f o r m a l solicitata de insu?i agentul - o n o - i c SRL Jehno log ica 
r^nctmrt" de la soecialistii Ministerului Finan{elor al RM (raspuns nr.13-09/114 din 16.U5./U// se 

T L V n Z T T t i n e d e ajustarea valorii contractului, menfiondm cd Hotdrirea Guvemului 
Z m m o Z ^ f i ^ L r contracted de achizifii publice cu executare continud incheiate pe un 
termen nwd mwe de un an. Astfel, operafiunile de ajustare a valorii contractului, atribuit in urma procedun 
n ocds1633093728314, nu pot fi efectuate. Totodatd, in cazul intrunirii condifulor s.pulatela 
arL76 pct7sbpct-2) al Legii nr. 131/2015 privind achizifiile publice, autoritatea contractantapoate modifica 
contractul de achizitie publicdfdrd organizarea unei noiproceduri de achizifiei publica. Raspunsul din partea Ministerului Finantelor a fost transmisa spre informare luare de decizie catre 

u f k a n t e l o r , SRL "Tehnologica Construct" a inaintat not i f ied Ctre Aparatul 
Pre§edintelui, Guvernul Republicii Moldova, ANSC §i alte institutu publice. 

Pe data de 02 06.2022, la sedinja grupului de lucru, a fost exahiinat repetat subiectul privind 
o o s i b i l i t o t e a pretungirii terinenului de executare" i a majorarii contractului incheiat cu SRL »Tehnologica 

la obiectu. „Reparatia capitald a trotuarului pietonal ^f.Bulgara (de 
la s ^ Franco find la drumul de Centura) mun. Balti» (scrisoarea agentului economic SRL Tehnologtca 
Construct" nr.29/22 din 30.05.2022). 

Specialism DGC a Primariei mun.Balp au dat citirn notificarea cu nr.05-262 din 01.06.2022 cu doua 
anexe ce reprezinta calcule privind diferen^a de Pre{ la materialele de construct!i de baza (pavaj, c.ment, nisip, 
bordura, beton, carburanji etc.). . . . _ . . . . o „ 

Dna 01 ea Praht sef al Secfiei de dezvoltare economic*, e v i d e n t raportare ?i secretariat a DGC, a 
informat ca DGC a Primariei mun.Balti propune de a accepta partial solici,area agentului P r ' - n d 

majorarea contractului nr.129 din 24.11.2021, adica de a majora contractul cu +929 582,00 le, cu TVA ceea 
ce constituie 10,20% din suma ini^iala a contractului. Agentul economic in adresarea sa nr.29/22 din 

30 05 2022 a sollcitat majorarea CU +1 013 361,27 lei fara TVA (11,12%). 



Dna L.Ceremu;, 5ef al SAP, a concretize daci s-a ,inu. con. de procesele verbale de exclude. |i de 

i n d U d e D a a O Praht a specific* ca la efectuarea calculelor, au fos. luate in considerare dear procesele verbaie 

de executarea siu, disponibiie surse fiuauciare necesat, 
Dnl V.Balan, ?et a Uirecpei « F d n e i Ala Lateanu modificarea 

pe„,ru majorarea " P ™ * * " " 
Dispoztpei primarului - Cu privire la aprobareapt fie 4 m a orarea 
junior in C o n L r m.129 dta 24 U 202. la obiec.ul « 
contractului cu SRL T i , » Cons.™c ( f r ,„„„, & m«». M/fT-

^ C ^ p X ^ i ^ * p - p - d e a P r e l u n g i r d e T T Z 
lucrarilor la obiecuil e , .Bulgara p M la da.a de 04.07.2022, dupa cum .a propus DGC 
I d r S , " a l T u l u i economic. De asemenea, a fos, luata decizia de a majora suma con.rac.ulu, cu +929 582,00 
^ c u T v T d t ^ fapmlui cre5.erii imprevizibile a prep.ri.or la carburanti , i la mater,ale,e de cons<ruc,„ 

p o s i b i l i L elungi i .ermenului dl exccuure 5i a major5rii contractului Inchcia, cu ^ Tel,nolo?,ca 
.29 din 24.11.2021 la obiec.nl „Repara,ia capitala a .rCuarului pietonal * < * » 4 " «le 

I TlLaeo pina ia dramal * cen.urt) mun. Ba„i" (scrisoarea agen,M economic SRL "TehnoU^ca 

— repeut dezacordul cu cuantumul m , o « 

contractului prezentind un tabel cu lista materialelor de construct 5i carbunmflor ce an sufent ccle ma 

I d t c r e , L de pre,, in cadrul la care au fos. inviuti r e p — u l 
responsabilului tehnic, s-an constatat unele erori de calcul. Pe data de 13 ,un,e 2022, SRL Tehnologica 
3 u « » a .ransmis prin in.ermediul Po5,ei electroaice varianta corecti a sumei en care unmeaza a f. majora, 

contractul: 
DATE CONFORM SEOINTA GRUPUtUI 06 LUCRU - LA OATA DE 10.06l.2022 

Material 

Nisip 
PavaJ Grant, 
Pavai Roiu 
Pavai Tactll 

Statla 
Urna gunoi 
Carburant 
Utrtaie s i transport 

rnp 
mp 
mp 
mc 

Can,Ha,e 
conform protect 

116.067,58 
561.53 

8 646.12 

98,51 
323.92 
222.24 
366.08 

l.OO 
l.OO 

25.436,00 
1,00 

Pret conform 
contract 
fara TVA 

1,30 
190,00 
235.00 

190,00 
860,00 
2 30, DO 

116.638.84 
1.000,00 

14,17 
SSI.796,03 

Rest d e 
executat 

conform preturl 
contract 
fara TVA 

100.109,10 
60 992,66 

1.739.498,20 
79.800,00 
10.640,00 

139.285.60 
35.808.70 

3.972,54 
116.638,84 

1.1 
212 

000,00 
550,00 

551.796,03 

Preturl la 
10.06.2022 
til!S TV* 

1.92 
360,00 
294.66 
255,00 
250,00 

2.366,00 
290,00 

SO.OO 
145.833,00 

1.S00.00 
2S.OO 

Total materiale 
valoare d e 

ptata 
faro TVA 

147.8S3.44 
11S.S65.04 

2.181.1Q8.68 
107.100,00 

14.000,00 
221.237,36 

4S.1S0.10 
10.4S4.06 

14S.833.00 
l.SOO.OO 

375. OOO.OO 
728.179,00 

Oifereota de 
pret fata de 

contract pentru 
majorarea 

contractului 

JSSH *Y* 

47.744,34 
54.572,38 

441.610,48 
27.300.00 

3.360,00 
81.951,76 

9 341,40 
6.481.52 

500,00 
162 450,00 
176.382,97 

3.052.091,67 4.092.980,68 

Contract valoare 9 .117 .383 ,71 
J.367.6QZJ4 

Total diferenta valoare preturl 
5.1094 

494 
Total general majorare fara 

TV* 
2094 

Total general malorare inclusiv TVA 

1.040.889.01 

1.040.889.01 
53.085,34 

1.093.974,35 
43.758.97 

1.137.733,32 
227.546,66 

1.365.279,98 
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Astfel conform calculelor prezentate, contractul urmeaza a f. majorat cu 1 365 279,98 lei cu TVA, 

ceeace ^^^icitot^^WMi^^termenului de executare a lucrarilor - pina 

i U H e 2°p'esedintele grupului de lucru a propus prelungirea termenului pina la 04 august 2022, tinindu-se cont 
de posibile precipitatii in perioada de vara, ce pot afecta graf.cul de executare a lucrarilor. 

VI Descrierea circumstanjelor care au facut necesara modificarea: 
<Se vo'r indica motivele/argumentele modificarii contractului de achmfie/acordului-cadru) 

Pentru ambele intentii ale autorita^ii contractante Agenda Achizitii Publice a emis scrisori de refuz 
f„r 27/259 585 d t ^ u„ie 2022 ?i nr.27/259-649 din 28 iulie 2022), referindu-se la nemtrumrea c o n d ^ o r 
obligator!^ privind majorarea valorii contractului, precum ?i la lipsa argumentelor pnvmd prelung.rea 

exist, suf.ciente argumente expuse la pct.V din prezentul document 

contractul. 

VII. Rezultatele examinarii: 

In rezultatul examinarii necesitafilor de modificare a contractului de achizifie/acordului-cadrul 
s-a decis incheierea acordului adiponal privind: 

prelungirea termenului de executare a lucrarilor pina la 04 august 2022; 
majorarea valorii contractului cu +1 365 2 79,98 lei cu TVA 

1 RecomndSrile Ministerului Finantelor al RM expuse in scrisoarea nr. 13-09/114 din 16.05.2022 
i l n t r u n f r e a onditiilor stipulate la art.76 Pct.7 sbPct.2) al Legii nr.131/2015 pnv.nd ach,z.tule 

publice - autoritatea contractanta poate modifica contractul de achizitie publica Tara organ.zarea une. noi 

^ publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fir, organizarea unei noi proceduri de 

achizifie publica, in urmSioarele situa(ii: 
2) atunci cind sint indeplinite in mod cumulativ urmStoarele condifu: 
a) modificarea a devenit necesara in urma unor circumstanfe pe care o autontgte contractanta care acfioneaza cu 

diligenfS nu ar fi putut sa le prevada; b) modificarea nu afecteazS natura generals a contractului; 
c) cres ereapretului nu depute 15% din valoarea contractului de achizifii publ.ee/acordului-cadru initial, 
3 Schimbarea contractantului nu poate fi realizata din motive economice tehn.ce. Toate utilajele ?i 

mecanismele necesare pentru executarea lucrarilor se aflfi pe ?antier (str.Bulgara din mun.Balfi- artera 
principals a cartierului "Dacia", eel mai numeros cartier din mun.Balfi, cu circa 30 mi de locuitori). 
^ Schimbarea contractantului ar cauza autoritdfii contractante dificuUSfi tehmco-econonuce 
semnificative, precum timpul necesar pentru actualizarea devizelor, lansarea unei noi proceduri, cre^rea 
semnificativd a valorii estimative pentru lucrdrile ramose neexecutate ?i nu in ultunul rind dificuhaji a 
receptia finala a lucrarilor. in devizul-oferta, SRL "Tehnologica Construct" a aphcat manopera de 45,00 le. 
per h/oin v. 57,66 lei. La ora actuala salariul mediu pe ora in construct., const.tu.e 84,97 lei, conform 
amendamentelor CP L.01.02.2012/A2:2022. De asemenea, antreprenorul a apl.cat coeficienfi redu?i la 
cheltuielile legate de benef.ciul de deviz 4 % din 6% ?i cheltuielile de regie 5,1 % dm 14,5%. 

Cea mai mare dif.cultate §i discomfort consta in faptul ca pietonii nu pot accesa pe trotuar, fund nevoit. 
sa mearga pe marginea drumului cu o intensitate sporita a circuitului de transport. De asemenea, pnmar.a a 
reception* nenumarate plingeri din partea operatorilor economic! care i?i desf^oara activ.tatea m zona 
executarii lucrarilor, motivlnd prin faptul ca le este afectatd activitatea - materialele inerte ?i cele de 
construct precum ?i utilajele de muncd ale operatorului economic creeaza dlficultafi in procesul de hvrare a 
marfurilor fi limiteaza accesul cumparatorilor. 
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Valoarea modificardor (dupa caz) Denumire 
operator 
economic 

Nr. §i data acordului 
aditional Fara TV A Inclusiv TVA 

SRL 
"Tehnologica 

Construct" 
4 05.08.2022 +1 137 733,32 +1365 279,98 

Pre§edintele grupului de lucru: 

Nicolai r.RTGORISIN 
(Nume, Prenume) 

Agenfia Achizifii Publice: mun. Chi?inau, 9os. Hmce?ti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; 
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md , . „ , , , , . , 
Agenda Nationala pentru Solufionarea Contestation mun. Chi?inau, bd. §tefan eel Mare ^ Sfant, 
124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: eontestatii@anse.md; www.anse.md 

mailto:bap@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:eontestatii@anse.md
http://www.anse.md






APROBAT

-  Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante IP Centrul Republican Experimental 
Protezare Ortopedie si Reabilitare

Localitate mun. Chisinau
IDNO 11003600032782
Adresa str. Romana 1, mun./ Chisinau MD 2005
Numar de telefon 022-263001
Numar de fax 022-229927
E-mail oficial anticamera@crepor.org
Adresa de internet w w w .crepor.org
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Sectia achizitii publice 022/ 263130 
achizitii ,crepor21 @gmail.com

- Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisa
Procedura de achizitie repetata (dupa caz)
Tipul obiectului contractului de achizitie/ 
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul achizitiei Echipament si mobilier medical
Cod CPV 33100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (in cazul 
aplicarii altor proceduri decat licitatia 
deschisa)

Nu se aplica

Procedura de atribuire (se va indica din 
cadrul portalului gnvernamenta! 
www. mlender. gov. md)

ccds-b3wdp 1 -MD-1657284768597
Link-ul: mtender.gov. md/tenders/ocds-b3wdpl - 
MD-1657284768597?tab=bids
Data publicarii: 08.07.2022

Platforma de achizitii publice utilizata achizitii.md;

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

Da
Link-ul catre planul de achizitii publice publicat: 
Plan-achizitii-modificat-25.05.2022.pdf 
(crenor.org) p. 1.48.2021

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

Tehnici si instrumente specifice de atribuire
(dupa caz)

Licitatie electronica

mailto:anticamera@crepor.org
http://www.crepor.org


Sursa de finan^are Buget de stat 2022;
Valoarea estimata (lei, fara  TVA) 142 200,00

Clarificari priviiul documentatia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care au fast solicitale clarificari)

Data solicitarii clarificarilor 14 iulie 2022, 15:51
Denumirea operatorului economic Anonim
Expunerea succinta a solicitarii de clarificare Declaratia privind prezentarea mostrelor 

Excluderea conditiei de oferire a declaratiei privind 
prezentarea mostrelor (pet. rir. 11 din scurta descrierea 
criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici) 
din urmatoarele considerente: majoritatea operatorilor 
economici - potentiali participant! la procedura de 
achizitie in cauza nu dispun de produsele ofertate in 
stocul/depozitul companiei. Mentinerea astfel de 
conditii creeaza un obstacol nejustificat pentru 
participare la procedura pentru mai multe companii, ce 
este in contradictie cu legislatia in vigoare.

Expunerea succinta a raspunsului Conform art. 40 alin (1), din Legea 131 din 03.07.2015 
privind achizitiile plublice: Autoritatea contractanta 
are obliga(ia de a stabili in documentatia de atribuire 
orice cerin(a, criteriu, regula §i alte informatii necesare 
pentru a asigura ofertantului/candidatului о informare 
completa, corecta §i explicita cu privire la modul de 
aplicare a procedurii de atribuire.
In conformitate cu art. 22 alin (1), e) din aceeasi Lege: 
In cazul aplicarii unei proceduri pentru atribuirea unui 
Tinind cont de faptul ca in pirospectele producatorilor 
de echipamente medicale nu sunt incluse toate 
detaliile/descriirile tehnice, autoritatea contractanta isi 
rezerva dreptul de a solicita mostre pentru examinarea 
minutioasa si desemnarea ofertei corespunzatoare 
descrierilor tehnice solicitate.

Data transmiterii 15 iulie 2022, 11:08

Data solicitarii clarificarilor 15 iulie2022, 11:16
Denumirea operatorului economic Anonim
Expunerea succinta a solicitarii de clarificare Mostre

Intrepretarea legii de catre AC, este total eronata si 
dusa pana la absurd... cerinta de prezentare a mostrelor 
este relevanta cand e vorba de careva 
consumabile...Dar cand e vorba de echipament si 
mobilier... E un abuz... scopul acestei cerinte... de a 
elimina concurenta din 1 icitatie.

Expunerea succinta a raspunsului Conform caietului de sarcini: Pentru bunurile 
prezentate in oferta (lotul 3 -  7), potentialii castigatori 
vor prezenta mostre in termen de 3 zile de la solicitare. 
Pentru loturile 1 -  2, operatorii economici vor prezenta 
documente confirmatoare (prospecte) de la producator.

Data transmiterii 15 iulie 2022, 11:32

- Modificari operate in documentatia de atribuire: nu se aplica

(Se va completa in cazul in care au fast operate modificari)



RezumatuI modificarilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de 
informare (chipa caz)

[Indicati sursa utilizata si data publicarii]

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

[Indicati numarul de zile]

Pdna la termenul-limita (data 29.07.2022, ora 10.00), an depus oferta 5 (cinci) ofertanti:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/
administratorii

1. ”Limani-Grup” S.R.L. 1008600031193 Chiper Diana
2. ’’Tetis Inemational Co” S.R.L. 1003600043595 Vidiborschi Vladimir
3. ’’GBG-MLD” S.R.L. 1003600117582 Ceaicovschi Tudor
4. ”Metancor-Com” S.R.L. 1005600033565 Pereu Comeliu
5. ’’Inoxplus” S.R.L 1011600039984 Covalenco Dumitru

Inf or mat'd privind ofertele depuse si documentele de calificare si aferente DUAE prezentate de catre operatorii 
economici:

Documentele solicitate §i 
alte condifii, cerinfe 

obligator»

’’Limani-
Grup”
S.R.L.

’’Tetis 
Inemational 
Co” S.R.L.

’’GBG-
MLD”
S.R.L.

’’Metancor-
Com”
S.R.L.

’’Inoxplus”
S.R.L

DUAE, semnat electronic Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat
Specificatia Tehnica, semnat 
electronic

Prezentat Prezentat Prezentat Pre\entat Prezentat

Specificatia de Pret, semnat 
electronic

Prezentat Prezentat prezentat Prezentat Prezentat

Garantia pentru oferta Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat
Declaratia privind 
valabilitatea ofertei. semnat 
electronic

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

Dovada inregistrarii persoanei 
juridice

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

Cerere de participare, semnat 
electronic

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

Certificat de atribuire a 
contului bancar, eliberat de 
banca detinatoare de cont

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

Certificat privind lipsa sau 
existenta restantelor fata de 
bugetul public national, 
eliberat de IFS

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

Situatia fmanciara, pentru 
ultimul an

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

Declaratie cu privire la 
prezentarea mostrelor, semnat 
electronic

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Neprezentat

Certificat de conformitate 
(TUV, CE, ISO)

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

Documente confirmatoare 
(catalog, prospecte), semnat 
electronic

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Nu
corespunde



Declaratie privind perioada de Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat
garantie a bunurilor

(Informatia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerintele din documentafia de 
atribuire ,p se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul cand documentul a fast prezentat, dar nu 
corespundecerinfelor de calificare)

- Informatia privind corespunderea oferteior cu cerintele solicitate:

Nr.
d/o Denumire lot Denumire

ofertant

Pret oferta, 
fara TV A, 

lei

Cantitate si 
unitate de 

masura

Corespunde-
rea cu 

cerintele de 
calificare

Corespunde-
rea cu

specificatiile
tehnice

1 Dutup pentru 
medicamente

Limani Grup SRL 32575,00 5 buc. + +
Tetis International 
Co SRL 50000,00 5 buc. + +

2
Dulap pentru 
medicamente cu 
safeu

Limani Grup SRL 4760,00 1 buc. + +

3 Stativ pentru 
perfuzie

Tetis International 
Co SRL 10800,00 10 buc. + In asteptare

GBG MLD SRL 9260,00 10 buc. + +

Metancor-Com
SRL 16833,30 10 buc. + In asteptare

4 Paravan medical

Tetis International 
Co SRL 23000,00 8 buc. + +

GBG MLD SRL 27776,00 8 buc. + +

5

Masa pentru 
manipulare 
(troliu din in ox)

Tetis International 
Co SRL 32500,00 5 buc. + in asteptare

GBG MLD SRL 22870,00 5 buc. + +

Metancor-Com
SRL 20180,35 5 buc. + -

Inoxplus SRL 20364,58 5 buc. - -

6 Masa pentru 
manipulare

Limani Grup SRL 5915,00 1 buc. +
-

Tetis International 
Co SRL 6034,00 1 buc.

+
-

GBG MLD SRL 5920,00 1 buc. +
-

Inoxplus SRL 7120,00 1 buc. - in asteptare

7

Masa pentru 
instrumente

Tetis International 
Co SRL 23400,00 5 buc. +

-

GBG MLD SRL 13000,00 5 buc. + -

Metancor-Com
SRL 15945,00 5 buc. +

-

Inoxplus SRL 31937,50 5 buc. - in asteptare



In cazul utilizarii licitafiei electronice se va indica pretul oferteifinale (Informatia privind ”Corespunderea cu cerinfele de 
calificare” fi ”Corespunderea cu specificatiile tehnice”, se va consemnaprin: „prezentat” in cazul corespunderii fiprin 
„ - ” in cazul necorespunderii)

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

03.08.2022
Tetis International Co 
SRL

Prezentarea mostrelor 
pentru lotul 4 Paravan 
medical

Prezentat

03.08.2022 GBG MLD SRL Prezentarea mostrelor 
pentru loturile 3,5-7

Lotul 7 prezentat

Drept urmare a examinarii mostrelor prezrntate de operatorii economici s-a constatat:
lotul 4 Paravan medical prezentata de OE ’’Tetis International Co’' S.R.L. - corespunde cerintelor
tehnice specificate in documentatia de atribuire;
lotul 7 Masa pentru instrumente , prezentata de OE ”GBG MLD” S.R.L.- nu corespunde specificatiei 
tehnice si anume, dimensiunile obiectului achizitiei: „...Dimensiuni: Lungimea: 80 -  85 cm ; Latimea: 40 -  
50 cm, inaltima 90-95 cm”. Bunul prezentat poseda urmatorii parametri: Lungimea: 49,2 cm ; Latimea: 65 cm, 
inaltima 85 cm”

Ofertantii respinsi/descalificati:
Inoxplus SRL -  lipseste informatia cu caracter obligatoriu si anume, Catalosul 
producatorului/Documente confirmatoare (yrospecte) si documente tehnice de confirmare a 
specificaliilor prezentate, cu indicarea /  marcarea numaridui de referinta/modelului articolidui oferit 
de la producator -  copie - confirmata prin apUcarea semndturii electronice . In temeiul art. 69 alin. (6) 
al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice ’’Autoritatea contractanta nu accepta oferta in cazul in 
care ofertantul nu indeplineste cerintele de calificare sau oferta nu corespunde cerintelor expuse in 
documentatia de atribuire

Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot □

-  Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scazut □
(In cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicale mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile 

de atribuire aplicate §i denumirea loturilor aferente)

- Informatia privindfactor'd de evaluare aplicati: 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

-  Reevaluarea ofertelor: Nu se aplica

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



Motivul reevaluarii ofertelor
Modificarile operate

in rezultatul examinari, evaluarii si compararii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s- 
a decis:

-  Oferta OE ”.Metancor Com ”  S.R.L. pentru lotul 5 Masa pentru ntanipulare (troliu din inox) si lotul 7 Musa 
pentru instrumente nu a fost acceptata, in temeiul art. 69 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile 
publics, si nnume , nu corespunde cerintelor tehnice solicitate ”... Picioarele mesei trebuie sa fie  din profil L 
inox, latimea 3,5 -  4 cm. ” In specifcatia tehnica prezentatd este mentioned: ”... picioarele mesei din prof!  
patrat 2,5x2,5cm. ”

-  Oferta OE ’’Lirnani Grup” S.R.L. pentru lotul 6 Masa pentru ntanipulare nu a fost acceptata, in temeiul art. 
69 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publics, si anume , nu corespunde cerintelor tehnice 
solicitate ”... Structura mesei fabricata din profit rotund de otel cu un strut polimero-pulbere rezistent la 
dezinfectanti si coroziune.. ” In specif catia tehnica de hi producator este mentionat: ”... structura mesei 
fabricata din profil patrat. ”

-  Oferta ”GBG MLD” S.R.L. pentru lotul 6 Masa pentru ntanipulare si lotul 7 Masa pentru instrumente nu a 
fast acceptata, in temeiul art. 69 alin. (6) al Legii nr. /31/2015 privind achizitiile publics, si anume , nu 
corespunde cerintelor tehnice solicitate "...Dimensiuni: Lungimea: 80 -  85 cm ; Latimea: 4 0 -5 0  cm, inaltima 
90-95 cm, prevdzutd cu 4 role din cauciuc rotativ 0  10 cm”

- Oferta ’’Tetis International Co” S.R.L. pentru lotul 6 Masa pentru ntanipulare si lotul 7 Masa pentru 
instrumente nu a fost acceptata, in temeiul art. 69 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publics, si 
anume, nu corespunde cerintelor tehnice solicitate ”...Dimensiuni: Lungimea: 80 -  85 cm ; Latimea: 40 -  50 
cm, inaltima 90-95 cm, prevazuta cu 4 role din cauciuc rotativ 0  10 cm ”

Atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate si 
unitate de 

masura

Pretul unitar 
(fara TV A)

Pretultotal 
(fara TVA)

Pretultotal 
(inclusiv TVA)

Dulap pentru 
medicamente

’'Lirnani 
Grup” S.R.L. 5 buc. 6515,00 32575,00 39090,00

Dulap pentru 
medicamente cu 
safeu

’’Lirnani 
Grup” S.R.L. 1 buc. 4760,00 5712,00 5712,00

Stadv pentru 
perfuzie

’’GBG-MLD”
S.R.L. 10 buc. 926,00 9260,00 11112,00

Paravan medical
’’Tetis

International 
Co.” S.R.L.

8 buc. 2875,00 23000,00 27600,00

Masa pentru 
manipulare 

(troliu din inox)
’’GBG-MLD”

S.R.L. 5 buc. 4574,00 22870,00 27444,00

-  Anularea procedurii de achizitie publica pentru:

- Lotul nr. 6 Masa pentru ntanipulare si Lotul nr. 7 Masa pentru instrumente 

in temeiul art. 71 alin. 1 lit, fd):

Argumentare: au fost depuse numai oferte care sint neadeevate, inacceptabile sau neconforme 

-  Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii:



Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Limani-Grup SRL 17 august 2022 e-mail: diana. liman 'Cccmail. ru
Tetis International Co SRL 17 august 2022 e-mail: utilai(a)Ietis.md
GBG-MLD SRL 17 august 2022 e-mail offtce(d)gbg.md
Metancor-Com SRL 17 august 2022 e-mail den is. repcinsch iCa metan cor. m d

Inoxplus SRL
17 august 2022 e-mail: tenderCcbinoxplus. m d

(Informarea operatorilor economici implicati in procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentrn achizitii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizitiile publice)

- 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 TITLULUIIV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

- Contractu! de achizifie/acordul-cadru incheiat:

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

e c o n o m ic

T n trep r in d erea :  
C u  c a p ita l  
a u to h to n /
C u  c a p ita l  

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

s tr a in

N u rn aru l 
si d a ta  

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

C o d  C P V

V a lo a r e a  c o n tr a c tu lu i

T e r m e n  d e  
v a la b ilita te  a l 

c o n tr a c tu lu i/a c o  
r d u lu i-c a d r ufarS  T V A in c lu s iv  T V A

Limani-Grup
SRL

Cu capital 
autohton 140 30 august 

2022 33100000-1 37335,00 44802,00 31.12.2022

Tetis
International 
Co SRL

Cu capital 
autohton 141 30 august 

2022 33100000-1 23000,00 27600,00 31.12.2022

GBG-MLD
SRL

Cu capital 
autohton 142 30 august 

2022 33100000-1 32130,00 38556,00 31.12.2022

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

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



T !-------и ----- ■--------7— —— —------------------ -— ---------

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

(indieati sum a 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:

i  if it

- Preful cel ntai scazut □

-  Costul cel mai scazut □

-  Cel mai bun raport calitate-pref □

-  Cel mai bun raport calitate-cost □

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru declard ca termenul de asteptare pentru incheierea 
contractu!ui/contractelor indicate a fo st respectat (exceptand cazurile prevazute de art. 32 alin. (3) al 
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice), precum si ca in cazul depunerii contestatiilor 
si/sau receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea an fo st examinate si solutionate.

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

Conducatorul grupului de lucru pentru achizitii

__________ Diulieta POPESCU_________
(Name, Premime)



DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii publice

QзNr. din

1. Date сu privire la autoritatea contractantЙ:

Denumirea autoritйtii contractante Inspectoratul General al Politiei al MAI
Localitate mun. Chiginёu
IDNo i0136010000495
Adresa Str. Tiraspol 1l/i
E-mail oficial el епа, corduneanu(@i gр. gоч. md
Adresa de internet http://politia.md/
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Elena Corduneanu, (022) 868-066,
elena. со rduneanu(@i gр. gоч. md

2. Date сu privire la рrосеdurа de atribuire:

Tipul рrосеdurii de atribuire aplicate Licitatie deschisй
Рrосеdurа de achizitie rереtаtй (durэd caz) Nr: ocds-b3wdp 1 -MD -| 646207 4497 7 5

Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul achizi{iei Utilaj specializat репtru lаЬогаtоrul ADN al
Centrului tehnico-crirrrinalistic Ei expertize
iudiciare (RЕРЕТА'Г)

Cod СРV 42900000-5
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisй)
Рrосеdчrа de atribuire (se va iпdica diп cadrul
р о r t а l u l u i g u у е r п а m е п t а l l t, l 1 _t1 длLr:ld% "gp_цt_tl_(|

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD -| 656З29 |28668
Lirrk-ul: https://r-rrtencleг.gov.r-nd/tendeгs/ocds-
ЬЗ wdp 1 -MD- 1 65 бЗ29 |28бб 8 ?tab:cotrtract-noti се
Data publicбrii:21 .06.2022

platforma de achizitii publice utilizatй achizitii.md

Рrосеdurа а fost inclusi in planul de achizi{ii
publice а autoritй{ii contractante

Da
Link-ul cltre platrltl dc aclrizilii prrblicc ptlblicat:
https ://politia. mdiroiadvanced-page-typc/l i stc-
achizitii

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

Tehnici qi instrumente specifice de аtriЬчirе
(dupd caz)

Licitalie electronicй

sursa de fiпапtаrе Br.rget de stat;

Vаlоаrеа estimatй (ei, fdrd TVA) 1 505 000,00

3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de atribuire:

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

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr 28 iun 2022,08:06

1



Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de clarificare 1, Documente Obligatorii
irrtrebare: Buna ziua. Confbrrrr НG21 2l2O18

(ЕЕЕ) autoritйlile contractante, саrе чоr inilia
proceduri de achizilii ptrblice репtгu рrосurагеа dc
produse de ecl-ripalnente electгice Ei electronice
(ЕЕЕ) urmеаzб sб solicite de la орегаtоrii
ecotromici, ir-rteresali sй deptrnй оfЪrtе, пutпёгul de
iпrеgistrаге dirr ,,Lista рrоduсйtогilоr" drept dovadё
а сопfоrmёrii rеglеrrrепtйrilоr, Reieqind din
prenriza са in cadrul licitaliei se solicita inclltsiv
Eclripamerrte Electrice si Electronice, r,izatc cle

acest Regulanrent, Illganl sa пе colrfirtTati
obligativitatea delitlerii Certificatului ct_t tlг, cJe

Inregistrare in Lista Рrоdttсйtоt,ilог ЕЕЕ репtгu
ofertanfi. Vа trrultutnirn arrticipat реtrtгr: rйsptttls.

Ехрuпеrеа succintй а rйspunsului Br,rnй ziua, Vа соrпuпiсim са, irr arnurr[uI dc

раrtiсiраге 1а purrctul 21, орегаtоrul ecotlot-t-tic va fi
irrregistrat irr lista ргоduсйtогilог cotlIoгt-t-t

L|.G.2l2l2018,
Data transmiterii 28 itrn 2022,08:55

Data solicitйrii clarificirilor 28 ir"rn 2022,08:2L)
Вхрuпеrеа succintй а solicitйrii de clarificare Suргаfаlа de luсrtt

IпtrеЬаrе: Solicitarn rеsресtuоs irrtrоduсеrеа ut-lt-ti

% de аЬаtеге de la чаlогilс irlclicatc реtrtгu rtlasa сlе

lucru. de exemplu Suрrаf'аlй de luсгr"t - l l 00- 1200
mrtr -/t 5%о, sau +/- 50 trrrп. Nu соtlsiс]егzrпl czi е о
iпсйlсаrе оlыtаrеа trnei lrote cll lllasa cje ltlсгr_r dc
1250 r,nnr, atAta tirrrp cat restric{ii de spaliu dc
аmрlаsаrе аr pulca cxistir dоаг iIr cazttl
ditrretrsiutrilor cxterioirrc, nll cele iпtегiоitге, асliсi а
suprafetei de lr,rсru.

Ехрuпеrеа succintй а r5spunsului LuArrd in сопsidеrаrе 1Ърtul сi гсstгiс!ii[с сlс sllalitl
de апрlаsаге sttnt aplicabile dоаг 1lсtltгtt
dirnerrsittnile ехtеriоаrе, procentr"rl de аЬаtеге de la
suрrаГа!а de lttcru se accepli са fiirld ]i- 50 rrrnl.

Data transmiterii 28 iun 2022,12:59

Data solicitйrii сlаrifiсirilоr 4 iu|2022,12:З2
Ехрuпеrеа succinti а solicitйrii de сlаrifiсаrе psilrometrr-t

irrtrеЬаге: vzl rllgalll tnttlt, 1lгссizir!i iпtсгчаl clc

tеtпреrаturа а dispozitivului, са sutlt Vl'l' 1 del 0

раtпё,24 grade, Vit 2 de la lб pina 40 gгаdе si
Indicator de 1а +20 рiпй | 70

Expunerea succintй а rйsрuпsului lirrAnd cont de fapttrl сй iп lаЬогаtоагс lсt-lrllсгаtuга
poate depiEi 40 gradc, орtdпl pelrtru рsihrоt-t-tсtгu cr-t

irrtervalul de tеtrrрегаtuгi de r20 - +]0 gгаdс

Data transmiterii 4 iul 2022, 14 |З



Data solicitйrii clarificйrilor 5 iu|2022,12,29
Expunerea suссiпtй а solicitirii de clarificare ruleta

iпtrеЬаrе: ruleta de niбstrrat exista cle 2 пrеtгi. 5

metri cu certificate, З rru exista.
Ехрuпеrеа succintй а rйsрчпsului Se acceptб rulеtй de 5 metTi cu cerlificate
Data transmiterii 5 iul2022, 1 5:55

4. Modificйri ореrаtе in documenta{ia de atribuire:

Rezumatul modifi сйrilоr А fost rnodificat Anr"rn[Lrl dc раrtiсiраге., itl rtгI-t-tА

сlаrifiсйrii арirutе
Publicate iп BAP/alte mijloacelor de
informare (duрd caz)

Моdifiсйrilе au fost efЪctLrate in SIA RSAP,
platfornra www, achiziti i. md

Termen-limitй de depunere Ei deschidere а
ofertelor prelungit (duрd caz)

Nu

5. Рflпй la tеrmепuЬlimitй (data 18,07.2022, оrа 13:00), au depus oferta б ofertan{i:

Nr. Denumirea ореrаtоrului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. ,,ImpulsProGroup" SRL l 00760000 l 757 perminov Andrei
,,

,,GBG-MLD,, SRL 100з6001 17582 sterbet Liliana
3. ,,Рrоfi labdiagnostic" SRL 1 009600045502 Vагtl,tап Iгiпа
4. ,,Lоkmеrа" SRL 100760001 1 105 Nicolai Iasibas
5. DataControl" SRL 1 00з6000079з 5 Alexatldгtl GrаЬаzеi
6. ,,Alex Standard" SRL 101з6000l8392 Аппа Bojelrco

б. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare pi aferente DUAB prezentate de
сitrе ореrаtоrii economici ;

Dепumirе document
Denumirea operatorului economic

а.
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Documentele се constituie oferta
(Se va сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu corespuпde)

DUAE ргеZепtаt prezentat ргеzепtаt ргеZспtаt pl,eZentat napгezclltat
specificatii tehnice ргеZепtаt preZentat pгeZentat pгezcntat ргсZспtаt ргеZепtаt
Speciflcatii de ргеt ргеZепtаt preZentat ргеZепtаt ргеzспtаt pгeZcntirt ргсZеlltаt
сегеге de рагtiсitlаге prezentat preZentat prezentat ргеzепtаt ргеZеlltаt ргеzеlltаt
Gагапliа репtгu оfегtй lo%

(сопfогпr Arrexei пr.9).
pгeZentat ргеZепtаt pгeZentat pгezentat pгeZentat pгcZelltat

Declara{ie ргiчiпd valabi l itatea
оfегtеi реrrtгu о duгаtб de 60 de zile

ргеZепtаt ргеZепtаt nepгeZel]tat ргеzспtаl ргеzепtаt ргеZсll tat

ceгtificat de сопfогmitаtе sаu alt
сегtifi cat echivalerlt се сопflгrll
calitatea рrоdusеlоr оfеritе

ргеZеIltаt ргеZепtаt ргеZепtаt ргеZепtаt ргеzепtаt ргеZе ll [а1



Dепчmirеа
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(йrа ТVА)*

Corespunderea
сu сеriп{еlе de

calificare

Соrеsрuпdеrеа сu
specifica{iile

tehnice
Lot2 Hota cu
flux laminar.

,IrnpulsProGroup"
SRL 352 500,00 + +

,,GBG_MLD" SRL 368 160.00 + +

,,Lokmera" SRL 439 080.00 --t +-

Lot 3
Autoclavй.

,,ImpulsProGroup"
SRL 81 050,00 +

,,GBG-MLD" SRL 86 695.00 + +

,,Loktтera" SRL 1 1б 985.00 + +

Lot 4 Frigider
combinat cu
congelator de
laborator.

,,ImpulsProGroup"
SRL 340 500,00 +

+

,,DataControl" SRL 340 800.00 + +

,,Lokmera" SRL 467 250,00 + +

,,GBG-MLD" SRL 572 475,00 + +

Lot 5 Frigider
cu congelator
de lаьоrаtоr

,,DataControl" SRL 80 000,00 +

,,Lokt,tleгa" SRL |24 676,00 + +

..GBG_MLD" SRL 1з2 945.00 +

Lot б vоrtех сu
centrifuga ,,GBG-MLD" SRL 15 885,00 +

Lot7 Тhеrmо-
shaker pentru
miсrоtuьuri
(tuburi
Еррепdоrfl.

,,GBG-MLD" SRL 38 220,00 + +

Lot 8

рsihrоmеtrч.
,,Alex Standard" SRL 2 200,00 + +

,,lmpttlsProGrottp"
SRL 2 800,00

+
]

Lot 9 Set pipete
mопосапаl

,,Рrоfilabdiagnostic"
SRL 13 680,00 + +

,,ImpulsProGroup"
SRL 68 010,00 + +

Lot 10
Iпstrчmепtе
pentru
mйsurаrе.

,,Alex Standard" SRL |2 440,00 +

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа documeпtelor prezeпtate se уа iпdica iп coпformitate сu сеriп|еlе diп
dосumепtа|iа de atribuire Ei se vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtоt, па соrеsрuпdе (tп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriп|еlоr de calfficare))

7, Informa{ia privind соrеsрчпdеrеа ofertelor сч cerin{ele solicitate:

* iп caztl utiliziirii licita|iei еlесtrопiсе se уа iпdiса prelul ofertei fiпаlе
(Iпforma|ict priviпd "Coresptt.пderea cu сеriп!еlе de cali/icctre" Ei "Corespuпclaraa ctt sllecificct|iilc
lеhпiсе" , se vа сопsеmп,сl рriп: ,,1-" iп, cazul corespuпclerii;i рriп,,-" iи cctzul песоrеs:рчпdеrii)

Conrentarii: ЕчаIuаrеа tеhпiсй а fost efectt"ratй de сбtге Сепtrul tehnico-crimilralistic 9i ехрегtizо.jLrdiсiаге, рrill
derneгsttl пг.l 1286 din 08.0В.2022.
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Data
solicitirii

Ореrаtоrul
economic

Informa{ia solicitatй Rezumatul rf,spunsului
ореrаtоrului economic

03.08.2022
(scrisoarea
пr.34l12-
1022 din
03.08.2022)

,,GBG-MLD" SRL S-a solicitat сlагifiсаrеа privind
tегIпеltul de gагапtiе репtгu utilajul
pгoptls la lot 2 Hota ct_t fluх latnitraг,
Lot 3 Autoclavй, Lot 4 Fгigidеr
соmЬiпаt ctt сопgеlаtог de lаЬогаtог,
Lot б Vortex cu cetltrifirga si Lot 7

Тhегmо-shаkег реl]tгu rпiсrоtuЬuгi
(tuЬLrгi Еррепdогf) 9i саге este
tertnerrltl асеstога.

Ореrаtоrul econorrl ic а

cotl,tutlicat сб tегtllепul clc
gагап{iе реlltгtt Lrtila_jele

ргорtlsе cortstitttie l2 ltrni.

8. Репtrч elucidarea чпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind corespunderea ofertei сu
cerin{ele stabilite in documenta{ia de аtriЬuirе (inclusiv justificarea рrе{ului апоrmаl de scizut) s-

а solicitat:

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic М о t iv u l r е s n i п s е ri i/d., 
" 

а- п fi с й.i i
,,ImpulsProGroupoo SRL Irl сопfогпitаtе cll ргечеdегilе агt.69 alirl (6) lit. Ь) al l,cgii

1Зl12015 ргiчiпd achiziliile prrblice si aI-ttttl-1e: , irl оlЪгti atr

fost constatate uгmёtоагеlе t-tecoгespltrldcгi, dLrpй c[llll
urlneaz1:
- Iotul 3 Аutосhvir s-a сегt_tt са lTodul clc iпсёгсаге sД llc
oгizolltal, s-a ргорtls Inodtrl de itlсitгсагс чсгtiсаl.

,,GBG-MLD,, SRL Iп cotlfoгtllitate ctl рrечесlегilе агt. 69 alill ((l) lit. Ь) al Lcgii
lЗ112015 ргiчiпd achiziliile pub|ice si alll-tll,1e: - ill оf'сгtа aLr

fost cotlstatate ttгпlбtоагеlе rlесогсsрLtllсlегi, сluрД ctl|ll
ltrt-lreazб:

- lotul 5 Frigider сu coltgelпtor de luhorulor: s-a ceгLlt са
capacitatea sё fie de пliпiпr 700-В00 lit, s-a l)горLls 576 lit;
- Lot б Vorlax сu ceпlrifitgrl., tlloclclul ргорlls tltt аге btttotl

репtгLt sеtаrеа timcr-r_rltri Ei nici есгаll 1эctltгLt vizttalizaгca
tinlpului indicat, Iltl аге сарас de асорегiге.

,,DataControl" SRL IIl сопfоrmitаtе ctl ргечеdегilе al1.69 alin (6) lit. Ь) al Lcgii
1З1l20l5 ргiчiпd achiziliile publicc si arlltrrle: - in оfсгtit aLt

fost constatate Ltгtп5tоагеlе tlесtrгсsрltrlсlсгi, cltrlla clllll
tlгtпсаz6:
- lotul 5 Frigider сч сопgеlпtоr da luhor(tl()r: s-a сегttt са
capacitatea sa fie de mitlirl 700-В00 lit. s-a l]гоl)tls 540 litl

,,Alex Standard" SRL Iп сопfогtllitаtе ctl ргечеdегilе агt.69, alirl (6) lit. а) aI l,cgii
1З1l20l5 pгivind achiziliile pLrblice qi atlttlllc - lipscstt:
DUAE, tttt esle iпrеgislпtl itt lisltt producйlorilor соп.|оrпt
н.G.2 l2/20l8.
itt соtlfогпlitаtе ct_t ргечесlегilе агt. (l9 аliп (6) lit. Ь) aI l.eilii
1Зl12015 privind achiziliile ptlblicc si atlttttte: --irl оl'сгtii aLl

fost cot-tstatate r"tгtrlйtоагеlе tlесогеslltlrlсlегi, clLlpa ctllll
t"tгtt-teazё:

- Lol l0 Iпslrumепtе peпlrtt пtt"tsчrurа: s-a ссгt_tt ;rrЬlсг
еlесtгопiс, s-a ргорtls ;LrЬlег tllecallic.
SLtma ofЫtei depб;egte 30 % din чаlсlагеа estilllativi 1lеtltгLt
lotuI dat,

,,Рrоfilabdiagnostic" SRL Irl confoгll-titate ct-t ргечеdегilе агt, 69, aliIl (6) lit. а) al t,cgii
1З1l2015 ргiчiпd achiziliile ptrblice 9i atltttlle -- lipst:;lt:
dесlчrпУiп priviпd уulчЬilitпlап o|'erlei paпlrtt о tlцrutй da
б() da zile.

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor: Репtru toate lоtuгiIе



11. Сritеriчl de аtriЬчirе aplicat: Рrеtul cel mai scйzut

12. iп urmа ехаmiпйri, ечаlчйrii qi сOmраrйrii ofertelor depuse in саdrul procedurii de аtriЬuirе s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicб/acordului-cadru:

Anulareir lоturilоr din рrоссdurа de achizi{ie publicй:

а) in terneiul art. ]1alin. (1) lit. а) din Legea пr.131/2015 privind achizigiile pLrblice, ltгпrllоагсlс
loturi:

Lot. 1 "NiEa chimicё", Lot. 11 "Dispenser rola lrirtie cu sac degeuri /coq de gunoi cu suроrt

репtru sac cll suport pentrlt lrlrtie iп rulоu cu suport din nretal", Lot. 12 "f'гusа medicalй", I-ot. 1 ]
"Маsсi-rеsрirаtоr qi filtre rеsрirаtоr", I-ot. 14 "Respirator", Lot. 15 "Oclrelat,i dc ргоtссliе cur hLtsii",
Lot. 16 "СоЕ pentru deqeuri", I-ot. 17 "Stingйtor".

Аrguпrепtаrе: se anttleazб din motiv сй пu а fost depusй rrici о оf-еrtё.

Ь) in tenreiul art.7\ alin. (l) lit. с) din I-egea rlr.lЗ112015 privirrd achiziliile publice, ttгt,l,titottrelc

loturi:

Lot. 6 "Vоrtех cu cetrtrifuga", Lot. 10 "Instrutnente pentru пtisurаrе".

Argumentare: se atrttleazй dirr rrrotiv сй r-riciunul dintre ofertarrli пu а intrunit colrdilii[e de саlifiсаге
рrечйzutе in documentalia de аtriЬuiге,

13. IпfЬrmаrеа operatorilor economici tlespre cieciziilc grupului de luсru репtru achizilii:

Denumirea
lotului

Dепumirеа
operatorului

есопоmiс

Cantitate;i
unitate de
mйsurй

Рrе{ul
unitar

(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(fйri ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv
тчА)

Аutосlачй. ,,GBG_MLD,, SRL 1 Ьчс. 8б б95,00 8б 695,00 104 034,00
Thermo-shaker

pentru
miсrоtuьuri

(tuburi
Eppendorf).

,,GBG-MLD,, SRL 1 Ьuс. 38 220,00 38 220,00 45 8б4,00

Hota сч fluх
laminar.

nolmpulsProGroup"
SRL 3 Ьuс. 117 500,00 352 500,00 423 000,00

Frigider
combinat сu
congelator de

laborator.

,rImpulsProGroup"
SRL 6 Ьuс. 5б 750,00 340 500,00 408 б00,00

psihrometru. ,rImpulsProGroup"
SRL 10 Ьuс. 280,00 2 800,00 з 360,00

Set pipete
mопосапаl

,rImpulsProGroup"
SRL б Ьuс. l1 335,00 б8 010,00 81 612,00

Frigider cu
сопgеlаtоr de

lаьоrаtоr
,rLokmeraoo SRL 1 Ьuс. l24 676,00 l24 676,00 l49 б11,20

Dепumirеа operatorului
есопоmiс

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

,,ImpulsProGroupo' SRL 16.08.2022 e-tllail
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..GBG-MLD" SRL 16.08.2022 е-пхаil

,,Profilabdiagnostic" SRL 16.08.2022 e-mail

,,Lokmera" SRL 1б.08.2022 e-mail
DataControl" SRL 16.08.2022 e-tпail

,,Alex Standard" SRL |6.08.2022 a-mctil

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопопliсi imlэlicct|i iп procedura de alribttira clcspra deciziile grt.t1,1ttlrti clc
lucru репlrч achizilii ,s,e l,ealizeazct iп coпftlrп,tita'te cu prel,eclerile arl, 3t ctl Legii пr. l3l сliп 3 ittlia
20 l 5 prit,ind achizi|iile publice)

14. Теrmепul de a;teptare репtru incheierea contractului:

(SeleclctIi |еrmепul, de a;leptare re spectal. Саlсulсч,еа lеrmепаlоr _prev|tzttte rlа Lagaa пr. ]3 l diп 3
iulie 2015 pril,iпd achiziliile publice, iпclusitl сt.lеrmепеlоr de сt;lеlэl.urе, se е./ёсlчасtzй iп сrlп.|Ьrmilаlс
cu prevederile TITLULUI IV Capilolul I (Calcularea Теrпl.епъtlui) al Coclultti Ciyi| чl Republicii
Moldoya).

15. Contractul de achizi{ie/acortlul-catlru incheiat:

Рriп prez,ettlo dare cle sаопu-l, grupul de luсru dесlurй сй larпtettttl da u;lсрlOrе рспlrlt ittc,lteierao
coпlrlclttltti/coпtruclelor iпdiсulе п.ftlst respeclпt (excepliitttl cttzurila prevc"tz,ttle cle orl. 32 ttlitt. (3) ol I.a;4ii
пr. ]3I ditt 3 illlie 20I5 privittd achiziyiile ptthlica )l precuttl;i cit itt cctz,ttl tleptttteri.i. cotttesttt|iilor;i/suu
recap|itlпйrii rupourtelor da mопitоri?дrе, ucaaslaa ou.fllsl exotttiппta;i sttltt|iotlпle,

Рriп рrеzапtо tlпrа de seпtltii, grupul cle luсru petttru acltizi|ii cottfirпit ctlrccliltttIittau rlas.fdsut"ririi proccr!urii
tIе ochiz,iyie,.|ttpl рапlrч care poпrtri rrispuпdere соп.fоrm prevederilor lеgпlеiп l,igourc.

, 
-l 

n

In cazul in саrе valoarea estimatd а contractului
este mai rпiсй decAt pragurile prevdzttte |а art.2
alin. (3) а1 Legii rrr. 1З1 din З irrlie 2015 ргiчiпd
achiziliile pr.rblice

Хб zile in cazul tratrsnriterii comulriciгii ргiIl
miiloace electronice si/salr fax п
п 11 zile in cazul пеtгаtlstтitегii conlr"rrliciгii
рriп miiloace glectronice Ei/sau fax п

lп cazul in саrе чаlоагеа estimatй а contractului
este egal1 sau nrai tпаrе decAt pragurile
prevёzttte laart.2 alin. (3) al Legii rrг. 131 din 3

iurlie 2015 privind achiziliile publice

П 1l zile iп cazul tгапsmitсгii cot,tlttl-tic.lгii ргiп
rniiloace electronice si/sau {Ъх п
п 16 zile itr cazttl tretгanstniterii cor-rruniciгii
prin rnijloace electгollice si/sau 1ах п

Dепumirеа
operatorului

economic

tntrepri
пdеrеа:

Nчmirul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod
срч

vаiоаrеа contгactultli Теrmеп de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

саdru

fйrп ТVА inclusiv
тчА

,rImpulsProGroup"
SRL

Сар
Soc

tal
al

1 18-
BN 02.0п.2022 и)

I

оо
о\
(t,lý

7бз 810,00 9l б 572,00 з1.\2.2022

,,GBG-MLD" SRL Сар
Soc

tal
al

1 l9_
BN

02.ср.2022
124 915,00 I49 898,00 з1.12.2022

,,Lokmera" SRL Сар
Soc

ital
ial

120-
BN

02.0ý.2022
|24 676,00 l49 бl1,20 31.12.2022

Ёс1}}

Preqedintele grupului de luсru репtru Gлi\АсIIJс



DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizitii publice

Nr. 210601 14 diп-.ЩД9_20D
1. Date cu privire 1а autoritatea contractantй:

2. Date cu privire la рrосеdurа de atribuire:

ctl rе аu
Dепumirеа autorititii contractante IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Mo;neaga"

Localitate mun. Chisinбu
IDNo l 0036001 5078з

Аdrеsа mun. Chisinйu, str. Testemifeanu, 29

Numйr de telefon 022 40з 691

Numir de fax 022 40з 697

E-mail oficial ach iziti ipubl icescr(ri)яrnai l,coln
Adresa de internet tvrvrv;_cдtlrd
Реrsоапа de contact (пuпlе, рrепumе, telefoп, е-
mail)

Cebuc Andrian, tе|.02240З 697,
email : achizitiipublicescr@,gmail. соm

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisй
рrосеdurа de achizitie repetatй (dupd caz) Nr: ocds-b3wdp 1 -MD -| 652|8447 | |7 6

Tipul obiectului сопtrасtчlчi de achizitie/
асоrdului-саdгu

Bunuri

Obiectul achizitiei Suturd mесапiсd репtru апаl2022 REPETAT
Cod СРV зз|4||2|-4
Expunerea motivuluVtemeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia deschisd)
Рrосеdurа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
р о r t al ul ui guу е r п а m е пt а l ц, w,Tt,, п t l е п с{ е r, gоч. m d )

Nr: ocds-b3wdp1 -MD- 1 6578894585 1 6

Link-ul:
htttэs ://achi zitii.mdl r о lpublic/tend еr 12| 0601' 1 4 l
Data publicбtii: | 5.07 .2022

platforma de achizitii rlublice utilizatй Achizitii.md

Рrосеdurа а fost inclusi in planul de achizilii
publice а autoritй{ii contractante

Da
Link-ul сйtrе planul de achizilii publice publicat:
http ://scr,rnd/uploadieclittlr/ACHIZl'l'I l/Plarr dg_зq
]rizitii Dellnitiv 2022.pdl

Anun{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) Data: ВАР nr. 89 din 16.ТТ.202|
Link-ul:
https : //tender. gov. md/ro/system/Гtles/bap/2 0 1 4 lbap
пт 89 l.pdf

Tehnici qi instrumente specifice de аtriЬчirе
(duрй caz)

Licitalie deschisй

sursa de finantare Buget CNAM;
Yаlоаrеа estimatй (lei, fdrd TVA) 5.242.|36,0|



Data solicitirii clarific5rilor
Dепчmirеа operatorului economic
ЕхDuпеrеа suссiпtй а solicitf,rii de clarificare
Ехрuпеrеа suссiпtй а rйsрuпsului
Data transmiterii

3. Clarificf,ri privind documenta{ia de atribuire: (clarificйri parvenite ре platforma е-

licita{ie)

4. Modificйri operate in documentafia de atribuire:

5. Рflпй la tеrmепul - limitй (data 05.08.2022, ora 09:30), аu depus oferta 3 ofertan{i:

б. Informalii privind ofertele depuse ;i documentele de calificare ;i aferente DUAE
prezentate de сitrе operatorii economici:

(Iпfоrmаliа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se уа iпdica tп coпformitate сu сеriп!еlе diп
dосumепtаliа de atribuire Ei se vа сопsеmпа рriп: prezentat, перrеl,епtаt, па соrеsрuпdе (iп cazul
сdпd dосumепtul а fost prezeпtat, dar пu corespuпdeceriп|elor de calificare)

Rezumatul modificйrilor
publicate in BAp/alte miiloacelor de
iпfоrmаrе (duрd caz)
Termen-limitб de dерuпеrе;i deschidere а
ofertelor prelunsit (duрй caz)

Nr. Dепumirеа operatorului
economic IDNo Asocia{ii/

administratorii

1. "Endo-Chirurgie" SRL |0096000зз242 Victor GHEREG
2. oxivit-Med SRL 1 007600044280 Dmitrii Koievnikov
3. KlmpulsProGroup> SRL 1 007600001 757 perminov Andrei

Dепumirе document
Dепumirеа ореrаtоrului economic

"Endo-Chirurgie" SRL Oxivit-Med SRL кImрulsРrоGrоuр>
SRL

Documentele се constituie oferta
(Se va сопsеmпа рriп: prezeпtat, пeprezentat, пu соrеsрuпdе)

DIJAE prezeпtat рrеzепtаt prezeпtat

Garan{ia pentru ofertб - in
valoare de |о/о din suma
ofertei йrй ТvА

preZeпtat prezentat рrеzепtаt

oferta tehnicй рrеzепtаt prezentat prezeпtat

oferta financiaTй prezeпtat prezeпtat prezeпtat

сеrеrе de participare prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Declaratie privind valabilitatea ofertelor
Decizie de inregistrare/
Extras de inreяistrare рrеzепtаt prezeпtat prezeпtat

Acte се atest1 calitatea
produselor

prezeпtat рrеzепtаt prezeпtat

2



7. Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicitate:

Detlumireq lotltlui
Dепumirеа
operatorului

есопопliс

Preyul, оJёrtеi
(drd TVA)*

Caпtitate Ei
uпitаtе de
пdsurd

Corespuпdere
а cu cerirt|ele
de calificare

Core.spuпdere

specфca|iile
tеhпiсе

Lot nr.1
Aparat(stepler) pentru
Sutufa mecanica,
liniara, endoscopic,
reincarcabil tip analog
EndoGIA ULTRA
universal XL -26сm

Oxivit-Med SRL 52 |96,96 16 buc + +

ImpulsProGroup)
SRL 64 944,00 16 buc * *

Lot nr.2
Aparat(stepler) pentru
suturа mecanica,
liniara, sndoscopic,
reincarcabil tip analog
EndoGIA -16cm

oxivit-Med SRL 49 44]',|0 17 buc + I
l

ImpulsProGloup)
SRT.

69 020,00 17 buc * *

Lot пr.3 Instгumente
pentru intervenlii
chirurgicale
lарагоsсорiсе

ImpulsProGroup)
SRL 1з8 524,00 1 lot +

oxivit-Med SRL 954 869,68 1 lot + +

Lot 4. Instrumente
pentru intervenlii
chirurgicale
laparoscopice

Oxivit-Med SRL бб2 б80,08 1 lot + +

Lot пr.5
Aparat(stepler) pentru
sutura circulara (ЕЕА
- end-to-end
anastomosis diametru
25mm). Tehnologie tip
Seria DST.

oxivit-Med SRL 299 992,50 45 buc + +

Lot пr.6
Aparat(stepler) pentru
sutura circulara (ЕЕА
* end-to-end
anastomosis diametru
2Smm). Tehnologie tip
Seria DST.

oxivit-Med SRL 333 з25,00 50 buc l
I

l
!

Lot пr.7
Aparat(stepler) репtru
suturа сirсulаrа (ЕЕА
- end-to-end
anastomosis diametru
Зlmm). Tehnologie tip

oxivit-Med SRL 266 660,00 40 buc + +

з



Seria DST.

Lot nT.8 Instrumente
pentru intervenlii
chirurgicale deschise

Oxivit-Med SRL l29 9з8,56 1 lot + +

Lot nr.9 Instrumente
pentru intervenlii
chirursicale deschise

oxivit_Med SRL 47 184,02 1 lot + +

Lot nr.10 Carlug pentru

aparat de sutura
mесапiсй, liniara tip
ТА Prerniurn З0-
4.8mm.

Oxivit-Med SRL 7з 675,50 50 buc а
l +

Lot nT.1 1 Instrumente
pentru intervenlii
chirurgicale deschise

oxivit_Med SRL 34L 4|8,23 1 lot + +

Lot пr.12 Instrumente
pentru intervenfii
chirursicale deschise

Oxivit-Med SRL 200 940,51 1 lot + +

Lot nr.13 Instrumente
pentru intervenlii
chirursioale deschise.

Oxivit-Med SRL 42 080,00 1 lot + +

Lotnr.14 Мiпеr tip
Ligasure -pentru
operatii laparascopice
tip bont

oxivit-Med SRL 7| 486,40 5 buc + +

Lot nr.15 Miner tip
Ligasure -pentru
operatii laparascopice
tip Maryland

oxivit-Med SRL 549 055,50 З5 buc + +

Lot пr,16 Garniturй
trосаr 11mm

Fйrй ofert1

Lot nT.17 Garnitura
tTocar 5,5 mm

Fйrl оfеrtй

Lot nr.18 Instrumente
pentru intervenlii
chirursicale deschise

oxivit-Med SRL 86 975,64 1 lot + +

Lot пr.19 Carlus
performant репtru
sutura mесапiса
tesutului medie/groasa

oxivit-Med SRL 26 з82,54 6 buc + +

Lot пr.20
рrоtесtоr/rеtrасtоr
plagй tip Alexis,
echivalent ref. cod
WPSM256 Covidien

Oxivit-Med SRL 9 267,84 12 buc + +

Lot nT.21 Stapler de
piele

SRL Endo-Chirurgi 2 500,00 20 buc + *

oxivit med 2 554,80 20 buc >k {<
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Data
solicitirii

Ореrаtоrul economic Informatia solicitatй Rezmatul rйsрuпsului
ореrаtоrului economic

|0.08.2022 SRL Endo-Chirurgie prezentarea mostrelor Operatorul а prezentat mostre
in termen

|0.08.2022 ImpulsProGroup> SRL prezentarea mostrelor Ореrаtоrul nu а prezentat
mostre in tеrmеп

8. Репtru elucidarea uпоr neclaritf,{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеýрuпdеrеа
ofertei cu cerin{ele stabilite in documentafia de аtriЬчirе (inclusiv justificarea pre{ului
апоrmаl de scf,zut) s-a solicitat:

9. Ofertan{ii respin;i/descalifica{i:

10. Modalitatea de ечаluаrе а оfеrtеlоr:

pentru fiecare lot g
pentru mai multe loturi cumulate м
pentru toate loturile в

1,1. Сritеriчl de atribuire aplicat:
Pretul cel mai scйzut М

12.Iпfоrmа{iа privind factorii de ечаluаrе aplica{i: пu se арliсd

13. Rеечаlчаrеа ofertelor: - пu se aplicd

14. f;n чrmа examiniiri, evaluirii 9i соmраrйrii ofertelor depuse iп саdrчl procedurii de
atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizitie рчЬliсй: se atTibuie Contractul de achizilie urmбtorilor operatori
economici:

Dепumirеа
operatorului

economic

Motivul rеsрiп gerii/descalificйrii

ImpulsProGroup>>
SRL

in temeiul аrt. 69 alin. (б) din Legea 131/2015 se descalificf, oferta:
Lot 3
Nu а fost prezentatй mostra, lipsa mostrei qi experienlei anterioare face

imposibilб evaluarea tehnicй qi dерliпё а produsului;

Denumirea lotului Dепumirеа
operatorului

есопоmiс

Cantitate gi
unitate de
mйsurй

Pre{ul чпitаr
(f5rП ТYА)

Рrе{ul total
(fПrП ТVА)

Рrе{ul total
(inclusiv
тчА)

Lot пr.1
Aparat(stepler)
pentru sutura
mecanica, liniara,
endoscopic,
rеiпсаrсаЬil tip
апаlоg EndoGIA

Oxivit-Med
SRL 1б Ьuс з.262,зt 52"Lr}6,9ti 62.636,32
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ULTRA univerýal
XL -2бсm

Lot пr.2
Aparat(stepler)
репtru sutura
mecanica, liniara,
endoscopico
reincarcabil tip
analog EndoGIA -

Lбсm

Oxivit-Med
SRL 17 buc 2.908,30 4q.44:1,|о 59.329,32

Lot пr.3
Instrumente pentru
interven{ii
chirurgicale
lараrоsсорiсе

Oxivit-Med
SRL l lot 954.869,68 954.861}"6Е 1.145.843,75

Lot 4.Instrumente
репtru interven{ii
chirurgicale
lanaroscopice

Oxivit-Med
SRL L lot 662.680,08 {з62.Ь80.0Е 795.2|6,12

Lot пr.5
Aparat(stepler)
pentru sutura
сirсчlаrа (ЕЕА -
end-to-end
anastomosis
diametru 25mm).
Tehnologie tip Seria
DST.

Oxivit-Med
SRL 45 Ьuс 6.666,50 ?QQ (}01 {{} 359.991,00

Lot пr.б
Aparat(stepler)
репtru sчtчrа
сirсulаrа (ЕЕ,А -
end-to-end
anastomosis
diametru 28mm).
Tehnologie tip Seria
DST.

Oxivit-Med
SRL 50 buc 6.666,50 ззз.з25,00 399.990,00

Lot пr.7
Aparat(stepler)
репtru sutura
сirсulаrа (ЕЕА -
end-to-end
anastomosis
diametru 3lmm).
Tehnologie tip Sеriа
DST.

Oxivit-Med
SRL 40 Ьuс 6.666,50 266.б60,00 319.992,00

Lot пr.8
Instrumente pentru
interven{ii
сhirчrgiсаlе deschise

Oxivit-Med
SRL 1 lot |29938,56 129qзв"56 155.925,98
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Lot пr.9
Instrumente репtru
interven{ii
chirurgicale deschise

Oxivit-Med
SRL 1 lot 4,1.|84,02 4?" } 84,{}: 56.620,76

Lot пr.10 CartuE
pentru aparat de
suturа mесапiсй,
liniara tip ТА
Рrеmium 30-4,8mm.

Oxivit-Med
SRL 50 Ьuс |.473,5| 73,{э7 5,5{) 88.410,50

Lot пr.11
Instrumente репtru
intervenlii
chirursicale deschise

Oxivit-Med
SRL 1 lot з4]I.4|8,2з з41,4l Е.2з 409.700,97

Lot пr.12
Instrumente репtrч
interven{ii
сhirurдiсаlе deschise

Oxivit-Med
SRL 1 lot 200.940,51 200"940"5l 24|.128,05

Lot пr.13
Instrumente pentru
interven{ii
chirurgicale
deschise.

Oxivit-Med
SRL 1 lot 42.080,00 42.080,0{] 50.496,15

Lоtпr.14 Мiпеr tip
Ligasure -репtru
operatii
laparascopice tip
bont

Oxivit-Med
SRL 5 buc т4,297,28 7 i,486.40 85.783,70

Lot nr.15 Мiпеr tip
Ligasure -pentru
operatii
laparascopice tip
Маrуlапd

Oxivit-Med
SRL 35 Ьuс 15.687,з0 549.055,50 658.8бб,б0

Lot пr.18
Instrumente pentru
interven{ii
сhirurgiсаlе deschise

Oxivit-Med
SRL 1 lot 86.975,64 86"9?5"64 104.370,58

Lot пr.19
Cartus реrfоrmапt
репtru sutura
mecanica tesutului
medie/sroasa

Oxivit-Med
SRL б buc 4,з9"1,09 26382,54 31.б59,0б

Lot пr.20
рrоtесtоr/rеtrасtоr
рlаgi tip Alexis,
echivalent ref. cod
WРSМ25б Covidien

Oxivit-Med
SRL 12 buc

,1,7) 1) 9 267,?э4 || |21,36

Апulаrеа procedurii de achizi.tie publicй:
1) Репtru loturile пr. 16,17 - In temeiu| art.'|l alin.(l) lit.a) al Legii пr.131 din 03.07.2015

privind achiziliile publice, se anuloazё atribuirea contractului.



Дrgumепtаrе: Autoritatea contractantй, din propria inifiativй, апulеаzd рrосеdurа de atribuire а

contractului de achizilii publice, dacб ia acoasta docizie inainto do data transmiterii comunicйrii privind
rezultatul aplicirii procedurii de achizilie publicй, dасй пu а fost depusi nici о oferti.

2) Pentru loturile ж. 2I - in temeiul art. 7| alin. (l) lit. g) deoarece caietul de sarcini este

incomplet (s-a omis а indica dimensiunile clamelor) сееа се face imposibilй achizilionarea Ьuпurilоr

real necesare.

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

16 Теrmепчl de a;teptare pentru iпсhеiеrеа contractului:

17 Contractul de achizi{ielacordul-cadru incheiat:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

"Епdо-Сhiruтgiе" SRL 19.08.2022 e-mailo SIA RSAP
Oxivit-Med SRL 19.08.2022 e-mail" SIA RSAP

<ImpulsProGroup> SRL 19.08.2022 e-mail. SIA RSAP

In cazul iп саrе valoarea estimatй а contractului
este mai miсй decfit pragurile prev5zute la art.2
alin. (3) al Legii nT. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

J б zi|e iп cazul transmiterii comunicйrii рriп
miiloace еlесtrопiсе ýi/sau fах п
п 11 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin miiloace electronice si/sau fax п

in cazul in саrе valoarea estimatl a contractului
este egalй sau mai mаrе decбt рrаgurilе
рrечйzutе la ar1. 2 а|iп, (З) al Legii nr. 131 din 3

iulie 2015 privind achizitiile publice

/ll zile in cazul transmiterii соmuпiсйrii prin
miiloace electronice ýi/sau fax п
п 16 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin miiloace electronice si/sau fax п

Denumirea
ореrаtоrului

economic

Intreprinderea:
Сu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Сu capital

strflin

Numйrul
qi data

сопtrасtцlчi./
acordului-cadru

Cod
срч

vаlоаrеа contractului

Теrmеп de

valabilitate al
contractului/acor

dчlчi-саdrч
fйrй ТVА inclusiv

тчА

S.c. oxIvIT-
MED S.R.L

autohton 06-194l22 02,092022 зз14|121-4 4|97570,06 5037082,22 зL1'2,2022

.l8 Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd
doar tп cazul tп care la procedura de achizilie рuЬliсd aufost aplicate criterii de durabilitate si
s-atпcheiat сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de
durabilitate):



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

Nu

YаIоаrеа de achizilie сч ТVА din contract/ сопtrасtе а
lotului/loturilor репtru care аu fost aplicate criterii de
durabilitate (Iei MD):

Codul СРY al lotului/loturilor репtru саrе аu fost aplicate criterii
de durabilitate:

Сritеriчl de atribuire pentru lotul/loturile pentru саrе аu fost
aplicate criterii de durabilitate:

Рriп рrеzепtа dore de sеаmd, grupul de luсru declard сd tеrmепul de aqteptare репtru tпcheierea
coпtractuluVcoпtractelor iпdicate а fost reýpectat (ехсерtftпd cazurile prevdzute de art. 32 аliп. (3) al Legii
пr. 131 diп 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), рrесum ;i сd tп спzul depaпerii coпtesta|iilor ;i/sau
rесерliопйtii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе qi sоluliопаtе.

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de lucru репtru achizi|ii сопlirmd corectitudiпeo desfisurdrii procedurii
de шchizi|ie, fapt репtru care poartd rйsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale tп vigoare.

Сопduсйtоrul grupului de lчсru: пdru

^/

fuo,"-^
аttпсý

гЕрFЕt.#.'lýirпАплrl

&k*,,*9*
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DARE DE SЕАМД

de аtriьчirе а сопtrасtчlчi de achizitii publice *

de iпсhеiеrе а acordului-cadru п
de апulаrе а procedurii de atribuire tr

Nr. 13 din 01.09.2022

1. Date сч рriчirе la ачtогitаtеа contractanti:

Dепumirеа autoritEtii contractante рrim5riа municipiului оrhеi
Localitate muп. оrhеi
IDNo 100760l008007
Adresa str. V. Маhч 1б0 MD-3500
Numйr de telefon 02з5-22,76,7
Num5r de fax
E-mail oficial primaria@orhei.md
Adresa de internet www.orhei.md
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп, е-
mail)

Natalia Manoli 07670040б

achizitiiporhei@gmail.com

2. Date сu рriчirе la рrосеdчrа de atribuire:

Tipul рrосеdurii de atribuire apticate *Сеrеrеа оfеrtеlоr de рrеtчri пLicitalie deschisё пАltеlе:
IIпdicayiJ

Рrосеdurа de achizitie repetatй (dulэd caz) Nr:
Tipul obiectului сопtrасtului de achizitie/
асоrdчlчi-саdrч

Вuпuri п Servicii п Luсr5ri *

ObiectuI achizi{iei Construc}ia centralei tеrmiсе autonome pentru grёdini{a пr,8
din str. С. Negruzzi 105. mчп. Orhei

Cod СРV 45200000-9
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
аlеgеrеа рrосеdurii de atribuire (tп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd)
Рrосеdчrа de аtriЬчirе (se va iпdiса diп
cadrul portalului guvеrпаmепtаl
wylw.mteпder.gov.md)

Nr:ocds-b3wdp 1 -MD- l 65 8405402 l 95-PN- l 65 840 5402195
Link-ul: hhttps://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-
l 65 8405402 1 95 ?tab:contract-notice
Data р чЬliсйrii: 21 .07 .2022

Platforma de achizi{ii publice utilizat5 * achizitii.md: п e-licitatie.md; п урtепdеr.md

Рrосеdurа а fost inclusй in planul de
achizi{ii publice а autoriti{ii contractante

*Da гзNu
Link-ul сёtrе planul de achizi{ii publice publicat:
https :/zФhei.rnd/index.php?pag:news&id:965 &rid:S44 l &l:ro

Апчп{ de inten{ie publicat iп ВАР (dupd
caz)

Data:
Link-ul:

Tehnici 9i iпstrчmепtе specifice de
atribuire
(dupd caz)

пАсоrd-саdru nSistem dinamic de achizitie пLicitalie
electronicё пCatalogelectronic

Sursа de fiпап{аrе пВugеt de stat; nBuget CNAM; пВчgеt CNAS; пSчrsе
ехtеrпе; *Alte sчrsе: Вuяеt local

Vаlоаrеа estimati Qei,.|drd ТVД) l 064 704,00lei



3. Clarificiri privind documenta{ia

(Se va completa iп cazul tп care aufost

de аtriьчirе:

so l ic it ate с larifi с dri)

Data solicitйrii clarifi сirilоr 1 1.08.2022
Denumirea ореrаtоrчlчi economic " Strongboss Construct"SRl
Ехрuпеrеа succinti а solicit5rii de clarificare Justificarea рге{чlчi апоrmаl de scбzut 1а оfеrtа

pгezentattrin саdrчl рrосеdчrii de achizitie
Ехрчпеrеа suссiпti а rйsрuпsului Сопfоrm scrisorii пr.05 din 12,08.2о22
Data transmiterii 12.08.2022
Data solicit5rii сlаrifiсirilоr l5.08.2022
Dепчmirеа ореrаtоrчlчi economic " Strongboss Construct"SRl
Ехрчпеrеа sчссiпtй а solicitйrii de clarificare Certificatului de atestare tehnico-profesionalб а

specialigtilor 9i muncitorilor specializati pentru
efectuarea de luсrйri la instalatiile industrial periculoase
conform avizului пr.2l82l22 din 15.06.2022 eliberat de
Agentia pentru Supraveghere Tehnicб la executarea
luсrйrilоr сопfоrm caietului de sarcini pct. 6.1.1 Re}ele
de gaze exterioare AGE

Ехрчпегеа sчссiпtй а rйsрцпsчlчi Conform scrisorii пr.07 din 17,08,2022
Data transmiterii |7.08.2022

4. Моdifiсiri operate iп documenta{ia de atribuire:

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

Rezumatul modifi сйrilоr
Publicate in BAP/aIte mijloacelor de iпfоrmаrе

Termen-limit5 de dерuпеrе 9i deschidere а
оfеrtеlоr prelungit (dupd caz)

IDNo

10l96060050l7
1010600043517

б. Informa{ii privind ofertele depuse Ei documentele de саlifiсаrе qi aferente DUAE prezentate de
с5trе ореrаtоrii economici:

[Indica|i sursa utilizatd si data publicdrii]

[Iпdica|i пumdrul de zileJ

5. PAnjl la termenul-Iimiti (data 10.08.2022 оm.lлQ0), ач depus ofeЁa ! ofertan{i:

Dепumirеа operatorului economic

Construct" SRL
,,АМ Sisteme" SRL

Dепчmirе document
Dепчmirеа ореrаtоrului economic

,rStrongboss
Сопstrчсt" SRL

,rАМ Sisteme"
SRL

(Se
DосumепtеIе се constituie oferta

vа сопSmпа рriп: prezeпt,xt, пeprezeпtat, пu соrеsрuпdе)
Inten{ia de participare in cadrul рrосеdчrii de achiz:itie рrеzепtаt prezeпtat
Рrорчпеrеа fiпапсiаr5 prezeпtat prezeпtat
DUAE prezeпtat prezeпtat
Garan{ia репtrч oferta
(dцрd caz)

prezeпtat prezeпtat

Dосumепtе de calificare
Se уа сопsmпа рriп: prezeпlat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе

Grafic de executare а luсrйrilоr prezeпtat prezeпtat
Мепliпеrеа valabiliйlii ofertei репtrч о dчrаtй de 6,0 de zile рrеzепtаt prezeпtat
Informatiq privind indeplinirea obliga{iilor de platёra prezeпtat prezeпtat

Nr. Asocia{ii/
administratorii

1. Melnic Elena
,,

меrеасге Апdrеi

2



impozitelor, taxelor ýi contributiilor de аsigurёri sc,ciale
Ultimul rароrt financiar vizat gi inregistrat de оrgа;пеlе
competente

prezeпtat prezeпtat

Declaratie privind ехреriеп{а similагй а ореrаtоrului
economic in domeniul de activitate aferent obiectului
contractului се urmеаzё а fi atribuit

prezeпtat prezeпtat

Declaratie privind lista principalelor lчсrйri ехесчt,аtе in
ultimul an de activitate

prezeпtat prezeпtat

Declara{ie privind dotirile specifice, utilajul gi echipamentul
песеsаr pentru indeplinirea corespunzёtoare а contractului

plrezeпtat preZeпtat

Declara{ie privind personalul de specialitate рrорчs pentru
implementarea

prezeпtat prezeпtat

Lista subcontractantilor gi partea/pi(ile din conLtract саrе
sunt indeplinite de aceýtia

plrezeпtat prezeпtat

Informa{ii privind asocierea trrrеzепtаt prezeпtat
Angajament ter{ sus{inйtor financiar trlrezentat prezeпtat
Angajament privind sustinerea tehnicй Eiprofesionalй а
ofertantulu7grupului de ореrаtоri economici - dupii caz;

prezeпtat prezeпtat

Declara{ie te( sus{inйtor tehnic plrezeпtat prezeпtat
Declara{ie te( sus{inйtor profesional plrezeпtat preZeпtat
Aviz pentru participare la licitaliile publice de lчсrёri din
domeniul construcliilor Ei instala{iilor

plrezeпtat prezeпtat

Сопfirmаrеа identitatii beneficiarilor efectivi qi пеliпсаdrаrеа
acestora in situalia сопdаmпйrii pentru participareer la
activitati ale unei organizatii sau grчрёri criminale., pentru
coruptie, frачdё gi/sau spёlare de bani
Persoanё juridictr iпrеgistrаtй in Republica Moldova prezeпtat prezeпtat

Declaratia privind perioada de garantie asupra lчоr5rilоr de
constructie

prezentat preZeпtat

Certificatul de atestare tehnico-profesionalй а dirigintelui de
ýantier in 4omeniul construc{iei

prezeпtat prezeпtat

Demonstrarea accesului la personal/un organism tehnic de
specialitate, саrе sё garanteze asigurarea unui control al
calitatii

prezeпtat prezeпtat

(IПfОrmа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdica iп coпformitate сч сеriп|еlе diп
dосumепtа|iа de atribuire si se va сопSеmпа рriп: рrеzепtаt, перrехепtаt, пu соrеsрuпdе (tп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriпlеlоr fu calificare))

7. Informa{ia privind соrеsрчпdеrеа ofertelor сч сеriп{еlе solicitate:

Dепumirеа lotului
Dепumirеа
ореrаtоrului

economic

Рrе[ul ofertei
(ftrеТVд)*

Cantitate qi

цnitate de
m5sчrй

Соrеsрчпdеrеа
cu сеriп{еlе de

calificare

Соrеsрчпdеrеа
cu specifica(iile

tehnice
Construc{ia centralei
termice autonome
pentru grЁdinila пr.8 din
С. Negruzzi 105, mun.
Orhei

,,Strongboss
Сопstrчсt"
SRL

886 600,OCt

l Ьuсаtй
+ +

,rАМ
Sisteme"
SRL

948 921,з5
+ +

* iп cazul utilizdrii licita|iei electronice se vа iпdiс:а pre|ul ofertei fiпаlе



(Irфrtпа|iа priviпd "Corespuпderea сu сеriп|еlе de calificare" si "Corespunderea сч specificaliile
tеhпiсе" , Se va сопSеrппа рriп: ,,+" iп cazul corespuпderii si рriп ,,-" iп cazul пBcoreipuia"rii1

8. Репtrц elucidarea uпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind corespunderea ofertei сч
сеriпfеlе stabilite in documenta{ia de аtriЬчirе (inclusiv justificarea рrе{чlчi апоrmаl de scйzut) s-
а solicitat:

репtrч fiесаrе lot *

репtrч mai multe lofuri cumulate п
pentru toate lofurile п
Alte limitёri privind пчmtrrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluia;i ofertant Pпdica|iJ

Justificarea deciziei de а пч atribui contractul ре loturi:

11. Сritегiчl de аtriЬчirе aplicat:
рrеtчl cel mai scizut *

costul cel mai scazut п
Cel mai bun rароrt саliИtе-рrф п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

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

12. Iпfоrmа(iа privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:

(se va completa репtru loturile care аu fost atribuite iп Ьма criteriilor: cel rпаi Ьuп raport calitate-
pre| sau cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

Factorii de ечаlчаrе vаlоаrеа din oferti PunctajuI calculat
Denumirea operatorului economic l Total

Data
solicitirii

Ореrаtоrul
economic

Iпfоrmа$iа solicitatй Rezmatul rйsрчпsчlчi
ореrаtоrчlчi economic

11,08.2022
,,Strongboss
Сопstruсt" SRL

Justificarea pre{ului anormal de scёzut la oferta
prezentatё in cadrul рrосеduгii de achizitie

Сопfоrm scrisorii пr.05
diп 12.08.2022

|5,08.2022 ,rStrongboss
Construct" SRL

CeПificatului de atestare tehnico-profesionalё
а speciali;tilor 9i nruncitorilor specializa}i
pentru efectuarea cle lчсrйri 1а instalatiile
industrial реriсчlоiше сопfоrm avizului
пr.2182/22 din 15.0б.2022 eliberat de Agen{ia
pentru Supraveghere Теhпiсё la executarea
lчсrйrilоr сопfоrm caietului de sarcini pct.
б.1.1 Re{ele de gме ехtеriоаrе AGE

Сопfоrm scrisorii пr.07
din l7.08.2022

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Dепumiгеа ореrаtоrчlui economic Motivul respingeri7descalificйrii

,rStrongboss Сопstгчсt" SRL

Сопfоrm Legii пг.l3l din 03.07.2015 privind
achiziliile publice Лrt,22 pct.3 lit.(a); Art.31 pct.5
lit.(a),(b),(c) operatorul economic nu а depus la
documenta}ia de calificare cel pu{in чп щдШЩ9
lчсrйri similare (construcJia сепtrаlеi termice ре
gaze supraterane sub presiune medie) а сёrui чаlоаге
sё пч fie mai miсё de75% din valoarea viitorului
contract .

10. Modalitatea de ечаlчаге а оfеrtеlоr:
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Denumire fасtоrчl 1 Ропdеrеа

Dепumirе factoruln Ponderea
Dепumirеа operatorului economic n Total

Dепчmirе factorul l Ponderea

Dепчmirе factoruln Ропdеrеа

13. Rеечаlчаrеа оfеrtеlоr:

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

Motivul rеечаlu5 rii оfеrtеlоr
Modificйrile оDеrаtе

14. in uгmа ехаmiпйri, ечаlчйrii 9i соmрайrii ofertelor depuse in саdrчl рrосеdчrii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contracfului de achizilie publicй/acordului-cadru:

Апчlаrеа procedurii de achizilie publicё:

in temeiul аrt. 71 alin. lit

Argumentare:

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

Dепumirеа
lotului

Denumirea
ореrаtоrчlui

economic

Cantitate qi

unitate de
misurй

Рrе{чl unitar
(fIr5 ТVА)

Рrе{чl total
(frrй ТVА)

Рге[чl total
(inclusiv ТYА)

Construc{ia
centralei termice
autonome
pentru grёdinila
пr.8 din str. С.
Negruzzi 105,
mчп. оrhеi

,rАМ Sisteme"
SRL l Ьчсаtй 948 921,35 948 921J5 1 138 705,62

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

Dепчmirеа ореrаtоrчlчi
economic

Data tmnsmiterii Modalitatea de transmitere

,rStrongboss Сопstruсt" SRL 24.0i8.2022 ISIA RSAP, e-maill
,,АМ Sisteme" SRL 26.0i8.2022 ISИ RSAP, e-mail|

1б. Теrmепчl de aqteptare репtrч iпсhеiеrеа contractului:

In cazul in саrе чаlоаrеа estimatё а contracfului este
mai micб decit pragurile prevйzute la art.2 alin. (З)
al Legii пr. l31 din 3 iulie 20t5 privind achizi{iile
publice

* б zile iп cazul transmiterii comunictrrii рriп
miiloace electronice si/sau fax п
П l l zile in cмul netrarsmiterii соmuпiсйrii рriп
mijloace electronice 5i/sau fax п

In cazul in саrе valoarea estimattr а contractului este
egalЁ sau mai mаrе decit pragurile prevйzute lажt.2
alin. (3) al Legii nT. l31 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

П l l zile in cazul transmiterii соmчпiсйrii рriп
mijloace electronice si/sau fax п
П lб zile in cazul netransmiterii comunicёrii prin
miiloace electronice silsau fax п
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(Selecta|i tеrrпепul de цteptare respectat. Calcularea termeпelor prevdzute de Legea пr. 13l diп 3
iulie 20I5 priviпd achizi|iile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de asteptare, se фсtuейа in coпformitate
сu prevederile TITLULUI Ir Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al ilepublicii
Moldova).

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

18. Informa{ia privind achizi{ii publice dчrаЬilе (achizi{ii verzi) (rubrica datd se соmрlеtеаzй doar iп
cazul iп care la procedura de achizi|ie publicd aufost aplicate criterii de durabilitati si s-a iпcheiat
сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durаЬilitаtе)з

Рriп prezenta dore ф sеаmd, grupul de luсru declard сd lеrmепul fu asteptare репtrч iпсhеiеrеа conlractului/coпtractelor
iпdicate о Jost respectat (ехсерtdпd cazurile prevdzute de art. 32 аliп. (3) al Legii пr. Iзl diп з iulie 2015 privind
achizi|iile publice ), precum si сd iп cazul fupuпerii coпleslaliilor si/sau receplioпdrii rapoartelor fu monir'orizare,
aceastea aufost ехапiпаtе si sоlu|iопаlе.

рriп prezeпta dare de sеаtпd, grupul de lucru peпtru achizilii сопfirпd corectitudinea
fapt репtrч care poartd rdspuпdere софоrm prevederilor legale iпvigоаrе, l

,ii procedurii de achizi|ie,

Со п d чс5tо rul eruvuluylzl uc l2 pentru ach izi(ii :

,//,ZУ Vh,/л.,.1-1у
(Numе, Рrеп

Dепчmirеа
operatoruIui

economic

Numirul
qi data

сопtrасtulчi,/
асоrdцlчi-саdrч

Cod СРV

vаlоаrеа contractului Теrmеп de
valabilitate

al
сопtrасtцlu
i/acordului-

саdrч

ffiri Пr'А inclusiv ТyА

'АМ Sisteme"
SRL //{ 01.09,2022

4500()000_7 948 921,35 1 138 705,б2 зl.|2.2022

Ач fost aplicate criterii репtru achizi{ii publice durabile (achizi{ii
verzi)? (D,4/NU)

Vаlоаrеа de achizi{ie сч ТVА din сопtrасt/ contracte а
lоtчluiЛоturilоr репtru саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (iпdiса|i sumа cu ТVД)

Codul СРV al lоtчlui/lоtчrilоr репtrч саrе ач fost a;plicate criterii
de durabilitate:

Сritеriчl de atribuire репtru lоtчlЛоtчrilе репtru саrе аu fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pre|ul cel паi scdzut а

costul cel mai scdzut а

Cel mаi Ьuп raport calitate-pre1 а

Cel mai Ьuп raport calitate-cost а

r
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model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizifii publice r
de incheiere a acordului-cadru !
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr.05 din 02.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

l)enumirea autorit5{ii contractante IMSP Centrul de Sanatate Nisporeni
or. NisporeniLocalitate

IDNO
Adresa or. Nisporeni, str. Toma Ciorbd 4U

Numlr de telefon 0264 -2-34-72

Numir de fax
E-mail oficial cs.nisporeni@ms.md

Adresa de internet
ilersoana de contact (nume, prenume, telefon, e-

maiD

Lupu Veron ic a, 07 887 7 3 06, nicalup u2@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate rc.*r"a 
"f.ttelor 

de preluri llicitalie deschisd oAltele:

IIndicalil
Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr:

fiput obiectului contractului de achizilie/
acordului-cadru

Bunuri rservicii n Lucrdrin

Obiectul achizifiei ,,Cdrbune pentnr perioada rece a anulur '2U'22-;zu'2J

(repetat)"

Cod CPV 091 1 1 100-1

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul

aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)

Conform legislaliei in vigoare

Pro""duta de atribuire (se va indica din

cadrul portalului guvernamental
www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp1 -MD- I 6596 1 79 I 6l 69

Link-ul:
https://achizitii.md/roipublic/tender/21 061 120"1ot 1 I 59i i 0 8

Data publiclrii:04.08.2022
r achizitii.md; n e-licitatie.md; I yptender'mdPlatforma de achizitii publice utilrz;atil

Procedura a fost inclusi in planul de

achizi{ii publice a autoritllii contractante

rDa rNu
Link-ul cltre planul de achizilii publice publicat:
https ://csnisporeni.md/wp-contenVup loadsl 2022 lModifi c ari-
p I an- de-ach izitii-2022 .p df

A"""t de inten{ie publicat in BAP (dupd

caz)

Data: conform legislatiei nu s-a publicat

Link-ul:

electronicd nCatalog electronic
nguget de stat; rBuget CNAM; nBuget CNAS; nSurse

externe; nAlte surse: [IndicalrJ

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

Sursa de finanfare



450000Iei, fara TVA
ilaroareaestimate'l,i,l4!gf !4

3. Clarific[ri privind documenta{ia de atribuire:

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

re nu au fost

solicitate clarificariUutu toticitdrii clarificlrilor

ilu""intl u toti"itltii d".lutifi

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

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

5.Pdnilatermenul-limiti(data22'08'2022'ora15:00)'audepusoferta2

6.InformaliiprivindoferteledepuseqidocumenteledecalificareqiaferenteDUAEprezentate
de cltre oPeratorii economici: 

:

Documente de calificare

Se va consmna at, nu

Rezumatul modifi cirilor
@"tupublicdriiJil.ut" in BApluh" mrJloacelor de informare

U"airott numdrul de zilel
il"*tintna a" a*punere;i deschidere a

ofertelor Prelvngrt ldu!!: e!

L
Asocia!ii/

administratoriiffioruluieconomic

@
Tincomert lnvest SRL

IDNO
Nr.

Avram Ioni0036001r4'710
1.

1 02 1 600008549 Bondarenco Alsxauu
)

torului economic

Denumire document

Do 
",t 

--" tt t" te ce co n st itu ie oferta
' zzentat, neqrezentat' nu

va consmna prm: pr( - |

nu s-a solicitatnu s-a solicitatGaranlia Pentru ofert5

neprezentatCertificat Privind
efectuarea sistematica

a platii imPozitelor,

contribuliilor eliberat

de Inspectoratul Fiscal

Bxtras din Registrul de



Documente ce

demonstreazd calitatea

(Informaria privind denumirea documenteror prezentate se va ind.ica tn conformitate cu cerin[ele din

documentaria de atribuire si se ve consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul cdnd

documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

Informa{iaprivindcorespundereaofertelorcucerinfelesolicitate:

scizut) s-a solicitat:

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica pre[ul ofertei finale

(Informalia privind "Corespunderea cu 
":rriny.l, 

a" tAi1to"." si" "Co'"'punderea cu specifica[iile

tehniCe" , Se va Consemny prin: ,,+" tn CAzUI'cl,,'pund"ii'Si prin "-" tn cozul neCoreSpunderii)

g. pentru elucidarea unor neclaritifi sau confi-rmarea. unor date privind corespunderea ofertei

cu cerin{ele stabilite in docume"d"ti" de atribuire (inclusiv lusiificarea pre{ului anormal de

Corespunderea
cu ceiinfele db

calificare

Core-punderea ,

cu sPecifica{iile
tehnice

Denurnirea
lotului

D_enumirba
opeiatorului

eeonomtc

Preful
bfertei

(fArA TVA)*

Cantitate qi

unitate Ot:
mlsuri-

457417
MDL

55 tone
Lot I
CErbune
pentu
perioada rece

a anului
2022-2U3
(repetaO

Lozmangal-GruP
SRL

55 tone -r +
Tincomer,t Invest

SRL

550000
MDL

R"rmat"t rlsPunsului
ui economic

Ofertanlii respinqildescalifica{i :

of@.ri" neconforma, adlcd nu

corespunde tuturor cerintelor expuse in

documentalia de atribuire (lipseqte cererea de

participare, declaratia privi-lq vdabilitatea

of.tt.i, propunerea tehnici solicitate in anuntul

a. p#i"ipti. qi care conform art' 1 al Legii

nr.^131/2b15 qi pct. 48-49 ord' Ministerului

nn*1.tot *. ttS din 15'09'2021 constituie

parli componente ale ofertei.



10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot r
Pentru mai multe loturi cumulate n

Pentru toate loturile o
Alte limitlri privind num[ru] de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicafiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai sc6zut r
Costul cel mai scizut n
Cel mai bun raport calitate-PreJ n

Cel mai bun raport calitate-cost n

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

toate criteriile de atri'uire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplicafi:

(se va completa pentru loturile care au fost atribuite fn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pre1

sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

14. in urma examiniri, evaluirii ;i comparErii ofertdlor depuse in cadrul procedurii de atribuire

s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Valoarea din ofertl
Denumirea operatorului economic 1

Denumire factorul I
Denumire factorul n

Gnumirea operatorului economic n

Pretul,unitan
.,,::,({H[l,iVA)

Denumirea
operatorului

economlc

Delumirea
Iotuhii

660000 lei550 000 MDL10000 MDLTincomer,t
Invest SRL

Lot I Cdrbune

pentru perioada

rece a anului
2022-243

Anularea procedurii de achizilie publicS:



in temeiul art.7l alin. lit

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Lozmangal-Grup SRL 24.08.2022 e-mail

Tincomert Invest SRL 24.08.2022 e-mail

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de

pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art.

achiziliile publice)

atribuire despre deciziile
31 al Legii nr. l3l din 3

grupului de lucru
iulie 2015 privind

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

in cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micb decAt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

t 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
n 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egal6 sau mai mare decdt pragurile prevdzute

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

n 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
J 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n

(Selecta[i termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 13] din 3 iulie
2015 privind achizi[iite publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitate cu

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

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica dati se completeazd
doar in cazul in care la procedura de achizi{ie pubtici au fost aplicate criterii de durabilitate
gi s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate):

1 7. Contractu I de achwifie / acord ul-cadru incheiat :

Denumirea
operatorul

ui
economic

Intreprin
derea:

Cu
capital

autohton/
Cu

capital
mixt/asoc

iere/
Cu

capital
strlin

Numirul l

qi data
contractului/
acordului-

caoru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al

contractului/acor
dului-cadruf?iri TYA inclusiv

fvrx,*

Tincome
r! Invest

SRL

Cu capital
autohton

89
30.08.20
22

091 1 1 100-
1

5s0000

lei
660000lei 31.12.2022



Au fost aplicate criterii pentru achizifii publice durabile

(achizi{ii verzi)?

(indica{i suma cu TVA)
Valoarea de achizi(ie cu TVA din contract/ contracte a

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):

codul cPV al lotuluifloturilor pentru care au fost aplicate

criterii de durabilitate:

Pre(ul cel mai scizut o

Costul cel mai scizut n

Cel mai bun raPort
calitate-preJ I
Cel mai bun raPort
calitate-cost n

Criteriul de atribuire pentru lotuUloturile pentru care au fost

aplicate criterii de durabilitate:

prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a;teptare pentru tncheierea

contractului/contrsctelor indicate a fost respectat (exceptand cazurile prevdzute de urt' 32 alin' (3) al

Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privina acntzf\me publice-),.pfecum ;i cd in cazul depunerii contestafilor

piiou recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate qi solu(ionate'

prin prezenta dure de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfdqurdrii

procedurii de achizigie, fapt pentru care poartd rdipundere conform Prevederilor legale tn vigoare'

i1

i ,2
/ -t '*y'2',/

(Semndtura) '/
I

. ,' L.$.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizifii:
./l'>;/(

''!,;'bo;cc?'z't- (-'t- tz-
(Nume, Prenume)
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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. 6825 din 02 septembrie 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 oficial  achizitiicnas@cnas.gov.md 
Adresa de internet http://www.cnas.md/ 
Persoana de contact (nume, prenume, 
telefon, e-mail) 

  Donici Sergiu 
  tel.022-257-681  

serghei.donici@cnas.gov.md                                                              
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate V □ Licitație deschisă 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nu se aplică 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □  
Servicii □  V 
Lucrări □ 

Obiectul achiziției 
Servicii de tratament balneosanatorial 
pentru trimestrul IV al anului 2022  
pentru persoanele asigurate şi veterani. 

Cod CPV (85000000-9) Servicii de sănătate şi servicii de 
asistenta socială 

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) 

ID ocds-b3wdp1-MD-1659532679283-EV-
1659533152626 
Link-ul: https://e-
licitatie.md/achizitii/38459/servicii-de-
tratament-balneosanatorial-pentru-trimestrul-iv-
al-anului-2022 
Data publicării: 03/08/2022 16:25 

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

V □ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://cnas.gov.md/doc.php?l=ro&idc=532&id=
5595&t=/Achizitii-publice/Plan-de-achizitii-
publice/Plan-de-achizitii-provizoriu-pentru-anul-
2022  

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

http://www.mtender.gov.md/


    □ yptender.md 
Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data: V 
Link-ul: https://tender.gov.md/ro/bap 

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;  
V   □Buget CNAS;  
      □Surse externe;  
      □Alte surse: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 669 500,00 
3. Clarificări privind documentația de atribuire:   

Data solicitării clarificărilor  Nu este 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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 24.08.2022, ora 10:00), au depus oferta 2 (două) 
ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorilor economici IDNO Asociații/administratorii 
1. SRL Sanatoriu ”Struguraș” 1003600104801 Ursu Nina 
2. STAȚIUNEA BALNEARĂ SRL 

”BUCURIA-SIND” 1004600038758 Costin Sergiu 

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

 

                Operatorul  
                     economic 
 
 
 
 
 
 
Denumirea  
documentului 

SR
L

”S
tr

ug
ur

aş
” 

SR
L

,,B
uc

ur
ia

-S
in

d”
 

Documentele ce constituie oferta 

1 Prezentarea Cererii de participare conform Anexei nr.7 din Ordinul MF 115/2021. + + 



2 Prezentarea Declaraţiei privind valabilitatea ofertei conform Anexei nr.8 din Ordinul 
MF 115/2021 + + 

3 Prezentarea Specificații de preț conform Anexei nr.23 din Ordinul MF 
115/2021 + + 

4 Prezentarea Specificații tehnice conform Anexei nr.22 din Ordinul MF 
115/2021 + + 

5 Garanția pentru oferta 0.5% conform Anexei nr.9 din Ordinul MF 
115/2021 + + 

6 Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European + + 
Documente de calificare 

7 
Certificatul de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor, ori link-ul la 
accesarea unei baze de date naționale disponibile gratuit pentru autoritatea 
contractantă care deține  informațiile privind lipsa/existența restanțelor 

+ + 
8 Documente ce atestă capacitatea de exercitare a activităţii profesionale – actului ce 

atestă dreptul de a presta serviciul + + 
9 Documente ce atestă capacitatea economică şi financiară a ofertantului + + 
10 Documente ce atestă capacitatea tehnică și/sau profesională. + + 
11 

Documente privind calculația costului unui bilet care ar trebui să corespundă  
principiilor recomandate de consiliul de administraţie al CNAS prin decizia nr.2/2 
din 19.06.2017 

+ + 
12 Documente privind calitatea serviciilor prestate. + + 
Notă: cu semnul „+”se indică documentul prezentat. 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Lotul nr.1 persoane asigurate 
 „Pentru tratamentul maladiilor sistemului respiratorii” 

Nr. Denumirea Cantitatea 
solicitată 

Cantitatea 
oferită 

Preţ fără  
TVA, lei 

Preţ cu 
TVA, lei 

Suma fără TVA 
lei 

Suma totală cu 
TVA lei 

1.  SRL SRL „Struguraş” 100 30 6640 6640 199 200,00 199 200,00 

2.  SRL „Bucuria-Sind” 100 70 7440 7440 520 800,00 520 800,00 

Total solicitat 100  

 
Lotul nr. 2 veterani 

 „Pentru tratamentul maladiilor sistemului respiratorii” 
Nr. Denumirea Cantitatea 

solicitată 
Cantitatea 
oferită 

Preţ fără  
TVA, lei 

Preţ cu 
TVA, lei 

Suma fără TVA 
lei 

Suma totală cu 
TVA lei 

3.  SRL SRL „Struguraş” 185 70 8300 8300 581 000,00 581 000,00 

4.  SRL „Bucuria-Sind” 185 120 9300 9300 1 116 000,00 1 116 000,00 

Total solicitat 190  
 

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



Data 
solicitării Operatorul economic Informația solicitată 

Rezumatul 
răspunsului 
operatorului 

economic 
    

Nota: Toate actele ce conțin date cu caracter personal și secret comercial a operatorilor 
economici, care au fost remise prin intermediul poștei electronice, au fost extrase pe suport 
de hârtie și plasate în dosarul achizițiilor publice întru asigurarea integrității și ne divulgării 
a datelor cu caracter personal. 

 

9. Ofertanții respinși/descalificați:   Nu se aplică 

Denumirea 
operatorului 

economic 
Motivul respingerii/descalificării 

  

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

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

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

Nr. d/o Factorii de evaluare Punctajul 
maxim alocat 

1. Preţul ofertei 43* 
2 Factorul natural 11 
3 Proceduri de reabilitare 22 
4 Eficienţa tratamentului 1 
5 Profesionalismul personalului de medici 3 
6 Profesionalismul  personalului de asistenţi medicali 2 
7 Maladia de bază 3 
8 Condiţii de cazare 3 
9 Climatul psihoemoţional 5 
10 Randamentul de utilizare a biletelor 4 
11 Condiţii de  tratament 3 
 Total 100 



 
Grup de lucru pentru achiziționarea biletelor de tratament balneosanatorial a examinat 

ofertele prezentate prin prisma corespunderii cu „Principiile de verificare a preţului  biletelor 
pentru tratamentul balneosanatorial, achiziţionate de Casa Naţională de Asigurări Sociale”, 
aprobat de Consiliul  de Administraţie al CNAS, prin decizia nr. 2/2 din 19.06.2017. 

№ Denumirea instituţiei 

Principiile de verificare a preţului  biletelor 
pentru tratamentul balneosanatorial, 

achiziţionate de Casa Naţională de 
Asigurări Sociale”, aprobat de Consiliul  de 
Administraţie al CNAS, prin decizia nr. 2/2 

din 19.06.2017. 

Nota 

1. SRL Sanatoriul „Struguraş” Corespunde  
2. Sanatoriul  „Bucuria-Sind” SRL Corespunde  

 
În urma verificării documentelor prezentate s-a constatat: 

Punctajul pentru factorul curativ natural de evaluare 
 

Denumirea 
sanatoriului 

Sursa informaţiei Numărul şi denumirea 
factorilor naturali 

Punctajul 

Bucuria-Sind 
Darea de seamă privind 
tratarea pacienţilor şi 
avizele sanitare 

1 – Aerul de pădure 
2 – Apiterapia 11 

Struguraş 
Darea de seamă privind 
tratarea pacienţilor şi 
avizele sanitare 

1 – Aerul de pădure 
2 – Apă minerală de la izvor 11 

 
 
 



Informaţia privind utilizarea factorilor curativi naturali conform dărilor de seamă privind tratarea pacienţilor în anul 2021 
prezentate de către ofertanţi 

 
№ Denumirea 

sanatoriului  
Factorii naturali 

propuse de ofertant 
Documentele care confirmă utilizarea factorilor curativi naturali Comentarii 

1 Bucuria Sind 
 
Darea de seamă 
privind tratarea 
pacienţilor 

- Terencur 
Acceptat 
- helioterapie 
Acceptat  

- aeroterapie 
Acceptat 

- apă minerală de uz 
extern 

Neacceptat 
- Apă minerală de uz 
intern 
Neacceptat 
 

 
- Băi cu  brom şi iod 

 Acceptat 
 
 
- băi cu conifere 

Acceptat 
- băi cu terebentină  

Acceptat 
- băi cu  salvie 

Acceptat 
- sare de mare 
   Neacceptat 
- ozocherit  
   Neacceptat 
 
 
 
 
 
-  băi cu hidrogen 

sulfurat 

 
 
 
 

 
 
- Ministerul mediului al RM, Inspectoratul ecologic de stat, Agenţia 

ecologică Chişinău, Autorizaţia de mediu pentru folosinţa specială a apei 
nr.IES367 cu nr. de înregistrare 01-30/928-18 data 29.06.2017, scopul 
folosinţei tehnic –industrial, consum uman, cu menţiunea autorităţii la 
sonda arteziană nr. 1K nu se autorizează  din motivul lipsei coordonării 
utilizării speciale a apei, eliberate de Centrul de sănătate Publică din 
mun.Chişinău.  

 
- Pașaport de calitate nr. 25-01/20-06 al iod bromului de la Cooperativa de 

producţie „Sirius” nr.IB0119 din 01.2020, cu termen de valabilitate 3 ani, 
factura de achiziţie este. 

 
- MS al RM, Serviciul de supraveghere de stat a sănătăţii publice, Centrul 

naţional de sănătate publică; Aviz sanitar pentru produsele alimentare şi 
nealimentare P-4635/2020 din 29.02.2020; sare de mare, săruri parfumate 
pentru băi, praf de muștar, ozocherit, extract de pin, extract de conifere, 
terebentină, valabil până la 28.02.2021 factura fiscală este.  

- Pașaport de calitate nr.13/11-2020-08 și nr.02/01-2020-04 a terebentine 
galbene, nr. 13/04-2020-09 și nr.05/01-2020-02 a terebentinei albe, de la 
Cooperativa de producţie „Sirius” nr.ЭЖ 0419 din 11.2020 și 01.2020, nr. 
ЭБ 0119 din 11.2020 și 01.2020, cu termen de valabilitate 5 ani, factura de 
achiziţie este. 

- Pașaport de calitate nr.32/12-2020-25, nr.28/01-2020-22, nr.29/12-2017-
42 a sărurilor parfumate pentru băi, de la Cooperativa de producţie 
„Sirius” nr. RB 05.19 din 01.2020 și 12.2020, CB 05.2019 din 12.2020 cu 
termen de valabilitate 3 ani. 
 

- Pașaport de calitate nr.24/03-2017-28, al hidrogenului sulfurat de la 
Cooperativa de producţie „Sirius” nr.CB 05.2019 din 01.2020 cu termen 

Staţiunea se află în afara oraşului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acceptat 
 
-băi carbogazoase uscate 
   Acceptat 
   -    parafin    
  Acceptat 
 
 
- argilă 

Neacceptat 
- nămol cu săruri 

„Tambucan” 
Acceptat 
 

-biorezonanso-apiterapie 
(apiterapie) 

Acceptat  (procedura) 
 
 
- Hirudoterapie 
Acceptat 

de valabilitate 3 ani, factura de achiziţie este.   
 

- Autorizaţie sanitară nr. 007449/2020/1386 din 12.11.2020 valabilă până la 
04.11.2025, a carboxiterapie. 

- Pașaport de calitate nr.25/01-2020-09 a parafinei, de la Cooperativa de 
producţie „Sirius” nr.ПК0119 din 01.2020, cu termen de valabilitate 5 ani, 
factura fiscală este. 

 
- Avizul sanitar lipseşte şi factura fiscală este. 
 
- Pașaport de calitate nr.10/01-2020-06 al nămolului sulfurat din iazul Saki, 

de la Cooperativa de producţie „Sirius” nr.ГС 1019 din 01.2020, cu termen 
de valabilitate 5 ani, factura fiscală este. 

 
- Conform deciziei Consiliului de Administraţie al CNAS nu este considerat 

ca factor natural.  
-  Autorizaţie sanitară nr. 007449/2020/1386 din 12.11.2020 valabilă până la  

04.11.2025 a apiterapie şi hirudoterapie. 
 
- Certificat de calitate a lipitorilor nr.29 din 27.02.2020, termen de 

valabilitate 1-3 ani, şi factura fiscală.  
- Declaraţie de conformitate privind calitatea lipitorilor de la HIRUDOVER 

SRL conform facturii din 30.03.2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Struguraş 
 
Darea de seamă 
privind tratarea 
pacienţilor. 

- terencur  
Acceptat   

- helioterapie 
Acceptat 

- aeroterapie 
Acceptat 
 
Înot liber în rîul Nistru,  
Acceptat 

 
- haloterapie în camera 
de salină 
Acceptat 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- MS al RM, Serviciul de supraveghere de stat a sănătăţii publice, Centrul 
naţional de sănătate publică; Aviz sanitar pentru produsele alimentare şi 
nealimentare P-0872/2019 din 17.04.2019, sala de spelioterapie , 
valabil până la 12.04.2021. 

- MS al RM, Serviciul de supraveghere de stat a sănătăţii publice, Centrul 
naţional de sănătate publică; Aviz sanitar pentru produsele alimentare şi 
nealimentare nr.P-9426/2021 din 29.03.2021, nr.P-13608/2022 din 
05.04.2022  a sării bulgari pentru salină, valabil până la 30.03.2022, 

Staţiunea se află la periferia oraşului, lângă malul rîului 
Nistru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

- apă minerală 
pentru uz intern 

Acceptat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- apă minerală 
pentru uz extern 

Acceptat 
 

 
- băi cu perle  
- băi cu conifere, 
- băi cu sare de mare 
- băi cu salvie, 

- băi cu terebentină 
- băi cu bishofit 
- bai cu naftalan 

Acceptat 
- ozocherit 
Acceptat 
 

30.04.2023. 
- MS al RM, Autorizaţie sanitară pentru funcţionare nr.008895/2021/49 

din 16.03.2021, nr.013694/2022/37 din 22.02.2022, cu privire la 
acordarea asistenţei medicale de recuperare (spelioterapie aromoterapie, 
kinetoterapie în bazin), asistenţă balneosanatorială, cu termen de 
valabilitate 13.03.2026, 22.02.2027. 

 
- Guvernul Rep.Moldova, Ministerul mediului, Inspectoratul  Ecologic de 

Stat, Autorizaţie de folosinţă specială a apei seria IES nr.508(01/18) din 
21.04.2016, valabilă până la 18.01.2023. 

- MS al RM, Serviciul de supraveghere de stat a sănătăţii publice, Centrul 
naţional de sănătate publică; Aviz sanitar pentru produsele alimentare şi 
nealimentare, nr. 282,  din 06.02.2018, nr.P-9911/2021 din 27.04.2021; 
a apei din sonda arteziană nr.5, valabilă până la 28.02.2021, 30.04.2024. 

- Ministerul Mediului al Rep. Moldova, Agenţia pentru geologie şi resurse 
minerale, Act de confirmare a perimetrului minier, din sonda nr.5P, 
eliberat la 13.04.2017, termenul de folosire a sectorului de subsol 22 ani. 

- MS al RM, Serviciul de supraveghere de stat a sănătăţii publice, Centrul 
naţional de sănătate publică; Aviz sanitar pentru produsele alimentare şi 
nealimentare nr.P-10386/2021 din 31.05.2021 a apei minerale 
medicinale îmbuteliată „Esentuki 4”, „Esentuki 17” şi Aviz sanitar 
pentru produsele alimentare şi nealimentare nr.P-1020/2021 din 
24.05.2021 a apei minerale naturale medicinală carbogazificată 
„Neguţcaia 26”, valabilă până la 30.05.2022 şi factura fiscală. 

 
- MS al RM, Serviciul de supraveghere de stat a sănătăţii publice, Centrul 

naţional de sănătate publică; Aviz sanitar pentru produsele alimentare şi 
nealimentare nr. 7898/2020 din 12.11.2020, a apei minerale de uz extern 
în scopuri balneare, valabil până la 30.11.2023. 

 
- MS al RM, Serviciul de supraveghere de stat a sănătăţii publice, Centrul 

naţional de sănătate publică; Aviz sanitar pentru produsele alimentare şi 
nealimentare, nr.P-10185/2021 din 24.05.2021, la sare de mare, săruri 
parfumate pentru baie, terebentină, praf de muştar, ozocherit, extract de 
pin, valabil până la 30.05.2022 şi factura fiscală. 

- Paşaport de calitate nr.14/04-2017-03 din 05.2019 a bishofitului cu termen 
de valabilitate 5 ani. 

- Paşaport de calitate nr.11/04-2017-7 din 05.2019 a concentratului de 
conifere cu termen de valabilitate 5 ani. 

- Paşaport de calitate nr.13/04-2017-09 a terebentinei galbene nr.ЭБ0112 
din 05.2019, de la Cooperativa de producţie „Sirius, cu termen de 
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- argilă 
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- nămol 
Acceptat 

valabilitate 5 ani. 
- Paşaport de calitate nr.15/03-2021-25 săruri parfumate pentru băi nr. KB 

05.20 din 03.2021, de la Cooperativa de producţie „Sirius, cu termen de 
valabilitate 3 ani. 

- Paşaport de calitate nr.14/04-2017-02 din 04.2019 a  uleiului de naftalină, 
de la Cooperativa de producţie Sirius, cu termen de valabilitate 5 ani. 

 
- MS al RM, Serviciul de supraveghere de stat a sănătăţii publice, Centrul 

naţional de sănătate publică; Aviz sanitar pentru produsele alimentare şi 
nealimentare, nr.P-6862/2020 din 22.08.2020, nr.4955 din 15.12.2021 a 
parafinei transparentă tip E4 și parafină opacă tip E1, valabil până la 
30.08.2021, 30.12.2022 şi factura fiscală este. 

- Certificat de calitate nr.14/04-2015-02 din 03.2017 a parafinei de la 
Cooperativa de producţie Sirius, cu termen de valabilitate 5 ani. 

 
- MS al RM, Serviciul de supraveghere de stat a sănătăţii publice, Centrul 

naţional de sănătate publică; Aviz sanitar pentru produsele alimentare şi 
nealimentare, nr. P-7952/2020 din 19.11.2020, a argilei pentru scopuri 
baleare, valabil până la 30.11.2023, factura fiscala este. 

 
- MS al RM, Serviciul de supraveghere de stat a sănătăţii publice, Centrul 

naţional de sănătate publică; Aviz sanitar pentru produsele alimentare şi 
nealimentare nr. P-8562/2020 din 30.12.2020, nr.4648 din 18.11.2021 a 
nămolului cu săruri „Tambucan”, valabil până la 30.12.2021, 30.11.2022 
şi factura fiscală. 

- Paşaport de calitate nr.04/06-2018-9 din 05.2018 a nămolului sulfuros cu 
termen de valabilitate 5 ani. 

- Pașaport de calitate nr.10/01-2020-01 al nămolului sulfurat din iazul Saki, 
de la Cooperativa de producţie „Sirius” nr.ГС 1019 din 01.2020, cu termen 
de valabilitate 5 ani. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
În urma examinării materialelor licitaţiei publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1659532679283 din 

03.08.2022, pentru achiziţionarea biletelor de tratament balneosanatorial, pentru trimestrele IV al 
anului 2022, grupul de lucru a constatat: 

Conform Mecanismului de evaluare a capacităţii de executare a serviciilor medicale de către 
instituţiile balneosanatoriale aprobat prin Decizia nr.2/1 din 19.06.2017 al Consiliului de 
Administraţie al CNAS, la capitolul „proceduri de reabilitare”, pentru aprecierea capacităţii de 
executare a serviciilor de reabilitare se  include indicatorul care reflectă numărul mediu de proceduri 
acordat unei persoane tratate în instituţie (staţiune), în perioada de 18 zile calendaristice conform 
datelor dărilor de seamă privind tratarea pacienţilor în anul precedent separat pentru fiecare tip de 
maladie în parte. 

1. După examinarea dărilor de seamă, privind tratarea pacienţilor cu maladiile sistemului 
cardiovascular, sistemului respirator, sistemului musculoscheletic în anul 2021, prezentate de către 
sanatoriul „Bucuria Sind”SRL, procedura „aplicaţii cu argilă”, nu este acceptată pentru calcularea 
punctajului la capitolul „proceduri de reabilitare”, deoarece lipseşte copia Avizului sanitar şi  
procedura „băi cu sare de mare” –nu este acceptată deoarece termenul de valabilitate a Avizul 
sanitar pentru sare de mare a expirat la data de 28.02.2021. 

Informația cumulată se prezintă astfel: 

Lotul nr.1/asiguraţi pentru tratamentul maladiilor sistemului respiratoriu  

№ 
  

Struguraş Bucuria 
Sind 

Proceduri de reabilitare pentru un paciant     
I Climatoterapie:     

1 
terencur în condiţiile aerului de pădure, sau de munte, 
sau de mare, sau de stepă 54,00 54,00 

2 helioterapie 54,00 54,00 
3 aeroterapie 54,00 54,00 
4 talasoterapie     
5 haloterapie în camera de salină 17,25   
  TOTAL PROCEDURI 179,25 162,00 
  INDICATORI          5 5 
  MEDIU PROCEDURI 35,85 32,40 
  LOC MEDIU 1 2 
  TOTAL PUNCTE 20,00 18,08 

II Balneoterapie     
1 oferirea băilor cu apă minerală de la sursă 11,10 0,00 
  TOTAL PE BĂI 11,10 0,00 
  INDICATORI          1 0 
  MEDIU PE BĂI 11,10 0,00 

2 
oferirea de înot liber în bazin cu apă minerală de la 
sursă 12,60 0,00 



3 
organizarea gimnasticii curative în bazin 
(hidrokinetoterapie) cu apă minerală de la sursă 12,20 0,00 

  TOTAL PROCEDURI 35,90 0,00 
  INDICATORI          3 3 
  MEDIU PROCEDURI 11,97 0,00 
  LOC MEDIU 1 2 
  TOTAL PUNCTE 50,00 0,00 

III Hidroterapie      
1 oferirea băilor cu apă obişnuită cu remedii curative     
  băi cu conifere 9,80 12,51 
  băi cu salvie 9,90 12,81 
  băi cu sare de mare 9,60   
  băi cu iodobrom   12,50 
  băi cvadricelulare   12,50 
  băi cu perle  10,70   
  băi cu bişofit 9,30   
  băi cu conifere+ sare de mare 9,50   
  băi cu salvie+sare de mare 9,90   
  TOTAL PE BĂI 68,70 50,32 
  INDICATORI          7 4 
  MEDIU PE BĂI 9,81 12,58 
2 oferirea de înot liber în bazin cu apă obişnuită 0,00 0,00 

3 
organizarea gimnasticii curative în bazin  
(hidrokinetoterapie) cu apă obişnuită  0,00 0,00 

4 masaj subacvatic 9,50 12,80 
  TOTAL PROCEDURI 19,31 25,38 
  INDICATORI          4 4 
  MEDIU PROCEDURI 4,83 6,35 
  LOC MEDIU 2 1 
  TOTAL PUNCTE 15,22 20,00 

IV Hidropatie      
1 oferirea duşului curativ 0,00   
  duş circular   12,61 
  duş charcot   12,59 
  TOTAL PROCEDURI 0,00 25,20 
  INDICATORI          0 2 
  MEDIU PROCEDURI 0,00 12,60 
  LOC MEDIU 2 1 
  TOTAL PUNCTE 0,00 30,00 



V Peloidoterapie     
1 aplicaţii cu nămol după indicaţii medicale 9,60   
  aplicaţii cu parafin 9,40 15,19 
  aplicaţii  cu ozocherit 9,40   
  aplicaţii cu argilă 9,00   
  TOTAL PROCEDURI 37,40 15,19 
  INDICATORI          4 1 
  MEDIU PROCEDURI 9,35 15,19 
  LOC MEDIU 2 1 
  TOTAL PUNCTE 13,54 22,00 

VI Fizioterapie     

1 
oferirea şedinţelor de fizioterapie, după indicaţii 
medicale     

  electroforeza 9,10 14,51 
  amplipulsterapie 9,20 16,80 
  magnitoterapie 10,20 16,00 
  fonoforeza-ultrasunet 9,40   
  lampa SOLIUX 9,80   
  RUS terapia 8,90   
  tubus CWART 8,90   
  iradiere RUF   8,60 
  bioptron   16,00 
  D Arsonval 9,10 17,00 
  somn electric   16,83 
  galvano-nămol 9,70   
  terapia cu raze ulitraviolete 9,20   
  ultrasunet 9,40   
  inhalatii  14,50 11,80 
  galvanizare  9,70   
  TOTAL PROCEDURI 127,10 117,54 
  INDICATORI          13 8 
  MEDIU PROCEDURI 9,78 14,69 
  LOC MEDIU 2 1 
  TOTAL PUNCTE 3,99 6,00 

VII Alte     
1 masaj curativ 9,80 14,80 
  fitoterapie 54,00 52,00 
  organizarea gimnasticii curative 17,80 15,90 
  cocktail de oxigen   48,00 



  psihoterapie 6,00 17,11 
  gimnastica matinală 17,10   
  măcieş şi brânză 17,80   
  aromoterapie cu diferite remedii curative 17,10   
  aeroionomuzicoterapie 16,20   
  ampeloterapie 17,60   
  ozonoterapie   6,20 
  înot în rîul Nistru 36,00   
  irigări intestinale 3,00   
  vacumgradient terapia 6,00   
  microclizme 9,80   
  masaj mecanic   16,00 
  microclizme cu plante 11,00   
  enoterapia 17,60   
  terapia ocupațională 16,00   
  aeromasaj cu apă minerală 12,60   
  crenototerapie 54,00   
  TOTAL PROCEDURI 339,40 170,01 
  INDICATORI          18 7 
  MEDIU PROCEDURI 18,86 24,29 
  LOC MEDIU 2 1 
  TOTAL PUNCTE 4,66 6,00 
        
  TOTAL PUNCTE după proceduri 107,41 102,08 
  INDICATORI          7 7 
  TOTAL PUNCTE mediu 15,34 14,58 
        

VIII Standardele tratamentului  0 0 
        
  Total 15,34 14,58 

 

Lotul nr.2/veterani pentru tratamentul maladiilor organelor respiratorii 

№ 
  Struguraş 

Bucuria 
Sind 

Proceduri de reabilitare pentru un paciant     
I Climatoterapie:     



1 
terencur în condiţiile aerului de pădure, sau de munte, 
sau de mare, sau de stepă 54,00 54,00 

2 helioterapie 54,00 54,00 
3 aeroterapie 54,00 54,00 
4 talasoterapie     
5 haloterapie în camera de salină 17,25   
  TOTAL PROCEDURI 179,25 162,00 
  INDICATORI          5 5 
  MEDIU PROCEDURI 35,85 32,40 
  LOC MEDIU 1 2 
  TOTAL PUNCTE 20,00 18,08 

II Balneoterapie     
1 oferirea băilor cu apă minerală de la sursă 11,10 0,00 
  TOTAL PE BĂI 11,10 0,00 
  INDICATORI          1 0 
  MEDIU PE BĂI 11,10 0,00 

2 
oferirea de înot liber în bazin cu apă minerală de la 
sursă 12,60 0,00 

3 
organizarea gimnasticii curative în bazin 
(hidrokinetoterapie) cu apă minerală de la sursă 12,20 0,00 

  TOTAL PROCEDURI 35,90 0,00 
  INDICATORI          3 3 
  MEDIU PROCEDURI 11,97 0,00 
  LOC MEDIU 1 2 
  TOTAL PUNCTE 50,00 0,00 

III Hidroterapie      
1 oferirea băilor cu apă obişnuită cu remedii curative     
  băi cu conifere 9,80 12,51 
  băi cu salvie 9,90 12,81 
  băi cu sare de mare 9,60   
  băi cu iodobrom   12,50 
  băi cvadricelulare   12,50 
  băi cu perle  10,70   
  băi cu bişofit 9,30   
  băi cu conifere+ sare de mare 9,50   
  băi cu salvie+sare de mare 9,90   
  TOTAL PE BĂI 68,70 50,32 
  INDICATORI          7 4 
  MEDIU PE BĂI 9,81 12,58 



2 oferirea de înot liber în bazin cu apă obişnuită 0,00 0,00 

3 
organizarea gimnasticii curative în bazin  
(hidrokinetoterapie) cu apă obişnuită  0,00 0,00 

4 masaj subacvatic 9,50 12,80 
  TOTAL PROCEDURI 19,31 25,38 
  INDICATORI          4 4 
  MEDIU PROCEDURI 4,83 6,35 
  LOC MEDIU 2 1 
  TOTAL PUNCTE 15,22 20,00 

IV Hidropatie      
1 oferirea duşului curativ 0,00   
  duş circular   12,61 
  duş charcot   12,59 
  TOTAL PROCEDURI 0,00 25,20 
  INDICATORI          0 2 
  MEDIU PROCEDURI 0,00 12,60 
  LOC MEDIU 2 1 
  TOTAL PUNCTE 0,00 30,00 
V Peloidoterapie     
1 aplicaţii cu nămol după indicaţii medicale 9,60   
  aplicaţii cu parafin 9,40 15,19 
  aplicaţii  cu ozocherit 9,40   
  aplicaţii cu argilă 9,00   
  TOTAL PROCEDURI 37,40 15,19 
  INDICATORI          4 1 
  MEDIU PROCEDURI 9,35 15,19 
  LOC MEDIU 2 1 
  TOTAL PUNCTE 13,54 22,00 

VI Fizioterapie     

1 
oferirea şedinţelor de fizioterapie, după indicaţii 
medicale     

  electroforeza 9,10 14,51 
  amplipulsterapie 9,20 16,80 
  magnitoterapie 10,20 16,00 
  fonoforeza-ultrasunet 9,40   
  lampa SOLIUX 9,80   
  RUS terapia 8,90   
  tubus CWART 8,90   
  iradiere RUF   8,60 



  bioptron   16,00 
  D Arsonval 9,10 17,00 
  somn electric   16,83 
  galvano-nămol 9,70   
  terapia cu raze ulitraviolete 9,20   
  ultrasunet 9,40   
  inhalatii  14,50 11,80 
  galvanizare  9,70   
  TOTAL PROCEDURI 127,10 117,54 
  INDICATORI          13 8 
  MEDIU PROCEDURI 9,78 14,69 
  LOC MEDIU 2 1 
  TOTAL PUNCTE 3,99 6,00 

VII Alte     
1 masaj curativ 9,80 14,80 
  fitoterapie 54,00 52,00 
  organizarea gimnasticii curative 17,80 15,90 
  cocktail de oxigen   48,00 
  psihoterapie 6,00 17,11 
  gimnastica matinală 17,10   
  măcieş şi brânză 17,80   
  aromoterapie cu diferite remedii curative 17,10   
  aeroionomuzicoterapie 16,20   
  ampeloterapie 17,60   
  ozonoterapie   6,20 
  înot în rîul Nistru 36,00   
  irigări intestinale 3,00   
  vacumgradient terapia 6,00   
  microclizme 9,80   
  masaj mecanic   16,00 
  microclizme cu plante 11,00   
  enoterapia 17,60   
  terapia ocupațională 16,00   
  aeromasaj cu apă minerală 12,60   
  crenototerapie 54,00   
  TOTAL PROCEDURI 339,40 170,01 
  INDICATORI          18 7 
  MEDIU PROCEDURI 18,86 24,29 
  LOC MEDIU 2 1 



  TOTAL PUNCTE 4,66 6,00 
        
  TOTAL PUNCTE după proceduri 107,41 102,08 
  INDICATORI          7 7 
  TOTAL PUNCTE mediu 15,34 14,58 
        

VIII Standardele tratamentului  0 0 
        
  Total 15,34 14,58 

 

 

 



 

Analiza eficienții de tratament 
 

Nr sanatorii 

ca
rd

io
va

sc
ul

ar
 

ga
st

ro
in

te
sti

na
l 

re
sp

ira
to

rii
 

ne
rv

os
 

m
us

cu
lo

-
sc

he
le

tic
 

gi
ne

co
lo

gi
ce

 și
 

si
st

em
ul

ui
 u

rin
ar

 

en
do

cr
in

 și
 

m
et

ab
ol

is
m

 

de
rm

at
ol

og
ic

e 

1.  SRL”Struguraş” 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
2.  SRL,,Bucuria-Sind” 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 

 

Profesionalism personalului  de medici 

Nr sanatorii  Total medici Categorii 
Coeficientul 

medicelor superiori Super Alte 
categorii 

1.  SRL”Struguraş” 13 4 9 30,77 
2.  SRL,,Bucuria-Sind” 11 7 4 63,64 

 

Profesionalism personalului  de asistenţi medicali 

Nr sanatorii  Total 
asistenţi 
medicali 

Categorii Coeficientul 
asistenţi medicali 

superiori 
Super Alte 

categorii 
1.  SRL”Struguraş” 27 11 16 40,74 
2.  SRL,,Bucuria-Sind” 14 4 10 28,57 

 
 
 

Analiza maladiilor de bază  
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1.  SRL”Struguraş” 6,25% 29,71% 40,65% 4,75% 6,25% 6,13% 5,74% 0,15% 
2.  SRL,,Bucuria-Sind” 54,82% 2,63% 1,79% 1,24 % 31,46% 3,65% 4,34% - 

 
Analiza condițiilor de cazare 

                                                                                  Operatorul  
                                                                 economic 
 
Condiții de 
prestare a serviciilor SR

L
 ,,

B
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-
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nd
” 

SR
L

 ”
St
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1. Amplasarea instituției 3 3 
2. Tipul blocurilor de cazare, starea tehnică, conform următoarei metodologii: 3 3  
3. Dotarea odăilor, conform următoarei metodologii: 11 11 
4. Dotarea blocurilor sanitare: 6 6 
5.  Dotarea cu ascensor (blocuri cu mai mult de 3 nivele): 1 1  

6.  Organizarea procesului de alimentare: 12 12 

7.Organizarea procesului cultural 3 3 
Total: 39 39 

 
Sa votat unanim 



 

Punctajul pentru factorul "Climatul psihoemoţional"-5 puncte. 
ASIGURAŢI 

Nr.d/o  Denumirea sanatoriului  Există/ nu există plângeri Puncte 

LOTUL NR.1  „Pentru tratamentul maladiilor sistemului respiratorii” 
1 Struguraş Nu există plângeri 5,00 
2 Bucuria Sind Nu există plângeri 5,00 

 

Punctajul pentru factorul "Climatul psihoemoţional"-5 puncte. 
VETERANI 

    Nr.d/o  Denumirea sanatoriului  Există/ nu există plângeri Puncte 

LOTUL NR.2   „Pentru tratamentul maladiilor sistemului respiratorii” 

1 Struguraş Nu există plângeri 5,00 
2 Bucuria Sind Nu există plângeri 5,00 

 

Punctajul pentru factorul "Randamentul de utilizare a biletelor"- 4 puncte. 

ASIGURAŢI 

Nr.d/o  Denumirea sanatoriiului  Cota biletelor de tratament neutilizate 
în termen în anul 2021, % Puncte 

LOTUL NR.1  „Pentru tratamentul maladiilor sistemului respiratorii” 

1 Struguraş 24,85 3,01 
2 Bucuria Sind 22,78 4,00 

 

Punctajul pentru factorul "Randamentul de utilizare a biletelor"- 4 puncte. 

VETERANI 

Nr.d/o  Denumirea sanatoriiului  Cota biletelor de tratament neutilizate 
în termen în anul 2021, % Puncte 

LOTUL NR.2   „Pentru tratamentul maladiilor sistemului respiratorii” 

1 Struguraş 7,39 3,70 
2 Bucuria Sind 4,38 4,00 

 
  



 
 

SRL STRUGURAȘ 
Informația privind punctajul acumulat la factor de evaluare Anexa № 9 

№  Pentru tratamentul maladiilor sistemului 
respiratorii 

1.  Secţia de băi 3 
3 

2.  Secția de dușuri Nu  este acceptat deoarece proceduri cu 
dușuri nu sunt indicate în darea de seamă  

3.  Piscina 3 
3 

4.  Secţia de nămol 3 
3 

5.  Secţia de fizioterapie 3 
3 

6.  Cabinete de masaj 3 
3 

7.  Salina 3 
3 

8.  Sala de trenajoare/de gimnastică curativă 3 
3 

9.  Secţia de fitoterapie 3 
3 

10.  Secţia de microclizme şi irigări intestinale 
Tratamentul nu se cere în condițiile p/u 

lotul dat 
Tratamentul nu se cere în condițiile p/u 

lotul dat 
11.  Cabinet pentru aeroionomuzicoterapie 3 

3 

12.  Laborator clinic, biochimic, bacteriologic 3 
3 

13.  Cabinete de diagnostică 3 
3 

14.  Cabinetul de vacuumgradientterapie 3 
3 

 Total 72 
  



SRL,,Bucuria-Sind” 
Informația privind punctajul acumulat la factor de evaluare Anexa № 9 

№  
Pentru tratamentul 

maladiilor sistemului 
respiratorii 

1 Secţia de băi 3 
3 

2 Secţia de duşuri 3 
3 

3 Secția de băi carbogazoase uscate 3 
3 

4 Secţia de nămol  3 
3 

5 Secţia de fizioterapie 3 
3 

6 Cabinete de masaj 3 
3 

7 Ozonoterapie 3 
3 

8 Sala de trenajoare/de gimnastică curativă 3 
3 

9 Secţia de fitoterapie 3 
3 

10 Secţia de microclizme şi irigări intestinale 
Tratamentul nu se cere în condițiile p/u 

lotul dat 
Tratamentul nu se cere în condițiile p/u 

lotul dat 
11 Cabinet pentru aeroionomuzicoterapie 3 

3 

12 Laborator clinic, biochimic, bacteriologic 3 
3 

13 Cabinete de diagnostică 3 
3 

14 Cabinetul de acupunctură 3 
3 

 Total 78 
 

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: 

 
Lotul nr.1 persoane asigurate 



 

„Pentru tratamentul maladiilor sistemului respiratorii” 

Nr. 
d/o Factorii de evaluare 

Punctajul 
maxim 
alocat 

SRL 
„Bucuria-

Sind” 

SRL 
„Struguraş” 

1 Preţul ofertei 43* 38,38 43,00 

    7440 6640 

2 Factorul natural 11 11 11 

      
3 Proceduri de reabilitare 22 14,58 15,34 

      
4 Eficiența  tratamentului 1 1 1 

    100 100 

5 Profesionalismul personalului de medici 3 3 1,45 

    63,64 30,77 

6 Profesionalismul  personalului de asistenţi 
medicali 2 1,40 2,00 

    28,57 40,74 

7 Maladia de bază 3 0,13 3 

    1,79 40,65 

8 Condiţii de cazare 3 3 3 

    39 39 

9 Factorul psihoemoţional 5 5 5 

      
10 Randamentul de utilizare a biletelor 4 4,00 3,01 

 
cota biletelor neutilizate in termen     

11 Condiţii de  tratament 3 3,00 2,77 
     78 72 

  Total 100 81,49 87,80 
  solicitat     
  Total bilete 100 70 30 

 

 mijloacelor disponibile alocate în bugetul 
asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022.   

59 25 

 

 
Lotul nr.2 veterani 

 

„Pentru tratamentul maladiilor sistemului respiratorii” 



Nr. 
d/o Factorii de evaluare 

Punctajul 
maxim 
alocat 

SRL 
„Bucuria-

Sind” 

SRL 
„Struguraş” 

1 Preţul ofertei 43* 38,38 43,00 
     9300 8300 
2 Factorul natural 11 11 11 
         

3 Proceduri de reabilitare 22 14,58 15,34 
         

4 Eficiența  tratamentului 1 1 1 
     100 100 

5 Profesionalismul personalului de medici 3 3 1,45 

     63,64 30,77 

6 Profesionalismul  personalului de 
asistenţi medicali 2 1,40 2,00 

     28,57 40,74 

7 Maladia de bază 3 0,13 3 
     1,79 40,65 

8 Condiţii de cazare 3 3 3,00 
     39 39 

9 Factorul psihoemoţional 5 5 5 
         

10 Randamentul de utilizare a biletelor 4 4,00 3,70 
  cota biletelor neutilizate in termen       

11 Condiţii de  tratament 3 3,00 2,77 
  

   78 72 

  Total 100 84,49 91,26 
  solicitat 185 120 70 
  Total bilete   115 70 

 
 



Ca urmare a examinării mijloacelor financiare (în suma de 30000000,00 lei) alocate în BASS 
pentru anul 2022 la articolul de cheltuieli servicii de tratament balneosanatorial pentru persoane 
asigurate, se constată că la momentul curent al anului 2022 au fost atribuite bilete în valoare de 
29390616,00 lei, iar suma rămasă pentru trimestrul IV fiind 609384,00 lei. Astfel, suma atribuită 
ca urmare a procedurii în cauză (720000,00 lei) depășește cu 115040,00 lei (15,36%) suma 
bugetară. Conform pct. 21 din Anunțul de participare „Condiții speciale de care depinde 
îndeplinirea contractului”, - „Biletele se vor achiziţiona în limita mijloacelor disponibile alocate 
în bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022”, grupul de lucru privind achiziții publice 
a aplicat un coeficient de corectare (0,8464) pentru loturilre privind achiziționarea serviciilor de 
tratament balnesanatorial a categoriei de beneficiar „Persoane asigurate”.  

Astfel informația corectată se expune în ultimul rănd a fiecărui tabel de evaluare pentru Loturi 
și în coloana cu cantitatea biletelor corectate la tabelul totalizator. 

 
Tabel totalizator bilete atribuite pentru persoane asigurate  

 

Nr. 
d/o 

Denumirea 
sanatoriului 

Respiratorii Cantitatea 
bucăți 

Prețul bilet 
fără TVA 

Suma fără 
TVA 

Suma cu 
TVA 

1 2 3 4 5 6 7 

1 San „Struguraş”- 25 25 6640 166000 166000 

2 San. „Bucuria-Sind” 59 59 7440 438960 438960 

 Total 84 84  604960 604960 
 

Tabel totalizator bilete atribuite pentru veterani 
 

Nr. 
d/o 

Denumirea 
sanatoriului respiratorii Cantitatea 

bucăți 

Prețul 
bilet fără 

TVA 

Suma fără 
TVA 

Suma cu 
TVA 

1 2 3 4 5 6 7 
3 San „Struguraş”- 70 70 8300 581000 581000 
4 San. „Bucuria-Sind” 115 115 9300 1069500 1069500 

 Total 185 185  1650500 1650500 
 



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  

Sanatoriul „Struguraş” SRL 
 
SRL SB „Bucuria-Sind” 

26 august 2022 Scrisoare oficială nr. 6670 prin e-mai 
l cu extragerea confirmativului 

(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 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractulu
i/ 

acordului-
cadru 

Cod CPV 
Valoarea 

contractului 
fără TVA 

Termen de 
valabilitate al 

contractului/aco
rdului-cadru 

Sanatoriul „Struguraş” 
SRL persoane asigurate 

Cu capital 
autohton 

Nr.1456.09/22 
din 

02.09.2022 
85000000-9 166 000,00 31.12.2022 

Sanatoriul „Struguraş” 
SRL veterani 

Cu capital 
autohton 

Nr.1455.09/22 
din 

02.09.2022 
85000000-9 581 000,00 31.12.2022 

SRL SB „Bucuria-Sind” 
persoane asigurate 

Cu capital 
autohton 

Nr.1454.09/22 
din 

02.09.2022 
85000000-9 438 960,00 31.12.2022 

SRL SB „Bucuria-Sind” 
veterani 

Cu capital 
autohton 

Nr.1453.09/22 
din 

02.09.2022 
85000000-9 1 069 500,00 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): Nu se aplică 

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

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

_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: 
 
 
 
BAXANEAN Oleg 
(Nume, Prenume)                            (Semnătura) 
 
 
 

 



Model-tip

DAREA DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr.13 Din 02.09.2022 года.
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Примария г. Вулканешты
Localitate УТА Гагаузия
IDNO 10107601004353
Adresa Ул. Ленина,75
Număr de telefon 029320332
Număr de fax
E-mail primaria vulcanesti@mai 1.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Гайдаржи Иван

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Самая низкая цена
Tipul obiectului contractului de 
achiziție/acordului-cadru

Bunuri □ Servicii □ Lucrări □
Diverse Lucrări de construcții complete sau 
parțiale și lucrări publice

Obiectul de achiziție Капитальный ремонт системы отопления 
«Детский сад №3, №7» г. Вулканешть

Cod CPV 45300000-0 - Строительно-монтажные 
работы

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: 21061277. ocds-b3wdpl-МО- 
1659968155774
Link-ul:achiziti.md/ro/public/tender Nr:
21061277. ocds-b3wdpl-МО-
1659968155774

Data și ora deschiderii ofertelor Data: 25.08.2022 Ora: 09.30
Anunț de intenție publicat în BAP Nu □ Da □ 

Data: 
Link-ul:

Anunț de participare publicat în ВАР/ 
Invitația de participare transmisă

Nr:
Link-ul:
Data publicării/ 
transmiterii:

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire

Nun acord-cadrun sistem dinamic de 
achizitien licitatie electronicăn 
catalog electronica

Sursa de finanțare
Valoarea estimată (lei,fară TVA) 589166,67

Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire:
Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare

1



SRL LIAICUL 09.08.2022 r. — 16.08.2022 г
SRL SUD-TERRA 09.08.2022 г.-16.08.2022 г

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 aufost operate modificări)

6. Până la termenul-limită (data 25.08.2022 ora 9:30 , au fost depuse 2 oferte:

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

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 18.03.2022 r., ora 08: 30.

Denumirea operatorilor 
economici

IDNO Asociații/administratorii

SRL LIAICUL 1003610002698 Тулуш Д.Д.
SRL SUD-TERRA 1014611001799 Процюк H.

Oferte întârziate (după caz):

Denumirea operatorilor 
economici

Data, ora prezentării Notificări privind 
restituirea ofertelor

7. Documentele ce constituie oferta:

Denumirea 
operatorilor 
economici

DU
AE

For 
mul 
arul 
ofer 
tei

Cer 
ere 
de 
part 
icip 
are

Declar 
ație 
privin 
d 
valabil 
itatea 
ofertei

S 
c 
r

s 
0

■a 
r
e

d 
e

g 
а 
r
а 
n 
t
i 
e

b

Grafic de executare 
a lucrărilor detaliat Declarație privind 

experiența similară

Ofertantul

(operator

economic sau

membrii 
asocierii 
împreună) trebuie 
să demonstreze că 
a finalizat în 
ultimele 3 ani cel 
putin un contract 
ce au avut ca 
obiect execuția 
unor lucrări 
similare cu cele ce 
fac obiectul 
contractului ce 
urmează a fi 
atribuit, cel puțin

Declarație 
privind lista 
principalelor 
lucrări 
executate în 
ultimul an de 
activitate

Declarație 
privind 
dotările 
specifice, 
utilajul și 
echipamentu 
1 necesar p/u 
îndeplinirea 
corespunzăto 
аге а 
contractului

Declarație 
privind 
personalul de 
specialitate 
propus pentru 
implementarea 
contractului

Lista 
subcontractanțil 
or și 
partea/părțile 
dincontract care 
sunt îndeplinite 
de aceștea

Lista subcontn

2



а 
n 
c 
а 
r 
ă

P 
/ 
u

P 
а

t 
i
c

P 
а 
r 
e

c 
u

0 
f 
e

t 
-ă

1 
а

P 
г 
0 
c 
e 
d 
u 
r 
а

d 
e 
atri 
buir 
ea 
cont 
ract 
ului 
de
achi 
ziție 
pub 
lică

egal cu 50 % din 
valoarea viitorului 
contract

SRL 
MASTERDR
UM

+ + + + + + + + + + + +

(Informațiaprivind documenteleprezentate se va consemnaprin: „ + ” în cazulprezentării, în cazul
neprezentării)
Constatări/Comentarii (după caz):_______________________________________________________

Denumirea 
operatorilor 
economici

Angajament terț 
susținător financiar 

(daca este caz)

Angajament 
privind 

susținerea 
tehnică și 

profesională а 
ofertantului/gru 

pului de 
operatori 
economici 

(daca este caz)

Declarație 
terț 
susținător 
tehnic 
(daca este 
caz)

Declarație 
terț 
susținător 
profesion 
al(daca 
este caz)

Aviz 
p/u 
partici 
pare la 
licitații 
le 
publice 
de 
lucrări 
din 
domen 
iul 
constru 
cțiilor 
Și

instalațiilor

Informații 
generale 
despre 
ofertant

Devizele de 
cheltuieli ale 
ofertantului

Dovad 
а 
înregis 
trării și 
extras 
din 
Registr 
ul de 
Stat al 
persoa 
nelor 
juridic 
e (in 
ultimei 
trei 
luni), 
în 
confor 
mitate 
cu 
preved 
erile 
legale

Certificat 
privind 
lipsa 
datoriilor 
la 
Bugetul 
de Stat

Deținerea 
de 
laboratoar 
e proprii 
autorizate
Și 
acreditate
, sau 
contracte
cu aceste 
laboratoar 
e pentru 
materiale 
incluse în
ofertă

Certificatul 
persoanei 
responsabile 
pentru 
securitatea 
sănătății

SRL
LIAICUL

+ + + + + + + + + + +

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

Denumirea 
operatorilor

Raport financiar pe baza 
datelor din anii(2019-2021)

Nivelul minim de 
lichiditate în mărime 

del20%
Cifra medie

anuală de afaceri

Extras din contul 
current bancar 
despre 
disponibilitate de

Certifi 
cat de 
atribui

Certificat 
privind 
atestarea

Certificat ISO 9001 
Sistemul de management al 
calității lucrărilor

Certificat
ISO 14001
Sistemul de 
management

3



(Informațiaprivinddocumenteleprezentate se va consemnaprin: „ + ” în cazulprezentării, în cazul
neprezentării)
Constatări/Comentarii (după caz):______________________________________________

economici în ultimii 3 ani
bani lichide sau 
certificate bancar 
de linie de credit 
din ultimei 3 zile 
lucratore dupa 
achiziția 
comercială cu 
stampila umeda 
bancii. Ofertantul 
trebuie sa 
furnizeaza acest 
document la cerere 
în original

re а 
conturi 
lor 
bancar 
e 
elibera 
t de 
banca 
detinăt 
oare de 
conturi 
comer 
cială 
cu 
stampi 
la 
umeda 
bancii 
din 
2022 
an

dirigintelui 
de șantier în 
domeniul 
relevant

respectind art.23 al Legii 
nr.131 din 03.07.2015

al protecției 
mediului 
art.24 al 
Legii nr.131 
din 
03.07.2015

SRL
LIAICUL

+ + + + + + + +

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

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)

prețul cel mai scăzut +
costul cel mai scăzut □
cel mai bun raport calitate-preț □ 
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

Denumirea
OE SRL
LIAICUL

Denumirea 
OE»

Denumirea 
OE

Denumirea 
OE

Denumirea 
OE

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă T

V
A

Co
re

sp
un

de
re

 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ar
ă T

V
A

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ar
ă T

V
A

Co
re

sp
un

de
re

 
sp

ec
ifî

ca
ții

 te
hn

ic
e

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă T

V
A

C
or

es
pu

nd
er

e 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e

Pr
eț

 u
ni

ta
r f

ăr
ă T

V
A

Co
re

sp
un

de
re

 
sp

ec
ifi

ca
ții

 te
hn

ic
e
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(Informația privind corespunderea OE cu specificațiile tehnice se va indica prin: „ + ” în cazul 
corespimderii și prin „ - ” în cazul necorespimderii)

1 ШТ г
536
287, 
00

+

Constatări/Comentarii (se completează în cazul în care specificațiile tehnice ale unui OE nu 
corespund cerințelor stabilite în documentația de atribuire, cu expunerea neconformității)

*Informația 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-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Denumirea factorului de evaluare și 
ponderea fiecărui factor Valoarea din ofertă Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic

Denumirea lotului (se va indica punctajul 
total per lot)

Factorul 1

Factorul n

Denumirea lotului (se va indica punctajul 
total per lot)

Factorul 1
Factorul n

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

Denumirea operatorului economic Runda 1 Runda n
Denumirea operatorului economic Runda 1 Runda n 3

Lotul 1 Prețul fără TVA/noile 
valori

Prețul fără TVA 
/noile valori

Operatorul economic
Operatorul economic

Lotul 2 Prețul fără TVA /noile 
valori

Prețul fără TVA 
/noile valori

Lotul 3 Prețul fără TVA /noile 
valori

Prețul fără TVA 
/noile valori

11. Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire

Denumirea lotului Clasament 
ul

Denumirea operatorului 
economic

Pretul ofertei fără 
TVA/Punctajul acumulat
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12. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea 
ofertei și/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) 
cerințelor stabilite în documentația de atribuire s-a solicitat:

Operatorul economic Documentul și/sau 
informația solicitată

Data transmiterii Răspunsul 
operatorului economic

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în 
documentația de atribuire:

Data solicitării documentelor confirmative:__________________________________________
Data prezentării documentelor confirmative: _______ =_^_===_^=^_
Denumirea 

operatorului 
economic

Se indică documentele confirmative privind selecția și calificarea OE 
conform documentației de atribuire (inclusiv DUAE)

DU
AE

For 
mul 
arul 
ofer 
tei

Cer 
ere 
de 
part 
icip 
are

Dec 
lara 
ție 
priv 
ind 
vala 
bilit 
atea 
ofer 
tei

Scrisoa 
re de 
garanți 
e 
bancar 
ăp/u 
partici 
pare cu 
ofertă 
la 
proced 
urade 
atribuir 
ea 
contrac 
tului 
de 
achiziți 
e 
publică

Grafic de 
executare 
а 
lucrărilor 
pentru 
fiecare 
strada, 
pas cu 
pas, 
conform 
tehnologi 
ei de 
producție

Declarație 
privind 
experiența 
similară 
Ofertantul 
trebuie să 
demonstreze 
că a finalizat 
în ultimele 5 
ani un 
contract ce 
au avut ca 
obiect 
execuția 
unor lucrări 
similare cu 
cele ce fac 
obiectui 
contractului 
ce urmează а 
fi atribuit, 
cel puțin 
egal cu 75% 
din valoarea 
viitorului 
contract. 
Atașați 
contractul, 
PV la 
contractual 
fumizat și о 
scrisoare de 
recomandare 
la contractul 
fumizat.

Declarație 
privind lista 
principalelor 
lucrări 
executate în 
ultimul an de 
activitate

Declarație 
privind 
dotările 
specifice, 
utilajul și 
echipame 
ntul 
necesar 
p/u 
îndeplinir 
ea 
corespunz 
ătoare а 
contractul 
ui, cu 
anexa 
pasaportu 
ri tehnice 
pentru 
fiecare 
masina 
specializa 
ta.

Declarație 
privind 
personalu 
1 de 
specialitat 
e propus 
pentru 
implemen 
tarea 
contractul 
ui

Lista 
subcontracta 
nților și 
partea/părțile 
dincontract 
care sunt 
îndeplinite 
de aceștea

Lista 
subcontractanțil 
or și 
partea/părțile 
din contract care 
sunt îndeplinite 
de aceștia

+ + + + + + + + + + + +

Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în 
documentația de atribuire:

Data solicitării documentelor confirmative:
Data prezentării c ocumentelor confirmative:
Denumirea 

operatoruhii 
economic

Se indică documentele confirmative privind selecția și calificarea OE conform 
documentației de atribuire (inclusiv DUAE)
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Aviz p/u 
participare la 
licitațiile 
publice de 
lucrări din 
domeniul 
construcțiilor 
Și

instalațiilor

Inform 
ații 

genera 
le 

despre 
ofertan 

t

Devizele 
de 
cheltuieli 
ale 
ofertantul 
ui

Caz 
ier 
judi 
ciar 
(val 
id 
in 
peri 
oad 
а 
achi 
zitii 
com 
erci 
ale)

Dovada 
înregistră 
rii și 
extras din 
Registrul 
de Stat al 
persoanel 
or 
juridice 
(in 
ultimei 
trei luni), 
în 
conformit 
ate cu 
prevederil 
e legale

Certificat 
privind 
lipsa 
datoriilor 
la 
Bugetul 
de Stat

Deține 
reade 
laborat 
oare 
proprii 
autoriz 
ateși 
acredit 
ate, 
sau 
contra 
ctecu 
aceste 
laborat 
oare 
pentru 
materi 
ale 
incluse 
în 
ofertă

Certifi 
catul 
persoa 
nei 
respon 
sabile 
pentru 
securit 
atea 
sănătăt 
ii

Raport 
financiar 
pe baza 
datelor 
din anii 
(2018- 
2020)

Nivelul 
minim de 
lichiditate în 
mărime de 
120%

Cifra medie anuală 
de afaceri în ultimii 
3 ani

SRL LIAICUL + + + + + + + + + + +

Data solicitării documentelor confîrmative:
Data prezentării documentelor confirmative:
Denumirea 

operatorului 
economic

Se indică documentele confirmative privind selecția și calificarea OE 
conform documentației de atribuire (indusiv DUAE)

Extras din contul 
current bancar despre 
disponibilitate de bani 
lichide sau certificate 

bancar de linie de 
credit din ultimei 3 
zile lucratore dupa 

achiziția comercială 
cu stampila umeda 
bancii. Ofertantul 

trebuie sa furnizeaza 
acest document la 
cerere în original

Certificat de 
atribuire а 
conturilor 
bancare 

eliberat de 
banca 

detinătoare 
de conturi 
comercială 
cu stampila 

umeda 
bancii din 
2022 an

Certifi 
cat 

privind 
atestar 

ea 
dirigin 
telui 
de 

șantier 
în 

domen 
iul 

releva 
nt

Certificat 
ISO 9001 
Sistemul 
de 
managem 
ent al 
calității 
lucrărilor 
respectin 
d art.40 
alin.(l) al 
Legii 
nr.131 
din 
03.07.201 
5

Certificat 
ISO 45001 
Sistemul de 
management 
al sănătății 
art.40 
alin.(l) al 
Legii nr.131 
din 
03.07.2015

Certificat ISO 
14001 Sistemul de 
management al 
protecției mediului 
art.40 alin.(l) al 
Legii nr.131 din 
03.07.2015

MINISTERUL 
FINANȚELOR ORDIN Nr. 
145 din 24-11-2020 cu privire 
la aprobarea Declarației 
privind confirmarea identitații 
beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în 
situația condamnării pentru 
participarea la activităț ale 
unei arganizații sau grupări 
criminale, pentru corupție, 
fraidă și\sau spălare de bani

Certificat de 
conformitatea

• Piatra 
sparta.
• Emulsie 

bituminoasa.
• Beton 
asfaltic.
Certificate 
trebuie sa fie 
in vigoare

SRL LIAICUL + + + + + + + +

14. Ofertanții respinși/descalificați:
Denumirea operatoruhii economici Motivul respingerii/descalificării

Notă* In cazul în care oferta operatorului economic clasat pe primul loc пи a corespuns cu 
cerințele stabilite în documentctția de citribuire, grupul de lucru va completa corespunzător un 
tabel identic celui de la pct. 14.

15. In urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, s-a decis 
atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru;__________ ___________

Denumirea lotului Operatorul 
economic 
desemnat 
câștigător

Cantitatea Prețul 
unitar 

fără TVA

Prețultotal fără 
TVA

Prețul total cu 
TVA

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL LIAICUL 25.08.2022 год Электронная почта
SRL SUD-TERRA 25.08.2022 год Электронная почта
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Notă* Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile 
grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii 
nr. 131 dîn 3 iulie 2015 privind achizițiile publice.

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

, în cazul în care valoarea estimată а 
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

. In cazul în care valoarea estimată а 
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

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

24. Contractele de achiziție încheiăte:

Nr. 
d/o

Denumirea 
operatorului 

economic, 
(IDNO)

Numărul 
contractului

Data 
contractului

Cod
CPV

Valoarea contractului Termenul de 
valabilitate а 
contractuluifară TVA cu TVA

1 SRL LIAICLIL 115 02.09.2022 г 45200000-9 536287,00 643544.00 31.12.2022 г

25. Anularea procedurii de achiziție publică:

în temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:___________________________________

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Онофрей Р.И.
(Semnătura)

L.S.5
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DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizi\ii publice

de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire ;

Nr.1 din 06.09-2022

autoritatea contractantd:

n
n
tr

Date cu privire la

Primaria AbacliaDenumirea autoritlf ii contractante
Satul Abaclia
I 007601 00886

str.Aleco Russo 17

029784036Numflr de telefon

NumIr de fax
rimari a. ab ac li a(@mai I' ru

E-mail oficial
Adresa de internet

Cazacu Serghei 0621 48453ffi:, prenun,e, telefon, e-

Date cu privire la procedura de atribuire:
rLicitalie deschisd

rAltele:
fipul pio""durii de atribuire aplicate

Procedura de achizi{ie rep{at JllipgSlz
bunuri I Servicii I Lucriri n

@tului de achizifie/

acordului-cadru
Produse alimentare

E-n"**" t""tt..lui/temeiului privind alegerea

procedurii de atribuire (in caiul aplicdrii altor

i decat licitatia deschisd
Nr: 21061674' indica din cadrul

p or I al ulu i g uv e r n a m e n t al www-m t e n d e r' gov' m d ) L i nk-u I : sa$:b3yldPl-.lAql
Data publicdrii 1 6 aug 2022

Platforma de achizi{ii publlgg ugliznt3

Procedura a fost inclusfl in planul de achizi{ii

publice a autoriti{ii contractante
@hizilii publice publicat:

A""tt, de tntentte pubticat in BAP (dupd cazl
Link-ul:
ffiiamic de achizilie rlicitalie
electronicd lCatalog electronic@ specifice de atribuire

AM:,- nBuget CNAS;

oSrtt. .*t.rne; nAlte sutse FndicalilSursa de finanfare

Vuloarea*ttimati (lei, fdrd TVA)

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:

(Sevacompletaincazultncareaufostsolicitateclarificdri)



Data solicitlrii clarificirilor
D"n,rrni."u operatorului economic

Expunerea succinti a solicitirii de clarificare Subiectul intrebdrii:
intrebare:

E*pon"t"u succinti a risPunsului
Uutu tiuo.miteiii

4. Modificiri operate in documenta(ia de atribuire:

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

PAn[ la termenul-limiti (data 27 aprilie 2022, ort9z00), au depus oferta 2 ofertan{i:

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

citre operatorii economici :

Rezumatul modifi cirilor
puUlicat" in BAP/alte mijloacelor de informare
fiuod ca4

[Indicayi sursa utilizatd Ei data publicdriiJ

iermen-limiti de depunere;i deschidere a

ofertelor prelungit duPd caz)
[Indicali numdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. SRL SLAVENA LUX I 002600003240 Curdova Lid a

,,
I.I. "PROZOROVSKI LILIAN'' I 0 l 060s000089 Prozorovscki Lilian

Denumirea operatorului economic

Denumire
doiumeni

Documentele ce constituie oferta

Documente de calificare
Se vs consmna prin: prezenlat, n9p!9z9tt!e!!nu tole

Oferta F.3.1

Sneoificatii tehnice



de inregistrare
/Extras din
Registrul de Stat al
oersoanelor iuridice
Certificat de

atribuire a contului
bancar

pfgzerfiat prezentat

Autorizalie sanitar-
veterinard

prezentat prezental

Autoriza{ie sanitai-
veterinard pentru
unitatea de

transport

prezental prezenlal

Certificat de

calitate/Declaralie ,

de conformitate/
Certificat de

inofensivita telAviz
sanitar

prezentat prezenlet

(lnformalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din

do-cumentatia de atribuire Si se va consemna prin; prezentat, neprelentat, nu corespunde (in cazul

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

7. Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicitate:

* in cazul utilizdrii licitalief electronice se va indica prelul ofertei finale
(lnforma{ia privind "CorespLtnderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile

tehnice" , Se va rynrr*no prin; ,,+" tn Cazul cOrespunderii ;i prin ,,-" th CAzul necorespunderii)

8. pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

cerinfele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-

a solicitat:

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

benumirea operatorului economic Motivul respin gerii/descalifi clrii
I.I.''PROZOROVSKI LILIAN'' Oferta nu corespunde cerintelor cel mai mic p1q[

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Denumirea
toittui "

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul ofeitei
(fira TVA)*

Cantitate qi

unitate de
masura

Corespunderea
.cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lucrlri de

pavare

SRL SLAVENA LUX 187 527,92 Un lot + +

l.l. "PRozoRovsKl

LILIAN''

189 727 Un lot + +

Data
solicitirii

Operatorul economic lnforma{ia solicitati Rezmatul .urJ.:TSii ope rato rulu i



Pentru mai multe loturi cumulate n

Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi

Justificarea deciziei de'a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

ofertant: [lndicaliJ

Pretul cel mai sc[zut
Costul cel mai scdzut c
Cel mai bun raport calitate-PreJ n

Cel mai bun raport calitate-cost n

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

indica toate qiteriile de atiibuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite tn baza criteriilor; cel mai bun raport calitate-

prel sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevalulrii ofe{g!q1
Modificirile operate

14. |n urma examiniri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.7l aItn. lit 
-.

Argumentare:

Punctajul calculatValoarea din ofertlFactorii de evaluare

Denumirea operatorului economic 1

Denumire factorul 1

Denumire factorul n
Denumirea operatorului economic n

Denumire factorul 1

Denumire factod n

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economlc

Cantitate Ei
unitate de

,milsuri

Pre{ul unitar
(fflrn TVA)

Prelul total
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

Produse
alimentare

SRL SLAVENA
LUX

Un lot 187 527,92 187 527,92 223146,10

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



Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL SLAVENA LUX 30.08.2022 e-mail

t.t. "PRozoRovsKl LlLIAN" 30.08.2022 e-mail

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. l3I din 3
'iulie 

20'15 privind achiziliiie publici, inclusiv a termenelor de a;teptore, se efectueazd in conformitate

,, pruruini)e T)T1ULU] jy Capitolul ) fCalcularaD TDD)')DvDlur) ul Codulur Cilil ut Ktpublttli
Moldova).

I 7. Contractul de achiziliel aco rd ul-cad ru incheiat:

(lnformarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de

luiru pentru ichiziyii se realizeazd in ionformitate cu prevedertle art. 3l al Legii nr. l3l din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice)

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

cazul tn 
"ori 

lo pro"edura de-achizilie pubticd aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a incheiat

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

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

in cazul in care valoarea estimati a contractului este

mai micd decAt pragurile prevdzute la art. 2 alin. (3)

al Legii nr. 13 I din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

[ 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice gi/sau fax n

I l l zile in cazul netransmiterii comunicbrii prin

miiloace electronice Si/sau fax n

in cazul in care valoarea estimat[ a contractului este

egalS sau mai mare decAt pragurile previzute la art.2

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

n 1 I zile in cazul transmiterii comunicSrii prin

miiloace electronice qi/sau fax I
n t6 zite in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice qi/sau fax I

Denumirea
operatorului

economlc

Intreprindere
7Z

Cu capital
autohton/
Cu capitai

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Numdrul
gi data

contractuluil
acordului-

cadru

Cod
CPV

Valoarea contractulut

Termen de,
valabilitate al

contractului/ac
oidului-cadiu

SRL
SLAVENA

LUX

Cu capital
autohton 49 06.09.22

159
Q00
gg
a

'187 527,92 223146.10 3r.r2.2022

Au fost aplicate criterii pentiu achizifii publice durabile (achizifii

verzi)?
(DA/NU)

Valoarea de achizilie cu TVA din contract/ contracte a

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):
(indicati suma cu TVA)



Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a;teptare pentru tncheierea

contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptfrnd cazurile prevdzute de art' 32 alin' (3) al Legii

nr. 131 din 3 iulie 2015 privina oinuiltiti publicie |, precum Ei cd tn cazul depunerii contesta(iilor qi/sau

recep(iondrii rapoartelor cle monitorizare, aceastea aufost examinate qi solu(ionate'

prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizi|ii con/irmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii

de achizilie,fapt pentu 
"ori loo'ta rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare'

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi

Niculitl Victor

P.:

-#-ffi:
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mO,de1-1ip

DARШ DE SEAMA
de аtriЬuirе а contractului cle achizitrii publice
de incheiere а acordului-caciru-----'|" 

у'

de апulаrе а procedurii de atribuire
п
п

Nr.2Зll din 05.Q9.2022
Date сч privire la autoritatea contractanti:

P.i rr.,a.ia muпТБdir{йLocalitate
tTun.Ceadir-Lr.r
l 00760 1 99ааза
,utцФ.Щr!g!gq jt,1 Lenin, Л

29l) 2-04-00
Numйr dеlыйп
Numйr cje fai

29l) 2-25-04E-maril oficiaI
m агi а. cead i гt u,l gаБtrИПiAdresa cle interllet httщi//ceadi.iБреrsоапа d

e-mail) Еfrепlоча й;;й
0(29I ) 2_04_00

1lla ri4r. ccad i ri
Date cu privire la рrосеdurа de atribuire:

Tipul proced@ / Cererea оfЙЙ. de рrеЙ
п I-icitalie deschisй
п Altc:lc: IlпdiccttiРrосеdurа?Б аБtlи

Tipul oO'.
acordului-cadru

п Serl,icii
l-.U LuсгаrlObiectiul u.Бйitы

рДrчrr._trчЦчltлчtrч а п ul 2 022Cod СI'V
09l 0с)000-0Ехрчпсrеа

аlеgеrlэа procedurii de atribuire (iп cctzttl
aylic;i.t i! аltоr procecluri clecdt licila|ia
deschi.s,ci )

рrосеdurа
cadru l porralului guчеrпаmепlаl

Nr: q:_{цý3lц4рТПБ

Platro..aO@
Рrосеdurа а fost iпсlusй iп planul de
achizi{ii publice а autoritifil contractante

/Da гlМ
Link-rri catrc p

SЩдаg..dir-lr.,,,g..,, rZi,l-node/69l

I-ink-ul:
l:hnjci 

qi inst

Data pirbliйrii: l LOB.ZOZZ
acilizitii.md; п eJici



Su,rsа Се ЛпЙlа"е ZBueet
пsursе externe:

!L1]].. surse: I I пtliс а l i
з02 685.00

3. Сlаrifiсйri privincl documenta{ia de atribuire:
(Se va соmрlеtа iп cazul iп care aufost solicitate clarificiiri)

4, Modilicйri opcrirte in t|ocumenta{ia de atribuire:
(Se va сопlрlеtа iп cazul iп care au.fost operate modificdri)

5. Рiпй la tсrmепu1-1imitй (clata 20.08.2022, оrа l3:00), аu deprrs oferta 1 ofi

б' 
lxi:JT;J'r'#;;::;Tffje dePuse gi documcntclc rle саlifiсаrс Ei аfеrепtс DuAE prezentate de

Data so!icitйЦi сБriП"й.i|оrp.nuri..u-Й

Data trans"rlt..it

_lфздщtцЦЙаiПЙriЬ,
Publicate in I]ПЙЙе mП;;.Т;-. d.
iпfоrmаrе (сluрd caz) Pпcticayisursa@

Рпdiсауi;rrйr;ГБrlЦ

Nr. D*numireaffi
I

-ertant:

IDNo Asocia{iil
_ administratorii
lSayev tеуruzъ

l
l0026000cl5sri

Dепumirе сiосumепt
Denumirea

IgIц"!цi economiclCS,,Lukoil - ]VЙlсlсtча.' SRl,
Document*le с. conrtituie oferta

ча сопSmпа рriп: prezeпtat, перrеzеп|аl, пч c,orespuпde)

Р.орu,,,е,r"аiБпЙ
Carall{ia рБЙu оГепа

prezetllttl

Documentc се саппсй.
п; рrеzеп l Cll, перl.еZепlаl,

свидетельство о ре.и"rрацй
ПредприЕJия, Extras



С в идетел ьсr.оЪЪйБno чййi*й
Сr"д.r"пrБйЪбБФЙй
банковского счета рrеZепlаl
Сертификат сБЙuеr.iЙ,

рrе2,(|пlаl

(В СЛУчае если документы оферты
подписаны электронной подписью
не директора учре}цения, а
электронной подписью
уполномоченного лица, то

|)razc,,1l0l
DECt,ARATrE Фй"d *nfi Йr*,
identitatii Ьепеfiсiаrilог efectivi
(предоставляется в день

(IП/Ьrmаliа Pl'iviПd СlеПuПtirеа dОСumеп|еlоr prezeпlale se ча iпdiсq iп сопfоrmilаtе cu сеriпуеlе din
!:'#';"::::::i,:,":#:,";:::::,:: :::"у:: p,in, p,,r'ui,o,, п,q,,zепtоl, па соrеsрапсле (iп cazulСаПd dОсuплепlul аfost prezeпtal, d",;;;;,;;;"riiZi7,,й,J;,i|fi, *tf:"!ril

7, Informafia privind соrеsрuпdеrеа оfеrtеlоr сu cerin{ele soticitate:

Dепumirеа lotului Dепчmirеа ореrаtоrчlui
economic

cantitatc
si unitate

de rпйsurй

Соrеsрuпdе
rеа сu

сеriп{еlе de
calificare

Соrеsрuп
dеrеа cu

specifica(ii
Ie tehniceлот l - prtltluse

pelroliere
ICS ,,Lukoil - МоИочu'rýЕ з05 l 83.зз

* Iп ca:lul ulilizdrii licita7iei еlесlrопiсе.уе ча iпсJiса pre,l,al o./ct.lei./iпale(Iп,fоrmсl!iсt рril,iпсl "(|оrеsрuпсlеrеа сч сеriп|еlе cle'cctli/ic,at"e,";.i "Crlt-e.s:lluпclerea cu'pec.i/ica!iiletehпiс,е 

" 
^1,с l),,/ с,оl1,'аll1па рriп" ,,' tr rnr,i,;;;;;,r;,,,,,:;,'r',,|ii ,, 1lritl ,,-" itl .azul necol.es,p1.1llcJerii)

8, pcntru еluсiс|аrеа uпоr ncclaritйlisau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрuпdеrеа оfеrtеiсu
;:Hff;'abilite 

iП documentalia cle аtriЬuirе 1l,,.lu.iulustificarea рrеlчlui апоrmаl de scйzut) s_

Ореrаtоrul .Й"""ri. Informa{ia s.rliciИБ Rezmatul 
"а.рЙЫuiореrаtоrчlчi economic

9. ()fcrtan(ii respin9i/descalifica{i:

l0. Modalitatca tle ечаluаrс а оfсrtсlоr:
I)спtгu 1lесаге lot /
репtгlt rllei nlultc lоtuгi cttnlllIate п
репtгu tоiзtе loturile п
Alte linlitirri privind пumйrul de loturi саге pot fi atribuite aceluiia;i ofertant: Ilпсtiса{i/

D9цumirеаорЙ
lЦЦучl l.еsрiпЛПП ifiсffi

{,Йrй ТVд;*



,Iustifjcarea deciziei cJe а пu аtгiЬui сопtгасtul ре lolttri:

l l. Сritеriчl cle аtriЬuirе aplicat:

Рrе{rrl cel mai scdzut /
costr.rl cel mai scёzut п
Cel mai bun raport calitate-pre1 п
Cel nlai bun rароft calitate-cosi п

(iп c,ctzu/ iп c,ctre iп caclrul 1lrtlceclurii de arr,ih,uire Sчr,|| aplica|e tllcti mulle criterii de atribuire, Se чоriпrliс,tl loula crilariile cle o,,:ibuir, ,,1r,t'iro', ,ti сlепчпtil.еr, lbturilu, сt/ёrепtе)

l2. [пfоrmа(iа privincl factorii с|е ечаlчаrе aplica{i:

':;,':fi:::';:;i;;::'r",|,il;,',';::::,,au-fost atribuire iп llaza criteriilor; cel паi ьuп rapclrt ccllitate_prey

l J. |lccl аtuаrса tlferlctor:
(Se va c:olltplela iп cctzul iп care tl./ertele aufos.t reeyulttc,rle rellelctl)

l4' i|n urmа СХаmiПЙri, c'aluririi ;iсопtраr5rii оfсrlсlсlr depuse iп сасlrul рrосес|urii cle аtriьuirе s_adecis:

Аtгi bu ir,эа сопtгасtul Lr i de achizi 1ie publica/acordul ui-cad ru :

Factorii de ечаtuаrе
Punctajul calculatDепuпlirеа torului economic lDenumire fасюruп

Dепuпliге fасtоrr.rБ Ропdеrеа
Dепurпirеа о rului econonli<ln

TotalDenunrire fасtоruп
Denumire Гасtоruй

vаlоаrеа din оfеrtй

Motiuu l .ееrаIuйrii БЕ.t"kй
Мосlifiсйriй;реrаБ

Dепчmirса lotuIui Dепumirеа
орсrаtоrului

('{rппппriл

Cantitate qi
unitate de
mйsurй

Рrеful
uпitаr

(firй ТVА)

Рrе{ul total
(fйrй ТVА)

Рrе{ul total
(incIusiv

--тчА)
лот l - Рrсldusе
реtrоliеrе

ILb ,,Lukoll -
]\4olcjova" SRL l

305 l83,3з 305 l 83"3з 365 672,00

Anltlarea procedLrrii de achizilie pr-rbIicД:

in temeiul аrt.7l alin. _ lit

Дгgumепtаге:



] rо." O""'riile gruрчtui de tuсru pentru achizifii:

lб. Теrmепul de aEteptare репtru iпсhеiеrеа contractului:

(Selec|ali tеrmепul (.,?;tuny,e respectat. Calcularea |сlrmепеlоr previizute de Legea пr, I3] diп з iutie'ri!i,::;;:itr!;;!Y;,r!:;,i;;iя,a,;il:фi:i'i:'?u!:oyre, 
,se e.fectueazd iп сопfоrmitаlе cuPrevederile TITLULUI IV Capirol|t,i,ii |cobuto,,o ii,,nn,,ffil'X!,Ъ'"й"i;#;:;;:;";?d;';:,Y:";

l 7. Соп tractul cle achizi{iclacorcl u l-catl ru incheiat:

Denumirea орБЙБ.ulrЛ Data transrnыi мосаlitаtейе t.anйirle.e
]C.s,,Luk@ 23.08,2t)22

lncazul iпсаrечаtоай
este mai miсё dесбt pragurile pr"uarui.-t а art,2alin. (з.) al t,egii n.. ]3l din з ;"i;.lo jЪ
prlyind achiziliile publice

П б zilе
!]ЦЦЗ99:]99trопiсе gi/sau fax п

ln cazul in care чаlоаrеа;й
este egalё sau mai пrаrе decAt рrаgurilеprevёzute la аrt. 2 alin. (3) al iegfr nr. l з r Cin
1дiч?!Цдцщqзghizili i le о"Бl i..'

t-] llzile.n.;ыф
miiloace electronice gi/sau fax п,_,,u 

u
щп mtjtoace etec e gi/sau fах п 

--^

Dепчmirеа
ореrаtоrului

есопоmiс

lпtrергiпdеrеа:
Сч capital
а utohton/
Сч capital

m ix t/яsосiеrс/
Сч capital strtrin

Nчmйrчl
gi data

сопtrасtчlui/
асоrd ulчi-саdrч

Cod
срч

vаlоаrса contractului

_-
firi тVд / inclusiv

l тчА

Теrmеп de
valabilitate al
contractu lui/
acord u lui-

cadruICS ,,LUKOJL:*
MoLDovA,,
SRL

Cu capital
autolrton Ng/5з

05.09.2022 09 l 000
00_0 305 l83"3з з65 672,00 31,12.2022

l8, Informa{ia privind achizi{ii publice dчrаьilе (achizifii verzi) (rubrica datd se сопрlеlеаzd doar iпc:azul iП cal"e la ProledYra,de,'ychizifie public,a )i j,r,-riitiiot, 
"rit"riide durabilitate;i s_a incheiatc,tltl|racl/conh"ctcle репIru lot/loturi )rri'ru ,n,,. ni.l,r.rt iplic:ate ct.ilarii cla durabilitate):

Ж]:J 
ap|icate criterii pentru achizi{ii publice durabile (acbizitii

(DA/NU)

Y1l9u::" de aclrizifie сu ТVА din сопtrасt/ contracte а
P:]*i:::_.il:T р::rr" саrе au fost aplicate criterii dedurabilitate (lei MD):

CoduI СI'V al totu|ui/|oturilor репtru саrе аu fost aplicat"..iйde duгabilitate:

criteriul de atribuire репtru lotul/loturile репtrч саrе au fostaplicate сritеrii de rl чrаЬilitаtе: Pre|ul cel mai scdzul

Co.stul cel пшi scd,zut

e-mail



I3l iiп 3

Рriп
de acltizi|ie,

сопduсйtо

tl de luсrч iec,lпrci сri lerпtettttl rle o;teplore pelllrlt iпсhеiеrеп
:espe|'_ot 

(excepliitttl cazurile prevdzltle rti ,,ri. -li ;;;;';;:, i"},|,|, ..

'" рuъtii-j,-;;;;:;; ;i .с,d 
iп ."n,i 

-o,n,|,ii,ii 
!!i;"ýl,,i!,::y;",

е, oceosleo au.fosl exaпtiltale si solutioпite.

(Nuше, Рrепuплq
(,\е ttt tlcilt.tt-ct)

l-. ý

Celmai ЬuiЙ
Cel mai Ьuп raport calilate-cosl а

dare de seoпtti,

20l5 privittcl och
rпpoartelor cle

dare de seamd,
pelltru core poorlit

l gruрului de lucnr

ftlоV ,Иr"

6





























пlоdе/-|iр
DARE DE SEAMA

d,e аtriЬuirе а contractului de achizigii pubiicede incheiere а acordulu;-.uJru-"'Lltll YL

de апulаrе а procedurii de atribuire

м
п
п

Datecu рriчirе la autoritat"o.onР
!l!,numi.e@

ЦщщЦmu"ЗЙ&.-r"
nrun.Ceadir-
ю07601ggцм

Numйr й].I.f*
ЦццД. aЙ f*

2и) z-zs44E-mail оfiсiл
Аqцщj9ЙЙ

ЛцрлZZ.gеqЦПЙ;rnd/Persoa 
,e-mail) ЕfiеmочiЗ@Й

0(29l) 2-04_0Ь

Цщ.lц.ссаdiгluп

Tipulpro@ ИСеrе@
п Licitatie deschisё
gЗ]]gL., [Iпdiса|iЦцýфrа de аЙ

п Вuпuri
п servicii
И Ltrсrйri

Tipu| 
"асоrdului-саdru

Obiectul u.ТБЦБ
PcMoHTllb

il,i',!,.iii,i, 
allor p,o,uau-,"i- 

"i,,i" "i,,ii",'ll

Рrос"du.
cadru l porta lulu i gччеrпаmепtа l Nl gsdýфЩйБТ6orsrБ

[,ink-tr l:

Рrосеdurа а fost iпсlusй iп planut deachizi{ii publice а autoritйfii contractante

й Dа-Б Nir
l, illk-tr,i слi,:. liй,, uП@
Ittрillwrrдудgцdrl

Anunf de i

Link-ul:

Date сu рriчirе la рrосеdurа cie аtriЬчirе:

4500()000-7

цекцuы;с@Ео 8.2о22



пАсоrd-саdru
tЦýiч!iе electronica пСаtаiоi'.lЬ'йi.Sursa Се ЛЙпlаrе

ЕЦ lt9ýчr99 : I t пrli с а t i!'aloa.ea БfiЙБЙ
587 069,00

3, Сlаrifiсйri privind documenta{ia de аtriЬuirе:
(Se va campleta iп cazul iп care aufost solicitate clarilicdri)

5. РАпй la tсrmепul-timitй (data 26.08.2022, оrа l0:00), аu clepus оfеrtа 2

6' 
Ili[T;jX"Ж::;T;:;ý,o"n"'e qi documentele de саlifiсаrе Ei aferente DuдЕ prezentate de

Dепчmirеа rаtоrului е.опоББ

Цзtз_tцзrцsmitеrП

eg3"r,t"l ,-aif it*
Publicate in ВДРUЛt. rniЛ*ЙЙ" d.
Ц&:*дr. Qlupd caz) Stnaicay

чпgit (duрd caz)
I I п d i с а 1 i ri,,". d rЙа;, i l е ]

Dепu m irea 
"p."rt"ruЙi .""""",l.

administratoriigщцзqццt.".t" SГtL ]lц{6l l0009ЪЗ Аdmiпist.аtБiТПKAnrlrorio) SRL l00збl100l5ЬЗ Дq,ддýlr.rБiТ h l *9у N ico lai

Denumire clocument Derr um irea;Й"t".r',rl .."rr""rl.
'furпасопstпiйt 

SKr, АmЬоriо SRL
Do"u m"п tБЁББ-rr.tit,, . 

"f..t"ча сопsmпа ryriп: r^.ezeпlal, перrеzепlаt, пu с
пеrеа fiпапсiаrй

еZепl0lР.орuпеrеаТЙЙ

,eZe пl(l l
Gа rа п t ia re,l tr,,,, ГеЙ

!едеддде_ч"u*"" rП

prazellla,l

4. Modificiri operate iп ctocumenta{ia de atribuire:
(Se чсl ccltllplelct iп cazul iп сqrе ctu.fosl operale moclificdri)

IDNo

l!ц_Zs!tal



lIекларачия;сх"r-.п,l 
"*Й(Приложение J\b l2)

плu
!екларация о списке
вы полненнь,* ru no.r3iЖ".:; работо

ние .l\l! I3

Иrrdlормаци, 
"б 

;"с"ц,,rац, ;

нrlлогов, сборов и взносов социaцьного

Ф"t,а,,со*ьйБйi

технической аттестации пАчizрепtruрф
*."]:,.л:1l' 

о' ll, do lnen i u l ." nr'.rliil r Jт i 

" " "
i п sta la 1i i l ог е l i berat de сбtrе ag"n 1i ч'рЪ--пtrч
Supгaveglrel.e Teh п iсё

испол ьзуем ых материалов
ttt tocTb (t rри ltеобходимости

п е lп l l е()a )xod i ttt ос, tt t tt непt tterlбxtnliiiiй

24,1l .2020
(l Iрелоставляется в день подписаllии

(IП,[Оrmаliа Prit'iПcl dеПuПlirеСl СlОСuпlепlеlоr рrеzепlаlе,\,е t,.ct iпсliсеt iп crlп.forпtilctle ctt сеriп!еlе diп!:'#r:;'::::;,":*:'::::::,ji:i;;-па рriп; p_rezelltat, ttepre7eпtat, пtl соrеsDuпdе liп rпz,,lСаПd dосuп'епlul afost prizeпtai, ;;;;;';;;;;'":"|iiii|"ii!;li'if,'iii{!;!,|,'o"'ouncle (iп cazul

7, lпfоrmа(iа рriчiпсl соrсsрuпdеrеа оfеrtеlоr сч ccrin{ele soticitate:

Dепumirеа lotului Dепumirеа ореrаtоrulчi
есопоmiс

Рrе(ul
ofertei

(f;irё 1'Vд;*

cantitate
;i unitate

de mйsurй

Соrеsрuпdе
rеа сU

cerin{ele de
califica rе

Соrеsрu п
derea cu

specifica(ii
le tehnice

,F iп cazul utiliziirii licitaliei alec,lt.clпice ,уе l,a iпclic,cl pt.clttl o/ct.tci./iпulc



(IП'fОrПlа|iа РriviПСl "СОrеsРuПdеrеа 
сu сеriп{еlе de,cal,ificare." ;i. "Core,spuпderea cu specific,ayiile

tеhпiсе" , ,le vа соп,fеmпа llriп; ,,+'' iп cazul crlre.s,7rrrn"o'i,'r:iii;ipriп ,, ' гirr,rчi песоrеs,рllпсlеrii)

8' РеПtru еluСidаrеа uПОr песlаritйfi sau сопfirпаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofeгtei cu
_ ;'J;H;,:*o""e iП docume"i"Pi'J,'",ribuire il";;;;l;r,iпir..r'рйilЖ"rmаl 

de scizut) s_

9. Ofertan[ii respinEi/t|escatifica{i:

l0. Modalitatea cle ечаluаrе а оfеrtеlоr:
репtru flесаге lot й
Pentrtt nlai lrlu,Itc lоluri cutllt-tIate t_l
репtru toate loturile Ll
Alte limitёri privind пumйrul de ioturi саrе p.t fl atribrrite a,::eluia;i оlёrtапt: IlпсliсаtiJ
,Iustillсагеа deciziei de а пu atгiLlr-ri соlltгасtuI ре loruri:

l l. Criteriul de atribuire apticat:

Pre{ul cel mai scazut п
costul cel mai sсёzut п

Я:] 
,.i bun rароrt calitate-pгe1 йLel mal Ьuп rароrt calitate-cosi п

(iп ctlzt,tl iп cctt,a iп.сасlrul prrlceclurii de,alribuire ,y_urlr oplic,ate tltcti пlttIlе crilet.ii cJe cttribttire, Se чоr
iпdiса loalc c,rilel"iile с]е o'"ib"irn'npt'io,, ;i clcпltпtirr,o-,iirtur,ttu,- а.fёrепrе)

l2. Iпfоrmа{iа privinri factorii de ечаluаrе aplica{i:

':;'::;';:l";l;':;::'::i;,'|;:::,au,fost a|ribuite iп b'za crireriilor cel mai ьuп rapclr| calirare_pre1

Ор""аtо.чТЙБпБЙБ lnformalia ;;li.itrЙ RеzmаtulБрuБПui
tоrчiчi economic

26.0s.2022 <Тurпасопstй;Зп
Запрос .бiю,юЙrr"
анормаJьIlо заниrкенной
стоимости работ.
Запрос подтверждения
гараltгttiilrоI о периола и
срока выпоJIнения

анормально заниженной
стоимости работ, а также
подтверждение
гарантийttого периода и
срока выполllеIJия

Dспumiй toTului economi.

Factorii de ечаluаrе vаltlаrеа din ofertй Punctajul calcuiat<<Тurпасоп.гu.ы Sгtr,

з8l l 8l"00I-uропr"йпо,й uБЙGББ
IIерио:t ,о,,,оr,пйй

<Amboriou SRL



80% 458 08з.00
120

-ъ з0

66,56

J!t
-l f аZrJ J

10%

l0%

Цt_" Ч" "' ".."Л " 
аЙ Ь t".t.Ь

-MLldificnrile

l3. Rеечаlчаrеа оfеrtеlоr:
(,9е уа c:rllllplela iп саzцl iп care o.fertele au.fils,I rееч'luа!е repelctl)

l1. iп urmа схаmiпйri, evalu:irii si crclecis: rmРаrЙrii rlfС'ГlСlОr rlePusc in сасlrul рrоссtlurii cle atribuire s_a
Al гi bui rеа сопtгасtu 

I tr i de ach izi tie publ iсдlасоrdui ui -саdru :

Antllarea рrосеdurii de achizilic ptrblicД:

lntcnteiul аr1.7l alin. .-lir
Аrguпlепtаrе:

l5. lпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici clc

]з:Р"'cle luсru pentru achizifii:

(lпfоrmаrеа operato.rilor есопопliсi implica|i iп procedura de atribuirelucru репtrч ichiziti.i..ru ,rоtirri'U'tr""""пrпtitале 
cu preverlerile arl. 3]20l5 privind achiziyiite pubtice)

luy:n deciziile grupului de
at Legii пt.. l3t diп 3 iulie

DепчmirеаББй

й
работы в д/с JVp l
мун. Чадыр-Лунга

Denumi.ea---.---
operatorului

_* ссопоmiс

Kl-urllaconstruct> SltL

CantitatiЕ
unitate de
misu rй

]ll

Рrе[ul
unitar

_(flýrй ТVА)

Рrеful total
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv
,ryА)

з8l l81,00 38I t 8l,00 457 417,оо

lАп

torului clconori. Data transrit.;п1Тu!цgБtrЙБЗП MoCalitaй
29,0s.202эKAmbgriol) SRГ

|_б. 
Теrmепчl de aqteptare репtru iпсhеiеrеа contraclului:

In cazul iп саrе 
"

:i:,хl'лriсй decAt pragurile pr.uar* la аrt. 2aiin. (з) at Legii пr. lз l-diп з'i"i;.lБ,lprivind achiziliile publice
ln cazul'n .u..
este еgаlД sau mai m.аrе decit p."g"rir."
prevйzute la аfi. 2 аliп, rЗl al l..gi]lr..l з l ai"3 iulie 20l5 privind achizitiil. рiБli.Ъ 

'
lЦqз99 =]99jr9!щ9 qi/sau th* пп tO ril
рriп д{_!оасе electronice gi/sau Ъ;; "'
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DARE DB SBAMA
privind modifi carea contractului

de achizifii publice/acordului-cadru
Nr. 03 din 23.08.2022

I. Dat

II. Date cu privire la procedura de

III. Date cu privire Ia contractul de

ecu ire la autoritatea contractanti:
Direc{ia Educafie Tineret si Sport
sec.Centru
Mun,Chiqinau
1007601 0094t7

A.dfesa 'r Strada Buleard 4llA
Nplrii de telefonj 02227t022
SnmIi de fai

dets contracte@mail.ru

Pdlitu Efimia

cu re roceoura de achizitie:
Tipul procedurii de achizifie Nggq. ere fdrd Publicare

fhiectul 
achiziliei

ri

'''.'.'i

Servicii de alimentarea copiilor din
cadrul institufiilor de inv[famint
preuniversitar subordonate DETS
s.Centru gi instituliilor la autonomie
financiard pentru perioada 04.04.2022-
3t.05.2022
555 I 0000-8

Valoaiea estimatl a achizifiei 3617919,70
NJ. fJ li4kl;rl pfOcedurii (se va indica din cadrul
pi. b rt al u l i i gai e r,nam, e nt al iww. mt e n de r. s ov. m d )

Nr:3-
Link:

Daia p tibfitnrii 4iunr-utui d;;arti6are 04.04.2022

cu rre ta contractu achizitie I aco rd u l-cad ru :

Bunuri I Servicii n Lucrari n
L-ionf ractul.d e ach izi(iela co id u lrG a d ru s e iefe ri Ia

,un prgiect qi/sau"program finanfat din fonduri ale
Vgupii Eurbppne

Nun Dan

Buget de stat n Buget CNAM n
Buget CNAS n Surse externe n
Alte surse: findica{i/

,fi?jfflffiolfi,X?f#* 
a contiacturui de 04.04.2022

DengmirCa operato Hrlqi economic IM Liceist

.X;lt 
dull .otit"u.lirlui oe a-rrizilielacorourui Nr:03/S

Data:}4.04.2022
F'ard TVA:



ffi;iu*"
de achizifie/acordului- lnclusiv TVA: 388449,00

04.04.2022
T.ryq'ux de execulie 31.12.2022

-

IV Date rtvl odificirile fect

V. Descrierea achizifiei inainte;i dupi modificare:
(Se vor indica naturq ;i amploarea lucrdrilor, natura $i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura ;i
amploare a serv ic iilor)

1. Se micqoreazi suma contractului cu suma de - 5047{00 mii lei de la suma ini{ial6 a
contractului de 338449,00 lei la suma de 337975,00 mii lei , deoarece sau format
economii in urma fregvenfei mai mici a copiilor la Liceul Gheorghe Asachi

VI. Descrierea circumstan{elor care au flcut necesari modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificdrii contractului de achizi{ie/acordului-cadru)

lei la sum mii lei
urma fregventei mai mici a copiilor la Liceul Gheorghg Asachi

WI. Rezultateleexaminirii:
inbaza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de acl^izilielacordului-cadru nr. 11 din
23.08.2022 a fost incheiat acordul adilionalprivind micqorarea sumei contractului cu -476868,00 mii lei

cu relam necesare a tl e uate:
Tipul bontr'qctului de achizif ie/acord u Iui-cad ru Bunuri n Servicii n Lucrdri n

Nun Dan

Buget de stat n Buget CNAM I
Buget CNAS n Surse externe n
Alte surse: ilndicatil

l.Tffi*',Y#ul,-",lH1T" ^ contracturui de 04.04.2022

Denumirea op'eratorului economic IM Liceist
contiactului de achizilie/acordului- Nr:03/S

Data:}4.04.2022

yff;*" contractului de achizi[ielacordutui- Fara TVA:
l".l*.i" rvA 388449.00

,Termen de valabilitnh 04.04.2022
Termen de executie 31.12.2022

*Denumire*'JS'Jff; Nl. qi data acordului
adilional

Valoarea modificlrilor (dupd caz)

Firi TVA Inclusiv TVA
IM Liceist 23.08.2022 I 1/S -4206r.66 -50474,00

Conducitorul grupului rie lucru:
:,r :" ,t...,' .... ,,,t' ,-.

Slraiesco Natalia
(Nume, Prenume) (Semniirural

gfrgt*''4















DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 71 din 02 septembrie 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 achiziții.dglca(®,cmc.md
Adresa de internet www.dglca.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail)

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

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

Bunuri □ Servicii □ Lucrări X

Obiectul achiziției Lucrări de instalare a iluminatului decorativ pe 
aliniamentele stradale din bd. Dacia

Cod CPV 45200000-0
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă)

Potrivit planului de achiziții

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

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1658988941008
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-
1658988941008
Data publicării: 28.07.2022

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 □ Licitație 
electronică nCatalog electronic

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 6 012 000,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu sunt

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

Data solicitării clarificărilor 28/07/2022
Denumirea operatorului economic Nu dispune de informație
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Bună ziua, încărcați vă rog proiectul, Vă mulțumesc

1
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4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt

Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua, Vă rugăm să va apropiați la sediul 
DGLCA pentru a face cunoștință cu proiectul.

Data transmiterii 01/08/2022
Data solicitării clarificărilor 29/07/2022
Denumirea operatorului economic Nu dispune de informație
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Se va accepta constituirea garanției de buna execuție 

prin rețineri succesive ?????
Expunerea succintă a răspunsului Garanția de bună execuție se va solicita să fie 

eliberată de o bancă comercială
Data transmiterii 01/08/2022
Data solicitării clarificărilor 01/08/2022
Denumirea operatorului economic Nu dispune de informație
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Cum va avea loc achitarea și în ce termen ?
Expunerea succintă a răspunsului După executarea lucrărilor conform procesului verbal 

și a facturii
Data transmiterii 61/08/2022
Data solicitării clarificărilor 01/08/2022
Denumirea operatorului economic Nu dispune de informație
Expunerea succintă a solicitării de clarificare în ce termen se va efectua achitarea???
Expunerea succintă a răspunsului In 15 zile de la executarea lucrărilor.
Data transmiterii 01/08/2022
Data solicitării clarificărilor 08/08/2022
Denumirea operatorului economic Nu dispune de informație
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Pentru ce aveți nevoie in experiența reconstrucției 

havuzurilor ?
Expunerea succintă a răspunsului Nu luați în considerare solicitarea respectivă, este o 

eroare mecanică.
Data transmiterii 08/08/2022

(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 18.08.2022, ora 11:00), au depuse următoarele oferte:

Nr. Denumirea operatorului 
economic IDNO Asociații/ 

administratorii

1. „InstelPrim” SRL 1004600066986 Oprea Nicolae
2. „CVR-Electro” SRL 1006600002447 Sajin Viorel
3. „Foremcons” SRL 1005600001878 Găină Cristina

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

Documentele solicitate și alte condiții, 
cerințe obligatorii

Denumire ofertant/candidat
„InstelPrim” 

SRL
„CVR- 

Electro”
SRL

„Foremcons” 
SRL

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

prezentat

Grafic de executare a lucrărilor prezentat
Declarație privind experiența similară în domeniul 
construcției/reconstrucției havuzurilor

prezentat

Declarație privind lista principalelor lucrări 
executate în ultimul an de activitate,

prezentat

Declarație privind dotările specifice, utilajul și 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului

prezentat

Declarație privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului

prezentat

Lista subcontractanților și partea/părțile din 
contract care sunt îndeplinite de aceștia

prezentat

Informații privind asocierea prezentat
Angajament terț susținător financiar prezentat
Declarație terț susținător tehnic prezentat
Angajament privind susținerea tehnică și 
profesională a ofertantului/grupului de operatori 
economici

prezentat

Declarație terț susținător profesional prezentat
Avizul Agenției de Supraveghere tehnică prezentat
Dovada înregistrării persoanei juridice 
Certificat/decizie de înregistrare a 
întreprinderii/extras din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice

prezentat

Certificat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor

prezentat

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat
Ultimul raport financiar prezentat
Declarație de garanție a lucrărilor prezentat
Certificate de conformitate pentru materialele 
utilizate la executarea lucrărilor (LED, etc)

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, 

Buc.

Corespundere 
cu cerințele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice

Lucrări de instalare a 
iluminatului decorativ 

pe aliniamentele 
stradale din bd. Dacia

„InstelPrim” SRL 5 072 422,27 1 + +
„CVR-Electro” SRL 5 591 206,62 1
„Foremcons” SRL 5 964 761,78 1

* In cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind ’’Corespunderea cu cerințele de calificare ” și ’’Corespunderea cu specificațiile 
tehnice ” , se va consemna prin: ,, + ” în cazul corespunderii și prin ,, - ” în cazul necorespunderii)
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8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s- 
a solicitat: Nu 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 lot X
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:__________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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 toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Cantitat Prețul Prețul Prețul
Denumirea e și unitar total total

Denumirea lotului operatorului unitate (fără TVA) (fără (inclusiv
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Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică

economic de 
măsură, 

Buc.

TVA) TVA)

Lucrări de instalare a iluminatului 
decorativ pe aliniamentele stradale din 

bd. Dacia
„InstelPrim” 

SRL
1 5 072 422,27 5 072 422,27 6 086 906,72

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

„InstelPrim” SRL 19/08/2022 instelprim®.email, corn
„CVR-Electro” SRL 19/08/2022 cvr electro®,email. corn
„Foremcons” SRL 19/08/2022 foremcons®,email, corn

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

întreprindere 
a:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/
Cu capital 

străin

Numărul 
și data 

contractul 
ui/ 

acord ului- 
cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de 
valabilitate al 

contractului/acor 
dului-cadrufără TVA inclusiv TVA

„InstelPrim” 
SRL

Cu capital 
autohton

51-CA/22
02.09.2022

45200000-0 5 072 422,27 6 086 906,72 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 NU
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Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau 
recepționării rapoartelor de monitorizare, ace
stea au fost examinate și soluționate.

verzi)?

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

-

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

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii 

 

de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilorțțegale în vigoare.

Președintele grupului de lucru pentru achiziții

Ion BURDIUMOV

6



D.{Rf DE SE.{\fi

de aribuire a conncurlui de chizjgi Fubil*
de irrcheiere a acondului-cajru
de anulare a prn-edurii d€ atribuire

J

l. Date cu privire la autoritatea contractantji:

Den u mirea autoritiifii contractante

mun. Chi$iniu

Str. Doina lo2 

-

Ana Novac, 068625791, ana.nov ac@igp.gov.md

Localitate
IDNO
Adresa
Numir'de telefon
Numir de fax
E-mail oficial
Ad."."
Persoana
mail)

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:
(se va completa fn cazul tn care aufost solicitate clarificdri)

Data solicitirii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
E4punerea succinti a solicitlrii de clarificare
Expunerea succinti a rispunsului
Data transmiterii

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:

(se va completa in cazul tn care aufost operate modificdri)

Tipul procedurii de atribuire aplicate nCererea ofertelor de prefuri
lLicitatie deschisd
rAltele:

Bunuri I Servicii / Lucrdri n

piese)
50000000-s

Procedrra de uchiriq" ri@
Tipul obiectului contractului O" a.friritiy
acordului-cadru
Obiectul achizifiei

Cod CPV
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
procedur i decdt licitalia deschis d)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrrj
p o r t al ul u i guv e rn ame nt al v,ww. m t e n d e r. gov. m4\

Nr: ocds-b3wdp I -MD- 1658499734088
Link-ul : ht tp s' // ac hi z i t i i. md/ro/p ub I i c / t e n d e i t u o o o I o v
Data publicdrii : 22.07 .2022

Platforma de achizifii publice utilizati { achizitii.md; n e-licitatie.md; n ypt.nd..rna
Anun{ de intenfie publicat in BAp (dupd caz) Data:

Link-ul:
Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
(dupd ca4

rAcord-cadru nsistem dinamic oe achirili. /Licitrli.
electronicd nCatalog electronic

Sursa de finanfare {B'get de stat; nBuget CNAM; ilffi
externe; nAlte surse: /1rz dicaliJ

Valoarea estimati (ei, fdrd TVA) 304 065.00



Rezumatul modifi cirilor
Publicate in B^{P/alte mijloacelor de im
Termen-limiti de depunere gi deschider-@
(dupd cazl

Den u mirea operatorilor economici II)\O iefirdlrqUrr-tt
,,DAAC-Hermes" S.A. 10026000t)9035 \-rsili CHIRTOC.T

6' Informafii privind ofertele depuse gi documentele de calificare gi aferente DL-1I prezertr6 dc cio.toperatorii economici:

Denumirea operato rului economic
DAAC-Hermes' S.A.

Documentele ce constituie oferta
(se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunclel

rezentat

(Informalic privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinyele din documentalia de
atribuire Si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul cdnd documentul afost prezentat,
dar nu corespundecerinyelor de calificare))

7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Denumirea lotului

Dacia Logan alf 20lI-2014

Dacia Duster l.Sdci, I l5 CP, 4x4. E,uro 6. AdBlue a f l0lg

o

:
U

q)
Itt

-'F9=
=u).;E
= ()

-

E
Llc<.=>
=-5

5. Pdni Ia termenul-limiti (data 09.08.2022. ora 10:00t. r fcsr d.prsi I oferta

Denumire document

Propunerea tehnicd
Propunerea financiard

Garan{ia pentru ofefta
Documente de calificare

Se va consmna prin, prezentat, neprezentet, nu corespunde

rezentat
Cererea de participare (Anexa 7

Declaralia privind valabilitatea ofeftei (Anexa g

Specificatii tehnice si (Anexa 22 qi 23)
Formularul ofertei
certificat de efectuare sistematicd a pldfii i-p-it.tor,
corrtributii lor prezentat

Inforrnatii senerale d

Dovada inresistrdrii nei iuridice
Dovada dotdrii tehnice corespunzdtoare pentru prestarea
serviciilor
Autorizafia producdtorului pentru realizarea pieselor de
schimb
Autorizalie de funcfionare a staliei de deservire tehniCi
Certificat de conformitate pentru piesele de schimb rezentat
Gararrtia pentru ofertd, lo/o.

Operatori economici

,DAAC HERMES" S.A

Dacia Duster III I .6 benzind. 1 14 CP. -tr-l. a f l0l -

buc 18 5{H.16



4 $koda Octar ia a i l[tCt6-:(-lt-rg

5 $koda Octar ia RS a i :tL[t-

6 $koda Octar.ia A-.1 .-1 benzind a f lt-r- - I'j

7 $kodaRapidaf l01i
8 Renaul Simbol af l0ll
9 BMW 328i a'f 20lJ tiiJ - ir :- -
r0 BMW 3 l8 a" f 100-t

ll BMW 520 a. f 2003

t2 BMW 525 (automat) alf 2004 buc I :t-:T*..a, -
t3 Toyota RAV 1 alf 20ll buc I

t4 Mitsubishi Paiero a/f 2003 buc I _i6 365.83
l5 Wolkswagen Transporter a/f 2006 buc I 58 054.r6
16 Ford Tranzit a/f 2015-2017 buc I 83 278.33 i -
17 lveco Da ly alf 2005 buc I 60 155,83 +

18 lveco Da ly alf 2015 buc t 47 585,00 | +

* In cazul utilizdrii licitaliei electonice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calfficare" Si "Corespunderea cu specificaliile tehnice" , se
vaconsemnaprin:,,+"incazulcorespunderiiSiprin,,-"tncazulnecorespunderii)

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

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea operatorului
economlc

Motivul respingerii/descalifi cdrii

10. Modalitatea de evaluare L ofertelor:

Pentru fiecare lot /
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile tr
Alte limit[ri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [Indica;iJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

I l.Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scizfi. y'

Costul cel mai sctrzut tr
Cel mai bun raport calitate-prel tr
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 toqte
criteriile de atribuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

l2.Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite in baza criteriilor: cel mai btm raport calitate-prel sau cel
mai bwt raport calitate-cost)

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rispunsului operatorului
economic

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

J



Denumire factorul I Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

I 3. Reevaluarea ofertelo r:
(se va contpleta in ca:ur in cqre otbnere o, fo_\r ree...,tiu;te

Motivul reevaluirii of".t.to.
Modificirile operate

l4.Inurmaexaminiri,eva|uirii9icompaririio,".",o.o"oo*ffi
Atribuirea contractului de achizitie Dublici,/acordrrfi ri_cq.r.,.

DAAC HERMES a fost desemnat cigtigiitor la Licitalia Deschisd nr. ocds-b3wdp1-MD- 165g4g87340gg din ,,10,,
august 2022 pentru achizifionarea serviciilor de reparalie gi intrefinere a automobilelor, in caietului de sarcini a fostsolicitat prelul unitar, totodatii suma totali pentru fiecare lot in parte a fost stabilitii in dependen{i de bugetul alocatgi numdrul de automobile, respectiv contractul urmeazd a fi incheiat conform sumei totale determinate de autoritateacontractante.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii:

(Informarea operatorilor economici impticali in procedura de 1lbuire despre deciziile grupului de lucru penbu

;:J:;:t- 
reatizeazd tn conformitate cu pievedlrik mt. st it Legii nr. r3t an s iutii zdii prnind achiziliire

7) -.;' r?

ac tzl e ntlhlrci /aectrA A

Denumirea lotului Operator
ul

economic
desemnat
c0stistrtor

Cantit
atea

Prepl
unitar l?lrtr

TVA

rreful totrl prcfl totrl cu
filrt T\--{ Tt A

Dacia Logan alf 20ll-2014 l
I

Jl.li
tltlll.l

tol
t6l
t6ll(al-te)lt-F
tFl
tEllrrlJ€)LtHllrlJ r \ |

lvl-t<tj<t-
tAlt-l1'lrt

I

t-

I
I
I

I 48 604,16 30 000,00

50 000,00

36 000,00

60 000,00

2 rrQvt.a rruslcr l.)oul, I I ) cp, 4x4, Euro
6, AdBlue a/f 20lB
f)onio T-l,,.+^

I 93 455,00
J vurlwr rrr l.u uvllLlna) | L+ Ly.,

4x4, alf 2017
Cr l-^ -J ^ /'\ --

1 7g 417,50 3 000,00 3 600.00
4 !rr\rru4 \Jsravta wI zuuo_zuuE

$koda Octavia RS a/f 2007

-

QL^J^ A^+^.,2^ tn t t r

I s6 s61.66 6 000,00

8 000,00

7 200,00

g 600,00

5
1

I

90 135,93
6

j _t::- "I..]," ^ t ) | .+ oenztna aJI 2u I I

$toau Rupia

Renaul Simbol a/f 2012

BMW 328i alf 2014

95 763,33 40 000,00 | +s 000,00
62 595,00 79 065,00 94 979,008

l
I

I

I

37 134,16 3 000,00 3 600,009
84 971,66 41 000.00 49 200,0010

tt
I BMW 318 a/f 2004

BMws20m

-

BMW 525 (automat) alf 2004
toyotuRa@
rrrtr^ r' r'^ -----;:-^l^:-

80 475,93

85 617,50

66 369,16

6 000.00 7 200,00

8 000,00

8 000,00

9 600,00

9 600,00
t2

1

l3
I 36 595,00 10 000,00 12 000,00l4 rvrrrsuursnt raJero uf LuuJ I 56 365,93 I 500,00 I 900,00t5 w urKswagen I ransporter alt 2006 I 58 054,16 I 500,00 I 900,00t6 , f uru rranzrr a/I zulS_2017

Iu..oDuilyffi
Iveco Daily a/f 2015

Total lot 1-18

I 83 219,33 3 000.00 3 600,00
t1

I 60lssR? 3 000,00

3 000,00

3 600,00l8
47 595,00 3 600,00

304 065,00 364 979,00

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
,,DAAC-Hermes" S.A. 26.08.2022



15. Termenul de asteptare pentru incheierea contractului:
In cazul in
rnicd decAt
nr. 13 I din

In cazul
sau mai
Legii nr.

care raloarea estirnaE a Jr_r;iirSJi-.:: -:t:".
pragurile prerdzute ia an. I ali;r. ,_t r a. Leg:-
3 iulie l(-f l -< prir ind achizitiile publice

-t
^tJ- 4--s --- 5d,-_- _ --;-:='-

-:e-< --<::--.-- :< :- -- 
t

_ - - 2,3 -:, ::.2_. :,<--_- --r

in care 
'aloarea 

estimate a conrracrului 
"rt. 

.e"1"
mare decdt prasurile prer dzute la art. I alin. f 

j t al
131 din 3 iulie 1015 privind achizitiile publice

miil,-ra.'e elecr,--'::;€ s: -- ::\
f 16 zile in ca-z.ri :le**=:-_
mijloace electrrrnice si sau :ar. -

(Selectayi termentrl de a$teptare respectat. Calcularea termenelor prevfuute de Legea nr. I -1j linprivind achizi\iile publice, inclusiv a lermenelor de a;teptare, se efectueazd frt cortforntitare cu
TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Coditui Civil ai Republicii Moldot,q.
l6.contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

-1 .'!,a..'s-

previer:,e

Denumirea
operatorului

economic

lntreprinderea

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strtrin

Numtrrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al

contractului/ac
ordului-cadru

'):,

.#i i-
,,DAAC-HERMES''

S.A.
Cu capital
autohton 83 0s.09.2022 50000000-5 304 06s.00 364 878,00 3t.12.2022

l7'Informatia privind achizifii publice durabile (achizitii verzi) (rubrica dati se completeazi doar in cazul in
care la procedura de achizitie publici au fost aplicate criterii de durabilitate 9i s-a inJheiat conrracucontracte
pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Prin prezenta dare de seamd, grupul d.e lucru declard cd temenul de ofteprarc pentru incheierea
contructulai/contractelor indicole afost respectal (exceptind cazurile prevdzute de aft. 32 ahn (3) aI Legii nr. 13l
din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum si cd tn cazul iepunerii contestaliilor sihau reiepliondrii
rapoartelor de monitorigre, aceastea aufost examinate gi solagionate.

Pran pr:zelta dare de seamd, grupul de lucru pentru achkilii conjirmd corecr udinea desJdsurdfii procedurii de
achizilie, fapt penfiu care poa d rdspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi(ii:

Vitalie TIMOTIN

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

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

'

(DA/NU)

(indicali sumo cu TVA)

Codul CPV al lotului/loturiloi pentru ;
de durabilitate:
Criteriul de atribuire pentru lo
aplicate criterii de durabilitate:

Preful cel mai scizut I
Costul cel mai scdzut I
Cel mai bun raport calitate-pret !
Cel mai bun raport calitate-cost tr

"/fr



DARE DE SEAMA 
de atribuire a contractului de achizitii publice 

Nr. 45 din 05.09.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autorita(ii contractante Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al 
MAI

Localitate mun. Chisinau
IDNQ 1006601000196
Adresa Str. Petricani, 19
Numar de telefon 022259648
Numar de fax —
E-mail oficial politia. frontiera@border.gov.md
Adresa de internet www.border.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Alexandru Botan, 
alexandru.botan@border.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP
Procedura de achizitie repetata (dupa caz) —
Tipul obiectului contractului de achizitie/ 
acordului-cadru

bunuri

Obiectul achizitiei Baterii de acumulatoare
Cod CPV 31400000-0
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (in cazul 
aplicarii altor proceduri deceit licitatia 
deschisa)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental
www.mtender.gov. md)

ocds-b3wdpl-MD-1660203366249
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21061428/
Data publicarii: 11 august 2022

Platforma de achizitii publice utilizata □ achizitii.md

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

X Da □ Nu
Link-ul catre planul de achizitii publice publicat:
https://border.gov.md/planul-de-achizitii-nublice

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

Tehnici si instrumente specifice de atribuire 
(dupa caz)

□ licitatia electronica

Sursa de finantare □Buget de stat;
Valoarea estimata (lei,fdra TVA) 275 645,81

3. Clarificari privind documentatia de atribuire:

Data solicitarii 
clarificarilor
Denumirea operatorului 
economic

___

Expunerea succinta a 
solicitarii de clarificare

---

Expunerea succinta a 
raspunsului

—

Data transmiterii —

1

mailto:frontiera@border.gov.md
http://www.border.gov.md
mailto:alexandru.botan@border.gov.md
ww.mtender.gov
https://achizitii.md/ro/public/tender/21061428/
https://border.gov.md/planul-de-achizitii-nublice


4. Modificari operate in documentatia de atribuire: nu

Rezumatul modificarilor —

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

[SIARSAP]

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

NU

5. Pana la termenul-limita (data 19.08.2022, ora 11:00), a depus oferta 1 ofertant:

Nr. Denumirea 
operatorului 

economic

IDNO
Asociafii/ 

administratorii

1. Seol-Group SRL 1016600039864 Oleg COTORCEA
6. Informatii privind ofertele depuse si documentele de calificare si aferente DUAE prezentate de 

catre operatorii economici:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Seol-Group Operator
SRL economic 2

Operator 
economic 3

Operator 
economic n

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

DUAE prezentat
Cerere de participate prezentat
Declarape privind 
valabilitatea ofertei

prezentat

Specificatii tehnice si pret prezentat
Garantia pentru oferta 1%. prezentat

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

Certificat/decizie de 
inregistrare a intreprinderii 
sau extras din registrul 
persoanelor juridice.

prezentat

Certificat privind detinerea 
contului bancar

prezentat

Certificat privind existenta 
sau lipsa datoriilor fata de 
bugetui public national 
(eliberat de Inspectoratul 
Fiscal)

prezentat

Certificate de 
conformitate/calitate a 
bunurilor oferite

prezentat

Numarul de inregistrare 
din Lista producatorilor de 
produse supuse 
reglementarilor de 
responsabilitate extinsa a 
producatorilor

prezentat

Declaratie privind 
confirmarea identitatii 
beneficiarilor efectivi si 
neancadrarea acestora in 
situatia condamnSrii pentru 
participarea la activitati ale 
unei organizatii sau 
grupari criminale, pentru

2



coruptie, frauda si/sau 
spalare de bani.
Garantia de buna executie 
5%.

(Informatia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerintele din 
documentatia de atribuire si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul 
cand documentul a fast prezentat, dar nu corespundecerintelor de calificare))

7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea lotului

Denumirea 
operaterul 

ui 
economic

Pretul ofertei 
(fara TVA)*

Cantitate 
si unitate 

de masura

Corespund 
erea cu 

cerintele de 
calificare

Corespunder 
ea cu 

specifica|iile 
tehnice

Baterii de acumulatoare 6ct-60 
Ah

Seol-Group 
SRL 71 055,00 75 buc + +

Baterie de acumulatoare 6ct-75 
Ah

Seol-Group 
SRL 86 755,67 70 buc

+ +

Baterie de acumulatoare 6ct-85 
Ah

Seol-Group 
SRL 33 770,83 25 buc + +

Baterii de acumulatoare 6ct-90 
Ah

Seol-Group 
SRL 28 537,67 20 buc + +

Baterii de acumulatoare 6 ct- 
230 Ah, cu regim incarcare- 

descarcare, amplasarea 
bornelor laterale stinga sau 

dreapta

Seol-Group 
SRL 40 248,00 6 buc

+ +

Baterie de acumulatoare 12V 
18 Ah ATV (lungimea- 
180mm, latimea-76mm, 

inaltimea-167mm)

Seol-Group 
SRL 40 555,83 50 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 neclaritati sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerintele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea prejului anormal de scazut) 
s-a solicitat:

Data 
solicitarii

Operatorul economic Informatia solicitata Rezmatul raspunsului 
operatorului economic

— — -- —

9. Ofertantii respinsi/descalificati: nu

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot □
11. Criteriul de atribuire aplicat:

pretul cel mai scazut □
12. Informatia privind factorii de evaluare aplicati:

13. Reevaluarea ofertelor: nu

14. In urma examinari, evaluarii si compararii ofertelor depusein cadrul procedurii de atribuire s-a 
decis:

Atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru:
3



Denumirea lotului
Denumirea 

operatorului 
economic

Cantitate si 
unitate de 

masura

Prefultotal 
(fara TVA)

Pretul total 
(inclusiv TVA)

1. Baterii de acumulatoare 6ct-60 Ah Seol-Group SRL 75 buc 71 055,00 85 266,00

2. Baterie de acumulatoare 6ct-75 Ah Seol-Group SRL 70 buc 86 755,67 104 106,80

3. Baterie de acumulatoare 6ct-85 Ah Seol-Group SRL 25 buc 33 770,83 40 525,00

4. Baterii de acumulatoare 6ct-90 Ah Seol-Group SRL 20 buc 28 537,67 34 245,20
5. Baterii de acumulatoare 6 ct-230 
Ah, cu regim incarcare-descarcare, 
amplasarea bornelor laterale stinga 
sau dreapta

Seol-Group SRL 6 buc 40 248,00 48 297,60

6. Baterie de acumulatoare 12V 18 
Ah ATV (lungimea-180mm, latimea- 
76mm, inaltimea-167mm)

Seol-Group SRL 50 buc 40 555,83 48 667,00

15. Informarea operatorilor economic! despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii:

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Seol Group SRL 26.08.2022 email, electronic

(Informarea operatorilor economici implicati in procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achizitii se realizeaza tn conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizitiile publice)

16. Termenul de asteptare pentru tncheierea contractului:

in cazul in care valoarea estimata a contractului 
este mai mica decat pragurile prevazute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 
privind achizitiile publice

X 6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice §i/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 tn conformitate cu 
prevederile TITLULU1IVCapitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republic!! Moldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

Intreprin 
derea: 

Cu 
capital 

autohton/

Numarul 
si data 

contractului/ 
acordului-cadru

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractulu 
i/acordului- 

cadru

Cod
CPV

fara TVA inclusiv
TVA

Seol Group 
SRL

Cu capital 
autohton 138 05.09.2022 31400 

000-0 300 923,00 361 107,60 31.12.2022
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18. Informatia privind achizitii publice durabile (achizitii verzi) (rubrica data se completeazd doar tn 
cazul in care la procedura de achizitie publica au fast aplicate criterii de durabilitate t?i s-a incheiat 
contract/contracte pentru lot/loturipentru care au fast aplicate criterii de durabilitate) ’.

Au fost aplicate criterii pentru achizitii publice durabile (achizitii 
verzi)? (DA/NU) 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-pret □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Prin prezenta dare de seanta, grupul de lucru declara cd termenul de asteptare pentru tncheierea 
contractului/contractelor indicate a fast respectat (exceptand cazurile prevazute 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 exaniinate si solutionate.

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizitii confirma corectitudinea desfd§urdriiprocedurii 
de achizitie, fapt pentru care poarta rasp under e conform prevederilor legale in vigoare.

Presedintele grupului de lucru in domeniul achizitiilor publice:

Sergiu LOZAN

5
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                                                        DARE DE SEAMĂ 

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

Nr.ocds-b3wdp1-MD-1659621580115 din 05.09.2022 . 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Președintele Raionului Rîșcani 
Localitate or.Rîșcani 
IDNO 1007601009336 
Adresa str. Independenţei 44 
Număr de telefon 0256 2 20 58 
Număr de fax 0256 2 20 58 
E-mail oficial  inforiscanimd@gmail.com 
Adresa de internet www.consiliulriscani.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Liliana Tașciuc, 025624845, crr.achizitii.md@mail.ru 

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

□Altele: [Indicați] 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri   Servicii  Lucrări  

Obiectul achiziției Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 135 Pîrjota – 
Borosenii Noi – Mihăilenii Noi 

Cod CPV 45000000-7 
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-1659621580115 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21061129/ 
Data publicării: 05.08.2022 

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: 
https://www.consiliulriscani.md/index.php?pag=news&tip=tendere 

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data:  
Link-ul:  

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire (după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 554 500 lei 

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

http://www.mtender.gov.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21061129/
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Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
Rezumatul modificărilor  
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz) [Indicați sursa utilizată și data publicării] 
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor 
prelungit (după caz) 

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 18.08.2022, ora 09:30), au depus oferta  3 (trei) ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic              IDNO Asociații/administratorii 
1. SA”Drumuri Bălți” 1003602008028 Teodorescu Nicolae 
2. SRL”Corsag” 1004600029396 Său Larisa / Grigorașenco Veaceslav 
3. SRL”Credo Industry” 1003600100216 Pașchevici Ana / Pașchevici Sergiu 

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
SA”Drumuri 

Bălți” SRL”Corsag” SRL”Credo 
Industry” 

   

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 

ISO 9001 prezentat prezentat prezentat    
ISO 14001 prezentat prezentat prezentat    
ISO 45001 prezentat prezentat prezentat    
Certificat de la IF prezentat prezentat prezentat    
Certificat de înregistrare 
/ Extras / Decizie 

prezentat prezentat prezentat    

Anexa 7 prezentat prezentat prezentat    
Anexa 8  prezentat prezentat prezentat    
Anexa 10 prezentat prezentat prezentat    
Anexa 12 sau anexa 13 prezentat prezentat prezentat    
Ultimul raport financiar prezentat prezentat prezentat    
Anexa 14 prezentat prezentat prezentat    
Anexa 15 prezentat prezentat prezentat    
Anexa 16 prezentat prezentat prezentat    
Anexa 17 prezentat prezentat prezentat    
Anexa 18  prezentat prezentat prezentat    
Anexa 19  prezentat prezentat prezentat    
Anexa 20  prezentat prezentat prezentat    
Anexa 21  prezentat prezentat prezentat    
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Anexa 22 prezentat prezentat prezentat    
Fabrica de beton asfaltic prezentat prezentat prezentat    
Lichiditatea generală prezentat prezentat prezentat    
Certificat de atribuire a 
contului bancar 

prezentat prezentat prezentat    

Certificat de 
conformitate 

prezentat prezentat prezentat    

Certificat diriginte de 
șantier 

prezentat prezentat prezentat    

Metoda de lucru 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 
Îmbrăcăminte din 
beton asfaltic L 135 
Pîrjota – Borosenii 
Noi – Mihăilenii 
Noi 

SA”Drumuri 
Bălți” 

1 210 897,38 1 + + 

SRL”Corsag” 1 321 325,91 1 + + 
SRL”Credo 
Industry” 

1 321 752,83 1 + + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

22.08.2022 SA”Drumuri Bălți” Justificarea prețului 
anormal de scăzut 

Au fost anexate  
Calculul costului materialelor. 
ISO 9001:2015 managementul 
calității. 
Contract Vînzare-Cumpărare a 
materiei prime 
Certificate de conformitate a 
mixturilor asfaltice 

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

SRL”Corsag” preț mare 
SRL”Credo Industry” preț mare 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
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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) 
Îmbrăcăminte din beton 
asfaltic L 135 Pîrjota – 
Bororsenii Noi – 
Mihăilenii Noi 

SA”Drumuri 
Bălți” 

1 1 210 897,38 1 210 897,38 1 453 076,86 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art., alin. din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.             

Argumentare:  _____________________________________________________________________  

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
SA”Drumuri Bălți” 23.08.2022 e-mail 
SRL”Corsag” 23.08.2022 e-mail 
SRL”Credo Industry” 23.08.2022 e-mail 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen 
de 

valabilitat
e al 

contractu
lui/acord

ului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

SA 
”DRUMURI 

BĂLȚI” 

Autohton 74    
05.09.2022 45000000-7 1 210 897,38 1 453 076,86 31.12.2022 

 

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

                            Vasile SECRIERU      ____                                  ___________________ 
                                       (Nume, Prenume)                                                                     (Semnatura) 
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                                                        DARE DE SEAMĂ 

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

Nr.ocds-b3wdp1-MD-1659622649522 din 05.09.2022 . 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Președintele Raionului Rîșcani 
Localitate or.Rîșcani 
IDNO 1007601009336 
Adresa str. Independenţei 44 
Număr de telefon 0256 2 20 58 
Număr de fax 0256 2 20 58 
E-mail oficial  inforiscanimd@gmail.com 
Adresa de internet www.consiliulriscani.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Liliana Tașciuc, 025624845, crr.achizitii.md@mail.ru 

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

□Altele: [Indicați] 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri   Servicii  Lucrări  

Obiectul achiziției Îmbrăcăminte din beton asfaltic 158 drum de acces 
spre s.Aluniș 

Cod CPV 45000000-7 
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-1659622649522 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21061132/ 
Data publicării: 05.08.2022 

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: 
https://www.consiliulriscani.md/index.php?pag=news&tip=tendere 

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data:  
Link-ul:  

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire (după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 848 333,33 lei 

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

http://www.mtender.gov.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21061132/
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Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
Rezumatul modificărilor  
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz) [Indicați sursa utilizată și data publicării] 
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor 
prelungit (după caz) 

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 18.08.2022, ora 10:00), au depus oferta  3 (trei) ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic              IDNO Asociații/administratorii 
1. SA”Drumuri Bălți” 1003602008028 Teodorescu Nicolae 
2. SRL”Credo Industry” 1003600100216 Pașchevici Ana / Pașchevici Sergiu 
3. SRL”Corsag” 1004600029396 Său Larisa / Grigorașenco Veaceslav 

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
SA”Drumuri 

Bălți” 
SRL”Credo 
Industry” 

SRL”Corsag”    

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 

ISO 9001 prezentat prezentat prezentat    
ISO 14001 prezentat prezentat prezentat    
ISO 45001 prezentat prezentat prezentat    
Certificat de la IF prezentat prezentat prezentat    
Certificat de înregistrare 
/ Extras / Decizie 

prezentat prezentat prezentat    

Anexa 7 prezentat prezentat prezentat    
Anexa 8  prezentat prezentat prezentat    
Anexa 10 prezentat prezentat prezentat    
Anexa 12 sau anexa 13 prezentat prezentat prezentat    
Ultimul raport financiar prezentat prezentat prezentat    
Anexa 14 prezentat prezentat prezentat    
Anexa 15 prezentat prezentat prezentat    
Anexa 16 prezentat prezentat prezentat    
Anexa 17 prezentat prezentat prezentat    
Anexa 18  prezentat prezentat prezentat    
Anexa 19  prezentat prezentat prezentat    
Anexa 20  prezentat prezentat prezentat    
Anexa 21  prezentat prezentat prezentat    
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Anexa 22 prezentat prezentat prezentat    
Fabrica de beton asfaltic prezentat prezentat prezentat    
Lichiditatea generală prezentat prezentat prezentat    
Certificat de atribuire a 
contului bancar 

prezentat prezentat prezentat    

Certificat de 
conformitate 

prezentat prezentat prezentat    

Certificat diriginte de 
șantier 

prezentat prezentat prezentat    

Metoda de lucru 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 
Îmbrăcăminte din 
beton asfaltic 158 
drum de acces spre 
s.Aluniș 

SA”Drumuri 
Bălți” 

1 385 440,92 1 + + 

SRL”Credo 
Industry” 

1 561 734,38 1 + + 

SRL”Corsag” 1 571 083,35 1 + + 
* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” , se va 
consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

22.08.2022 SA”Drumuri Bălți” Justificarea prețului 
anormal de scăzut 

Au fost anexate  
Calculul costului materialelor. 
ISO 9001:2015 managementul 
calității. 
Contract Vînzare-Cumpărare a 
materiei prime 
Certificate de conformitate a 
mixturilor asfaltice 

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

SRL”Credo Industry” preț mare 
SRL”Corsag” preț mare 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
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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) 
Îmbrăcăminte din beton 
asfaltic 158 drum de 
acces spre s.Aluniș 

SA”Drumuri 
Bălți” 

1 1 385 440,92 1 385 440,92 1 662 529,10 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art., alin. din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.             

Argumentare:  _____________________________________________________________________  

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
SA”Drumuri Bălți” 23.08.2022 e-mail 
SRL”Credo Industry” 23.08.2022 e-mail 
SRL”Corsag” 23.08.2022 e-mail 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen 
de 

valabilitat
e al 

contractu
lui/acord

ului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

SA 
”DRUMURI 

BĂLȚI” 

Autohton    76 
05.09.2022 45000000-7 1 385 440,92 1 662 529,10 31.12.2022 

 

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

                            Vasile SECRIERU      ____                                  ___________________ 
                                       (Nume, Prenume)                                                                     (Semnatura) 



model-(ip

DARE DE SEAMA

deatribuireacontractuluideachizi{iipublicetr
de incheiere a acordului-cadru il
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 21060184-din 
-05.09.2022

Date cu privire la autoritatea coutractantd:

Denumirea autoritl{ii contractante I-ri.."ti" Fducatie Tineret si Sport sectorul Botanica

Mrrn Chisin[uLocalitate
IDNO 1007601010448

Adresa Rd Traian ).112

022776711
022765421

-

tc !I / Ll r-l&Ls l!!UILt' r"U ry t IUi I-L Utt
h"" r,1.-f. .nrcl/alrrttlturi-clc-particiullld

Num[r de telefon
Numlr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet

Frunzi InnaPe.so""a de contact (nume, prenume, telefon,

e-mail)

Date cu privire la procedura de atribuire:

Licita{ie deschisl nAltcle:fiput procedurii de atribuire

Frocedura de achiritie repetatd (dupa caz.
Bunuri n Servicii I Lucriri n

Ti obiectutui contractului de ach acordului-cadru
141 subortlonat DETS

45200000-9

nxpure.eu motivului/temeiului
oplirdrii altor proceduri Qgcdt !ic:1

privind alegerea pr;Aurtt de atribuire (tn cazul

ia deschi
Nr: Achizitii.md ID 21060184

5tt 1351995t1

ffi,r.a de atribuire (se va indica

clin carlrul portalului guv ernament al

!!!)!.uutJ!kt'g9uJ:J!0
Link-ul: htt ublic/tende r I 21 060 1 84 I

ffiie.md; ryptender.md
Plutfortnu de achizitii publice utilizall

n Da nNuProcedura a fost inclus[ in Planul
de achizi{ii publice a autorit[{ii @ achizilii Publice Publicat:

hrrps : //clctsbqliyIq.,-t1,.r;1sl/p.!.itn:dl:.:itg !ttil il
i nders/ocds-b3wdP1-MD-

1 65 8 1 3 5 1 995 85?tab:contract-notice -
.q.nun{ de inten{ie publicat in BAP

@md/tenders/ocds-b3 wdp 1 -MD-

1 65 8 1 3 5 1 995 8 5 ?tab=contract-notice
ffi",,' dinamic de achizilie

nLicitatie electronicd nCatalog electronicT.hrt.t.,t t".trumente specifice de atribuire

; nBuget CNAS; nSr'trse

externe; nAlte swse: [lndicali
Sursa de finan{are

4 519 638,32Valoarea estimatd Qei,

i:18.07.2022





Clarifi cari privind documentalia de atribuire:

(Se va completa in cazul tn care au.fost solicitate clarificdri.)

Modific6ri operate in documentafia de atribuire:

(Se va cornplelct tn cazul tn care au fost operate modificdri)

Data solicitirii clarificlrilor
Denumirea operatorului economic
ExDunerea succintfl a solicitlrii de clarificare

nerea succintl a rlsPunsului
Data transmiterii

Rezumatul modificlrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (dupd caz)
[Indicayi sursa ulilizatii ;i data publicdriiJ

Termen-limitl de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (duPd caz)
findicali numdrul de zileJ

p6n6 la termenul-lirllita (data 08.08.2022, ora-1 1:00), au depus oferta 2 ofertanli:

Asocia{ii/
administratorii

Denumirea
operatorului

economic
Ciocoi Dumitru, Ciocoi Gabriela1008600035294
Botolin Victor, Botolin Se1004600001446

Inforrnalii privind ofertele depuse ;i
operatorii economici:

documentele de calificare qi aferente DUAE prezetltate de cdtre

Denumire document

Denumirea oPeratorului economic

Ilurogalcx I'rint Fabianca

lerta
t, nu coresPunde)

Documentele ce constltule 01

(Sc vfl constttn(t pf in' prczenlol, tt?!)recnlL

Propuncrea tehnici
prezentat prezentot

DevizliormaJ,),/, gry
prezentltt prezent0t

Propunerea financiar6 F3. I

DUN E
g)

prezentat prezental

prezentat preze tllol
prezentat prezenrcrt

prezenlat prezentctl

prezent0t prezental

Forrnular (artexa nr. 22) 
I

Aviz perrtru parlicipare la licitaliile publice - - - -- ---'----t
prezental prezentctt

at, ry! rg!3)Plt!lde-
Documente uc callrlual !

,\e. vn consmna Drin: prezentat, neprezent
crile legale dirl tara irl prezent0t

prezent0t
Certlftcat pr*ird trratiagetnentul calit[]ii lucrdrilor contorm stan0aroelor

14001; :.: i prezentat
eertifioate de oonfornlttate $1 fi$a tehnlca la materlal oe conslruolro

ffilrri desantier prezentat
orezentat

Anexa I L

,\,le-a t 3

A^"ra 14

A""-a I 5

A,*ra t 6

prezental.
prezentctl
prezent0l
prezentat
prezentat

chizi 50% din valoareir

ofcrtei, linii crctlitare sau materiait circrtlantc sau altc ntijloace financiare (

contracte de irnPrumut)

prezenl0t





(ln/brnruyia privind clenumirea documentelor prezentate t;e va inclica in cont'brntilute cu cerinlele clin

d.cuntenta{ia de atribuire ;i se va consemna prin; prezentut, neprezentat, nu corespunde (in cazul

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

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(lnfbrmalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificuliile

tehnice" , se va cynsemna prin: ,, + " tn cszul clrespunderii ;i prin ,, - " tn cazul necorespunderii)

Ettaluarea tehnicii afost efectuatd cie cdtre inginer DETS Botanica ;i $ef DETS Botanicct'

pentru elucidarea unor neclaritSli sau confirmarea unor date privind corespunderea ofeftei cu cerin{ele

stabilite i1 documentalia de atribuire (inclusiv justificarea prelului attorlnal de scizut) s-a solicitat:

Informa{i a privi nd corespunderea oferlelor cu ceri nle1e so licitate :

Corespunderea
cu specifica{iile

teh n ice

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Cantitate gi

unitate de
masura

2 820 626.33
2 872 403.33

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informa{ia solicitatl Rezmatul r6sPunsului
operatorului economic

16.08.2022 Eurogalex Prim Documente standard la solicitarea AC +
i ustificarea

Se anexeazi Ia dosar

Oferlan{ii respin;i/descalifi ca{i :

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Motivul respingerii/descalifi clrii
Denumirea oPeratorului economic

@e decAt ofefta operatorultti deserrtrat

cAqtig[tor.
la'po2.169,341, 513, s-a solicitat ,,lJ{um IIlPrr-36s-0 71 LP51

54'0x330x120mm II]P-4,6,, fiind tablou electric de 36 pozitii, insd

SRL Fabianca a ofefiat ca tnaterial ,,lJ-{unt IJ-{Prr -12:-0 74 IP54

540x330x120mm IIIP- 4,6" fiind tablou electric de doat 12 pozi\iit

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n

Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [lndica{i]

.Iustificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribLrire aPlicat:

Pre{ul cel mai scizut n

Costul cel mai scAzut tr

Cel mai bun raPort calitate-Pre! I
Cel mai bun raPort calitate-cost n

(in cazul tn care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai ntulte criterii de atribuire, se t)or
'indica 

toate criteriile de atiibuire aplicate ;i denumirea loturilor aJbrente)

Inforrna{ia privind factorii de evaluare aplica{i:

(se va completa pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitateprel

sau cel mai bun raport calitate-cost)

Punctajul calculatValoarea din ofertlFactorii de evaluare
Denumirea operatorului econornic 1





D.rnrmitea operatorului economic n

Denumire factorul 1

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completct tn cazul tn care ofertele aufosl reevaluate repetat)

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificlrile operate

in urma examin[ri, evaludrii gi courparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribLrire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in terneiul afi.l7 alin. lit
Argumentare:

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru peutru achizilii:

(l,rfrrr-,-, operatorilor econontici. intplicali in procedura cle atribtri,e despre deciziile gn4ttLlui de lucnt pentru achizilii se realizeozri

i,rlo,rftrn itoin ctt prevederile art. 3l al Legii nr. 13t clin 3 iulie 2015 privind achiziliile publice)

Termenul de a;teptare pentru incheierea contractului:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
misurl

Pre{ul unitar
(fnrn TVA)

Preful total
(f[rn TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Lot I Eurogalex Prim Conform
devizului

2 820 626.33 2 820 626.33 3 384 751,60

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere
SIA RSAP, e-mflil

Eurogalex Prim 22.08.2022 eurogalex@,mai1.ru

Fabisnca 22.08.2022 fabianca@mail.rtt

ffiarea estimatd a contractului

este mai micd dec6t pragurile prevdzute la afi' 2

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

^ri.rind qahizitiile nrrhlice

Z 6 rilein cazul transmiterii comunic6rii prin miiloace

clectronice qi/sau lax tr

-tr 
f l zile in cazul netransmiterii comunicirii prin

mijloace electronice gi/sau fax I
Z ll ,i1"1" "*ul 

transmiterii comunicf,r'ii plin miiloace

electronice gi/sau fax Iin cazul in care valoarea estimat[ a contractulut

este egald sau mai mare decat pragurile

prev[zute la art. 2 ahn. (3) al Legii nr. 13 1 din

3 iulie 2015 privind achiziliile publice

Z l(-ri\" l" 
"urirl 

netransrliterii corrtrnicirii prin mi.jloiice

clectronice qi/sau fax n

Corltrltti Civit al Republicii lt4oldova).

Contractu I de acl"izi1ie lacord u I -cad ru inchei at :

Numlrttl
gi data

contractului/ acordului-
cadru

Denumirea
operatorului

econontic

31.12.20223 384 751,60
EUROGALEX

PRIM SRL

4





Inforrna{ia privind achizilii pubtice durabile (achizilii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in cazul

in care la piocedura de achizilie publicd aLr fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a incheiat

contract/coltracte pentru lot/loturi pentru care all fost aplicate criterii de durabilitate):

prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru cleclard cd termenul de aqteptare pentru inclteierea

contractului/contractelor inclicate ayist respectat (exceptdncl cazurile prevdzute de art. 32 alin, (3) al Legii nr'

131 clin 3 iulie 2015 privind achTzfiiile publice ), precum qi cd tn cazul clepunerii contesta{iilor Ei/sau

recep(iondriirapoartelirdemonitorizare,uceasteaaufostexaminate{,so;Hm\

Prin prezentu dare cle seamd, grupul de lucru pentru achizilii

de aihizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform pret'

conclucdtorul grupului de lucru pentru achizi(ii: Ion Mustea(d

i procedurii

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

verzi)?
(DA)

Valoarea de achizi(ie cu TVA din contract/ contracte a

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):

(indicalisurua cu TVA)

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

45200000-9

criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost

aplicate criterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut tr

Costul cel mai scdzut I
Cel mai bur.r raporl calitate-pref I
Cel mai bun raport calitate-cost n





DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizi{ii publice nr. MD-l652769620403 din

,,06" septembrie 2022, pentru achizi(ionarea
,, Carcase de pui broiler congelat"

1. Date cu privire la autoritatea contractantd:

Denumirea autoritltii contractante Administratia Nationald a Penitenciarelor
Localitate Mun. Chisindu
IDNO 1006601001012
Adresa Str. N. Titulescu. 35

NumIr de telefon 022- 409 -7 48. 022-409 -7 07
E-mail oficial anp@anp.gov.md
Adresa de internet http:llanp.sov.md/
Persoana de contact Ionel Anastasia, anastasia. ionel(@anp. gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate I-icitalie deschisd

Tipul obiectului contractului de achizitie Bunuri

Obiectul achizitiei Carcase de pui broiler congelat

Cod CPV 1 51 12130-6

Procedura de atribuire Nr: ocds-b3wdpl -MD-l 659530037399
htlps-//.!::t-erdelsav-m-d&eudedps dc-!3 wsl p I -M D -

1 6 59 530037 3 99?tab:contract-rrotice
Data publicdrii: 04.08.2022

Platforma de achizitii publice utilizati https://achiziti i.md/

Procedura a fost inclusfl in planul de achizifii
publice a autoritlfii contractante

Da

https ://drive. goo gle.com/drive/l'o lders/ I 7cObN POunoSa
PY87vl-nLrS l3 2l(il']aDOdO

Anunf de inten{ie publicat in BAP Data:05.08.2022
https:/11-e-r:dsr,es-v-$dtelsysl-eir-/fi les&aplN)-4lbap,-w*
61 3.pdf

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire Licitalie electronicd, in 3 runde cu pasul minim 1%

Sursa de finantare Buget de stat

Valoarea estimati (ei, fdrd TVA) 1 250 000,00

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:
va completa in cazul in care au fost solicitate clar

Data solicitdrii clarifi cdrilor
Denumirea operatorului economic

Expunerea succintd a solicit6rii de clarificare

Expunerea succintd a rdspunsului

Data transmiterii

4. Modificiri operate in documenta[ia de atribuire:
va a in cazul in care au /bst

Rezumatul modificlrilor
Publicate in BAP/alte miiloacelor de informare (dupd caz)
Termen-limitl de depunere si deschidere a ofertelor nrelunsit

5. Pini la termenul-limiti (data 19.08.2022, ora 10:00), a depus oferta 1 ofertant:

Nr. Denumirea oDeratorului economic IDNO Asociatii/administratorii
1. SRL "Axedum" l 00360s00293 5 COJOCARU Grisore



Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL otAxedum"

Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
lerere de participare(anexa nr. 7 DS) prezentat

Saran(ia pentru ofertd * I % din valoarea ofertei ftri TVA prezentat

)eclaralie privind valabilitatea ofertei(anexa nr. 8 DS) prezentat

ipecificaJ tehnice (anexa nr.22 DS ) prezentat

ipecificali de pre! (anexa nr, 23 DS) prezentat

\ct c are confi rm[ calitatea I conform itatea/ i n ofens i v itatea prezentat

)UAE prezentat

Documente de calificare ( Se va consemns prin: prezentat, neprezental, nu corespunde)
)ovada inregistrSrii iuridice prezentat
lertificat de atribuire al contului prezentat
lertificat de efectuare a pl6tii irnpozitelor Drezentat
tutorizafia sanitarl veterinar6 de funcfionare al transportului
ruto

prezentat

)eclara{ie privind confirmarea identit[tii prezentat
)ovada garanfiei extinse pentru bunurile propuse Drezentat

6. Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE
prezentate de cltre operatorii economici:

(lnformaYia privind denumirea documentelor prezentate se ya indica in conformitate cu cerinlele din documentalia de
atribuire Si se va consemna prin: prezenlot, neprezentat, nu corespunde (tn cazul cdnd documentul afost prezentat, dar nu
c or es punde c er inl e I o r d e c al ifi c ar e) )

7. Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicitate:

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei/inale (Informayia privind "Corespunderea cu cerinlele
de calificare" Si "Corespunderea cu specificaliile tehnice" , se va consemna prin: ,,*" in cazul corespunderii Si prin ,,-"
in cazul necorespunder ii).

8. Pentru elucidarea unor neclarit5{i sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei cu cerinfele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pretului
anormal de sclzut) s-a solicitat:

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea
operatorului

economic

Motivul respingerii/descalifi clrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot in parte.
11. Criteriul de atribuire aplicat: Prelul cel mai sc6zut Ei corespunderea cerinlelor tehnice
12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul ofertei
(fbra TVA)*

Cantitate qi

unitate de
mlsuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Carcase de
pui broiler
congelate

SRL "Axedum" 1 125 000,00 30 000,00 kg + +

Data
solicitlrii

Operatorul
economic

Informa{ia solicitatl Rezumatul
rispunsului

operatorului economic



(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preS sau cel mai bun raport calitate-

Factorii de evaluare unctajul calculatValoarea tlin ofertl
Denumirea oDeratorului economic I

Denumirea operatorului economic 2

13. Reevaluarea ofertelor:
(Se va completa in cazul in care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevalu[rii ofertelor

Modificirile operate

14. tn urma examin6ri, evalulrii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de
atribuire s-a decis:

Atribui ului de achizitie publicdrea contractulul de achrzrtre publr ru:

Denumirea lotului
I)enumirea

operatorului
economic

Cantitate
qi unitate

de
misurl

Pre(ul
unitar
(f[ri
TVA)

Pre{ul total
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
rvA)

Carcase de pui broiler
congelat

SRL "Axedum"
30 000,00

kg
37,50 kg 1 125 000,00 1 350 000,00

TOTAL 1 125 000,00 1 350 000,00

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii
se realizeazd in conformitate cu prevederile qrt. 3l al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice).

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

n cazul in care valoarea estimatd a contractului este mai
micd dec6t pragurile prevdzute la afi.2 alin. (3) al Legii

nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice

6 zilein cazul transmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice Ei/sau fax

(Selectayi termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. l3l 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 Moldova).

17. Contractul de achizi{ie incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

lntreprinderea
Cu capital:

Numirul
qi data

contractul
ui

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al
contractuluifiri TVA inclusiv

TVA

SRL
"Axedum"

Cu capital
autohton

42LD din
06.09.2022

15 1 12130-6 I 125 000,00 I 350 000,00 31.12.2022

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declurd cd termenul de aEteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepfind cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum qi cd tn cazul depunerii contestaliilor qi/sau
recep{iondrii rapoartelor de monitorizare, acestea aufost exuminate qi solu(ionate.

l.5.Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL "Axedum" 29.08.2022 email



prin prezentn crare tre settmd, grupul cle rucr,u pentru achizilii con/irnta coreclilutltneu iles'1asur'trtt ytt".')"'t"'

rle ocltizilie,.lopt pnnti:i ,,ori ionrtd rdspuna,e)e confornr preveclerilor legale tn vigoare'

Preqedintele gruPului de lucru: Alexandru ADAM

















Nr.03 din 06.09.2022

privire la autoritatea contractant[:

Date cu privire la procedura de atribuire:

nAltele: Indicali

Bunuri n Servicii n Lucriri X

model-tip

de reparalie a coridoruiui etajul I al

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice

de incheiere a acordului-cadru

de anulare a procedurii de atribuire

X
tr
!

Date cu

Itdonicil bler.ru

Curca Silvia

XCererea ofertelor de p*,t"" nlicitalie deschisa

Lucrdri
Liceului Teoretic A.Donici

1-MD- 153

|t.08.2022

Nu
Link-ul cdtre Planul de achizilii publice Publicat:

lP Liceul Teoretic "A.DPtr&l
Denumirea autorititii contractante

s.Peresecina ,r.OrheiLocalitate
t012620010977
Str.M.Eminescu
0235-42-336Numir de telefon
0235-47-336Num[r de fax

E-mail oficial
Adresa de internet
pa.*u"u de contact (nume, prenume, telefon'

Tipol pto.edurii de atribuire aplicate

Procedura de achizitie re

Ttfit "bt."t"t"a 
contractului de achizi{ie/

acordului-cadru
Obiectul achizi{iei

45200000-9

n.p*t"t*' -;ivului/temeiului privind

ategerea procedurii de- atributr2 0n,. yzyl
apl"icdrii altor proceduri decdt licita{ia

Nr:21061459ffi*dtt" d. 
"t.tbu-ire 

(se va indica din cadrul

portalului guvernamental

Plutfot^u de a.hititii publite uti

Procedura a fost inclusi in planul de

achizi{ii publice a autorit[fii contractante

@ub[catinBAP GuPdcaz)

ffit"* dinamic de achizigie

Xlicitatie electronica nCatalog electrodcffi specifice de atribuire

ffi. *ut; -B,.get cNAM; nBuget GNAS;

nsurie exteme: =l,Jrte 
swse: flndicali]Sursa de finan{are

Vulout.u estimati ftei, Jdrd TI"lt



Data solicitirii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare
Expunerea succinti a rdsnunsului
Data transmiterii

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

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

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa in cazul fn care aufost operate modificari)

5. PAni la termenul-limiti (data 22.08.2022, ora_15:00), au depus oferta 8 ofertan{i

Asociatii/
administratorii

ocaru Corina
Melnic Elena
Cebotari Andrei
Badan Isor

Grbdinari Ivan
Badan Isor
Ciorndi Andrei

6. Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate de
citre operatorii economici:

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

[Indicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

Termen-limitd de depunere qi deschidere a
ofertelor prelunsit (dupd caz)

[Indicali numdrul de zileJ

Denumirea operatorului economic

Casabella Grou 1 0 1 4600026503
Stronsboss Construct 1019606005017
Rosivid Construct l 0 l s600024953
DATACONS SERVICE 101260s001057
RENECONS 1015600026762

t0r8600024334
SECRIERU PRIM 1020600025691
SRL Euroros GruD" 1013600015553

Denumire
document

Denumirea oDeratorului economic
Casabella

Group
Strongboss
Construct

Rosivid
Construct

DATACONS
SERVICE

RENECONS vig
House

SECRIERU
PRIM

SRL
Euroros
Grup"

Documentele ce constituie oferta
va consmna prtn; prezentol zentat. nu c nde

Declarafie
privind
valabilitatea
ofertei

prezental prezewat prczental prezentat prezental prezentat ptezenlat prc:enId

Propunerea
financiartr

prezentat prezental prezentat prezental prezentat prczentat prezental prczentat

Propunerea
tehnicE

prczental prezenlol prezentat prezenlat prezentat prezentat prczentat prezenld

DUAE prezentat prezentst prczental prezental prczentat prczeilat prczentat pfezeila
Documente de calificare

Se va consmna prin: prezentat, zentat nu
Garan{ia de
asigurare a

prczental prqental prezentat prezemat prezental prczenlat prezentat prezental



executlrii
contractului
Certificat
privind lipsa
sau existenta
restan{elor la
bugetul
public
national

prezental prezenta, prezentat prezental prezentat prezentat prezentat prczentot

Aviz pentru
participare la
licita{iile
publice de
lucriri din
domeniul
construcfiilor
9i
instalatiilor

prezentat prezental prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prczentat

Declarafie
privind
confirmarea
identitii{ii
beneficiarilor
efectivi Ei
neincadrarea
acestora in
situa{ia
condamnirii
pentru
participarea
la activitifi
ale unei
organizafii
sau gruplri
criminale,
pentru
corupfie,
fraudl gi/sau
spSlare de
bani.

prezental prezental prezenlat prezenlat prezental prezentat prczenlat prezental

Autoriza{ia
eleetricianului

prezentat prezental prezentat prezentat prczentat prezentat prczental prczentat

Dovada
inregistririi
persoanei

}uridice, in
conformitate
cu prevederile
legale din
fara in care
ofertantul
este stabilit

prezentat prezental prezentat prczentat prezentat prezentat prezental prezenlal

Minim ani de
experientl

prczentut prezental prezentat prezenlat prezentat prezentat prezental prczentat

Certificatul
de atestare
Tehnico
profesionall a
dirigintelui de
santier

prezental prezental prczentat prezentat prezental prezental prezentat prezenlat

Anexe 13,14,
15. Eactr este

pfezentd pfeenttrt prczental prezentat prezentat prezentat prezentat prezentst



cazul vor fi
prezentate
anexe 16. l7
Daci este

cazul vor fi
prezentate
anexe 18, 19,
20.21

prezenlot prezentat prezentat prezental prezenlat prezentot prezental prezental

Garan{ia
pentru lucriri
executate

prczentat prczentat prezentat ptezental prezentat prczentat prezentat prezental

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: pre4entat, nepreT,entat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calfficare))

* In cazul utilizdrii licilaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificayiile
tehnice" , se va consemna prin: ,, * " in cazul corespunderii Si prin ,,-" in cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarit[(i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerin{ele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-
a solicitat:

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

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei

(fdr6 TVA)*

Cantitate
qi unitate

de misuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice
Lucriri de
repara{ie a

coridorului
etaiul 1

SRLCasabella
Grouo

298500,00
lucrdri

conform
caietului
de sarcini

+ T

SRLStrongboss
Construct

299000,00 + +

SRLRosivid
Construct

346000,00 + -r

SRL DATACONS
SERVICE

348148,r4 + +

SRL RENECONS 4s2529.50 + +

Vie House 455500.00 -r +

SECzuERU PRIM 458625"00 + +
SRL Euroros Grup" 510224,17 + +

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa(ia solicitati Rezmatul rispunsului
operatorului economic

25.08.22 Casabella Group 1) Jindnd cont de
crrza creatd pe piala
achiziliondrii
panourilor Armstrong
cum argumentali preful
scizut al acestora
mentindnd calitatea
solicitatd;
T Conform carei
formule de calcul ati

l .Compania Casabella Group
SRL are ca pertener si ca furnizor
unul din cei mai mari distribuitori
de tavane de tip Armstrong din
RM si anume M.C.F. ENGROS
SRL ,care nu are defrciente cu
materialul respectiv in stoc,adica
tavanele Armstrong sunt si vor fi
in stoc la solicitarea Companiei
Casabella Group. Ceea ce tine de



7

retinut 24%o,asigur ar ea

social ti medicalS
pretul per metru patat,respectiv
suma totala la pozitia 25 din
devizul-oferta Formular Nr.3 este

calculata in corespundere cu
preturile pe care Compania MCF
ENGROS il ofera Companiei
Casabella Group
2. Salariile muncitorilor
,Manopera"este calculata
conform CP L.01 .02.-2012
privind ,Instructiunile cu privire
la determinarea cheltuielilor de

devizla salarizarea rn
constructii',respectiv in
formularul Nr 3 si formularul
Nr,7 dupa o,Total" se includ
obligatoriu conributiile la
asigurarile sociale si medicale
defalcate din cheltuielile pentru
salanzar ea munc ito ri I o r-
constructori in marimea stabilita
de legislatia in vigoare in valoare
de24o/o. Operatorului economic ii
sunt compensate de Stat
cheltuielile ce tin de asigurarea

socialmedicala a salariatilor ,ca
mai apoi sa fie rambursate in
bugetul de Stat.(Lege Nr.206 din
06-12- 2021,bugetului
asigurarilor sociale de stat pe

anul 2022,pub licat in Monitorul
Oficial Nr.315- 324 art.480la
24.r2.2021)

9. Ofertanlii respinqi/descalificafi:

Denumirea operatorului economic Motivul respinserii/descalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot X
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scizut X
Costul cel mai sc6zut I
Cel mai bun raport calitate-pre1 n
Cel mai bun raport calitate-cost tr

atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicayiJ

loturi:



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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite fn baza criteriilor; cel mai bun raport calitate-prel
sau cel mai bun rqport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

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

Atribuirea contractulu i de achizi[ie publica/acordului -cadru :

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.7l alin. lit
Argumentare:

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctaiul calculat
Denumirea operatorului economic I

Denumire factorul I
Denumire factorul n

Denumirea operatorului economic n
Denumire factorul I
Denumire factorul n

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile operate

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
misuri

Preful unitar
(fir5 TVA)

Pre{ul total
(frrn TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Lucrdri
reparalie
coridorului
etaiul I

de
2

SRL
Casabella
Group

lucrdri
conform
caietului de
sarcini

298500.00 358200.00

[5' Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:
Denumirea operatorului

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Casabella Grou

Rosivid Construct
DATACONS SERVICE
RENECONS

SECRIERU PRIM
SRL Euroros Grun"



(lnformarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de

lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. l3l din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de a;teptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatl a contractului
este mai micf, decdt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
orivind achizitiile publice

X 6 zile in cazul transmiterii comunicirii prin
miiloace electronice si/sau fax n
n 1l zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare decdt pragurile
prevdzute Iaart.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

n 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax r
n 16 zile in cazul netransmiterii comurucartt
orin miiloace electronice si/sau fax n

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

1 7. Contractul de achizilie I aco rd ul-cad ru incheiat:

[8. Informa{ia privind achizi(ii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul tn care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au.fost aplicate criterii de durabilitatelt

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinder
ea:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere

Cu capital
striin

Numflrul
gi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod
cPv

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al

contractului./ac
ordului-cadrufErI TVA inclusiv

TVA

CASABELLA
GROUP SRL

Cu capital
autohton

13

06.09.202
2

4520000
0-9

298500.00 358200.00 3r.r2.2022

@A/NU)
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):
(indicafi suma cu TVAI

Codul CPV al lotuluiAoturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotulAoturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut

Costul cel mai scdzul

n

!



Cel mai bun raport calitate-prel n

Cel mai bun raport calitate-cost a

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru tncheierea
contractului/contactelor indicate afost respectat (exceptfrnd cazurile prevdzute de art, 32 alin. (3) al Legii nr.
I3I din 3 ialic 2015 privind achiziliile publice ), precum Ei cd in cazul depunerii contestaliilor qi/sau
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate gi solu(ionata

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii confi.rmd corectitudinea desJdgurdrii procedurii
de achiailie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevedefilor legale tn vigoare.

Conductrto rrpnrului de lucypentru achizi{ii:

4lunou , A
(Nume, Prerulrne)
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DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice {
de incheiere a acordului-cadru D
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr.6 din 06.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantd:

3. Clarificlri privind documentalia de atribuire:

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

Denumiiea ailtofitltii contfactahte Primdria comunei V[deni
Localitate Comuna V[deni. satul Vddeni
IDNO 1007601001 I  12
Adresa Satul Vddeni. raionul Soroca. MD-3047
Nufiir,de.telefo'n 023049325
Numir de fax 023049325
E-mail,tifiGial primvadeni. sor@mail.ru
adFesa,de.inte*het
Peisoana-de ao'fitaCt (iine, fienun4..'.t'elffix7, e'
mail) ,, .,,,, ' : ,. 

' :::: r' ' ' rrr:..:
Dobrovolschi Iurie, 023049238,
orimvadeni.sor(Email.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate r/Cererea ofertelor de preluri nlicitalie deschisi
rAltele: flndicafrl

Piocedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr:
Ti'[ut,..,, obieaaului contteCtlui deii',achihl$Iel,
aCordUlui.cad,tu ,:: ::: , ' ':

Bunuri ! Servioii n Lucriri n

Obiectul achidtiei Produse alimentare

Cod CPV 1 5800000-6
E1nuil9iea mltdVului/iemeidui rpfi+ihd-: alCgerea
pro-cedurii i de, ntribute (fi-:..'cs,?u1, ap-iCd/ii altot
ii6ca'dur:i deitlt, tiaitafr'a'dbschisd) ',,,:,,,

P.,rocbduia de atiibuire, (ie.'-ua indjpq flii:,:;bad
' pb r t alul u !1 gui e r n qm e iiA l wwi::fu t bni iib r' :' goi. m d.t

Nr: 21062016
Link-ul: ocds-b3wdp 1 -MD- 1 6609 167 9 | 53 I
Data publicrrii: 19 .08.2022

Platforma de achizitii publice utilizatil { achizitii.md; r e-licitatie.md; r yptender.md
n D a  r N u

.r f OC eU U f a a I(rSI:rlIlCl US a m::p f all $,r Ue,_-ae_.trU.r,,!4

publiC'Ca,autdtitiicont tantC.,',-,,,.,,,,
Link-ul citre planul de achizilii publice publicat:

Anun! de intenlie publicat in BAP (dupd cai) Data:
Link-ul:

TChniCi 9i inStrumente, specifi ce de at'i.ibuire
(dupa caz)

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizitie nlicitatie
electronici nCatalos electronic

Sursade finantare rlBuget de stal; nBuget CNAM; nBuget CNAS; rSurse
externe; nAlte surse: flndicafrl

Valoarea estimatl (ei, fird TVA) 65720



Datt;Soliaitiiii:darifi Ci,rilor 24.08.2022
Denumiiea obdtatonulUi ecohomic
Exouneieasuccintfi:,a's licitirii, e. Iaiificare Care este sraficul de livrare
Ex[-nerCa sue$-a.r.5Sp,unStlni Termenii 9i condiliile de livrare sAnt indicate inp. 12 al

anuntului de oarticioare
Data transmitCiii 24.08.2022

4. Modificdri operate in documentalia de atribuire:

(Se va completa tn cazul tn care aufost operate modi/icdri)

6. Informa$i privind ofertele depuse 9i documentele de calificare 9i aferente DUAE prezentate
de citre operatorii economici:

Rezumatul modifi cirilor
Pdblig?, in iB, lte mijloac'Clor do iil{o fmal.e
(auDo cazl

pndicap sursa utilizatd gi data publicdriil

:Tefmenlidti de depunei:i gi:.deschidei,e .a
oferteior prelungit (dupd caz)

[Indicafi numdrul de zileJ

5. Pini la termenul-limiti (data 27 august2022rora 15:00), au depus oferta 1 ofertant:

Nri Denumirea of'Crato'iului eCohomic ID.NO ,'A3oci4!ii/ ,
administiatorii

1. SRL Baeuette 101460003774r Curdova Svetlana

Denumiredoaument
DCnumiteai:ODeiatorului economic

SRL Baguette Operator economic
2

Operator economic
J

Operator economic
n

, 1 . 1,-,. ,D nme'nGle. cercqnstitiriC ofprta
/Se y a-aans m;o'6, 6i,,/ii etz bhlaL;'.ie pre z ent at, i' i. c or eibunde)

Piopuneiea tehnicb ptezentat

Propunerea finanCiarb prezentat
DUAE prezentat

Garanlia pentru ofeftA
(diPd;eAi),":, ' '

,rr::r r ,t.,,:t;,, DOCUm-ehtettde
S e ia c onsmaa bi ii :',:pr e zen:tat, nabi eiiat; nu aoresbunde

Decizie de inregistrare a
intrebrinderiT,Extiai,

prezentat

Declaralie piivind
valabi I iiatea oferte i,
anexa nt;8,fu cumentatia
standard

prezentat

Certifie'at-de efecfu are,.,.,,
sistematicl a pldlii
i mpozitelor.Coniributii lor

ptezerfiat

Certificate de calitate
$iAau certificate de
conformitate - tentrn
toate tiourile de nroduse

prezenlal

Aut0ri2aJia,safiitar-'', ::

veterinard de funclionare
a depoiiteior 9i
incbperilor de plstrare a
produselor de origine
animald Si noh-a[imal[ :

prezerfiat

2



;+ulodzatie s il :!
Veteiinartde.-:ii'r r:r
hanseoftrsi S6fti,,

ptezerrtal

RechiZite,bane ar.b prezentat

(Informafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din

documentafia de atribuire fi se va consemna prin: prexentat, neprexentat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu torespundecerinlelor de calfficare))

* in cazul utilizdrii licitofiei electronice se vo indica preful oferteifinale
(Informafia privind "Corespundereo cu cerinlele de calfficore" 5i "Corespunderea cu specificafiile
tehnice" , se va consemna prin: ,,+" tn cazul corespunderii $i prin ,,-" tlt cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritili sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerinlele stabilite in {ocumentalia de atribuire (inclusiv justificarea prelului anormal de
scizut) s-a solicitat:

7. Informalia privind corespunderea ofertelor cu cerinlele solicitate:

DehuiiiiFea
. -,.tOtului..,r.

'Dehumi'iea
oper-aloiulqi
:. economie,irr

,-P, ilIdf#pi
|.1(f&tTv 

x'.
e-ntitater$i
,:ffitatC'rdC,.;:

tt:::::::t ::: i :9. . r, ir.,:, ' ::r:.: ' ::1

,,:rtmasUr,A,.,:,

'.Coreq,,ryundCrea
,,cu cciintele de
, calificare

ri6Spund.C
c$rspe'-ifictFile
,,.r: tbhniCe: :,1,.,.

Lot 1 SRL Basuette 3883"50 3883.50 + +
Lot2 SRL Basuette t3537,80 13537,80 -1- 1-

Lot 3 SRL Basuette 7295.55 7295.55 + -r

Lot 4 SRL Baeuette s2t2.50 5212.50 T T

Lot 5 SRL Bazuette 6975,45 6975,45 T T

Lot 6 SRL Baeuette 8836.1 1 8836.1 I T T

LotT SRL Bazuette 26176.30 26176,30 'r T

,--:,D'hta-.,
aolicitn-ii

Operatorul economic ,::Rezmatut iI$0unSulti opr?ratoidni
,', ...' i eCOnOmlQ r::1:r:1r ' : ' '

9. Ofertan$i respingi/descalificafi:

I)enumirea oneratorului economic Motivul resninserii/descalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot u
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile {
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot,fi atribuite aceluiagi ofertant: [IndicafiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe'loturi:
, , . i .1

11. Criteriul de atribuire aplicat: ''l

Prelul cel mai scdzut {
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre! tr
Cel mai bun raport calitate-cost n

/ ?  7  ^  ^  7  |  7  , ,  1(In cazul tn care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate fi denumirea loturilor aferente)

3



12. Informa{ia 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)

13. Reevaluarea ofertelort

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile opeiaiC

14' itt ur-" examiniri, evaluirii $i comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire
s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic I Total

Denumire factorul I Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

Denumirea
lotului

Denumirea
opeiatorului

economic

cthri@isi
,lunitttede
,,r.1.,6;lit.t1.'1.

Preful unitar,
(hre rvL; : P,,,r€!ulr!ot{l

(fnid TvA)
Pretul total

(inclusiv TVA)

Lotul I
Produse
cerealiere

S.R.L.
Baguette

lei 3883,50 3883,50 4660,00

Lotul
Produse
origine
animali

2
de

S.R.L.
Baguette

lei 13537,90 13537,90 16245,00

Lotul
Produse
origine
animali,
de pasire

3
de

carne

S.R.L.
Baguette

lei 7295,55 7295,55 8755,00

Lotul 4
Produse de
origine
animall, oui

S.R.L.
Baguette

lei 5212,50 5212,50 6250,00

Lotul 5 Pegte S.R.L.
Baquette

lei 6975,45 6975,45 8370,00

Lotul 6
Diverse
produse
alimentare

S.R.L.
Baguette

lei 8836,11 8836,11 10328,00

Lotul 7
Legume

S.R.L.
Basuette

lei 26176,30 26176,30 28275,00

x x x x 71917.21 82883.00



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

Den u'm irea.=o'F$o iulu i
economlc

Data transmiterii Modalitatea de transmitCre

S.R.L. Basuette 05.09.2022 SIA RSAP

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.7l alin. lit

Argumentare:

(Informarea operatorilor economici implicafi in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizi.fri se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3I al Legii nr. l3I din 3 iulie
2015 privind achizi,frile publice)

(Selectafi termenul de agteptare respectqt. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. l3I din 3
iulie 2015 privind achizifiile publice, inclusiv a termenelor de ageptare, se efectueazd tn conformitate
cu prevederile TITLULUI U Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

17. Contractuldeachizifie/acordul-cadruincheiat:

18. Informalia privind achizilii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar
tn cazul tn care Ia procedura de achizifie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate gi s-a tncheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achizitii publice durabile (achizitii I NU

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

In cantl in care valoarea estimati a contractului este
mai micd decdt pragurile previzute la art.2 alin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

",1 6 zile in cazul transmiterii comunicirii prin
miiloace electronice si/sau fax n
! 11 zile in cazul netransmiterii comunic[rii prin
miiloace electronice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este
egali sau mai mare dec6t pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

n 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice Si/sau fax n
Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice Si/sau fax I

en'irmirea,
opeiCtqului

economic'

tflnuet*
1 ,. Cu:Capita '

autohlon/'-
Cu capital

m'ix1/asocieie/,
,...Gu4pital .

sti{in

NumI l
9i d4

-,,cont1agtufui/ ,
aeordului.tadru

Cod CPV

Valoarea contractului -lfermen
' d e

valabititat
eal'

contractul
ui/acordul
ui-cadru

S.R.L.
BAGUETTE 30 05.09.202215800000-6 71917,2182883,0030.12.2022



v€rzix

Valoarea de achizilie cu TVA din contracV contracte a
lotuluilloturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): fiiiiiir suma cu rvAj

;Jlll"1-ttYr;f .t;tutuvtoturilorpentrucareaufostaplicatecriterii

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

Prelul cel mai scdzut n

Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raport calitate-prel n

Cel mai bun raport calitate-cost a

Prin prezentu dare de seamd, grapul de lucru declard cd termenal de afleptare pentru incheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (excepfind cazurile prevdzute de art.32 ulin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziPile publice ), precum $ cd in cazul depunerii contestafiilor $/saa
recepPondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate $. soluponate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucra pentra achizitrii con/irmd corectitudinea desfdgurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentra care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi(ii:

Dobrovolschi Veaceslav_
(Nume, Prenume)
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

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

Nr.        1___din          06.09.2022.    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria Cojușna   
Localitate s.Cojușna  
IDNO 1010601000025  
Adresa s.Cojușna  
Număr de telefon 023742406  
Număr de fax 023742238  
E-mail oficial  primariacojusna@gmail.com  
Adresa de internet Cojusna.md  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Crăciun Igor, tel 069988847 
primariacojusna@gmail.com 

 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: ocds-b3wdp1-MD-1660720623035 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Achiziționarea lucrărilor de extindere a 
rețelelor exterioare de canalizare și reabilitarea 
stației de pompare locală din satul Cojușna,  
r-nul Strășeni 

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

S-a aplicat 
COP 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1660720623035 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21061764/ 
Data publicării: 17.08.2022 

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://cojusna.md/programe-de-activitate/ 
http://cojusna.md/wp-
content/uploads/2020/08/Plan-de-
achizi%C8%9Bii.pdf 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: Data publicării: 17.08.2022 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21061764/ 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660720623035
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660720623035
http://cojusna.md/programe-de-activitate/
http://cojusna.md/wp-content/uploads/2020/08/Plan-de-achizi%C8%9Bii.pdf
http://cojusna.md/wp-content/uploads/2020/08/Plan-de-achizi%C8%9Bii.pdf
http://cojusna.md/wp-content/uploads/2020/08/Plan-de-achizi%C8%9Bii.pdf
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Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 
□Surse externe; □Alte surse: Buget local 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 925 000,11 MDL 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  17.08.2022, 18.08.2022, 19.08.2022, 22.08.2022, 
23.08.2022 

Denumirea operatorului economic ----------- 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Concretizări referitoare la documentația standard, 
certificate de conformitate, certificate ISO, garanția 
pentru ofertă și bună execuție, și dacă sunt necesare 
careva lucrări de proiectare 

Expunerea succintă a răspunsului  Lămurire referitoare la documentația standard, 
certificate de conformitate, certificate ISO, garanția 
pentru ofertă și bună execuție depusă la contul 
autorității contractante, nu sunt necesare de 
efectuat conform caietului de sarcini careva lucrări 
de proiectare. 

Data transmiterii 18.08.2022, 19.08.2022, 20.08.2022, 22.08.2022, 
23.08.2022 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită ( data 01.09.2022, ora 10:08), au depus oferta 1 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SC Luxconsistem SA 1005600055734 Capșa Grigore-
administrator 

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

operatorii economici: 

 

Denumire document 

 
 

Denumirea operatorului economic 
 
 

SC Luxconsistem SA 
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Propunerea tehnică prezentat 

Propunerea financiară prezentat 

DUAE prezentat 

Garanția pentru ofertă 
prezentat 

(după caz) 
Documente de calificare 

 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 
    
DUAE 
 prezentat 

Date generale despre ofertant 
(inclusiv rechizite bancare) 

prezentat 

  
  

Certificat de înregistrare a 
întreprinderii prezentat 

Certificate de atribuire a 
contului bancar prezentat 

Cerere de participare(anexa nr. 
7 la Documentația standard) prezentat 

Extras din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice (3 luni 
maxim de la data emiterii 
acestuia) 
 

prezentat 

Avizul Agenția de 
Supraveghere Tehnică (anexa 
nr. 22 la documentația de 
concurs) 

prezentat 

Declarație de neîncadrare în 
siatuațiile ce determină 
excluderea de la procedura de 
atribuire, ce vin în aplicarea 
art. 18 din Legea nr. 131 din 
03.07.2015, 

prezentat 
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Formularul de deviz(anexa nr. 
23 prezentat 

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

prezentat 

Declarația privind conduita 
etică și neimplicarea în practici 
frauduloase și de corupere, 

prezentat 

Certificat privind lipsa sau 
existenta restanțelor la bugetul 
public național,  eliberat de 
către Serviciul Fiscal de Stat 

prezentat 

Bilanțul contabil / ultimul 
raport financiar, înregistrat la 
Biroul Național de Statistică 

prezentat 

Oferta prezentat 

Garanţia pentru ofertă 2 % sau 
garanția bancară prin transfer 
(anexa nr. 9 la documentația 
de concurs) 

prezentat 

Certificate de conformitate 
pentru material de baza prezentat 

- Declarație privind experiența 
similară.  
(anexa nr. 12 la 
documentația de concurs) 
 

prezentat 

Declarație privind lista 
principalelor lucrări executate 
în ultimii 5 ani de activitate.  
(anexa nr. 13 la 
documentația de concurs) 
 

prezentat 
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Declaratie privind personalul 
de specialitate propus pentru 
implementarea contractului - 
angajați la momentul depunerii 
ofertei, (anexele nr. 15 și nr. 
21 la documentația de 
concurs), 
 

prezentat 

Declarație privind dotările 
specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului 
(anexele nr. 14 și nr. 20 la 
documentația de concurs) 
 

prezentat 

Graficul calendaristic de 
execuţie  a lucrărilor, cu 
reprezentarea grafică a 
consecutivității tehnologice, 
termenii de execuție a 
lucrărilor și valorificarea 
mijloacelor financiare, (anexa 
nr. 10 la documentația de 
concurs) 
 

prezentat 

Informații privind asocierea 
(anexele nr. 17 și nr. 18 la 
documentația de concurs) 

prezentat 

Documente prin care se 
demonstrează că operatorul 
economic are acces la 
laboratoare de încercări şi teste 
a lucrărilor și materialelor ce 
vor fi utilizate, în conformitate 
cu natura şi specificul 
lucrărilor ce fac obiectul 
viitorului contract. 

prezentat 

Manualul calitaţii prezentat 

Certificate ISO 14001; ISO 
9001;  ISO 45001; prezentat 

Declarație, referitor la perioada 
de garanție a lucrarilor 
 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespund
erea cu 
cerințele de 
calificare 

Corespund
erea cu 

specificațiil
e tehnice 

Achiziționarea 
lucrărilor de 
extindere a 
rețelelor 
exterioare de 
canalizare și 
reabilitarea 
stației de 
pompare locală 
din satul 
Cojușna,  
r-nul Strășeni 

 

SC 

Luxconsistem 

SA 

1 502 915,54 
MDL 

Conform 
caietului 
de sarcini 

Corespunde 
+ 

Corespunde 
+ 

 
 

 

* 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  □       
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Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate 
și unitate 

de măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Achiziționarea 
lucrărilor de 
extindere a 
rețelelor 
exterioare de 
canalizare și 
reabilitarea 
stației de 
pompare locală 
din satul 
Cojușna,  
r-nul Strășeni 

SC 

Luxconsistem 

SA 

 
Conform 
caietului 
de sarcini 

 
1 502 915,54 
MDL 

 
1 502 915,54 
MDL 

 
1 803 498,65  
MDL 
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Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

S.C. Luxconsistem SA  05.09.2022 e-mail 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întrepri
nderea: 

Cu 
capital 
autohto

n/ 
Cu 

capital 
mixt/as
ociere/ 

Cu 
capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului
/ acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitat

e al 
contractul
ui/acordul
ui-cadru 

fără TVA inclusiv TVA 

SC 

Luxconsiste

m SA 

 
SA Nr. 63 din 

06.09.2022 
45200000

-9 
1 502 915,54 

MDL 
1 803 498,65  

MDL 
31.12.202

2 

 

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
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18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul 
în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

 
 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 









p+ ^ ^ ,. 24,-p4REA DE sEAMA
OJ de atribrt{ffintractului de achizi{ii publice

Nr.6 Din 07 septembrie2022.

Date cu privire la autoritatea contractantl:

Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autoritlfii contractante Centrul Municipal de Plasament qi Reabilitare
a Copiilor de Vdrstd Frasedd

Localitate Chisindu bd.Cuza Yodd 2914

IDNO 100760101 1353

Adresa Bd.Cuza Yodd29l4
Numlr de telefon (022) 7 66 -68 8 dir,cont. 7 7 4 -7 1 1 .sl dier,7 7 -46 -9 6

Num5r de fax (022) 000-646 fax
E-mail Email : casapentru copii@gmail. com
Persoana de contact Pisariuc Maria tel: 061021110

casaDentrucooii@email. com

Tipul nrocedurii de atribuire anlicate /
Tipul obiectului contractului de
achizitie/acordu lui-cadru

Bunuri M Servicii n Lucriri n

Obiectul de achizitre Diverse oroduse alimentare
Cod CPV I 5800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerii procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd sau cererea ofertelor de pre{uri)
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul
procedurii de atribuir e)

Nr: de pe platforma 21061560
Link-ul:MTender
ocds-b3wdpl -MD-1 6603 1 1 87 4546

Data si ora deschiderii ofertelor Data: 26.08.2022 | Ora: 10:00
Anun{ de intenfie publicat in BAP Nur Dar

Data:
Link-ul:

Anun{ de participare publicat in BAP/
Invita{ia de participare transmisl

Nr: 21061560

Link-ul: MTender ID
ocds-b3wdpl -MD-i 6603 1 I 87 4546
Data publicdrii/
transmiterii:

Tehnici Ei instrumente specifice de
atribuire

Nun acord-cadrur sistem dinamic de

achizilien licitalie electronicd V catalo g

electronicr
Sursa de finan{are Buget de stat M

Buget CNAM n
Buget CNAS r
Surse externe n
Alte surse:

Valoarea estimatl (lei, /drd TVA) 180700.00 lei

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



Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare
SC "VILLA PRODOTTI" S.R.L. 18.08.2022

SRL ECO BIO GRUP 26.08.2022
Dorianis & Co SRL 19.08.2022
Delmix Prim SRL 25.08.2022

Data solicitlrii clarificlrilor
Denumirea oneratorului economic
Expunerea succinti a rezumatului
demersului
Data transmiterii
Rlspunsul la demers Exounerea succintf, a r[sounsului:
Contestarea docurnentatiei de atribuire Nun lDan

/ Clarificlri privind documenta{ia de atribuire:
(Se va completa tn cctzul in care au fost solicitate clariJicdri)

Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:
(Se va completa in cazul tn care au fost operate modificdri)

Pf,ni la termenul-limitl (data 26.08.2022, ora 10:00 )o au fost depuse oferte:

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 29.08.2022 ora 11:06.
Oferte intdrziate (dupd caz):

Denumirea operatorilor
economrcr

Data, ora prezentlrii Notificlri privind
restituirea ofertelor

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

Indicaji sursa utilizatd qi data publicdrii

Transmise operatorilor economici
inresistrati

Data:

Termen-limitl de depunere qi deschidere
a ofertelor prelungit

Nu fl
Dan Cu zile

Denumirea operatorilor
economici

IDNO Asociaf ii/ad min istratorii

SC "VILLA PRODOTTI'' S.R.L. 1016600007719 Alexei Aerici
SRL ECOBIO GRUP 1010609003033 Andrei Ferfetschii
Delmix Prim SRL 1010600031257 Dilan Galina
Dorianis & Co SRL 1003601001929 Busa Andrei

Documentele ce constituie oferta:
Denumirea operatorilor

economici
Propunerea

tehnicl
Propunerea
financiarl

DUAE Garanfia
pentru ofertl

(dupd caz)

SC "VILLA
PRODOTTI" S.R.L.

+ + T +

SRL ECOBIO GRUP + + -T +
Delmix Prim SRL + + -r -r

Dorianis & Co SRL + + T +



Constatiri/Comentarii (dup d c az) :

Modalitatea de evaluare:

Pentru mai rnulte loturi curnulate Pentru toate loturile n

Alte limitSri privind numdrul de
loturi care pot fi atribuite aceluiagi
ofertant
Justificarea deciziei de a nu atribui
contractul pe loturi

Criteriul de atribuire aplicat:

Informafia privind ofertele depuse:

Criteriul aplicat *Denumirea qi numlrul lotului (aceastd rubrica se va
completa tn cazul tn care in cadrul procedurii de atribuire
sunf aplicate mai multe criterii de atribuire)

prplul cel mai scdzut

V
costul cel mai scdzut
tr

cel mai bun raport calitate-pre!
n
cel mai bun raport calitate-cost
tr

Denumirea lotului

ECOBIO
GRUP SRL

Dorianis &
Co SRL

PA Oua dietice 12s00.00 15500.00

Produse alimentare 23 800. I 9

Produse alimentare 22179.04

Produse alimentare 9536.08

Produse alimentare 1326.58

Produse alimentare

Produse alimentare 382s.00

Produse alimentare 265s0.00

Produse alimentare 24390.00

Delmix
SRL

O

Q



(Informaria privind corespunderea oE cu specificuriire tehnice se va indica prin: ,,+" i:n cazut corespunucrtt tt

prin ,,-" in cazul necorespunderii)

constatlri/comentar ii (se completeazd in cazul rn care specificaliile tehnice ale unui oE nu corespund

cerinlelor stabilite in dorr*urta1ia de atribuire, cu expunerea neconformitdlii)

*Informafiaprivindfactoriideevaluareseprezintlastfel:

(se va completa tabelul de maiios pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor" cel mai bun

raport caliiate-prel sau cel mai bun raport calitate-cost)

*Informafiaprivindrezultatelelicita{ieiele,ctronice:
(Se va completa tabelul de ntai jos in ca'zul aplicdrii licitaliei electronice)

.

Denumirea oPeratorului economtc

Lotul i
Runda 1 Runda n

Pre{ul fflrfl TVA/noile
valori

Pre{ul f[rI TVA
/noile valori

rii criteriilor de atribuire

pentru elucidarea unor neclarit[{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei-qi/sau

operatorurui economic (inclusiv justificarea pre{urui anormar de sclzut) cerin{eror stabilite in

documenta{ia de atribuire s-a solicitat:

corespunderea operatorului economic crasat pe primul roc cu cerin{ere stabilite in documenta{ia de

atribuire:
Data solicit[rii documentelor confirmative:

Data prezentdrii documentelor confirmalwe: :
,nrrnrirpq .,'r""o*n"o eleclia qi-calificarea oE

Produse alimentare

Produse alimentare

" in cazul. coresPuntlerii ;i

Punctajul calculatValoarea din ofert[Denumirea factorului de evaluare qi

ponderea fiecirui factor

rului economic 'se va indica
ajul total perDenumirea lotului

Factorul 1

Pre{ul ofertei f[rI
TVA/Punctajul

acumulat

Denumirea oPeratorului
economlc

Denumirea lotului

Rflspunsul oPeratoruluiData transmiteriiDocumentul
;i/sau

informa{ia
solicitatl

Operatorul
economic

Denumirea oPerato rului
economic .r"ttt* rJoicumentatiei de atribuire (inclusiv DUAE
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Villa Prodotti SRL SRL
t0 T + -t- + + T -r + +

ll + + + + + T T + T

Dorianis & Co SRL t2 + + + + + T + + +

Delmix Prim SRL

) + -.|- + + + -r -r .T T

4 + + + + T + + 'r +
5 + + + + + + + T +
6 + + + + -r + + -r +
7 + T .T + -r + + -r +
8 T -l' T + T + + + .L

13 T -r -r + -r + + + +

ECOBIO Grup SRL I T -T -T T -r + + .T 'r

Ofertanf ii respinsi/d escalifi caf i :

Denumirea operatorului economici
Delmix Prim SRL

Motivul res ii/descalificirii
Lot nr.3 si nr.9 urr exaserat de mari

Not[* In cazul tn care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns
stabilite in documentalia de otribuire, grupul de lucru va completa corespunzdtor un tabel
de la pcL 14.

in urma examin[ri si evalulrii ofertelor depuse in cadrul proceduri de atribuire,
in baza deciziei grupului de lucru din 29.08. 2022 s-a decis atribuirea contractului
public[/acordului-cadru :

cu cerinlele
identic celui

de achizi{ir

Denumirea lotului Operatorul
economic desemnat

c$tigltor

Cantitatea Preful
unitar
f[rtr
TVA

Pre{ul total
flri TVA

Pre{ul tota
cu TVA

Lot nr. 10

Villa Prodotti SRL
I 26550.00 31860.00

Lot nr. 11 I 24390.00 29268,00

Lotnr. I ECOBIO Grup SRL I 12500.00 1s000.00
Lot nr. 12 Dorianis & Co SRL I I16s0.00 12s82.00

Lotnr.2
X
g r/.(\ v)

-
L

I 23800.r9 2s862.90

Lotm.4 I 22179.04 24603.60

Lot nr.5 1 9s36.08 I 1290.10

Lot nr.6 I 1326.s8 1591.90



Lot nr.7 I 4900.00 s880.00

Lot nr.8 I 382s.00 4131.00

Lot nr.13 I 8916.67 10700.00

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii:

Denumirea operatorului
economtc

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Villa Prodotti SRL 30.08.2022 villaprodotti@mai l. ru

Delmix Prim SRL 30.08.2022 delmixprimsrl@rnai Lru
Dorianis & Co SRL 30.08.2022 dorianisco@gmail.com
ECOBIO Gruo SRL 30.08.2022 feder-79@mail.ru

NotI* Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului
de lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3t at Legii nr, l3l din 3' iutie
2015 privind achiziliile publice.
Grupul de lucru a respectat termenul de aqteptarepentru incheierea contractului dplarc/pefl[ru e contractutur oe:

In cazul in care valoarea estimat[ a
contractului este mai micl decfit pragurile
prevlzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131
din 3 iulie 2015 privind achizifiile publice

trl'6 zile in cazul transmiterii comunictrrii
prin miiloace electronice si/sau fax
! l1 zile in cazul netransmiterii
comuniclrii prin mijloace electronice qi/sau
fax

In cazul in care valoarea estimati a
contractului este egall sau mai mare decflt
pragurile prevlzute la art.2 alin. (3) al Legii
nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achizifiite
publice

! 1l zile in cazul transmiterii comuniclrii
prin mi.jloace electronice si/sau fax
n l6 zile in cazul netransmiterii
comuniclrii prin mijloace electronice qi/sau
fax

Not[* Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. ]31 din 03.07.2016, inclusiv a termenelor de
a;teptare, se efectueazd in conformitate cu prevederile TITL(ILUI IV Capitotut I (Catcularea
Termenului) al Codului Civil, Ei implicit, art. 261 (l), 264 e) qi 265.
Contractele de achizifie incheiate:

Anularea procedurii de achizi{ie publicd:
In temeiul art. 71 alin. lit

Denumirea
operatorului

CCbnomic, (IDNO)

Numlrul

'onl;l.'",
.,, l, Data
conxlctul Cod CPV

Valoarea contractului Termen
ul de

valabilit
ate a

contract
ului

flrl TVA cu TVA

I Villa Prodotti SRL Nr. 31 06.09.2022 1 s800000-6 s0940.00 61128.00 31.12.2022
!.,

2 Delmix Prim SRL Nr.32 06.09.2022 I s800000-6 74483.58 840s9.s0 31.12.2022

J Dorianis & Co SRL Nr. 30 06.09.2022 1 s 800000-6 1 1650.00 12582.00 31.122022

A ECOBIO Grup SRL Nr.33 06.09.2022 I s800000-6 12500.00 r5000.00 31.12.2022



Argumentare:
Prin

"r::::::r!\r:::,:::!:,::i:!*o.*.afost 

yly.gctut (glceptdnd cazurite prevdiute de urt. 32 atin. (3) at

aceostea au fost examinate ;i solulionate.

!:::::::":: !:::_,!: t:::d' gruput de tucru pentra,achizitii confirmd corectitudinea deffisurdriiprocedurii de achizilie,fapt pentru care poartd vederilor legale tn vigoare.

Conductrtorul grupului de lucru pentru achizitii: ria JECHIU

$.ffi:':r4"
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice 

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1655383283690 din ”06” septembrie 2022 
 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova 
Localitate or. Chișinău 
IDNO 1006601000037 
Adresa Constantin Tănase, 7 
Număr de telefon (022) 26 25 36 
Număr de fax (022) 26 25 09 
E-mail oficial  cancelaria@mf.gov.md  
Adresa de internet www.mf.gov.md  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Adrian Andrievschi 
(022) 26 25 36 
adrian.andrievschi@mf.gov.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă   
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nu se aplică 
Tipul obiectului contractului de achiziție Bunuri  
Obiectul achiziției Tehnică de calcul și periferice 
Cod CPV 30120000-1 
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: ocds-b3wdp1-MD-1655383283690 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1655383283690?tab=contract-notice 
Data publicării: 16.06.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată www.achizitii.md 

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

Da 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://mf.gov.md/ro/ministerul-
finan%C8%9Belor/achizi%C8%9Biile-publice  
https://sfs.md/ro/rapoarte-pe-achizitii 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: ”04” februarie 2022 
Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/ 
files/bap/2014/bap_nr_9_1.pdf   

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  Nu se aplică 
Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 6 174 999,99 

(Ministerul Finanțelor – 4 508 333,33,  
Serviciul Fiscal de Stat – 1 666 666,66) 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu sunt. 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt. 

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

Nu  

mailto:cancelaria@mf.gov.md
http://www.mf.gov.md/
mailto:adrian.andrievschi@mf.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655383283690
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655383283690?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655383283690?tab=contract-notice
http://www.achizitii.md/
https://mf.gov.md/ro/ministerul-finan%C8%9Belor/achizi%C8%9Biile-publice
https://mf.gov.md/ro/ministerul-finan%C8%9Belor/achizi%C8%9Biile-publice
https://sfs.md/ro/rapoarte-pe-achizitii
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5. Până la termenul-limită (data ”22” iulie 2022, ora 14:00), au depus oferta 6 (șase) ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL ”BTS Pro” 1008600061565 Arcadie Topalo 
Alexandr Suvorov 

2. SRL ”Triomac” 1006606001224 Constantin Alexandru 
Malairau Sergiu 

3. SRL ”Accent Tehno” 1002600037469 Ladîghina Nina 
Savcenco Oleg 

4. SRL ”Fors-Computer” 1002600008315 Igor Iasko 
5. SRL ”Genial Invest” 1018600000851 Elena Rudenco 

6. SRL ”VEC” 1003600133162 
Voloșin Grigori 
Voloșin Nicolai 
David Veaceslav 

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
SRL  

”BTS Pro” 
SRL 

”Triomac” 
SRL  

”Genial Invest” SRL ”VEC” SRL  
”Accent Tehno” 

SRL  
”Fors-

Computer” 
Documentele ce constituie oferta 

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică Prezentat  Prezentat  Prezentat  Nu 

corespunde 
Oferta nu a 

fost 
deschisă 

Oferta nu a 
fost 

deschisă Propunerea 
financiară 

Prezentat Prezentat  Prezentat  Prezentat  

DUAE Prezentat Prezentat  Prezentat  Prezentat  
Garanția pentru 
ofertă 

Prezentat Prezentat  Prezentat  Prezentat  

Cerere de 
participare 

Prezentat Prezentat  Prezentat  Prezentat  

Declarație privind 
valabilitatea ofertei 

Prezentat Prezentat  Prezentat  Prezentat  

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

Dovada înregistrării 
persoanei juridice 

Prezentat Prezentat Prezentat Nu au fost 
solicitate 

Nu au fost 
solicitate 

Nu au fost 
solicitate 

Îndeplinirea obligaţiilor 
de plată a impozitelor, 
taxelor şi contribuţiilor 
de asigurări sociale 

Prezentat Prezentat Prezentat 

Operator economic 
înregistrat în lista 
producătorilor EEE 

Prezentat Prezentat Prezentat 

Autorizație de la 
producătorul bunului 
oferit (Pentru loturile 
nr. 1, 2 și 3) 

Prezentat Prezentat Nu se aplică 

Demonstrarea 
conformității bunurilor 
ofertate  
(Pentru loturile nr. 1, 2, 
3 și 4) 

Prezentat Prezentat Nu se aplică 

Demonstrarea 
abilităților tehnice de 

Prezentat Prezentat Prezentat 
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deservire a bunurilor 
oferite, pentru perioada 
de garanție 
 (Pentru loturile nr. 1, 
2, 3, 6 și 7) 

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 

Pentru Serviciul Fiscal de Stat (c.f. 1006601001182) 
Laptop 
business / 
ultraportabil 

SRL ”BTS Pro” 1 357 000,00 100 bucăți + + 
SRL ”Accent Tehno” 1 357 333,33 100 bucăți Nu a fost evaluată Nu a fost evaluată 
SRL ”Triomac” 1 433 000,00 100 bucăți Nu a fost evaluată Nu a fost evaluată 

Pentru Ministerul Finanțelor (c.f. 1006601000037) 
Stație de lucru 
(desktop) 

SRL ”Triomac” 2 219 500,00 130 bucăți + + 
SRL ”BTS Pro” 2 219 750,00 130 bucăți Nu a fost evaluată Nu a fost evaluată 
SRL ”Fors-Computer” 2 220 000,00 130 bucăți Nu a fost evaluată Nu a fost evaluată 
SRL ”Accent Tehno” 2 286 916,67 130 bucăți Nu a fost evaluată Nu a fost evaluată 

Notebook 
(monitor 
extern, 
docking 
station) 

SRL ”Triomac” 1 062 000,00 50 seturi + + 
SRL ”Fors-Computer” 1 119 600,00 50 seturi Nu a fost evaluată Nu a fost evaluată 
SRL ”BTS Pro” 1 120 250,00 50 seturi Nu a fost evaluată Nu a fost evaluată 

SRL ”Accent Tehno” 1 121 625,00 50 seturi Nu a fost evaluată Nu a fost evaluată 

Echipament 
de alimentare 
continuă cu 
energie 
electrică (UPS 

SRL ”Triomac” 167 700,00 130 bucăți + + 

SRL ”BTS Pro” 169 650,00 130 bucăți Nu a fost evaluată Nu a fost evaluată 

Echipament 
periferic 
(tastatură – 50 
buc, mouse – 
50 buc, mouse 
wireless – 50 
buc) 

SRL ”BTS Pro” 8 875,00 150 bucăți + + 

SRL ”Triomac” 17 250,00 150 bucăți Nu a fost evaluată Nu a fost evaluată 

SRL ”Fors-Computer” 29 496,50 150 bucăți Nu a fost evaluată Nu a fost evaluată 

Sistem audio-
video integrat 
pentru 
conferinte 
online si 
offline – 
SALA DE 
SEDINTE 

SRL ”Genial Invest” 446 250,00 1 set + + 

Sistem  
interactiv 
audio-video 
integrat 
pentru 
conferinte 
online si 
sedinte offline 
– SALA DE 
PROTOCOL 

SRL ”VEC” 74 686,00 1 set Nu a fost evaluată - 

SRL ”Genial Invest” 80 000,00 1 set + + 
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8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-
a solicitat: 

 Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

04.08.2022 SRL ”BTS Pro” 

Prezentarea documentelor obligatorii la 
evaluarea ofertei, enumerate în anunțul de 
participare în scopul evaluării 
criteriilor/cerințelor minime de selecție 
impuse privind eligibilitatea operatorului 
economic 

Informațiile solicitate au 
fost prezentate în modul 
și termenul stabilit 

04.08.2022 SRL ”Triomac” 

Prezentarea documentelor obligatorii la 
evaluarea ofertei, enumerate în anunțul de 
participare în scopul evaluării 
criteriilor/cerințelor minime de selecție 
impuse privind eligibilitatea operatorului 
economic 

Informațiile solicitate au 
fost prezentate în modul 
și termenul stabilit 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea  
operatorului economic 

Motivul respingerii/descalificării 

SRL ”VEC” Oferta prezentată pentru lotul nr. 7 nu corespunde cerințelor minime 
de calificare solicitate și anume: 
 A fost solicitat panou interactiv cu luminozitate: 400 cd/ m², 

contrast: 1200:1, timpul de viață a dispozitivului: 50 000 ore, 
2xUSB 2.0 type B, consum de energie – max. 203 Watt, dar sa 
prezentat panou interactiv cu luminozitate: 350 cd/ m², contrast 
1100:1, timpul de viață a dispozitivului: mai mult de 30 000 ore, 
fără porturi USB 2.0 type B, consum de energie – max. 300 Watt; 

 A fost solicitată USB Camera, dar a fost prezentată HD-camera 
video încorporată; 

 A fost solicitat microfon fără fir omnidirecțional cu acumulator 
incorporat (portabil), dar sa prezentat set microfoane încorporate 
în panoul interactiv; 

 A fost solicitat mini PC cu 3xUSB 3.0, dar sa prezentat 2Xusb 
3.0. 

SRL ”Triomac” Oferta prezentată pentru loturile nr. 1 și 5 nu a fost evaluată 
SRL ”BTS Pro” Oferta prezentată pentru loturile nr. 2, 3 și 4 nu a fost evaluată 
SRL ”Fors-Computer” Oferta prezentată pentru loturile nr. 2, 3 și 5 nu a fost evaluată 
SRL ”Accent Tehno” Oferta prezentată pentru loturile nr. 1, 2 și 3 nu a fost evaluată 

 
10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot.        

11. Criteriul de atribuire aplicat: Preţul cel mai scăzut și corespunderea cerințelor tehnice. 

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: 
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Atribuirea contractului de achiziție publică: 
 

Denumirea lotului  
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

Pentru Serviciul Fiscal de Stat (c.f. 1006601001182) 
Laptop business / 
ultraportabil SRL ”BTS Pro” 100 

bucăți 13 570,00 1 357 000,00 1 628 400,00 

Pentru Ministerul Finanțelor (c.f. 1006601000037) 

Stație de lucru (desktop) SRL ”Triomac” 130 
bucăți 17 073,08 2 219 500,00 2 663 400,00 

Notebook (monitor 
extern, docking station) SRL ”Triomac” 50 seturi 21 240,00 1 062 000,00 1 274 400,00 
Echipament de 
alimentare continuă cu 
energie electrică (UPS) 

SRL ”Triomac” 130 
bucăți 1 290,00 167 700,00 201 240,00 

Echipament periferic 
(tastatură – 50 buc, 
mouse – 50 buc, mouse 
wireless – 50 buc) 

SRL ”BTS Pro” 

50 
tastaturi 82,50 4 125,00 4 950,00 

50 mouse 30,00 1 500,00 1 800,00 

50 mouse 
wireless 65,00 3 250,00 3 900,00 

Sistem audio-video 
integrat pentru 
conferinte online si 
offline – SALA DE 
SEDINTE 

SRL  
”Genial Invest” 1 set 446 250,00 446 250,00 535 500,00 

Sistem  interactiv audio-
video integrat pentru 
conferinte online si 
sedinte offline – SALA 
DE PROTOCOL 

SRL  
”Genial Invest” 1 set 80 000,00 80 000,00 96 000,00 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Numărul și data transmiterii  Modalitatea de 
transmitere  

SRL ”BTS Pro” 

18/4-06-84 din ”18” august 2022 SIA RSAP, e-mail; 

SRL ”Triomac” 
SRL ”Accent Tehno” 
SRL ”Fors-Computer” 
SRL ”Genial Invest” 
SRL ”VEC” 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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  
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17. Contractele de achiziţie încheiate: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprin 
derea 

 

Numărul 
și data 

contractului 
Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractului fără TVA inclusiv 

TVA 
Pentru Serviciul Fiscal de Stat (c.f. 1006601001182) 

SRL ”BTS Pro” 
Cu 

capital 
autohton 

143 06.09.2022 30120000-1 1 357 000,00 1 628 400,00 31.12.2022 

Pentru Ministerul Finanțelor (c.f. 1006601000037) 

SRL ”Triomac” 
Cu 

capital 
autohton 

099 06.09.2022 30120000-1 3 449 200,00 4 139 040,00 31.12.2022 

SRL ”BTS Pro” 
Cu 

capital 
autohton 

100 06.09.2022 30120000-1 8 875,00 10 650,00 31.12.2022 

SRL  
”Genial Invest” 

Cu 
capital 

autohton 
101 06.09.2022 30120000-1 526 250,00 631 500,00 31.12.2022 

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi): Nu se aplică. 

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

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

 

 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:               /semnat electronic/               Dina ROȘCA 
 



DARE DE SEAMĂ

de anulare a procedurii de atribuire

nr. 21061620 din 01.09.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante IP Gimnaziul Dumitru Matcovschi
Localitate 
IDNO

Mun. Chișinău
1015620000173

Adresa
Număr de telefon

mun. Chișinău, str. G. Meniuc, 22 
0222725197

E-mail oficial 
Adresa de internet

gimnaziul. matco vschi@gmail .corn

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

Jeman Natalia, 076005978

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri nLicitație deschisă
□Altele: [Indicații

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

Bunuri □ Servicii □ Lucrări □

Lucrări de termoizolare a fațadei la IP Gimnaziul

Cod CPV
Expunerea motivului/temeiului privind

Dumitru Matcovschi
45200000-9

alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația

Procedura de atribuire (se va indica din Nr: 21061620
cadrul portalului guvernamental
www. mtender. gov. md)

Link-ul: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdpl -MD-
1660567225480

Platforma de achiziții publice utilizată
Data publicării: 16.08.2022
□ achiziții.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
□ Da □ Nu

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

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
http://gimnaziuldumitrumatcovschi.educ.md/achizitii- 
publice/

Anunț de intenție publicat în BAP (după Data:
caz)
Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire
(după caz)
Sursa de finanțare

Valoarea estimată (lei, fără TVA)

Link-ul.
□Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție nLicitație 
electronică □ Catalog electronic

□Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: [Indicați)
1 551 666.00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

1

http://gimnaziuldumitrumatcovschi.educ.md/achizitii-publice/


(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 [Indicați sursa utilizată și data publicării]
informare (după caz)
Termen-limită de depunere și deschidere a 
ofertelor prelungit (după caz)

[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-Iimită (data 30.08.2022, ora 14:00), au depus oferta 0 ofertanți:

Nr. Denumirea operatorului economic 4 * i * * 7Asociații/
administratorii

Informația privind rezultatele negocierii:

Denumirea lotului Denumirea Prețul initial Prețul în urma
operatorului 

economic
fără TVA negocierii 

fără TVA

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

(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 Denumirea Prețul ofertei Cantitate Corespunderea Corespunderea

2



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

Motivul respingerii/descalificării

economic

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot_a
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 □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

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

Punctajul calculatFactorii de evaluare Valoarea din ofertă
Denumirea operatorului econornic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

3



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 Prețul Prețul total Prețul totalDenumirea lotului can lila le si

- operatorului unitate de unitar (fără TVA) (inclusiv TVA)
economic măsură (fără TVA)

Anularea procedurii de achiziție publică: în temeiul art. 71 alin. (1) lit a).

Argumentare: nu a fost depusă nicio ofertă.

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

Denumirea operatorului economic
... •• s

Data 
transmiterii

Modalitatea de transmitere

[se specifică SIA RSAP, e-mail, 
fax, poștă, etc]

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

Numărul și data 
contractului/ acordului- 

cadru

Cod 
CPV

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/ 

acordului-cadru
Iară TVA inclusiv TVA

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

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

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

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

_______ Iașciuc Inga________
(Nume, Prenume) (Semnătura)




