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DARE DE SЕАN{Д
privind rezolutiunea contractului

de achizi{ii publice

Nr. ocds-b3rvdp 1 -MD-l 6 1 8904999 l 99-1 diп l 6.|2.202l
Dale cu privire la aulorilatea сопlrасlапrai

D е п u m i rе а а u to ri t й gii . о n tЙ" tu П.---

пI. Dal

l.S.,,Administra{ia de Stat а
Drumurilor''

LocaIitate MD 2004, muп. Chi;inйu, RMIDг{о
Adresa

щчп. Chigin5u, str. ВuсuNumйr de telefon 022 212296
Numйr de fax {l22 746249E-mail oficiaI
Adresa cle internet rvryw.asd.md

Otson Diana
реrsоапа de contact

'Црцl 
ргоссdu l,ii dc achizi

Obiectrrl achizifiei

l Vаlоаrеа estimat5 а achizitГ*,,. 
ý1 link-uI procedul.ii (r, * i"ф;jl, ,"rl,.rt

р or t а l tt lu i gчу е r п u l ) l е п l с t / ч,l rу,, п t t е п cl er. gоч. m ф

Data (datele) ;i ..f.ffi
publicйl,ilor :tnterioare iп Jurnalul Oficial a'l I

Uniunii Еurорепе privind p.oi..iui-lor"-rЙl.i
Iа qцrе sе rе 

]rrI r-\пlо n", л1.;.,:,.., lл ,-,,--,-- , 1 l

Licitalie рuЬjiсй
Lrrсrйri Се iпt.еllпеrе рffi
publice паliопаIе cu imьrйсйmiпtе rutiеrй diп
beton asfaltic iп rаiоапеlе Сйlйrа5i, Strйsепi45200000-9 

-

Г057 000J0-
Nr: ocds-b3wdp1@
Link:
https://e-
1icitatie.md l achiziliil 2З 5 3 6/lucrari-de-
intretinere-periodica-a-drumurilor-
publice-nalionale-cu-imbracaminte

уэIа9ц

Лрчl со пtrа ctu Iu i d е л chiziti./a..-.t 
"lui-cadruConf rасtu l cIe achizifi.zu.u.cffi

1 уп .n,,oie9t 
gi/sлu p1.ogr:lm fiпапtдt clin fопсluri ale

1 Lniunii ЕurоDспе
Sursa de fiпап{аrе

Data dcciziei de at.ibuffi
achizilie/ асоrtt u l u i-сасlrч
D..ru-i.ea op..
Nr. qi Ou'i
c:rdru 

l

Вuпuri п Servicii п I-u..a.i п
Nuп Da

Buget de stat п Buget CNAM п --
Br"rget CNAS п Surse ехtеrпе п
Alte suIse: [Programul pt,iviпcl
repartizarea mijloacelor fопсlului
rutier.
з 1,05.2021

ъ
.S. 1i. t.,,.%/ coci Pr im,,

щ
I)ata:09.06,2021
Гйrа ТVА: б 572 779"84



yаlоаrеа contractului
caclrrt

cle achizilie/acordului- Inclusir, TVA: 7 887 335"81

теrtпеп clc valabilitate I)Апй la f'iпаlД

Igrщsц jеjдqqц(iе

IL'. Dale ctt pl,ivire la modi/icarile песе.уttrе ct fi e.feclt.ttllcl.

i Tenrcirll jtrriclic
f Legett пr, ]3l сliп ()3.()7

qy!эi z i]ц!е рлФ | iуу.з|, |, 7 7 L
Qrqý!9lga рдq[ц_lцiiп u rmа modificйrii [llуLз gр!ц!,]
Modificarea апtеriоаrй а contractului de
а ch izi ti i ртЦЦс {щрr{tЦц ц.сдqru kltщ о q!?)
Alte iп{Ьrm atii l,еlечапtе

_J ____

r, L)e.sct,ierea aclliziIiei iпсtiпlе ;i dupci mcldificure;

Lucrбri 1а obiectrrl men[iorrat nll s-all executat, Tn rezultatrrl notificёrii пr.OЗ-03/8470 din
16.|2.2021 pгivillcl гezoltttittt"tea contгactt-lltli de апtгерrizа п1,06- |4l152 din 09,06.2021, cor-rtractr,rl
а Iilst геziliаt (copia se atзexeazi),

|"l. Dc,yc,l,icreu с,it,с:tlпt.s,lап!аlrп, c,are au.|йc,ttt llcc,e,yclt,й mrlcli/icctre а;
Ргiп ргосеsLll-r,сгЬаl пг,8 cJirl 08.12.2021 de ссlпstаtаге at luсrаrilог еlЪсtiч executate ia

obiectu[ "Lltсriгi cie irrtге{iпеrе регiоdiсй а drutnurilor publice nalionale cu ilnbrдcitminte rrrtiеrй
din beton asfaltic iп rаiоаrlеlе Сtilйга;i" StгаЕепi"" grLrpul cle luсru iп соmропеlltа: loll [)гuсес
diгесtоr acijtrnct iS "ASD''. Реtгlr J'гiЬtli ._ qel'Direclia Sigrrranta qi iпtгецiпеr:еа C'olrstгr_rc{ii RLrtiеге
IS "ASI)". Дrlrtг (-iobltlltt ;el'direc|ia tehrricй iS "ЛSП". Duпritгu Calin _- qct-serviciul
sttргаr,сghс:гс iS ";tSl),". D. (iоdогоgеа -- respolrsabil telrnic (consullant). serviciul st-tргаr,сglrегс-
IS "AS[)". G. Scllcoci - aclпlirlistгatoг SIi.l, "Solcoci РIim". а examinat la tir{a locr"rlui sitLra[ia la
obiectr,rl пrеп!iопаt ;i а colrstatat са la clata de 08. \2,202l апtгерrепоrul getreral а exectttat dоаr
lr"rсrtiгi ре Sесtоагеlе de dгum Ii_21 km 39.70 _ 40.40 (700 m.l,) si knr 41,10- 4|,15 (650 п1.1.). dаr
calitatea iicestora uгmсаzit а 1l stabilitй рriп ргеlечаrеа repetati а ргоЬеlог de lаЬогаlог. lirrAncl cont
dc сlir,сlгgеlr!сlе illtre геzultаtеlе Ьепеllсiаrului ;i сеlе ale апtrергепогttlui,

])е sесlоаrеlС clc, chr.lnt, ргсVаZtltе iп caiettrl de sагсiпi. nll atl Гоst execulate lr.rcriiri, respectiv
сhtгс bcneflciat,tltt au 1bsl inairrtatc асtе/рrосеsе-чегьаlе de rесерliе lttnarii а lucrirri[ot,cxecutate.
solicitiri de рlаtй репtru сагеv.t volutrtc. La I'el. conrisia а conslatat сё la data intocrn irii pгezetrtulr_ri

ргt_lсеs-чегЬаl ]uсгirri la olriectul mentionat пu se ехесutй,
Dc asetrlenea. conlisiit а constatat cii, ре Secloarele <.ie drurtl М5 Fгоrrtiега cu Uсrаiпа-С]гiча-

I]ritti-ChiýiIlilrr-l'iгllslэol-frontieг;t cu Uсгаiпа. krп 219"10 - 2\9,25,Itnl 221,10 - 221,tl5 (selectir,,);
Illr 22З.l0 22].50 (:l00 ш.l.): krrl 223.70 224"00 (j00 m.l.): lirn 224.10 - 224.З() (200 п1,1,) si
М5 Ггоritiега ct-t LJcгitirta-(]riva-IJйt!i-Chi9inar:-'['iгaspo1-li,or-rtiera cr.r LJсrаiпа.l<rп226.27 - 226"5()
(230 п1.1.): kllr 236.20 -- 2](l,З5 (150 nr.l.); km 237.90,238,З() (selectir.,). sLrpгaIttta рёгtii
carosabile din betor-r cle ciment ргеziпtй сlеIЪсtiuпi considerabile. саге se rnanil-estй prirr рrеZепlа
gгорiIоr sitаsiгilог claIelor de cinlent (inclusiv сгlрйtr-rriре suргаlЪlа dаlеlог). ехfЬiiегеа suргаIЪlсi
dаlсlог clin lэcton dc cinlcrlt 5i lipsa соlllrаtйгiirоsttrгilоr (tapt car:e а 1avoгizat f'cnometlr:l dc гidiсагс
а dalclclt'cle lэс'ttltl с]с citlletl1 ре perioacla de virгй). NeexecLltat,ea stratltlLti с]е rlrixtuгa asIirlticд
stabilizatй (N4AS 16)" сагс а lbst ргеr,ёzut pentrll acestc sесtоаrе, сгееаzй la nlonletrt disсопlЬгt
trallcului rutieT ;j risсuri iп ргtlсеsr-rl de asigurare а sigtlranfei circr_rlaliei n-rtiere

In acest sens, I.S, .,Administra{ia de Stat а Drumurilor" in calitate de beneficiar, irrdreptilitё in
temciul pct.12.2 dilr Cor-rtractul dc апtrерrizй пг.06- \41152 din 09,06.2021. , а notillcat
ittttгep;'etll:lt'r"li gепсгаl SItl-..Solcoci Ргiпt" despt'e геzсlluliuпеа Contractulrri de аrltгергizit пr.06-
14"152 dirl ()9.06.2()2l 

.

Se

201 5 priviпcl



AvAnd in vedere circunrstanlele descrise, i,s. ,,Administra{ia de Stat а Drumurilor''
menlioneazй сё neindeplinirea obligaliunilor asumate de сйtrе antreprenorul general cauzeaziprejudicii intreprinderii, inclusiv aceasta creeazd pericol emitent рЪпtru siguranla circulaliei
rut iere.

in acest context, i.S. ,,Administralia de Stat а Drumurilor" in calitate de beneficiar, considerй сй
este intrunitё una din condiliile irrdicate Ia pct. |2.2 din Contract, care duce 1а rezoluliunea
contractului de antreprizй пr.06-1 4ll52 din 09.0б.2021, potrivit cбreia benetlciarul poate ,oli.itu
rеzоluliuпеа contractului dасй ,,antreprenorul general nu in..p. luсrйrilе йrй а avea un motiv
justificat (...)".

WI Rеzulhrеlеехаmiпёi,rii;

In rezultatul examinйrii circumstanlelor referitoare la ехесutаrеа conhactului сlе achizilie s-a decis
rezoluliunea contractului in sumй:

:;'Jj.:l;,'

Denumire ореrаtоr economic Lчсrйri excluse, tei iociusi, ТVД
_- :iil-_,.,* ,

S,R.L.,, Solcoci Prim,,

Conducбtorul grupului de lucru:



DARE DE SEAMA

privind modificarea сопtrасtчlчi
de achizi{ii рчЬliсе/асоrdчlцi-саd rч

Nr. 11 din 05.08.2022

Date сч privire la autoritatea contractanti:

п. Date сч рriчirе la рrосеdчrа de achizilie:

пI. Date сч рriчirе la сопtrасtчl de achizilie/acordul-cadru:

IМSГ Spitalut Clinic Municipal Boli
Denumirea autoriti{ii contractante

Mun. Chiqinlu
1003600152570
str. Lomonosov 49
022-72-з|-64Numir de telefon
022-72-з|-64

E-mail oficial
Adresa de internet

Т е|: 022 -7 2 -З | - 6 4, sqrnb J9@!ццд4реrsоапа de contact
tеlеfоп, е

сеrеrеа ofertelor de рrеtчri п

Licitatie deschisй tr АД9Ц
ПроЦ.о.еdurii de achizi{ie

Reagen{i qi consumabile de laborator pentruОШф,аёhйitiеi

vаlоаrеа estimati а achizi
Nr: осds-Ь3wфl-МD-1637Щia iпйса diп cadrul

роiiйtiцuiiфмiмцппtitijww,miрhdёi,giу,,ф4l
https ://achizitii.md/ro/public/tender/2 1

18.11.2011

UпiuпП Еurорепе privind proiectul (proiectele)

la саrе se rеfеri апuпtul

ffi lrefefinla (rеfеriпфlе)
p.rЫiia.itoi anteribarb ]ln Jurпаlul OП_ciat.а|

Прч' cort."ct"l"i d* u.hi"iti./u. Вчпчriп Servicii0 _ lggtцд
ffifie/acordul_cadru se rеfеrй la
'un proiect qi/ýau рrоgrаm finan{at din fonduri ale

Nч п Dап

Sursа de fiпап{аrе Buget de stat п Вugеt CNAM п

Buget CNAS п Surse ехtеrпе п

Alte surse:

ffirё а ёontractutui de
_ лЬi-i+iдl оллrrlrrlrri_аяrlrrr

08.|2.2021

ICS Diamedix Impex SRLDепumirеа operatorului ecorromlq

iЧ.. ;i Сй сопtrасtчlui de achizi{ie/acordului-
саdrч

|20Nr:
Datai |5.|2.2021l

ffiе achizi{ie/acordului-
саdru

Fёrй ТVА: |46 772,00
Inclusiv ТVА: 158 920,56

теrmеп de valabilitate з|.l2.2022



Tipul modificflrilor Мiсаоrаrеа valorii contractului п
Маiоrаrеа yaloTii cpntractului п
йоdifiсаrеа termenului de ехесutаrе/ livrare/
prestare п
Modiгrcarea termenului de valabilitate п

Rezelierea contractului п
Altele:
Legea 131 din 03.07.2015, art. 'lб alin. 7,

subpunct 2, literele а Ь с

Сrеqtеrеа pre{ului in urmа modificirii
h]чпd caz)

Nu se aplicй

Modificarea апtеriоаrё а contractului de

achizitii publice/acordului-ca dra (фрg:gd_
Nu se aplic1

Alte informa{ii relevante

Iv. Date cu privire la modificirile necesare а fi efectuate:

v. Descrierea achizi{iei inainte 9i dupi modificare:

1. Suma totalЁ а contractului l58 920,56lei MD se mаjоrемё сu l7 92I,52lei MD.

2. Pct.3.2 se modificё 9i va avea чrmёtоrul cuprins:

''з.2. Suma totalб а prezentului Contract, inilusiv TvA, se stabileqte in lei moldoveneqti Ei

constituie 176 842,d8 lei MD (о sutё qaptezeci qi ýase mii opt sute patruzeci qi doi lei, 08 bani)

MD".
3. Specifica{ia Ьчпчrilоr се se majoreazй:

vI. Descrierea circumstan{elor care ач йсчt песеsаrй modificarea:

а) modificarea а devenit песеsаrй in urmа uпоr circumstan{e ре саrе о autoritate contractantё саrе

actioneazё cu diligentй nu ar fi putut sй le prevadб - пчmйrul de bolnavi in institu{ie пu este

fixat, acesta po"i. varia in func{ie de sezon, infec{ii, viroze, pandemie, etc, respectiv qi

пumЁrul de analize de laborator variazi in func{ie de пumйrul de bolnavi qi diagnoza

acestora1

lei

Nr.
lot

Cod СРV Dепumirеа
mirfii

Cantitatea,
unitate de
misчrй

Рrе{ йri
Tvдinclusiv

ТVА (lei)

sчmа totali
fErji ТVА,

lei

sчmа totalй
сч ТVА,lei

1 33696500_0 Авх Авх
Diluent

2 Ьuс 2,7з0,00l
2 948,40

5 460,00 5 896,80

1 33696500_0 Авх
Lysebio

2 buc 1 554,00/
| 6,78,32

3 108,00 з з56,64

1 33696500_0 Авх
Eosinofix

2 buc 2 058,00/
2222,64

4 l l6,00 4 445,28

1 33696500-0 Авх
Basolyse

2 buc 1 955,00/
2 |1|,40

з 910,00 4222,80

TOTAL, LEI х х х 1б 594,00 17 921,52

Temeiul juridic



Ь) modificarea nu afecteazё natura gепеrаlё а contractului - astfel incit se рrосчri acelaqi Ьчп la
acela9i рrе{ сч care este fixat in contract;

с) сrеgtеrеа pretului nu depёgegte |5Yо din чаlоаrеа contractului de achizilii publice/acordului-
cadru ini(ial - пu ýе depйqeste 157о din cantitatea initialй а сопtrасtчlчi.

Vп. Rezultateleexaminйrii:

in rezulИtul examinбrii necesitililor de modificare а сопtrасtчlчi de achizilie/acordului-cadrul s-a decis incheierea
acordul adilional privind majorarea contractului пr. 59 din 09.06.202l, dupi cum чrmеаzЁ:

Conducitorul grupului de lчсrч:

Ludmila Birca
(Numе, Рrепumе)

Дgеп|iа Дchizi|ii Publice: muп. Сhisiпdu, sos. Нiпсеgti, 53; tel.: 022-820-703;fac: 022-820-728;
е-mаil : Ьар@tепdеr. gov.md; www.teпder. gov. md
Дgеп|iа Nа|iопаld репtru Soluyionareo Coпtesta|iilor: muп. Сhisiпdu, bd. $tеfqп cel Мqrе si Sfdnt, l24 et. 4; tel,:022-820-
652; fш: 022-820-б5I ; e-mail: coпtestatii@aпsc.md; wwлу.апsс.md

DеПчmirе,бп;rпtоi
ёёOпошiс

Iпtrерriпdеrеа:
Сч capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
сч canital strйiп

Nr. qi data асоrdчlчi
adifional

vаlоаfёа modificйrilor
(duпД caz)

Fйrй ТVА Inclusiv
тчА

ICS Diamedix
Tmnex SRI

Cu capital strйin 1 |5.12.202| 16 594,00 11921,52

J(ftппdturа)



Anexd
la Ordinul Agenliei Achiziyii publice

nr' din

Forrnular - tip

Dare de seami privind modificarea contractului
de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr. 34 din 04.08.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractanti:

II. Date cu privire la procedura de achizitie:

III. Date cu privire la contractut de achizifie:

D enumirea autoritltii con tr actante Primdria comunei TrW. Chiqindu
Localitate Comuna Tru$eni, mun. Chi$indu
IDNO 1007 60 I 007398
Adresa Str.27 august,30
Num5r de telefon 022-59-02-36t 022-59-8 1- 1 I
Numlr de fax
E-mail contabilitateatruseni (D qmai 1. com
Adresa de internet
Persoana de contact Nedreaga Ghenadii

Procedura de atribuire aplicatl Licitatie Publicd
Nr. procedurii 1277 I 14
Data deschiderii ofertelor 23.07 .2014
Nr. BAP 54114 din 11.07 .2014
Data publicirii in BAP 11.07 .2014
Data (datele) gi referin+a (referinfele)
publicirilor anterioare in Jurnalul oficial aluniunii Europene privind proiectul
(proiectele) Ia care se referi anuntul
respectiv.

Tipul contractului de achizitie Bunuri n
Servicii I
Lucrlri x

Obiectul de achizitie, Lucrrri de repara{ie capital[ u rtrerii
Durle$ti din com. @un. Chipiniu

Cod CPV 4s233t40-2
contractul se referr la un proiect gi/sau
program finan{at din fonduri ale uniunii
Europene

Nux
Dan

Sursa de finantare
Buget de stat x
Buget CNAM n
Buget CNAS tr

I

\
\



Surse externe tr
Alte surse: findicotil

Data deciziei de atribuire a contractului 29.07 .2014
Operatorului economic ciqtigltor S.A. Edilitate
Date de contact ale operatorului economic Tel

Nr. contract de achizitie 17 128.07 .20141 fnr"egtistrat la Agen{ia achizilii
Publice cu nr. 1-5485/14 din 08.08.2014

Data contract de achizilie 28.01 .2014

Valoarea contractului de achizitie 15 685 846 lei
Termen de valabilitate pfna la finisarea lucrdrilor
Termen de executie 36 luni

Tipul modificirilor operate Micgo rarea valorii contractului
Maj orarea valorii contracfului
Modifi carea termenului de executare I llrarel
prestare tr
Modifi carea termenului de valabilitate n
Rezelierea contractului X
Altele: findicatil

Temeiul iuridic fLegea ] 3 I /20 I 5, art. art.17 , alin( 1), lit.(b).
Valoarea modific[rilor
Informa(ii privind cregterea pre{ului in
urma modificirii

fse indicd dacd se utilizeazd pre{ul actualizat
al contractului de achizi[ii publice/acordului-
cadruJ
Nu se aplicd x

Modificarea anterioarfl a contractului de
achizifie p ublici/acordului-cadru

Nux
Dan
[Dacd da, ind icali toate mod ificdrile operate
anterior $i valoarea ocestoraf

Alte informatii relevante

IV. Date cu privire la modificirile contractului de achizitie/acordului-cadru:

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dupi modificare (natura Ei amploarea lucririlor,
natura qi cantitatea sau valoarea bunurilor, natura qi amploarea serviciilor):

Lucr[ri de reoaratie capitald a strdzii Durlesti din comuna Truseni" mun.Chisindu

VI. Descrierea circumstan{elor care au ficut necesarl modificarea:

tn perioada anilor 2015 pind in prezent nu au fost alocate surse financiare penffu executarea
lucrlrilor de reparalie capital5 a str. Durleqti din com. Truqeni conform contractului de achizilie
nr.17 din 28.07.2014. ln acest context s -a constatatafr necesard Reactualizareaproiectului de

2



I

execulie pentru segmentul de drum cu lungime de 1,345 km de la intersec{ia cu drumilL4l4
pentru a respecta normele tehnologice, standartelor gi prescripliilor tehnice in vigoare.

Contractul de achizilie a suportat modificdri substanfiale, in urma reactualizdrii
proiectului de execufie, fapt ce va fi imposibil[ executarea clatzelor contractuale existente.
Pentru caru,l dat se necesiti o noui procedurd de achizilie publicS.
Grupul de lucru pt achizitii publice in temeiul art.77 alin (1), (b) al Legii nr.l31/2015 privind
achiziliile publice a hotdrit de a incheia Acord Adilional privind rezolu{iunea contractului de
achizilii nr.17 din 28.07.2014.

VII. Motivele/argumentele modificlrii contractului de achizi{ie/acordului-cadru:

- 
Contractul de achizilie a suportat modificdri substanliale, in urma reactualizdrii

proiectului de execulie, fapt ce va fi imposibil[ executarea clarzelor contractuale existente.
Penffu cazul dat se necesitd o noud procedur[ de achizigie publicd.

Grupul de lucru pt achizitii publice in temeiul art.77 alin (1), (b) al Legii nr.l3l/2015
privind achiziliile publice a hotirit de a incheia Acord Adi(ional privind rezoluliunea
contractului de achizilii nr. 1 7 din 28.07 .2014.

VIII. Rezultatele examinlrii:

in baza deciziei grupului de
publicdl acordului-cadru Nr.

lucru pentru achizilli de
3,{ din 04.08.2022

modificare a contractului de achizi\ie
a fost incheiat acordul adifional

Nr. 1 din 04.08.2022 privind:

Se rezolu{ioneazd contractul nr.l7 din 28.07.2014, inregistrat la Agen(ia Achizi{ii publice
cu nr. l-5485114 din 08.08.2014.

Conducitorul grupului de lucru:

Nedre aga Ghenadii

(I{urue, Prenume)

L.$.

Executor: R. Munteanu
Tel.:0 696-62-477
E-mail:

""to*$l,tt*oJtirs
L l- - ()em

ffib,oo?.d



T

model-rip

DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizitii publice
de incheiere a acordului_cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 0i din 08.08.2022
l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea au contractante
Localitate
IDNO
Adresa
NumIr de telefon
Numir de fax
E-mail oficiat
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
ntail

2. Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate

Tipul obiectului contractului de achizilie/
acordului-cadru

6227 50,00

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care aufost solicitate clt .ilicdri)

-
!
X

1007601 003460
la. r-nu I

025065236.069306 j ?6O6S I 8q074

Curogu Melania 0 68lBgU 4

xCererea ol-errelor de preturi lLic,ralie de*c ira.Altele: []ndi.otil

Bunuri I Servicii I Lucrdri x

drumului local din s.
45233142-6

Expunerea motivului/temeiului t irird 
"leg".e"procedurii de atribuire (in cazil apliciirii altor

Procedura de atribiire li ra indka ii, co ut
por talului guvern am ent al www. mt ender. goy. nd )

Nr: ocds-bj ir d p I -M D- I 0545 8222 j t10
L tn K-u r ,/ach rzr(l.md /ro/pLtblic/terrdev 2 | 05:'7 41
Data publicArii: 07.06.2022

Platforma de achizitii publice utilizati rr achizitii.nrd: n e-licitatie.rrrd: j )plcrrder;td
Procedura a fosl inclusi in planul de achizilii
pu blice a autoriti{ii contractante

cxDa I Nu
LrnK-ut carre ptanutde achizilii publice publicar:

Anun! de intenlie publicaiinT Ap d"Dd "*)
Tehnici 5i instrumente specifice de atribuire cAcord-cadru rsistem dinamic de achiziqEEicitatl.

electronlca lCatalogelectronic
Sursa de finanfare rBuget de srat; lBuget CNAN|-BuC; CNAS; .S,,,se

externe! -Alte swse: x Fondul ruterValoarea estimat d flei,ftrd TVA)



Data solicitirii clrrlfi cd.llo"
D" n urn i.eu o pe ra toiii u i 

"c 
o norn i c_-

Expunerea su""iniiu .itiEdiii E "iuiiId." In anunf a1i solicitat licenta de actlvitate, vd rugdrn sdclarificali deoarece acest gen de activitate nu maieste supus licen{ierii din anul 2019.

Am corectar doiGnrul InuntEData transmiterii
D ata sol ic i td ri i c I a ri fi ci rito r__-

D"oumi.ea ope.atorulri"conon icE*pune.eu"u@ Exista.vreunpr@
pentru lucrarea data? Devizul este verificaf tfe ra+tar.vrrlru ruurdrea uaa! Devtzul este verificat de catre
:::ll,::]". de .deviz? deoarece dupa resurseleobtinute, preturile nu sunt actualizate la conditiilecurente de Diatarea succin ti a rAspunsului Devizul este *rif.rt_-Data transm iteri'

Da ta so I i ci ri ri i c I a.Gc eri f o r_--

D"nq. irge_gp"ru druil "*;;i.Expunerea succirti a;x"itfii de cla;if,"a; Lupr"rentu.pro@
:::l,T:ll1i" srand_arr veche care esre abrogara(O^rdinul 176 din 05.10.2018), dorim sa va
lT""T:::. ta momenr prin ORDTNUL Nr. 69 dinv t -vr_tvz I esle aprobata a Ila Documentatie
standart prin care Autoritatile conractante initiaza
:i-d"tF:g.* proceduriie de achizirii pubtice delucran. va rugam sa actuajizati docurncntalia
corespunzator prevederilor legale

?-r'r dc r ua nzat oocu n)en tatia standardData transmiterii

4. Modificiri operate tn documentafia de atribuire:
(Se va completa in cqzul in care qu Jost operate modifrcdri)

&4Ae!!,!!nooifiG;torPubticareinBA@
Slndicayi sursa iihird sliiipub t iciry

T.ermen-limi(i ,t" dep";e"e $i d"s"hid"re;
oreftetor prelungit (dupd caz) Jhtdicali numdriMn zitel

5. PAnn la termenulJimiti (data 19.06.2022_, ora 23
Nr. ' Denumireaop*.ut-rliiGnimic

I

f<h;=---^-l{9f r4!9llcoqstruct __-
**ITlL!{in Piarra -_-
)KL f lertxon;-;-=.---s t<L Della Fona Securilate -.... _ _-

olefta _4 ofertanli:
IDNO Asocia{iil

t.l rnin i.lFo+^-t;I

2 r 021602001005 uxa lgor--=----
:MSn94!E!r!ru

+i!I:+Y3sftuarcr lj|rtitri

1ul)0u9001295
1003 607002 8034
10046000343 14

:30 ), au depus oferra 4



" Ix|lJffil',Hlli::;Tffj:,t*use si documentere de carificare qi arerente DUAE prezentate de

Denumire document Operator economic
Izvorul din Piatrd

Operator econornic
Delta Forfa
Securitate

Oferta nu a fost
deschisd pentru

evaluare,
deoarece oferta
clasatd pe locul
I dupa prel nu a

fost respinsd
sau

descalificatd gi
respectiv a fost

desemnatd

Oferta nu a fost
deschisd pentru

evaluare,
deoarece oferta

clasatd pe locul 1

dupd pre! nu a
fost respinsd sau
descalificatd qi
respectiv a fost

desemnat6
cigtigdtoare

Oferta nu a fost
deschisd pentru

evaluare, deoarece
oferta clasatd pe
locul 1 dupd pre!
nu a fost respinsd

sau descalificatd gi
respectiv a fost

desemnatd
ciqtigdtoare

Garanlia pentru oferte
(dupd caz)

Nu s-a solicitat

Oferta nu a fost
deschisd pentru

evaluare,
deoarece oferta
clasatd pe locul
1 dupd pre! nu a

fost respinsd
sau

descalificatd gi
respectiv a fost

desemnatd
ciqtigdtoare

Oferta nu a fost
deschisd pentru

evaluare,
deoarece oferta

clasati pe locul 1

dupd pre! nu a
fost respinsd sau
descalificatd Ei
respectiv a fost

desemnatd
cistigdtoare

Oferta nu a fost
deschisd pentru

evaluare, deoarece
oferta clasatd pe
locul 1 dupd prel
nu a fost respinsd

sau descalificatd qi
respectiv a fost

desemnatI
cigtigdtoare

Certificat de
inregi strare

Ultimul raport
financiar

Certificat de efectuare
sistematicd a pldlilor
impozitului.

prezentat

deconformitate a

(InJbrmalia privind denumirea documentelor prezentate se va inclica in conformitate cu cerinlele dindocumentalia de atribuire $i se va c,onsemna prin; pfezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazulcdnd documentul afost prezentat, dar nu ,orlrpu"irir:i-"yrtor de cali/icare))

Denumirea i Dffi Cantitate si torespunderea Corespu nderea

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



(fere TVA)*
Reparalia
drumului
local din
s.Prajia, rl
Floregti

SRL lzvorul din piatr.{
Oferta nu a fost
deschisa pentru

evaluare,
deoarece oferta

clasatd pe locul I
dupA pref nu a

fost respinsd sau
descalificatA $i
respectiv a fost

desemnatd

Oferta nu a fost
deschisd pentru

evaluare, deoarece
oferta clasata pe

locul I dupd prel nu
a fost respinsa sau

descalificat6 ti
respectiv a fost

des€mnatd
ci$tigAtoare

610520.64
SRL Delta Forfa
Securitate

64'1770,00

* In cazul utilizdrii licitatiei electronice se ra inclica prelul oJbrtei finale(Informayia privind " Coiespunderea,c^u cerinrere a"Laijcare,, si ,,Corespunderea 
cu speciJicariiretehnice" , tr ro rontr.no prin; ,,+" in cazul' corespur.i"rii Siprin,,_,, in cazul necoreipunrlerii)8. Pentru elucidarea unor neclaritili sau confirmarea un

;::il1";fjdli,;;n-i"o"u_"nt"1i" de atribuire ffi;::ji[#::Il;ffiffi:ffi:t*,"",i,.-
Rezmatul .ispun.utui o!*raii.ului

SRL Fratelli Const.u"t D-ocUn'entct" au fosfireze,,tite E ,taraT

SRL Delta Forga SecuritaE
Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulare I
Penhu toate loturile o x,
Alte limitdri privind num5rul de loturi care pot fi atribuite aceruiagi ofeflant: [Indicari]
Justificarea deci ziei d,e a nu atribui contractul pe loturi:

ll. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut n x
Costul cel mai scAzut tr
Cel mai bun rapon calitare-prel tr
t. et mat bun raport calitate_cost I

*:::y1:: yi i:,"o/*t p:ocecturii de atribuire sunt apticate mai mutte criterii de atribuire,tndrcq toate criteriile de atribuire aplicate Si denumirea loturitor aferentej

12. InformaJia privind factorii de evaluare aplicali:

se tor



't';'':,ruf';:;{::'::r':l:':;,,";::"W" o"'bu,," in baza *iteriitor: cet mai bun raport catitate-

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art. 71 alin. _l lit f.

*li#;::ffir',Ji:ffij,'j:':'"jiTolii.,'."t""ii au termenur de varabirirare expirar ei nu purem

15. fnformarea operatorilor ecil*.-- - ---II5I111le grupului de lucru pentru achizifii:

(InJbrmarea operatorilor economici.implicali in procedura de atribuire clespre deciziile grupului de
':;;:;::;'r:i\'i'!,',',ffoiff,!l'f,'"u t' i"'i)^'l'"i"i7|i"i'0",,," *, :t ot"r,ii-n',"ts, a* s ,,t*

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

13. Reevaluarea ofertelor:
(Se va completa tn cazul tn care ofertele aufost reevaluate repetat)

'nil"lJ,*,examindri,eva|udriiqicompardriio,"".".o"u"ou.ffi
Atribuirea contractului de achizilie publici./acordului_cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate ti
unitate de
mlsuri

Prelul unitar
(fnrn TVA)

Preful total
(fnrn TVA)

Preful total
(inclusiv TVA)

ln cazulin.care vatou."a 
"stmatalEntra"tt iui este

:i,:]:i |yl qlaeurire prevdzute la art. 2 atin. (3j
:l.i:gl' * t 3 I dinl iuri; 20 r s p.i"i"J 

"Ji,jrtir"-pu Dl lce

!.6 zile in cuzuTt.ans.Grii 
"omunicarii prin

mi.iloace electronice 9i/sau fax nDtl^rile,in.@
mUtoace electronice qi/sau fax I

16, Termenul de aSteptare pentru incheierea contractului:



trit^zttein@
qyo3ge ellqonice qi/sau fax o

;,,i:::.-,:.:_Tll netransmirerii dnrun[diii prinmijloace electroni". ql/rru i;* ot.Seleaa1'i-rerntenuldeasteptarereSpectat,CalcuIareatermenc|nr.,.',.,..*:,-
iulie Jal5.privina orni.i;iif"')uuice, inclusiv a termenelor )"!1'::-l:"'u^te.de Legea nr. i3t din 3
cu. pt'erederile TITLULUI iv Ccnitolut I /cnt.",t---^ -^11 

o;'nl':'n: se efeclueazd in conforntitale\';"f;:,i:1,,,,, rrrLurur it, copi,"t")-.1"d;;;;;;:;;'";;1,?;',1,,i,i;';:fr;:":tr:;l:,,T",;;;i::,
17. Contractul de achizilie/acord ul_cadru incheiat:

Conducltorul gmpului de lucru pentru achizitii:

" iiljl:ilj:;::":;rT'i:2:x:;:;:;;;i;:;::"i:i':i,::::') (rubrica da,d se c.mp,e,eazd cl.ar in
contract/contracr" p"nt,u lot/rot,,i;";,, 

";;:"-;;;;,Tiiili""!/f,!ij,,oidurabitini";i 
s-a incheiat

Prin prc-zentu dorc de seomd) grnrul de tul
:;::,ai:,:ti*i:i*1!;i:::",:i!.t;t"fii:;:i!,",:::,#ii:i:ii::;i:yi,:;::;:;:t:-;;::::i;;,:i:1:i,;;:,[i,),,i,i;i::::i,

:;:;:':;:";':,i;:::;:#;;:;,f::i";:1",,:::,;::#* act,izitii conrimll corctit'rtinea de,rtl;untii p,oce(tufii de ochizitie, fop

I

Denumirea
operatorului

economic

IntreprindeEa:
Cu capital
autohton/
Cu capital

rn ixt/as ocie rel
Cu capital

striin

f *,,nu",
I li data
contractului/
acordului-

cadru 
I

I

Valoarea
contractului i-

Termen de valabilitate
al

contractului/acordului- 
Icadru 
/

I

lEri '
TV.A TVA

:

tNume, Pre nutttel
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    
 

Nr. 1 din 21 iulie 2022 

 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IP Colegiu Tehnic Agricol din Soroca 
Localitate mun.Soroca 
IDNO 1003607016499 
Adresa MD3004, str. Calea Bălţului 2 
Număr de telefon 023022327 
Număr de fax 023022327 
E-mail oficial  ip.ctasoroca@gmail.com 
Adresa de internet https://ipctasoroca.md 
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Nesterenco Constantin,068222588 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Lucrări  

Obiectul achiziției Reconstrucția sistemului de încălzire în căminul 
nr.3, Construcția cazangeriei autonome 

Cod CPV 45300000-0 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

Nr: MD-1649326900060 
Link-ul: achiziții.md 
Data publicării: 7.04.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată □ MTender;  

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

□ Da   
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://ipctasoroca.md 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

□Sistem dinamic de achiziție  

Sursa de finanțare □Buget de stat; Finanțare complementară 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 426 083 

 
 

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

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

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

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 27.04.2022, ora 8:30), au depus oferta 2 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL Drostal 1009607000546  
2. SRL AM Sisteme 1010600043517  

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL Drostal SRL AM 
Sisteme 

Operator 
economic 3 

Operator 
economic n 

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

Oferta financiară prezentat prezentat   
Garanția pentru ofertă 
(anexa nr.9) 

prezentat prezentat   

DUAE prezentat prezentat   
Grafic de executare a 
lucrărilor  

prezentat prezentat  

Cerere de participare 
(anexa nr. 7) 

prezentat prezentat  

Declaraţie privind 
valabilitatea ofertei 
(anexa nr. 8) 

prezentat prezentat  

Declarație privind 
experienţa similară 
(anexa nr. 12) 

prezentat prezentat  

Declarație privind 
lista principalelor 
lucrări executate în 
ultimul an de 

prezentat prezentat  
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activitate (anexa nr. 
13) 
Declaraţie privind 
dotările specifice, 
utilajul şi 
echipamentul necesar 
pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a 
contractului (anexa nr. 
14) 

prezentat prezentat  

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

prezentat prezentat  

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

prezentat prezentat  

Angajament terţ 
susţinător financiar 

prezentat prezentat  

Angajament privind 
susţinerea tehnică și 
profesională a 
ofertantului/grupului 
de operatori 
economici  -după caz; 

prezentat prezentat  

Declaraţie terţ 
susţinător tehnic   

prezentat prezentat  

Declaraţie terţ 
susţinător profesional  

prezentat prezentat  

Aviz pentru 
participare la licitațiile 
publice de lucrări din 
domeniul 
construcțiilor și 
instalațiilor (anexa nr. 
22) 

prezentat prezentat  

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

prezentat prezentat  

Dovada înregistrării 
întreprinderii, în 
conformitate cu 

prezentat prezentat  
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prevederile legale din 
ţara în care ofertantul 
este stabilit 
Certificatul de atestare 
tehnico-profesională 
în domeniu dat 

prezentat prezentat  

Perioada de garanţie prezentat prezentat  
Garanția de bună 
execuție 5%   

prezentat prezentat  

DECLARAŢIE prezentat prezentat  
Documente de calificare 

 Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 
Document 1     
Document n     

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lot 1 SRL Drostal 1347531,30 1 lot + + 

SRL AM Sisteme 1719055,03 1 lot + + 
Lot n Operator economic 1     

Operator economic n     

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

    
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

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 Contestația de către AM Sisteme SRL 
Modificările operate Suplimentar s-au solicitat acte confirmative 

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) 
Reconstrucția 
sistemului de 
încălzire în 
căminul nr.3, 
Construcția 
cazangeriei 
autonome 

SRL Drostal 1 lot 1347531,30 1347531,30 1617037,58 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL AM Sisteme 29.04.2022; 17.06.2022  e-mail  
amsistender@gmail.com 

SRL Drostal 29.04.2022; 17.06.2022 e-mail  drostal@mail.ru 
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(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice) 

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

 
17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumire
a 

operatorul
ui  

economic 

Întrep
rinder

ea: 
Cu 

capital 
autoht

on/ 
Cu 

capital 
mixt/a
sociere

/ 
Cu 

capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ac
ordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv TVA 

SRL 
DROS
TAL 

 26 21 
iulie 
2022 

45300000-0 1347531,30 1617037,58 
15 

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □ 

 

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

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

 

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 















































 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 9 din 15.08.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria com.Bubuieci 
Localitate Com.Bubuieci 
IDNO 1007601010459 
Adresa Str.T.Bubuiog, 28 
Număr de telefon 022-41-48-32 
Număr de fax 022-41-48-69 
E-mail oficial primaria.bubuieci@mail.ru 
Adresa de internet www.primariabubuieci.com 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Negara Inga, tel.: 068034286, e-mail: 
eftoviciinga@gmail.com 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri  
Obiectul achiziției Achiziționarea cărnii pentru instituțiile de 

educație timpurie din comuna Bubuieci 
pentru lunile august-decembrie 2022 

Cod CPV 15100000-9 
Valoarea estimată a achiziției  383 150,00 MDL 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1657264352220 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1657264352220 

Data publicării anunțului de participare 08.07.2022 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz) 

 

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

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

Nu  

Sursa de finanțare Buget de stat  

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

21.07.2022 

Denumirea operatorului economic „VILLA PRODOTTI” SRL 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:96 

Data:28.07.2022 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:281439,85 

Inclusiv TVA:337727,82 
Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție 30.12.2022 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657264352220
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657264352220
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657264352220
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Denumirea operatorului economic CC „NIVALI-PROD” SRL 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:95 

Data:28.07.2022 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:86540,00 

Inclusiv TVA:103848,00 
Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție 30.12.2022 

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

Tipul modificărilor  Micșorarea contractelor  
Temeiul juridic Art.76 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind 

achizițiile publice cu modificările ulterioare. 
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

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

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

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

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și 
amploarea serviciilor) 
În urma demersului nr.583 din 20.07.2022 înaintat de către instituția de educație timpurie din 
com.Bubuieci s-a decis micșorarea contractelor conform art.76 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind 
achizițiile publice. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
În urma demersului nr.583 din 20.07.2022 înaintat de către instituția de educație timpurie din 
com.Bubuieci s-a decis micșorarea contractelor conform art.76 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind 
achizițiile publice. 

VII. Rezultatele examinări 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractelor de achiziție/acordului-cadru nr.2 din 
15.08.2022 au fost încheiate acorduri adiţionale privind micșorarea contractelor. 

Denumire operator 
economic Nr. și data acordului adițional Valoarea modificărilor (după caz) 

Fără TVA Inclusiv TVA 
„VILLA PRODOTTI” SRL 104 15.08.2022 -77 089,10 -92 506,92 
CC „NIVALI-PROD” SRL 105 15.08.2022 -27 249,69 -32 699,63 

 

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



model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii pubtice tr

de incheiere a acordului-cadru il
de anulare a procedurii de atribuire !

Nr. 21052513 din 16.08.2022

Date cu privire la autoritatea contractantfl:

Date cu privire la procedura de atribuire:

Drrettia Ed"*1t" fiDenumirea autoritltii contractante
Mun. Chiqindu
1007601010448
Bd.Traian2l12
02277671rNumlr de telefon
02276542tNum[r de fax

E-mail oficial
Adresa de internet
ffit*"" d-ontact (nume, Prenume, tel

ffireluri nlicitafie deschisi
rAltele: flndica[i

fip"t procedurii de atribuire aplicate

Procedura de achizi{ie rePetatfl
Bmnuri n Servicii n Lucrdri ITtprfibtectut"a contractului de achizifie/

acordului-cadru iu(iilor cle tnv d(dmAnt s ub o rdo n ate

DETS Botanica anul2022

Expurrerea motivului/temeiului
apl i c dr ii alt or pr o c e dur i49! atJ' ctt

privind
'atia desc

te (in cazul

Nr: ect lziUt.m d lD 21052513ffi $e va indica din cadrul,

portalului guvernamental
v'u'u,. m t c n de r. gov. md,l Link-ul: h"hlr)tf:rHd| * I wblic I tender I21 0 52 5 13 I

Oata pub I ica rii:28.0 4.2022

" *htrittt-*d; tr e-licit@Plutfo.-u de achizi(ii po!!!gg t!!liz4@
nDa nNu

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

Link-ul cdtre pl'anul de achizilii publice publicat:

h$ p-s y'/nll encl et. go v. n-, d /te !"t cl 
"r 

s/o-t tt't -

b3 rvdrr 1 -MD- 1 (14605 3 5 B?tab:contraql-
BAP (duPd caz)

Link-u1:

a" achizilie
rLicitatie electronicd lCatalog electronfuTefitct s,t tnstrumente specifice de atribuire

@getCNAM; nBugetCNAS;
nsurse exteme; aAlte surse: flndicali]Sursa de finan{are

r 513 913Val,oarea estimati Aei, fqlo fI4



Clarific[ri privind documenta{ia de atribuire:

(se va completa tn cazul tn care oufost solicitate clarificdri)

Modificlri operate in documenta{ia de atribuire:

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

pfrnl la termenul-limit[ (data 21.04.2022,ora-09:00J, au depus oferta 8 ofertanfi:

Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE Prezentate de cltre

operatorii economici:

0r .03.2022 * 23 .03 .2022Data solicitirii clarifi cirilor ffilrbliqtenderi2 1 o5 25 1 3 /questions
Denumirea operatorului economic

t ttiffiublic/tende r 12105251 3 /questionsExpunerea succint[ a solicitirii de
clarificare ffiub[q/tender/2105251nerea succint[ a risPunsului

02,03 .2022-23 .03 .2022Data transmiterii

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

[Indicali sursa utilizata ,si data pubLtcartu

T.r-er-tir"iti de depunere qi deschidere a
ofertelor prelungit (duPd ca)-

Asocia{ii/
administratorii

Arnaut Serghei

Nr. Denumirea oPeratorului
economic

IDNO

1 SRL DENIADI I 003600022839
,, Rodital Lux SRL 1 00260005007 1

Chiulju Svetlana
Arnaut Sershei

3 Chirnexpeft 101561 1001028

4 SRL DENIADI 1 003600022839
Stroevici Diana,Cebotari Alina
Dnioro I iliqna Stroevici Diana5 DEZMED-CV S.R.L. I 008600056835

Boico Mihail
6 Mitra-Grup 1002600041206

7 Viorica-Cosmetic 1002600033793 DAAC Hermes urup 54, I'lelar DA,
\/ la ri i e lqrr

Gl**s Victor sj99!9934qg
8 "Akson Project" SRL 1 01 56000 19577

lrri mlc

Dcnumire document Rodilnl
Lux SRL

SRI
DENIADI

Viorica-
Cosmetic

Chimexpert DEZMED-
CI/ S.R.L.

Ecochittr-
Grup

Mitro-
Grup

,sRL
Akson

neprczenlat, corespunde)
Documentele cg tullslllulE ursr id luc

DUAE
h --^--^^ &^L-:^x Aaova nr ')') I

-

prezenlat prezenlal prezenlat prczenldl prezenlal preze nl0l preze nl(t

prezenlat prezenlol prezenlal prezentat pt'ezentat prezenlal preze nlctl preze nlct

prezentctt prezenlal prezental prezenlat prezental prezefilat prezenl0l
Speclrloaua oe PrcL prczentat prezent0t prczenl0t prezentat prezental prezenlctl preze nl0l

Garantla Pe
oferteili prezenlat prezentat Drezenlat Drezenl0l prcze nl0t prezent(11 prc zcttlal prezetll 0

ur.LLAKn I lD Ullvrrru Yqrqvrrrlsrv4 vrvre-' I:,.- spunde
Documen

,la inrc prezentat I

' r'"-- "'- ' --l
prezctllctt 

I
prezentqt prezenl0t prczenl0t prezent0t prezentctl preze nl 0

Cert,Tr"at c, prtrire la efectuarea sistematicE
a pldlii impozitelor, contribuliilor ..- -
Grtifi cat de conformitate/calitate eliberatd
de produc6torl avizare sanitari
oentru flecare Produs in Parte

prezental

prr*"w

prezentat prezerLlat prezentat prezentctl prezenlat prezenl0l

prezent0t

prezefitat

prezenlat prezental prezenlctt prezentdl preze nldl preze n/(t

Nu au particiPat la lotul dat
Praf de sp61at automat universal prezental

Mdnuqi de cauciuc prezentctl prezent(11

Sdpun pentru rufe 72o/o prezentat

^.lirr l OOo/" prezenlat

Gel pentru veseld

Lt"htd;Atfi r.s.la

prezentat prezentat
corespunde

prezental
Nu au particiPat la lotul dat

prezenlat prezentat prezentttt prezenlal

2DG.sert lrchid pentru curapllg ulneda prezental prezenlal

Misnei Ilarion , Mlsnel lamara, uroztvu rt"tso-



NLr au participat la lotul dat
Cremd pentru curApt suPrafetele prezental prezenlal

Solutie pentru geamuri prezent0l prezenlal

Solutie anti degresant prezentat prezenlal

Lichid pentru podele prczentot prezenlal

Prafde curdtat prezentat prezentat

S6pun lichid prczentat prezentqt prezeiltql prezental parLlulPat

Lichid pentru toaletd prezentat prezent0l

Dezinfectant penlru mdi n pi suprafele prezent0t

Nua
participat
la lotul dat

prezental

Nu au participat la lottrl dat

prezenlal
Nu au participat la
lotul datDezinfectant pentru mdini cu pomp6.

Capacitatea 500m1

prezenlal prezentot prezenl0l

Dezinfectant pentru mdini cu pomp6.
Capacitatea I L

prezefitdt prezentat prezenlat

mRnE tGIENrcA Nu au participat la lotul dat
prezenlal pr
prezenlal

prezenlal
Ntt a
parti ci pa
1a lotul
dat

Servetele din hdrtie prezentat

Prosop Role Nua
participat

1a lotul
dat

Hdrtie igienicdjumbo prezenlat
preze tllctl prczenla

Prosop rol6 derulare prezenlal

Detergent lichid automat universal prezenlat prczentat

Certificat de inregistrare de stat lavizare
sanitard al produsului biodestructiv (Tablete
clorigene, Cloruri de var)-

prezentat prezentctl

trr"r"rlrt

Nu au particiPat la lotul
dat

prezental

prezenlal
Figele tehnice/ instruc{iuni de utilizare a

produsului biodestructiv (Tablete clorigene,
Clorurd de var)
nap"tt ae incercare la prafgi dezinfectan{i

prezenl0l

pr"*rru prezenlal prezental Nu au particlPal la lotul dat prezenl(11 Nu au partlclpal
lotul dat

(lnformayia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerin{ele din

documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentilt' neprezentat, nu corespuntle (tn cazul

cdnd documentttl a fost prezentat, clar nu corespundecerinlelor de calificare))

Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:
Cantitate qi unitate

de ntdsurl
Corespunderea cu cerin{ele de

calificare
Corespunderea cu

specitloatiile tehniccDenrtmirea
lotului

Dettunrirea operatorului Ieconomic I

Prctul olel'tel
r'+irn TVA\*

.hilct Antomat univerSal.
Lot I

71335.65 kg 4761
1 Rodttal Lux JKL

2 SRL DENIADI 99 028.80
Lot2

SRL DENIADI 42 579.00

4Anusl de caucluc-F..h 5t30-l
I

+
I

2 Rodital Lux SRL 44 411.2s _l
Lot 3

)uIl PvrrLltl ttttv tL/o<
I Rodital Lux SRL 52 5 1 5.00 buc 7002 Afl. 7l llt. tl) legea I J I pl'lvlllcl tlulll/-llrr prrurru

clepf,sesc cu 307o ualsqiqg!![at4 u 3ql4!g
Lot 4

Bicarrbonat de sodltl lUUTo

I SRL DENIAD| s0 640.00 
I

buc 3376 
I

Art. 7l ltt. d) legea lJ I prlvlno Aulllzrlrr pLrL'rr!

cleof,sesc cu 30% valoarea estimatd a achizi{iei

Lot 5

Viorica-Cosmetic

(J9l pollLIu vv5gla
<

1
59 681.34 buc

SRL DENIADI 67 402.80 + +

3 Chimexpert 61 473.90

4 Rodital Lux SM I tg 809.7s I
l:,

Lot 6
Rodital Lux SRL 47 406.s6

rlglllu IJEIllr u vsrvlo

litri 7415 ++
I

2 Chimpvnr,.rt 48 172.19
51 534.253 SRL DL,NlADI

4 Viorica-Cosmetic 74 r50.00

Lot7
Rodital Lux SRL

llchld pentru oural
+

I

,le2 SRL DENIADI 38 29U.UU

Lot 8
42 907.91

[uuc 
roz+ + +

1

2 SRL DENIADI | 52 2)6.UU

+Lot 9
20 218.40

rltlLlC Dglltl u ll9drrrur I

I buc 2032 l, 

-

I SRL DL;NIADI
t
-)

au

au



2 Rodital Lux SRL 22 690.66

Lot 10
SRL DENIADI

Sol
23 lll l5

utie anti degresant

I buc 1 t26 + +

+

2 Rodital Lux SRL 26273.33 |

Lotl1
Rodital Lux SRL

Lrc

35 432.00
rhld Dentru Do(lele+

1
buc 44Zr)

2 SRL DENIADI 42 739.8s

t12 Pral Oe curalar

1 Rodital Lux SRL 34 645.00 buc 5330 +

2 SRL DENIADI 6l 295.00

Lot 13

I

Sloun lichid
Rodital Ltu SRL 62 526.80

litri 9780

+ +

2 SRL DENIADI 62 592.00

3 Chimexpert 63 53',7.40

4 Viorica-Cosmetic 90 269.40

l-ot 14
Rodital Lux SRL

Lir
63 845,60

ohid pentru toaleta

buc 61391

2 SIIL DENlADI 1t2 343.70

Lot 15 lablete clorisene

I DEZMED-CV S.R,L. t 58 854.20 Pastilc 264757
Litli solulie cle ltrcru
1323785

+ +

Lot 16 Clorur6 de var

I ROditAI LW SRL 5 245.00 kg 300
+ +

2 SRL DENIADI 5 490.00

+Lot 17 Dezintectqnt pentru malnl $l sut)ratetE
1-

I Rodital Lux SRL 85 500.00
litri 4500

2 I/iorica-Cosmetic 105 300.00

J Ecochim-Grup 119 700.00

Lot 18 Dezl1&rlq!_I_pgn1ry rndini cu pompa. uapacltalea )uulllr

I Rodital Lux SRL r933.33
BObuc

+ +

2 Erog!11!u-G!!!p _ 2160.00
3 I/iori ca-Cos ntelic 2 333.60

+Lot 19 Dgzlll1$tant Penl ru marnl cu pompa. L auault4tqa I l.
1L-

I Pnrlitnl I rtv.\l?l 12133.33
buc 45514 105.002 Lcochim-Ut't4t

3 I t7 062.50

+Lot 20 ll 1\r(

1 Mitra-Grup 207 700.00 buc 67000 I +

2 SRL Alson Proiect 351 750.00

l,ot 21
|VIitra-Grup 46 200.00

iervetete 0ln narlle
I la
-l buc tZtZv

+
I
2 Rodital Lux SllL 60 573.33

Lot22
Mitra-GruP

Prosoo Role T+
157 399.20 buc 6246 | +I

H

16 170.00
Artie igienici.iunibo,
lbuc 600 l-Lot23

SRL DENIADII

Lot24
A4itra-Grup 33 325.00

)rosoD rola derulare

I
buc 500

+ +

2 SRL Al<son Proiect 39 500.00

3 SRL DENIADI
Lot 25 lJtrttrl BE

I SRL DENIADI I litri 790
2 Chintexpert 23 436.6'7 +

* in cazul utilizdrii liciraliei electrctnice se va inclica prelul o.ferrei.finale (lnformayia privind "C.orespunderea cu cerinlele

cle calificare" Si "Corespunderea cu specificaliile tehnice" , sevQ consemia prin" ,,+" in cazul corespunderii ;i prin "-"
in c azu l n e c or es Pun d er ii)
Evaluarea tehnicd o.fosi n1nrtuotd cle cdtre inginer DETS Botqnica ;i $ef DETS Botanica'

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

stabilite in documenta(ia de atribuire (inclusiv justificarea prelului anormal de scrzut) s-a solicitat:
R.r,r'atut rtrsPunsului oPeratoruluiInforma{ia solicitattr

se anexeazti la dosarnaport de incercare la Praf

Rapo.t a" lrrcercarrc la dezinfectan{i



SRL DENIADI
Roditul LUxSRL
Chimexpert
SRL DENIADI
Mita-Grup
Viorica-Cosmetic
"Akson Proiect" SRL

Se anexeazl la dosarFiqa tehnictr la Prafde sPtrlatSRL DENIADI
Rotlitnl Lux SRL

t 1 .05.2022

Fiqa tehnictr la Detergent lichid automatt 1 .05 .2022

naport Ae inc.rcare la PrafSRL DENIADI
Rodital Lux SRL

Se tnexeazd la tlostr rdsPunsClarificare cota TVA, denumirea produsului01.01 .2022

Ofertan{ii respinqiidescalifi ca{i:
Motivul respingerii/descalifi ciriiDenumirea

lotului
Praf de spllat automat universal.

a.t. Og .lt (6) ltt. bXegea 131 privind achizi\'ti publice
s-a solicitat temperatura-de sp[laie de 1a 30o-95o C, OE a propus praf de spdlat cu

temperatura de ipdlare de la iO"-60 o C; s-a solicitat Destinat p/u spdlarea articolelor

Jin lesaturi de oiice tip, OE a propus prafde spdlat care nu poate fi utilizat la spdlare

turi de 16n6.

Roditul LUxSRL

Aft. 6%lln (6) lit. b) legea 131 privind achizilii publice
s-a solicitat temperat,ra"de spdlaie de la 30u-95o C; praf propus de OE nu confirre pe

ambalaj menliu;i privitor la iernperatura de spdlare; S-a solicitat in ambalaj de 3 l<g;

s de OE nu are ambalai de 3

SRL DENIADI

Milnuqi de cauciuc

Roclital Lax SRL
Slprrn pcntru tuIeT2oh

ffiindachizifii Publice
sc cu 30%o valoarea estimat[ a achizitriei

Rodital Lux SRL

nicarnonat de sodiu l00o/o

@;chiziliipublice
deodsesc cu 30% valoarea estirnatd a achizilieiSRL DENIADI

Art.69 alin. (6) lit. b) legea l3l privind achizitii Publice
s-a solicitat gel , a ProPus de

relul proput este mai mare decdt oferta torului desemnat cAEtig[tor'
Rotlitul Lux SRL

Lichid pentru vcsell

pretulSRL DENIADI
trl pr"p"t .tt. mai mare dec6t oferta ului deserrnat cdStig6tor.

t ltctll,t p.rt* curtrfcnia umedl

,.r ..te ,rui .ure clecAt oferta operatorului desemnat
SRL DENIADI

Ci'einit pentru curItat suprllbtele
;*t ."i r"*,l..at "f.t@ 

rp9,'ut9ry.l'149i9t"otSRL DENIADI
ntru geamuri

este rrai mare dec61 oferta lui desemnatRodilal Lux SRL
ie anti degresant

;rt" *"**'".I..at "f.rta CpgB!9l91!i!9!gllllql
Lichid pentru

i este mai mare decdt oferta orului clesemnat c
SRL DENIADI

Praf de curi
r'" ..t. ,""i ..* decat oferta operatol'

s este mai mare decAt oferta lui clesetr.rnat cdqtigdtor
SRL DENUDI

.rt. .ai mare decAt ofertq rului desemnat c6qt

..1" ,""i ,"r" ,l..at 
"fe,ta 

opgratorUll c19!9m!g!

Lichid pentru toaletl
esterrai -at"d..@SRL DENADI

Clorur[ de var
s 

"ste 
rnai mare decdt oferta rului desclnnat ca$tigator

SRL DENIADI
Oezinfectant Pentru rnfl ini
*r. ,,,ai *'" clecdt ol.erta operatorului clcsctltlat

ul ptopr. 
"st" 

tnai mare clecdt of-erta o ratorului clesct.tttiat cd

Dezinfectant Pentru mflini cu Capacitatea 500m1

aata ,ra, *"te ,l*At olerta operatorului desemnat



este mai mare decat ofella lui desemnat cdqti

Dezinfectant Pentru m6ini cu
.rte *ui ,.,.,ur. decdt ot-erta ope!at9l!.Ui!9!9mna1
e.t. *ai ,ar. decAt of'erta ppgglg1glqi cles9ry1al

nAnTTN IGIENIC
este mai niare decdt oferta

din hArtie
este mai mare decdt ot'erta i desernnat cdqtigltor

@l privind achizitii Publice
s-a solicitat h6rtie albd cu 2 straturi, OE a pr

us este mai mare dec6t oferta o
;st.,""i r"ar-ecat oferta o pelatql!]li de!g1!llq! Jg

@indachiziliiPublice
S-a Solicitat Detergent pentru rufe. Potrivit atdt pentru rufele albe, cdt Ei colorate' indepdrteazl

r --.----.^ f,^ n D
eficient petele inc[p[!6nate qi murclf,ria la tefirperaturi scazute de la 20 o c. Bunul propus dc oE

nu conline menliune cd bunul estc preconizai p/u rut'c albe qi colorate, temperaturi la oat'c se

iune de la 30'

SRL DENIADI

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile I
Alte limitAri privind num6rul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [lndica{i]

Justif,carea deciziei de a nu atribui contuactul pe loturi:

Criteriul de atribuire aPlicat:

Prelul cel mai scizut tr
Costul cel rnai scdzut n
Cel mai bun raPoft calitate-Pre! n
Cel mai bun t'aport calitate-cost I

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

inclica toate criteriile de atiibuire aplicate ;i denumirea loturilor aferenle)

Informa{ia privind factorii de evaluare aplica(i:

(se va completa pentru lolurile csre au.fost atribuite ln baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pre{

sau cel mai bun raport calitate-cost)

Reevaluarea ofertelor:

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

in urma examinflri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Factorii de evaluare
ilen,,rmirea operatorul ui econonl i c I

Denurnire fhctorul n

De,o'rzi" ANS C O3D4aa-22 Cu"77 '052022"Motivul reevalulrii ofertelor
D"pA ."et ahrare,, qi examinarea clarificdrilor prezentate -

Oeliziagrupului de lucru p/u loturile 17,18,19 - rf,m6ne

neschim[ata se desemLea;dca caEtigatoare ofefia SRL Rodital-
Modificlrile oPerate

Atribuirea :ontractulu i de achtzt\ le pu b llca"/ acorou l ul-L'ttLrr u'
iritntc dc I Prclul rrnitar

I Donrrmir.ea oneratorului cconomic L^"...-a I rfiri TVAI
Prc{ul total
(ldrI TVA)

I'r'etul total
(inclttsiv'f\/r\)Denumirea

lotului
Mf,nuEi de cauciucLol2

6

de achizilie publicd/acordului-cadnl:



SRL DENIADI 5t3oT.,rcl,€ la,loo 42579 5 r 094.80

Lot 5 4)66hrc 15.800 67402.80 80883,36

6,39 47 406.56 56887.88Lot 6 Llolll(l ptsIlLl tl Yp5el4

r | 74 t5 lirri

Lot 7
2 I 898.33 26218

42901.9r 5 1489.50Lot 8 urema pentru 0ulalat supr

13,958Rodital LuxSRL | 3074 buc

Lot 9 Snlrrtic nentn

SRL DENADI 2032bttc 9,950 20218.40 24262.08

Lot 10 Solu{ie anti degresant
SRL DENADI 1 126 buc ,n 5r5 231 l l.l5 27733,38

I

Lichid oentru nodelet-I o.,.t;t^l L,- 
"r,

35432 42518.40

34645 4157 4
l_ l'rar 0e curalat
I D^,t;rnt t ttw CPl
f (inrrn lichid

62526.80 7 5032.16

Lot 14 tltta, 
"a,.I nottilrt trlr sRl 63845.60 7 6614.72

LOt I)
Dezmed-CV SRL Pastile 264757

Litri solu{ie de lucru
1323785

0,12 158854.20 t71562,54

Lot to
1r)n 17 48 5245 6294

m4tnrLOt
45o0 lirri r9 85500 92340

5OOmLot 16
RO hrrc 24.166 1933,33 2088

(- 1l
LO

4\\ hl 26.666 t2133.33 13104

HAR]-IP IGItrNIC
67000 hr 10 207700 249240

in lrArfi
LOT 2I

?'1?0 hrrc 3.75 46200 55440

Lot 2.2
6) 46 htc. 25.20 15'7399.20 I 88879.04

"nli rlernl
Lol 14

{flO hrrn 66.65 33325 3 9990

Il ich i cl auto mat un i versal
| 790 litri 29.67

Lot l,) 23436.6'7 28124.00

A^rlureu procedurii de achizilie publicd:
in temeiul art.7l alin. (1) lit. c) lotul nt' l;23'
Argumentare: niciunul dintre ofertanli nu a intrunit conditiile de calificare prevazllte in documentalia de

atribuire;
in temeiul afi.71alin' (1) lit. d) loturi nr' 3; 4'
Argumentare: ofede depus" depaEesc cu3)ohvaloarea estimata aachizi\iei, calculate'

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:
Modalitatea de transmitere

SIA RSAP, e-mail
@x!-Lrl]lu,@rrr'q il.r-u18.05.2022

14.07.2022

SRL DENIADI
v10l]li1-lll-d18.05.2022

14.07.2022
DEZMED-CV S.R.L.

-e-ce sl.].i m..tl-0d-e-(g) gt J: ai l.ce m18.05.2022
14.01.2022

l-ot 1 I

Lot 12

Lot 13

Lot 20



(r,rforntarea operatoriror econontici intplicali in proc_edura cle atribuire despre cleciziile grupultLi cle lucru pentru achizilii se realizeazti in

'ro'nforrnitotu iuprevederile art. 3l al iegii'nr. iSl ain 3 iutie 2015 privind achiziliile publice)

Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(selectafi ternrenul cre asteptare respectctt. Ca rcurarea terntenelor previrzute de Legea nr. I 3 I r)iyt I iulie 
.20 

t 5 prittind achiziliile pub lice 
'

inclusiy a ternrcnelor cle a;repture, se efectueazd tn corforntitate ut prevecleritniLrtutut IV ccrpi'tolt'rl I (Calctrlarea Terntenultri) al

Codtth.ri Civil al Republicii Moldova)'

Contractul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

ffismiterii comunicfuii Prin
miiloace electronice Eiisau fax o

, ".^t i" ".r. ,aloarea estimatd a contractului este mai mtca

decAt pragurile prev[zute laart.2 alin. (3) al Legii nr' 131 din 3

iulie 2015 privind achizifiile publice tr i1zi6l, ".^l "Aransmiterii 
comunicdrii prin miiloace

electronice qi/sau fax n

tr 11 ,ite in cazul transmiterii comunicdrii
miiloace electronice qi/sau.far g

;.-rl i, ."t. t lo'*a estirnatd a contractului este egal[ sau

mai nrare decdt pragurile prevdzute la art. 2 alin' (3) al Legii nr'

131 din 3 iulie 2015 privind achizifiile publice D 16 ,iGl, .--,,1 
"etransmiterii 

cornunicf,rii prin n.riiloace

electronice Ei/sau fax n

Valoarea contrRctului
'I-crnttn de

valabilitatc al
con tractul u i/a

cordului-
cad ru

Denumirea oPet'atorului
e conomic

intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asociere/
Cu capital strtrin

Numtrrul
$i data
contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

ItrJoo{mo-o

tIr[ TVA inclrrsiv T\IA

313907.20 376688.66
31.12.2022Rodital Lux SM

Lot.617,8,11,72,13,
14,16

Capital social 55
3r.05.2022

39lt00000-0 153311.35 183973.62 31.12.2022
SRL DENIADI Capital social 56 31.05.2022

DEZMED-CV
S.,R.I

Capital social 57 31,05.2022 .19lt00000-() 158854.20 171562.54 31.12.2022

39tt()0000-0 444624.20 533s49.04 31.t2.2022
Mitra-Grup SM Capital social 58 31.05.2022

Chimexpert SRL Capital social 59 31.0s.2022 .19800000-{) 23436.67 28124.00 31.12.2022

r6.08.2022 39800000-0 99s66.66 1 07532.00 31.\2.2022
Rodital Lux SRL
Lot 17,18,19

Capital social 60

achizilii Pub l i c e durab i l e

achizitii verui)?

(indicayi suma cu TVA)
Vrlt"*" d. ".l'ra!ie 

cu TVA din oontractlcontracte a

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):
ffivtot"titot pe"t." ". Prelul cel mai scAzllt tr

Costul cel mai scdzut tr

Cel mai bun rapotl calitate-pre! I
Cel mai bun raPotl calitate-cost tr

ntru care au fost

aplicate criterii de durabilitate:

ffi.q.)IS I N lt!,zzv'

rnforma{ia privind achizifii pubrice durabile (achizi{ii verzi).(rubricadatr se completeazil dotr in cazul in

care la procedura de achizi{ie publicr au fost aplicaie criterii * 11r:*llj1"l:.::t;Ll"-}it"ffiH"il.:;;;"ffirrt.r lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

tare Penfiu tncheietea

contrsctutui/connactelor indicate afost respeiru (exceptAnd cazurite.yl111l2,!i^ii';,!^'.."*:1!^:'r::,r::::;::1"!T"t
c o ntr guu lu l/ c o n u uc,e t't

iulie 201 5 privind achiziliile publice ), pr""u*-qi' ,i'ii iazul depunerii conresnfiilor qi/sau recep(iondrii rapoattelor de

monitorizare, aceastea'iifot, *o*ioyt"-qi soiuyionate. x ^^---tit,,*,,.^,#fiffihil, edurii ele
iiin p*innn dare de r"o*d, grupul de lucru pentru achizilii confi'rmd core

achizilie, fapt pentru ,oru poirtd',dspundere conform prevederilor legale tn

(DA/N U)

Conducitorul grupului de lucru qef DETS Botanica



t<
model-tip

DART| DTI SEAMA

. d€ atribuire a contractului de achizi{ii pyblice
,,' de incheiere a acorcJului-cadru i-l
.-'.Ei clc anulare a proceelurii cle atribuire Lt

Nr. 2106{)738 din 15.08.?022

l. I)ale cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea 3 ll l_o_11tilli r co ntractdte
Localitate
IDN,.O
Adresa
Numdr de tclet'on
N,urrlr de fax

-mail oficial
Adresa de intcrnet
Fer:soana de contact

sec.Centru

e-mail

Date cu privire la procedur"a dr ritribuire:

Tibiil proc-qgluyrlla :rtribuire aplicatg * i_lQfg.gq ote,r;rq!o_1 {9_1
Procedura {e aq}izilie}:9p-.9t$J4!!patgW _ i }:lr: *_r roccuura,t!s aqll 17 | ! i eJ"gp_gt:gJ e!!p cJ g w. ._ i lur_* _
Tiptil obiectului coiitrrietului de achizi{ie/ l}unuri n Scn'icii
acordului-clrlnr
Obiectul acliizitiei I Mobilier oentruObiectul acliizitiei

Cod,CPV
E-p"*r* *otit;,,t,iVle*eiorui fiioiri,r
alegirea procedurii de afribuire (in cuzul':
aplicdrii ultttt lrot'at{Lri decdt licitrttriu
deschisd

ura rJe nfriiruig'e (te tte indiia cliLn clarJt^ttl
portalului
w1+W . m t e n d ( l-:;;l!v, J' I I t t)

guvernctmenlal

=::--:.:_
Illatforma it g Iqhilili;

I

I

publice utilizata _

i

ilicl*sd in planul de
a *utoritifii contractante 

j

'=-=-+ ----__--_-_1Anun{ de inrenfie publicat in BAP (dupd c'tr:)

ifehnici qi irrslrurur:*l* sprcitice de atribuir"e

.md

,..'
Pro.€edura a itist
achlqifii publibc

'j:

P6litr,r E1'rmia" 0697 51 468" palitu,efimia@mail.ru

url

Mobilier pe cleschiderea a 3 grupe de grddinild
le t-i,cj { Ye{ I e l.,up_y

3 9 1 00000-j

Nr: 2106073fi
Lirrk-ul: nrtr:ndcr'.lror',md/tenders/ocds-b3wdp1-
\,f D- 16.i898i7(rtll lT

-,.11g!iz{ir_. gtlti ; q1 e;[citetiglq{
r:Da rNri'
l,inli-url cirtrc lrlenul dc achizilii publice publicat:
littp :lidetsccntru, md/achizi tii-publice-20221

l,:_rnk:!]-,,
r,:Ar:ord-cacilii i-rSistem dinamic de aehizitie

i irBuget de stut; i-rBug,ct CNAN4; nt]uget CNAS;Sursa de finan[nrc
r ilSrilse cxternc; i-rAlte surse: llndicati



I :i

I Valoarea esllma-1fr llyi,1QrQ TVA) i_-!!!0!q,00 I
Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

($g id completu in c't:rrl ln t'ttra au/bst solicittte c'larificdri)

solicita ri i g[a ri fic.fr ri lq;- .-
Lmi*ea oneratorului economic r

nerea succintit a solicitirii de
re

,unerea succint_I a r"a!p
i_'

I Morlificlri operate in documentntin de atribuire:
(S! liu complclu in csnil tn care au.fost operqte ntodi/ic'dri)

l modificirilor
in RAP/alte mijloacelor de [Indicatri sursa utilizatd .yi data publicdriiJ

infgrmare /(ryp411:1
iti de depunere gi deschidere a : ftnclica;i nun,drul de zileJ

IgJglglt (dtrytti cu:) _ :

Pflni la termenul-limiti (data 05.0tt.2022, ora l0:00) au depus oferta 1 ofertan{i:

Denumirea operatorului:'e nomic IDNO

Anstelux SRl,

2

Denumire document
. Denufilir.m.,..
operaloi,d-E

econofii.a=
Anstelux SRL

Documentele ce constituie oferta
consmna prin: prezenlat, neprezenlar, nu c

+

T

'4."r
+

+

Documente de calificare
uJ! | o!ly/Lry9Ll-'-P! e-a9!!! llJ!qP!9!SA:q!:-.UJ!-! 9I I

C@lgjqltru oferta 29o



I :,rvada inre gi s t rdr i i pS.lg'.,ry.ttr44i*-
L:

I r:.tr?$in lt":gistrt'i rl.' Stut al persoanelor.itrlidicc
i -itjnqat p'1v!4!-liptil iqlt ltxiq!94ef9!!4!1el9f ti4qq. bugelu! pyQ!1c n3.[9nS
r :tt cat de atlibr-rirc lt c<ltttttlui bancar

. cntfu: mobilicr qi srrlte le . c
confrrmitati i nt'odtt rei i,r'

-J-r

l"4dsirf,

,ri$oninifitatea tlc b:ini lichizio nu mai pufin tie 70 ol, rJin valoitrea ot.ertei
preicntate, clisponibiilin contul bancar al intr'eprinderiio confirmat prin
,locumente b:tnc:tt'e
.t--tu 

- 
, ^*iclriditate gcrtcralii cl,; ntitt. i0!% 

-ia rnfia tel.li.,t ..-.-.,
le:ificatlSO_()0(Jt:lUl5Sisrerndernqlgfcnl!.l1 al calitatii trlrju'J!!p!!Jtt-!l!
le rificat dc conlbnlilrtc cc- confirmd calitatea bunurilor. in tnocl obligatoriu

iiberat de organism rralional de evaluare a

!ri' iird confirnrat'cii irlcntitiilii beneficiaLilor: et'ectivi gi r-ieincadlarca acestora 
I

'n: iLraliaconc.lamnirlii puntrir participalca la tctivit[li ale rttrei ot'ganizalii sau i

-r, lri crinrinalc. l)urttlrr t'olttplie. i'rau,-la y siiil:pilqlc {g-Q11tL-
ifara,.'tia de buna_e:<ecuiliq 5!1',9 dglUlg c-oltl.?c1lri4 q! I-V-4. -l

:nj'r.lrnalia prit,incl ,lcntrliiyctt tlocumentelttr ltreze.ntal,e ,ge t;u inclic:ct irt confbrmitate cLr cerinlele din
,p"cyitentayirt cle utt'tlturt'c ti ;r'e ve consen'tna prin; prezentat, neprezentctt, nu coresltunde (tn cazul
1nt" .:tocumenlul (t lt),t't pt'u:entctl, dar nu L:or(.\l)ttntlac'arin{elor de t'ulificarc))

:

, l lrr{orlnrr{ia privind corcsprrnriere:r of'ertclor crt cerin{ele solicitate:
r, ,ii ;

i 
=il,!.,'rimirea
, , lotului
.:ii-

;li' lier pe lltl LI

, -sc,r,:Jerea lr -l

,;rqpcj ile gradinita
la Lireul Vasilc
!ypt,.----

I-)enumirea
opcratorului

cconornic

Pre{ul
ofertei

(I?rd TVA)'F

450 958,33 
l

Cantitate
;i unitate

de
m[surii

lrr rcA I i

i__iI

I

',i i. i(Jl utiliziit'ii llt'itr.rligit'let:tronice se va indit'tt 1n"e{ul ofertei.finaie
,: .,';,i .t,,;ttalru prrtttj(t (',;;i't,:;ltttnt.lerea cu t'crinlele tle cctli/icarc" '5i "(rtre,s:ptrnderea cu 'specificaliile
'.',,,-'..,'',,,,',,,L,()t.1.,\.(]1!J.t(tpt.itt,.,,+',tnc'uzulCot.e'l'7u.tnt'|erii;iprin,,-',incctzulnecor

I pentru clucirlxrca unor neclaritri{i sau corilirmarea unor tlirte Privincl corespunderea ofertei cu

,, : cerintelc sra5ilite ?n clocumenta(ia de atribuire (inclusiv justilicarea pre{ului anormal de scizut) s-''": asolicitat:
ili"ta I Optrrltt;rui economic
J
,i" ta"ta I L

i gs-li,; tIrii
i--lii

i

t;
l

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Rezmatul rispunsului
opeqqtoyg-lu qqqqglllg

Ofertan{ii res gii nli/tl ersealifi ca{i:

lnforrnatia solicitatl



Motivul

Modalitatea de evaluare a ol'et'telor:
i;ii
l{",r.fu fiecare lot t:

-.-.--...*'-'.-
I 1l ] | 4I t1j1g9lAlgl$! gte-rtel-ct-1

L rt 
ri,,ti;is{4lr qp9r11t_g . _.,_.

ii : :

llreful cel mai scizut t..t

(lc;:rl,ri rcl mai scdzt"tt r:

Cei r;rjli bun raport clrlitittc-prc! n
ccirrniri bun raport culitnte-cost n
t t :t t t ,,. -.,^,r^.-":: .-1,, ,,t-ih",i-,) (,tnt rtnli.ntp t.ttiti mulle critgrii cle alrihuire, se vor': :(ll cffiul tn cure tn c'cufi"tti procedurii de utribt'rir"c '\'t'tnl aplicale mui multe crit'

it, ':htoate criteriila cla atiibttire aplicate ;i dentmirea loturilor clerente)

Pentrri mai multe loturi ctmrulate n
It'ntrii toate loturile t 

'I,j
Alto,if rrrit4ri privincl nuni[rr;l de loturi care pot fi atribuite aceluiaSi ofefiant: [Indicayi]

i. J:l:iii .i
:lisiidcarea deciziei clc ii nu atribui contractul pe loturi:
i,i,,ili ;,, Criteriu] de atribuire aflicat:

.,-.t Informa{ia privind factorii de evaluare aplica{i:

,i i j completa pentrtt loturile care au.fitst atribuite in baza criteriilor" cel mai bun raport calitate-pres

sq''r.cQl tnai bun ruP()t't r'ttl itut c'-cost)

('-.1,' r.ij ompleta ln c:uzttl ivr care ofertele au-fost reevqluate repetal)

,':]
,i r 'ad.nii dc nfrihuire s-a" , v r. ! ^^--^-x-:3 ^forfalnr dpnrrso in cadf[l DIOCi !n urma etaminiri, evaluirii qi compardrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s'

decis:

:',:a contractr-rliri de achizilie publicilacordr"tlui-cadru:
^ii i'j'it t

i,l:[]:
I'l'r',tir

. I :,.'

il$ ,

'l::1l ':'
iL,_
l
l
l)

:li
;,

:rmirea lotului
- r;;ilt

unitar
(f[ri

Pretul total
(ffiri TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
tuo) 

* ..

4
t'I

i

,i

rii/desc'alificiriidii,rlmirqqqp g-I?tgllltqr rq,efl qlBic

Punctajul calculaf ;

TVA



Bucd[i

;; i :i Informarea nperatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:
li it j:

i'' i. ;"Ei..u orrei"6*ffif*F- ==-_ffismFFtt
',i

., :+-- lg is- -.*-Ai: fi:lrx SRL fi,48.2422l,,i
l, 'i:i. T. ---.*-,,i

t'.ii:iirea operutorih* aconomici implicali tn procedura de utribuire clespre deciziile grupului de
al Legii nr, l3l din 3 iuliei,;:::',:ntru achizilii .se rculi:cazii tn c'cnt'brmitule cu prevederile art. 3l

;-,li' rind achizili ile pultlit'c )

riri; 'ti' ::rai micd decat pragurile previzute la art, ?
: ;l .l) al Leeii nr', 131 din 3 iulie 201 5.: ;f .l) al Legii nr', 131 din 3 iulie 201 5

J achiziliile
;lul in care va

ll 16 zile in cazul netransmiterii comuniclrii

-p !n ry uh ?9,e-9l99q9ltgei-l&eg-&Ig

',i terntenul cle a'tcittut'c iespectat. ()alcularea lermenelrtr prevdzwte de Legea nr. l3l din 3 iulie
;,'ind achiziliile ptthlic:e, inclw,siv a terntenclar de a$teplare, se efectueazd in cttnJbrmitqte cu

',,''ite TITL\iI.UI Itrt (.)apitolul I (Calcularea'fermenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

hiz
rca

99
aes

1Ul
oa

ep
,al<

Cu ctip
autohlu

l
-1*_. "__.*_

iu piivinO achizi{ii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazil doar
in care la procedura de achizi{ie publici au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a
contract/contracfe pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

riudcrea: 
I:anilal | -,'-:'-'-': i Numdrul)nton/ |"":.-. I si data)anllilr | .'-'".." I contractului/lsocterci | , .'"":':-' I acordului-cadruraprtal 
Irarn I

Cod
CPV

Valoarea contracfului

ital
-I o8/B I-__-_-i i 15,08,2t)

,i' I lzz-,ll
li

XY
=;<cqQ

450 958,33 541150,00
3r.12.22

tntreprindcr
Cu capita
autohton
Cu capita

mixt/asocid
Cu capita

!i striin

tl 6 zile in cazul transmiterii comunic6rii prin

-rrx.19999-cl 
e clpltgq:lqe!-& " o[ 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii

rin rniiloacc electronice si/sau lax n
tr 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n



,P,ri#ral!0tuluiltot
I'ilifit€r

1i::1. ' : :
ri deatr,ibuire pet
rr:itorii de durab

.i;/,: :

,Ft:,

ntru aehiri{ii puhlice clurabile (achizitii
(DA/NU)

'VA din,g*rntracl/ eo rpcte a
re aq fo*l,aplieate ctirteiii de

t:i

Wt
urilor penlru care au fost aplicate eriteri

ntru lotulAoturile pentru care au fosl
rilitate: '

Pre{ul cel mai scdzut n
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pret n
Cel mai bun raport calitate-cost s

ritl

:tnta dqre de senmd, grupul de lucru declard cd termenul cle aEteptare pentra incheierea
':ti/eontructelor indicate afosl respectat (exceptfrnd cazurile prevdzute de art, 32 ulin. (3) al Legii nr.
; iulie 2015 privind uch.izi(iile publice ), precum Ei cd tn cazul depunerii contesta(iilor qi/sau
i:ii ropoartelor ele monitorizare, ficeilsteu aufast examinate Ei solu(ionate.

:.nta dere de seuntd, grupul de lucru pentru achizi{ii conlirmrt corectitaclinea desfdsurdrii procedurii
,i':,fapl pentru cure poartd rdspundere utnform prevederilor legale tn vigoare,

itorul grupului pentru achizi{ii

:r:-.
i*r:,. -

ii
ii
1iii I

ii



nxodel-tip

cle incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 21058136 -din -16'08'2022

Date cu privire la autoritatea contractant[:

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitii publice n
!
tr

Directi ie Tineret si Sport sectorul Bq@!rytDenumireaauto@
1007601010448
Bd]raian2l12
022776711Numlr de telefon
022765421Numir de fax

: //de'ts botanllaJriUattuQLudAdresa de internet
ffime,prenume,telefon,

privire la procedura de atribuire:
chisa lAltele:Tipuf pro""Auiii de atribuire

Procedura de achi fi""ri tr S"*i"ii I Lucrnri n
TtDrt rbt..t"t.ti .ortl4{glgl 9t tqh!4 acordului-cadru- - :_:__:___ 

-

Lucrdri de repar;mistur subordonat DETS
Obiectul achizifiei

45200000-9

Expurer"a motivului/temeiului
opli, d, ii alt or Pr o c e aq!4999!Jf9't

privind alegerea pffiA"ttt d;ribuire (tn cazul

Nn Achtzttiimd ID 21058136
MTender ID

s-b3wdp1-lUD-l-05

P.-d. atribuire (se va indica
din cadrul portalului guvernamental
v,ttty,. tn I e ntl e r.-gov, m d.)

Link-ul: :llachizitir. blic/tender I 21 0 58 | 3 6 I

Dafirbln Frii lo .o 6.2022

Pl"tfrr"rrde@ r:Da nNuPro..nr.u a fost inclusl in Planul
de achizi{ii publice a autorit[{ii
contractante

ffi achizilii publice publicat:
: i /d e t s b o t arnj-ca,:lrll plzur!-g::itc lrun

ds-b3wdP1-MD-

t 654851 | 67 1 1 S?tab:contract-notiA"""t d. inten{ie Publicat in BAP

ds-b3wdP1-MD-

16548571671 18?tab:contract-not .e achizilie
rLicitalie electronicd lCatalog electronic@ specifice de atribuire

et CNAS; lSurse

externe; rAlte swse: [lndicalilSursa de finan{are

5 223 131,28Valoarea estimatil (e|

.md



| 4.0 6.2022-17 .0 6.2022Data solicitirii clarifi clrilor ffitenderl2 1 05 8 1 3 6/questions
D enu*i.ra oP erato rulqigggnglnlg

t ttiffi c1@nder 12105 8 I 3 6/questions
Expunerea succint[ a solicit[rii de

Expunerea succint[ a
t 4.06.2022-20 .06.2022

Clarificdri privind documentalia de atribuire:

(Sevacompletatncazul|ncareaufostsolicitateclarificari)

Modificdri operate in documentalia de atribuire:

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

P6n6 la tennenul-limit[ (data 01,07 .2oz2,ora-12:00), au depus oferla 4 ofertanli:

Infonnalii privind oferlele depuse;i documentele de calificare ;i aferente DUAE prezentate de cStre

operatorii economici:

Rezumatul modifi c[rilor
@;idatapublicdriilPublicate in BAP/alte mijloacelor de

tl"di.oli numdrul de zilelTetmen-timiti de depunere qi deschidere a

ofertelor Prelungit (duq! tez

Asocia{ii/
administratorii

Denumirea
operatorului

economic Pl.t* Al.*i, Plesca Gheorgher00460001 1768SC LUXGAZ SRL
gotolin Victor, Botolin Sergiu

Igor Ceban1014600032805Cons Art Engineering
O.c"i Du,xit,u, Ciocoi Gabriela1008600035294
Maria ChiperiI 007600057905Mavitex-Cons
Dimitroglo N.D.t017611002649

Denumire document
Mavitex-

Cons
Lagorlar

SC
LUXGAZ

SRL

Fabianca Cons Art
Engineering

l'UrOgale
Prim

I

ie oferta
'entat, nu cores[
- p*r;A-l

,unde)
-w;rr"t-1 p,"*irtl W*rtrt

flocumente
(Se ta consmnqar-!141g

le ce constll'u
zentat, nept'ez+ffi

o.Ji, For'ro 3,5,7, graficrrl de executare a lucrdrii
(anexa nr. l0);

prezentat prezentat

prezentat prezentat prezentat prezentat prezenlal
Declarafie privind valabilitatea olertel

prezentat prezentat preze nlol prezentat Prezentatprezerttctt
prezentat prezentat preze ntat prezenlat

prezentatDUAE
prezentat prezentat prezentat Drezent0t prezenlat prezentat

ailffi"+t*t,rd ltpta-ta t"u 
"xistenta 

restantelor la

*t"ll r!!111i11'^'-!il 
^,,rr,,ttr, ; ;;r

prezenta.t prezentat prezentat prezentat prezenlat prezen lct t

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat preze n td I
( Iaranlla pcllll u luur ar I e^veutslv v -"' I

Fornrular ianexa nr, 22) 
I

Avizpenlrupo@
prezentat prezentat prezentat prezenlat prezentat prezenlal

rnunrle
Documetnte de caltllcare

prezentat prezenlat
@juridice,in.
conformitate cu prevederile legale din trara in gare

prezentat prezentat

of'ertantttl este stabilit
Certifi cat privind rnanagern",rtuGolitalii lucra'ilor

^^.t^"- "t^,rdardelor ISO 9001; 14001;45001
prezentat prezentat prezentat prezent0t

prezentat prezenl0l
ftrtificatul de atestare Tehnico profesionalh a

dirisintelui de santier

prezentat prezentat

p,"*"trt
prezentat

prezentat prezentctt
C;frf-,crdE6,rfo.m,tate $i fiqa tehnic[ la

niaterial de constructie care vor fi utilizate la
executarea contractului.

prezentat

prezentat prezentat prezentat prete ntal



Anexa 13 prezentat prezentat prezentctt prezentat

prezentat prezentat prezentat
prezenl0l

prezentat Drezentat prezentat
prezentat prezentat prezentat Drezentctl

prezeriat prezentat prezentat Drezent0t

ffiponibilitateade
bani lichizi 50% din valoarea ofertei, linii creditare

sau lrateriale circulante sau alte mijloace financiare
( contracte de iniPrurnut)

prezentat nu
cotespunde

prezentat

(lnformalia privind denumirea clocumentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerin{ele clin

documentalia de atribuire ;i se ya consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul

ciind docuntentul afost prezentat, dar nu corbspundecerinlelor de calfficare))

lnformajia privind corespunderea ofeftelor cu cerinlele solicitate:

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(lnformalia privind "Corespunderea cu c:erinlele cle calificaie" ;i "Corespunderea cu speciJicatiile

tehnice" , se va consemna prin: ,,+ " tn cazttl corrrpundu'ii ;i prin "-"^t::o::lnecorespunderii)
Evaluarea tehnicd a fost ,yurrrira de cdtre inginer DETS Botanica ;i $ef DETS Botanica'

Denumirea oPeratorului
economic

Pre(ul ofertei
(fdrd TVA)*

Cantitate qi

unitate de
mlsurl

Corespunderea
cu cerin(ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Denumirea

lotului

Lot 1 SC LUXGAZ SRL 3 362178.s2 Conform
devizuluiFabianca SRL 3 523 495.24

+ +
Cotrs ert Engineering 3 856 456.00

Eurogalex Prim 4 409 t32.63
Mavitex-Cons 4 454 581.76

Zagorlar 4 615 029.r7

pentru elucidarea unor neclarit6li sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerinfele

stabilite in documentalia de atribuire (in"turJiu.tificarea pt"plui anortnal de scdzut) tf t*11--
Rezmatul risPunsului

Se anexeazd la dosar
u strrdad la tq!&1iqlgq49

SC LUXGAZ SRL Nu a iustifiottt
SC LUXGAZ SRL i@tareaAc+

bo"rffit"l," st"*la,,1 la solicitarea AC +

Acte confirmative nu a
Drezentat
ilorpunt sc illlexcaza ll tlosat'

*te confermative care va demonstra
disponibilitatea de bani lichizi 50% din
,aloarea ofertei pe conturile SRL Fabianca la

ziua petrecerii concursului.

Ofertanlii respinqi/descalifi cali :

i/descalificdrii
trrt.t;ii, i@hizili i publice'

Nu a iustificat Plqpl :94ZYt'
SC LUXGAZ SRL

ilii Publice'
d; ; u.grrrr.ntut (prou-ai) disponibilitatea de,bani ri.c\r-z-i s^o^u;din valoatea

contul s[u curent sul11a solicitatd conform anun{ului de participare

iiitr"rifrilir"tea de bani lichi'i 50% din va

"i.n.i, r;rf"rrn ceiinleloi solicitate in anun! de participare pct l6 (Act

bancar care va demonstra disponibilitatea de bani lichizi 50% din valoarea

ofertei, linii creditare ,au maietiale circulante sau alte mijloace financiare (

."rt.^.," de impt'umut) ) valabil laziua petlecerii concttrsttlui' Confirmat

prin t.,rnatura gi qtampila bancii de care este eliberat' "
Contractul de imprumut nr' Of /f S din 14'05'2022'prezentat de^OE cu firnla

SRL Cartdidact nu reprezintd un act suficient care sd atestd cd in ziua

desliqurdrii licitaliei .ai qi r" momentul efectudrii eva'^'Ii:ffi:liOe{ine irr

Anexa l+
A** 15

Anexa
Anexa I 7



@are decat ofefta operatorului desemuat

@are dec6t ofefta operatorului desemnat

fia oPeratorului desemnat

Modalitatea de evaluare a ofefielor:

Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile I
Alt" lirrita.i privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi oferlant: [Indica;i]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aPlicat:

Pre{ul cel mai sclzut I
Costul cel mai sc[zut I
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 multe criterii de atribuire' se vor

indica toate *iteriile de atiibuire aplicate ;i clenumirea loturilor aferente)

Inforn-ra{ia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

sau cel mai bun raport calitate-cost)

Reevaluarea ofertelor:

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

ir., |.,rma exarninSri, evaluarii qi compararii oferlelor depr.rse in cadrul

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

de atribuire s-a decis:

Punctajul calculatValoarea din ofertiFactorii de evaluare
D"rrtr-tt,=a 

"Peratorului 
economic I

Denumire factorul I
Denumire factorul n

b"rumtr€a "p"ratorului 
economic n

Denumire factorul n

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile oPerate

Pre{ul total
(f[rI TVA)

Pre{ul unitar
(f5r[ TVA)

Cantitate qi
unitate de
misurl

Denumirea
lotului

4627741.20

Anularea procedurii de achizilie publicd:
in temeiul art.71 alin. 

- 
lit 

-'Argumentare: 4



Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru

Modalitatea de transmitere
SIA RSAP, e-mail

Data transmiteriiDenumirea oPeratorului
economic

Eurogalex Prim
03.08.2022SC LUXGAZ SRL

Fabianca SRL
ig.ceban@grnail.corn

Cons Art Engineerine SRL
rnavitex.cons@gmail'cornMavitex-Cons
zagorlar7TT @mail.ru03.08.2022

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

lucru pentru achiziyii se realizeazd in ionformitite cu prevederile art. 3l al Legii nr. 13l din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice)

(selectali ternte,ul de asteptare respectat. calcularea termenelor previtztie de Legea nr' tll {:1 ilttie,2015 privind achiziliile publice'

inclttsiv a ternteneLor cle asteptare, se efectueazit n ,onforrritote cu preveclerircTrctuLut llt capitolttl I (calctrlarect Termenului) ol

Codtltri Civil al Republicii Moldova)'

Contractul de achizilie lacordu I -cadru inch ei at :

Inforrnalia privind achizilii publice durabile (acliizilii verzi) (rubrica datS se completeazd' doar

in care la procedura de achizilie public6 au fost aplicate criterii cle durabilitate qi s-a incheiat

;;;i;;;;.r*'p*n, lot/loturi pet.ttru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

iu cazul

Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

A 6 illein cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice qihq.u fa4 !n cazut i" care 

"aloarea 
estimatd a contractului

este mai micd decAt pragurile prevdzute la art' 2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
rivind achiziliile Pubhgg

aTlile l" c^r"l netransmiterii comunicdrii
rin miiloace electronice qiisau fax n

iX1 ,il" t" cazul transmiterii comunicirii
n miiloace electronice qi/sau fq. o" "*"n" ""r" ""loarea 

estimatd a contractului
este egal6 sau mai mare decdt pragurile
prevdiute la art. 2 ahn' (3) al Legii nr' 131 din
3 iulie 2015 privind achizl$lg lgqlge

-J.( 
,'i.t" i, "*ul netransmiterii comunicdrii

n miiloace electronice 9i/sau fax I

Valoarea contractului
Termen de

valabilitatc al
contractu I ui/aco

rdului-cadru
Denumirea

operatorului
economic

intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu caPital

mixt/asociere/
Cu capital

strdin

Numdrul
$i data

contractului/ acordului-
cadru

Cod CPV

fErI TVA

,856 456"00

inclusiv TVA

4627747.20 31.12.2023CONS ART
ENGINEERING

Capital
social

132 16.08.2022 45200000-9

Aufostaplicatecriteriipentruachizi{iipublicedurabile(achizi(ii
verzi)?

(indicafi,sumcr 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 lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:

PreJul cel mai scdzut I
Costul cel mai scazut n
Cel mai bun raPort calitate-Pre! I
Cel mai bun raPort calilatg:gel1 !

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost

aplicate criterii de durabilitate:



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

contractului/co*tractelor indicate afost respectat (exceptfrnd cazurile prevdzute de art. 32 alin' (3) al Legii nr'

131 clin 3 iutie 2015 privind achiziliile publice ), precum qi cd tn cazul depunerii contestaliilor qi/sau

recep(iondrii rupoartelor de monitorizare,iceastea aafost examinate qi solu(ionate'

prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii con/irmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii

de achizilie, Japt pentru 
"ori loo)ta rdspundere conform prevederilor legale in vigoare'

conducdtorul grupului de lucru pentru achizi(ii: Ion Musteald

6

















DARE DE SEAMA 
privind modificarea contractului 

de achizitii publice/acordului-cadru 

Nr. DS-11/2022/001 din 16.08.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractanta: 

Denumirea autoritatii contractante Primaria mun. Balti 
Localitate mun. Balti 
IDNO Primaria - 1007601003161 
Adresa mun.Bal^i, piata Independentei, 1 
Numar de telefon DEC - 0231 -54663; SAP - 0231 -54622 / 0231 -54623 
Numar de fax 0231-54623 
E-mail oflcial primaria(o)balti.md 
Adresa de internet www.balti.md 
Persoana de contact 
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Liliana Ceremu?, tel.023154622 
serviciulachizitiinublice(o),smail.com 

II. Date cu privire la procedura de achizifie: 

Tipul procedurii de achizi{ie 0 Cererea ofertelor de prefuri 
• Licita^ie deschisa • Altele: [Indicafi] 

Obiectul achizitiei „Modernizarea schemei de alimentare cu 
energie termica a imobilului Serviciul Arliiva al 
Primariei mun.Balti din str.Decebal, 99A, mun. 

Baltr 
Cod CPV 45331100-7 
Valoarea estimata a achizitiei 605 416,67 

a.2022 - 420 000.00 lei cu TV A: 
a.2023 - 306 500.00.00 lei cu TV A 

Nr. §i link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului zuvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1652785344185 Nr. §i link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului zuvernamental www.mtender.gov.md) Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-

b3wdpl-MD-1652785344185 ?tab=contract-not i ce 
Data publicarii anuntului de participare Data publicarii: 17.05.2022 
Data (datele) §i referinta (referintele) 
publicarilor anterioare in Jurnalul Oflcial al 
Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se refera anuntul respectiv 
(dupa caz) 

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

Tipul contractului de achizifie/acordului-cadru Bunuri • Servicii • Lucrari 0 

Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se refera 
la un proiect si/sau program flnantat din 
fonduri ale Uniunii Europene 

Nu 0 D a n 

Sursa de flnantare Buget de stat • Buget CNAM • 
Buget CNAS • Surse externe • 
0 Alte surse: Bugetul local 

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

08.06.2022 

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


Denumirea operatorului economic SRL Climatec 
Nr. data contractului de achizifie/acordului-
cadru 

Nr: 124 Nr. data contractului de achizifie/acordului-
cadru 

Data: 16.06.2022 

Valoarea contractului de achizi|ie/acordului-
cadru 

Fara TVA: 399 557.00 Valoarea contractului de achizi|ie/acordului-
cadru 

Inclusiv TVA: 479 468,40 

Termen de valabilitate 31.12.2023 
Termen de execute a.2022 - maxim 3 luni, pina la inceputul sezonului 

de incalzire; a.2023 - maxim 2 luni, dupa 
finalizarea sezonului de incalzire. 

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

Tipul modiflcarilor Mic§orarea valorii contractului • 
Majorarea valorii contractului 0 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare 
• 
Modificarea termenului de valabilitate • 
Rezilierea contractului • 
Altele: [Indicafi/ 

Temeiul juridic Art.76 alin.(7) pct.l) din Legea 131/15 

Cre?terea pretului in urma modificarii (dupa 
caz) 

+ 41 431,31 lei cu TVA (+8,65%) 

Modificarea anterioara a contractului de 
achizi(ii publice/acordului-cadru (dupa caz) 

Nu 0 D a • 

Alte infonuatii relevante -

V. Descrierea achizitiei Tnainte §i dupa modificare: 
(Se vor indica natura ?i amploarea lucrarilor, natura ?i cantitatea sau valoarea bunurilor nature si 
amploarea serviciilor) ' 9 

Pe data de 16 iunie 2022, cu SRL Climatec a fost incheiat contractul nr.124 privind executarea 
lucrarilor „Modernizarea schemei de alimentare cu energie termica a imobilului Serviciul Arhiva al 
Primariei mun.Balti din str.Decebal, 99A, mun. Bd/ti", conform necesitatilor Primariei mun Bal*i 

Termenul de executare a lucrarilor stabilit: 2022 - maxim 3 luni, pina la inceputul sezonului de 
incalzire; a.2023 - maxim 2 luni, dupa f.nalizarea sezonului de incalzire, valabilitatea contractului - pina 
la 31 decembrie 2023. Valoarea contractului - 479 468,401ei cu TV A (sume planificate pe ani: a 2022 -
420 000,00 lei cu TVA; a.2023 - 59 468,40 lei cu TVA). 

VI. Descrierea circumstanfelor care au facut necesara modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificarii contractului de achizifie/acordului-cadru) 

2 2 0 7 9 n
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, a ? 6 d i n t a g m p u l u i d e l u c r u ' a examinata scrisoarea de informare din 
22.07.2022 mtocm.ta de SRL Chmatec, cu privire la necesitatea executarii lucrarilor ce nu au fost incluse in 
devizul propus de autontatea contractanta. De asemenea, s-a examinat scrisoarea nr. 06-14/291 din 11 08 -022 
intocmita e IM DCC CU, ce presteaza servicii de responsabil tehnic pentru lucrarile sus-mentionate. Astfe 
g upul de lucru a fost mformat despre faptu. ca in documenta tia de proiect 5i deviz nu a fost inc.us tot volumul 
d lucran de demontare a caloriferelor ?i refelelor vechi, nefiind luate in considerare unele incape din 
cladirea Arh.ve, mun.cpale. Sint anexate: Actul de constatare semnat de membrii comisi 
antreprenorul, beneficarul, responsabilul tehnic, dirigintele de ?antier ?i autoru. proiectului; dev " ' c 



pentru lucrarile omise din lista inifiala cu cantitafile de lucrari. Volumele de lucrari sint necesare de a fi 
executate pentru asigurarea respectarii procesului tehnologic nu pot fi separate atit tehnic, cit economic. 

Pe linga cele expuse, antrprenorul menfioneaza ca lucrarile de modernizare a refelei termice se vor 
finaliza inainte de sezonul de incalzire 2022-2023 in volumul intreg prevazut de proiect. 

VII. Rezultatele examinarii: 

In rezultatul examinarii necesita^ilor de modificare a contractului de achizifie/acordului-cadrul 
s-a decis incheierea acordului adi|ional privind: 

majorarea valorii contractului cu +41 431,31 lei cu TVA 

Din motivul insuficienfei surselor fmanciare suplimentare in a.2022, majorarea se va face din contul 
alocarilor suplimentare pentru anul 2023. 

Sume planificate pe ani: a.2022 - 420 000,00 lei cu TVA; a.2023 - 59 468,40 lei cu TVA + 41 431,31 
lei cu TVA. In cazul in care se vor regasi surse fmanciare suplimentare, plafile se vor efectua pina la sfir§itul 
a.2022. 

Denumire 
operator 
economic 

Nr. data acordului 
adifional 

Valoarea modificarilor (dupa caz) Denumire 
operator 
economic 

Nr. data acordului 
adifional Fara TVA Inclusiv TVA 

SRL " Climatec" 1 16.08.2022 +34 526,09 +41 431,31 

Pre$edintele grupului de lucru: 

Nicolai GRIGORISIN 
(Nume, Prenume) 

Agenfia Achizitii Publics: mun. Chiqinau, $os. Hincefti, 53; tel.: 022-820-7tifr?j>ax: '02$#20-728; 
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md 
Agenfia Nafionala pentru Solufionarea Contestafiilor: mun. Chifinau, bd. §tefan eel Mare §i Sfant, 
124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 

mailto:bap@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr.90/22 din 16.08.2022.    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

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

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

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

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

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

Obiectul achiziției Produse alimentare (Cartofi alimentari) 
Cod CPV 03212100-1 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

Art.2, Legea 131/2015 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1657890780742 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1657890780742?tab=contract-notice 
Data publicării: 15.07.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

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

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

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

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

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire (după caz) Nu  

Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2 240 000,00 

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

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

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

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

http://www.mtender.gov.md/
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5. Până la termenul-limită (data 05.08.2022, ora 17:00), au depus oferta 4 ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ administratorii 
1. SRL „Lovis Angro” 1007600043788 Lilian Sofrone 
2. SRL „Sija Prim” 1005600023438 Ion Oprea / Silvia Oprea  
3. SRL „Prodagrotrade” 1014600029375 Victor Ceapă  
4. SRL „Dingenarul” 1003604001942 Igor Popov  

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

Denumirea documentelor 

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

Propunerea tehnică Specificaţii tehnice (anexa nr.22) prezentat statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

Propunerea 
financiară Specificații de preț (anexa nr.23) prezentat statut „în 

așteptare” 
statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

DUAE Documentului Unic de Achiziţii 
European 

prezentat statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

Garanția pentru ofertă (după caz) prezentat statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

Cererea de participare (anexa nr.7) prezentat statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8) prezentat  statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

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

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

așteptare” 
statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

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

statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de 
bugetul public naţional prezentat statut „în 

așteptare” 
statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

Autorizaţie sanitar-veterinară/ Autorizaţie sanitară de 
funcţionare a ofertantului sau certificat de înregistrare 
oficială pentru siguranţa alimentelor 

prezentat statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

Prezentarea de dovezi privind demonstrarea capacităților și 
experienței pentru cel puțin 12 luni de activitate. prezentat statut „în 

așteptare” 
statut „în 
așteptare” 

statut „în 
așteptare” 

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

Comentarii: 

1. La lotul „Cartofi alimentari”, preţul cel mai scăzut a fost propus de ofertantul SRL „Lovis 
Angro”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta operatorului economic menționat la 
lotul dat, s-a constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în 
documentația de atribuire, se propune achiziţionarea lotului  „Cartofi alimentari” de la operatorul 
economic SRL „Lovis Angro”. 
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7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului Denumirea operatorului 
economic 

Prețul ofertei 
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură (kg.) 

Corespunderea cu 
cerințele de 
calificare 

Corespunderea cu 
specificațiile tehnice 

Cartofi 
alimentari 

SRL „Lovis Angro” 2 332 800,00 

320000,00 

+ + 
SRL „Sija Prim” 2 576 000,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 
SRL „Prodagrotrade” 2 607 407,41 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

SRL „Dingenarul” 2 716 800,00 statut „în așteptare” statut „în așteptare” 

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

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 
cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (3nclusive justificarea prețului anormal de 
scăzut) s-a solicitat:  

Data solicitării Operatorul economic Informația solicitată Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

08.08.2022 SRL „Lovis Angro” Prezentarea garanției pentru ofertă în original. A prezentat informația 
solicitată. 

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

- - 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)  

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

Denumire factorul 1 Ponderea   

13. Reevaluarea ofertelor: 
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 

Motivul reevaluării ofertelor - 

Modificările operate - 

14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis: 
Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură  (kg.) 

Prețul unitar 
(fără TVA) 

Prețul total 
(fără TVA) 

Prețul total 
(inclusiv TVA) 

Cartofi alimentari SRL „Lovis Angro” 320000,00 7,29 2332800,00 2518400,00 

Anularea procedurii de achiziție publică: 
În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             
Argumentare:  _______________________________________________________________ 
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15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

SRL „Lovis Angro” 

09.08.2022 prin e-mail SRL „Sija Prim” 
SRL „Prodagrotrade” 
SRL „Dingenarul” 

(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 
operatorul
ui economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 

autohton/ Cu 
capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul și 
data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 
Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/ 
a cordului - 

cadru 

 
fără TVA 

 
inclusiv 

TVA 

SRL „Lovis Angro” - 14/608 16.08.2022 03212100-1 2332800,00 2518400,00 23.12.2022 

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

  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 
 

  Sergiu VOINU  

(Nume, Prenume)  
 

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

mailto:elena.colesnic@army.md
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model-tip

DARE DE SEAMA

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

Nr.ll din 17.08.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritltii contractante Prim[ria comunei Grdtiesti
Localitate S. Grdtiesti, mun. Chisiniu
IDNO 1007601010219
Adresa Str.Stefan cel Mare 72. s.Gritiesti, mun.Chiginlu
Numlr de telefon 022 -4 5 | 23 1 . 022-4s 1 25 4

NumIr de fax 022-451231
E-mail orim sratiesti@ smai l. com. ana.balan. 6 3 @mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact Mardare Victor,

1. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate V Cererea ofertelor de preJuri lLicitalie deschisd
nAltele: ilndica[il

Procedura de achizitie repetatl (dupd cuz) Nr:
Tipul obiectului contractului de aclttzitiel
acordului-cadru

BunuriV Servicii r Lucrdri n

0biectul achizitiei Achizitionarea diverselor produse alimentare
Cod CPV 15800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
rtroc edur i decdt I ic itayia des c his it)
Procedura de atribuire (se va indica din cadru,l
porta I u I u i guv ern am ental utww. mte nd er. gqv. md)

Nr: 21060698
Link-ul: ocds-b3wdo1 -MD-1 65891 92917 69
Data oub cdrii:21 .07 .2022

Platforma de achizitii publice utilizati V achizit md; n e-licitatie.md; I yptender.md

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

rDa VNU
Link-ul citre planul de achizilii publice publicat:

https ://gratiesti.md/wp-contenVuploa dsl 2022 I 0 6 lplanul-
de-achizitii.pdf

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

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru rSistem dinamic de achizilie V Licitalie
electronici nCatalog electronic

Sursa de finanfare cBuget de stat; nBuget CNAM; uBuget CNAS; nSurse
externe; rAlte surse: fBuget locaU

Vafoarea estimati (lei, ldrd TVA) 562125 lei



2. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care au fost solicitate clarificdri)

3. Modificlri operate in documenta{ia de atribuire:

u a ta sot i4g4ir!eIls44!qr
Denumirea o torului economic

Data transmiterii

4. Pflni la termenulJimiti (data 04'08'2022'ora 14:00), au dePus oferta 6 ofertan{i:

5. Informa{ii privind ofertele depuse;i
oPeratorii economici:

documentere de cariricare;i aferente DUAE prezentate de cltre

(Se va completa tn cazul in care au fost operate modificdri)

U;natt r"*"*ul de zilel

nezumatut mqdtfi944!9l @rupublicdriiliiffi oacelo r d e inform are

ffiere pi deschidere a

ofertelor Prelungit (duPd caz)-

Asociafii/
administratoriiffiruluieconomic

SAFabrica de Unt din Floresti

Nivali Prod SRL

IDNO
Nr.

Grieorai AndreiI on160701 1922
1. tot oeooozt o:g f ol,,ohpr Vadim

a orici Alexei,,
lbteeoooozztq

Morari Victor-
Curdova Lidia
Muset Dumitru

3. SU Vtlla trroquttt on
Nobil Prest SRL#Hfu

roooeoootot tz
4 I ol 4600037741
5.
6.

iot+eoooaooss

dnnrrrnent

Denumirea 
I

operatorului economtc 
I

(:

SA Fabrica de Unt dtn 
I

Elnrpcti I

Propunerea
tehnicl

ProPunerea 
I

r lnun"u'u , I

ffiapentru
I ofertl
| @u7a caz)

T---
bocumentele ce constitute o erla

ntnrte)
ie va consemna Prtr
prezenlal

preze ntal, ne pt Y Lc tt t'

prezentatprezenlal

orezental
Ni.,oli Prod SRL prezenlat

Drezentalnl DrezenIaI
5U Vllla rtouutt prezenlal Drezental
rrt^hil Drest SRI Drezen tat

prezental
Drezentat prezental

I prezentat - Drezenlul
-^^ r^ ^^lifiaorAVT Lux Com Srct-

u0ct
Se va consemna Prin:

I lllErr r
ttnt nu coresDunae{:ffi

SFrauriia de unt din prezentut

r loreStl
DrezentatNiuatiProd SRL

EF\i itt Prodotti SRL prezeilal
DrezentalNnhil Prest SRL
prezentalSRL Baguette 2



AVT Lux Com SRL Drezenlat

(lnformalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinyele din
documenta{ia de atribuire Si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

6. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oferteifinale
(lnformalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se va consemna prin: ,,+" in cazul corespunderii Si prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

7. Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scdzut) s-a
solicitat:

8. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(fbrd TVA)*

Cantitate
gi unitate

de mflsuri

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Lot I Produse
lactate

SA Fabrica de Unt din
Floresti

I 80243.40 lei + +

Lot 2 Carne Nivali Prod SRL 1s6349.9s le T +

Lot 3 Peste AVT Lux Com SRL 59500.00 le + t
Lot 4 Produse de
mordrit qi
fbinoase

Nobil Prest SRL 30576,00 lei + +

Lotul 5 Fructe $i
legume proaspete

Nobil Prest SRL 199696,30 lei + +

Lotul 6 Diverse
prod. alimentare

Nobil Prest SRL 105527,22 lei + T

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informatia solicitati Rezmatul rlspunsului operatorului
economic

I

Denumirea operatorului economic Motivul resninserii/descalifi clrii

9. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot V
Pentru mai multe loturi cumulate o
Pentru toate loturile r
Alte limitari privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: flndicatriJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

10. Criteriul de atribuire aplicat:
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Prefulcel mai scdzut V
Costul cel mai scdzut r
Cel mai bun raport calitate-pre! n
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

11. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

12. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reeval ulrii ofertelor
Modificlrile orrerate

13. in urma examinlri, evaluirii si comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Factorii de evaluare Valoarea din oferttr Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic I Total

Denum re factorul I Ponderea
Denum re factorul n Ponderea

Denurlirea operatorului economic n Total
Denumire factorul I londerea
Denumire factorul n Ponderea

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
mlsuri

Pre{ul unitar
(fdrI TVA)

Preful total
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

Produse lactate SA Fabrica de
Unt din Floresti

lei 180243,40 180243,40 1959s0.00

Carne Nivali Prod
SRL

lei 156349.95 156349,95 t87619,94

Pegte SRL AVT LUX
COM

lei 59500,00 59500,00 71400,00

Produse de mordrit
gi liinoase, fructe $ilegume, diverse
produse alimentare

Nobil Prest SRL lei 335799,52 335799,52 381581,20



Anularea procedurii de achizilie publica:

in temeiul art. 7 | alin. lit

Argumentare:

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

(lnformarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
Irgru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3I at Legii nr. t3l din 3 iulie
201 5 privind achiziliile publice)

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SA Fabrica de Unt din Floresti 08.08.2022 fu;mailJNivaliProd SRL 08.08.2022 I e-nailJ
SRL AVT LUX COM 08.08.2022 I e-mailJ
Nobil Prest SRL 08.08.2022 I e-nailJ
SC Villa Prodotti SRL uU.ua.zuzz I e-mailJ
SRL Baeuette 08.08.2022 I e-mailJ

15. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:
In cazulin care valoarea estimatd a cont.actulukste
mai micd decdt pragurile prevlzute la art. 2 alin. (3)
al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

Y 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii nrin
qijloace qlectronice $i/sau fax I
! I I zile in cazul netransmiterii cornuni.Erii p.in
miiloace electronice si/sarr f2). n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este
egald sau mai mare decdt pragurile prevf,zut e la art, 2
alin. (3) al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

Ll I I zrle in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice gi/sau fax n
n l6 zile in cazulnetransmiteriiiomunicdrffi
mijloace electronice gilsau fax I

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3l din 3iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitatecu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenuiui) al Codutui Civit al ilepubliciiMoldova).

16. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Numirul
Ei data

contractului/
acordului-

cadru

,

Cod CPV

Valoarea contractului Termen
de

valabilitat
eal

contractul
ui/acordul
ui-cadru

fEri TVA inclusiv
TVA

SA Fabrica
de Unt din
Floresti

Cu capital
autohton

66 t6.08.2022 15800000-6

15800000-6

180243,40 t95950,00 31.12.2022

Nivali Prod
SRL

Cu capital
autohton

67
r6.08.2022 r56349.95 187619,94 31.12.2022

SRL AVT Cu capital
autohton

68 r6.08.2022 | 5800000-6 59s00.00 71400.00 31.t2.2022



LUX COM

Nobil Prest
SRL

Cu capital
a utohton

69
t6.08.2022 1s800000-6 33s799.s2 381591,20 31.12.2022

17. Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazl doar in
cazul in care la procedura de achizi{ie public[ au fost aplicate criterii de durabilitate Ei s-a
incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Prin preTento dare de seamd, grupul de luc'ru cleclarii cd termenut de o;teptore pentru tnclrciereo
contractului/contractelor indicate a fost respectot (exceptfrnd cazurile prevdzute cti ort. 32 alin. (3) at Legii
nr. I3I din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum;i cd tn cazul depunerii contestoliitor;i/sau
receptiondrii ropoartelor de monitoriTore, oceasteo aafost examinate;i sotuyionite.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru ocltizilii conJirmd corectituditreo desfdsurdrii procedurii
de achizilie,fopt pentru care poortd rdspundere conform prevederilor legale in vigoore.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Au fost aplicate criterii pentru
verzi)?

achizi{ii publice durabile (achizi{ii (DA/NU) NU

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

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

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

Preful cel maiscdzut

Costul cel mai sclzut
Cel mai bun raport
calitate-pref I
Cel mai bun raport
calitate-cost I

!

!

(Nume, Prenume)



































Model - tip

DARE DE SEAMA
privind mоdifiсаrеа сопtrасtчlчi

de achizi{ii рчЬliсе/асоrdчlчi-саdrч

Nr. 7 din 12 august 2022

I. Date сu privire la autoritatea contractantf,:

Dепчmirеа autoritf,tii contractante primiria comtшei Rёzeni

I,ocalitate s. Rёzeni raionul Ialoveni

IDNo 1007601006944

Аdrеsа RM, raionul Ialoveni, s. Rйzeni, str.

Stefan cel Маrе si Sfint, 62

Numfir de telefon 026874688
Nчmir de fax 0268742зб

E.mail oficial razeniprimaria(@ gmail. соm

Adresa de internet www.razeni.md
реrsоапа de contact
(пumе, pr епltп,lе, tеlеfоп, e-mail)

Munteanu Serghei, tel: 02б874688
e-mail : razeniprimaria(E gmail.оm

П. Date cu privire la рrосеdurа de achizilie:

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

Tipul procedurii de achizilie Сеrеrеа ofertelor de pre}uri п
Licitatie deschisй-Y Altele: [Iпdica|i]

Obiectul achizi{iei Lucrйri de consolidarea а ravenei
evacuarea apelor de sчрrаfаtё

ý1

Cod СРY 453з2000-3
Yаlоаrеа estimati а achizitiei
Nr. qi link-ul procedurii (se va iпdiса diп cadrul
р or t alului яuv е r паm е пt al www. mt е (lde r. g оv, m d)

Nr:751l14
Link:

Data publicйrii anuntului de participare 06.05.2014

Data (datele) qi referinla (rеfеriп!еlе) publicЁrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Еurорепе

рriчiпd рrоiесtчl (proiectele) la саrе se rеfеrf,
апuпtul respectiv (duрй caz)

Tipu t сопtrасtц lui de achizilie/a соrd_ц!чi-9 ac!:g вuпuтiп sеrчiсiiп Luсrйri-y
Сопtrасtчl de achйi{ie/acordul-cadru se rеfеrб la
uп proiect qilsau рrоgrаm fiпап!аt din fonduri ale
uniunii Еurорепе

Nч-V Da п

Sursa de fiпап{аrе Buget de stat в Buget CNAM п
Buget CNAS п Surso externe п
Alte srrrse: bugetul local, Fопdul
Есоlояiс Nа|iопаl

Data deciziei de atribuire л contractului de
achizitie/ асоrdчlui-саdru
Denumirea oper:atorului economic SRL Neledimpex

Nr. 9i data contractului de achizifie/acordului-
саdru

Nr:З8
Data:26.05,20t4

VаIоаrеа contractului de achИi{ie/acordrrlui-
саdrч

Fйrй ТVА:
Inclusiv ТVА: 40I2l2з,89,



теrmеп de valabilitate з1.12.2022
Теrmеп de executie зt.|2.2022

Iv. Date сч privire Ia modificйrile песеsаrе а fi efectuate:

Tipul modificirilor Micqorarea valorii contractului п
Маjоrаrеа valorii contractului -
Modificarea termenului de executare/ livrare/
prestare п
Modificarea termenului de valabilitate v
Rezeliereacontractului п
Altele: [Iпdicatil

Temeiul juridic Дrt. 76 аliп. 7 suЬ аliп 2 lit. Ь) Lеgеапr. 131 diп
03.07.2015

Creqterea pre{ului in urmа modificirii (duрd
caz)

Se utilizeazd pretul actualizat al coпtractului de
achizi| ii рuЬ li с е/ас ordului-c adru

Modificarea апtеriоаrй а сопtrасtului de
aehizilii publice/acordului-ca dru (duрd caz)

2 9. 1 2. 2 0 I 4-3 3 2 449, 00- mаj orarea valorii ;
28.09.20] 4-preluпgirea tеrmепului-3 ]. ] 2.20] б
0 9. 1 2, 2 0 1 б -pr еluпgir е а t еrmепului- 3 ] . 1 2 2 0 ] 8
23. ] I.20] B-l33360,0)-majorarea yalorii
] 7, 0 8. 2 0 ] 8 -pr elungir е а t еrmепului- 3 ], 1 2, 2 0 ] 9
] б, ] 2. 2 0 1 9 -pr е luпgir е at еrmе пului- 3 ] . 1 2 - 2 0 2 1

04. ] ].202 I * 96 ] ] 0,89 - majorarea valorii
2 2. I I . 2 0 2 ] -preluпgir еа tеrmепului 3 1, 1 2. 2 0 2 2

Alte informa{ii relevante

I. Descrierea achizi{iei inainte qi dupi mоdifiсаrе:
(Se vor iпdiса пatura si amploarea lucrdrilor, пatura si caпtitatea sau valoarea Ьuпurilоr, пatura si amploarea
serviciilor)
In rezultatul procedurii de achizi{ie deschise ш. 751114 din 06.05.2014, а fost incheiat la26.05.2014
contractul пr. 38 privind luсrйri de consolidaroa а ravenei qi evacuarea apelor de suprafa{й.
Lucrйri executate:

sёрёtчrй mесапiсё cu excavatorul in pйmint argilos,
strat de funda}ie din pietriq,
executarea рёtчrilоr de fundatie din рlёсi,
mОПtЙri de carcase qi plase din аrmёturй, executarea раlееlоr, culeelor ale perefilor do panouri
qi altor pere{i.
Montarea iп pёmint а conductelor din ofel qi alte luсrйri

Lчстйri саrе necesitё а fi excutate:
Finalizarea lucrйrilor do astupare completб а raveniei,
Luсrйri 1а саriоrа de rос6,
Instalarea conductelor de evacuare-rigole пt. 1,2оЗо 4.

П. I)escrierea сirсчmstап{еlоr саrе ач fEcut песеsаrё modificarea:
(Se vor iпdiса motivele/argumeпtele modфcdrii contractului de achizilie/acordului-cadru)

Valoarea inilialё а contractului а fost de 3450204,00. in rezultatul modificйrilor, valoaroa
totalё а contractului constitue 401212З,89 lei
Теrmепul de valabilitate а contractului, prin modificare а fost stabilitб pinб la 31.12.2022.
LucrЙri neexecutate la situatia de 12.08.2022 constitue suma de 95|767,93 lei.
Pentru жмL2022 nu este acoperire financiarй din cauza lipsei mijloacelor financiare.
Luind tn considerafie, сё termenul de valabilitate ехрirё la sfirqitul anului 2022, diп
acest motiv, aloca{iile pentru executarea contractului tn continuare pentru anul urmёtоr

1u pot fi inregistrate in conformitate cu legisla}ia in vigoare.
In acest context, репtru ехесutаrеа contractului ln continuare qi posibilitatea
inregistrйrii de сёtrе Trezorёria Regionalё Сепtru а alocafiilor репtru anul 2023 qi



ulterior pentru anii urmёtоri, este necesar prelungirea termenului de valabilitate а contractului.

YI Rezultatele examiniirii:

in baza deciziei grupului de lucru de modificare а conffactului de achizilie/acordului-cadru nT. 38 din 26 mai
20t4 afost incheiat acordul aditional privind prelungirea valabiliфi contractului рiпб lа З|.IZ,202З

Сопdчсitоrчl grчрчlчi de lчсrч:

Сrеtч Ion
(Numе, Рrепuпе)

L.S.

Аgеп|iа Achizi|ii Publice: mап. Сhiqiпйu, qos, Нtпсеqti, 53; tel.: 022-820-703; .fax: 022-820-728;
e-mail: bap@}ender,gov.md; www.tender,gov.md
Аgеп|iа Nа|iопаld репtru Sola|ionarea Coпtesta|iilor: muп, Сhiqiпdu, bd. $tеfап cel Mare qi Sffrпt, 124 et.
4; teL:022-820-652;|ax:022-820-651; е+паil: сопtеstаtii@пsс.md; www.апsс.md

Dепumirе
ореrаtоr
economie

Nr. qi data acordului adi{ional
yаlоаrеа modificirilor (duрё caz)

Fйrй ТYА Inclusiv ТYА
SRL Neledimpex 38/10 l t2.08.2022
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr. 01  din 17 august 2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Institutia Publica Liceul Teoretic „Mihai 
Eminescu” 

Localitate Or. Straseni 
IDNO 1012620010232 
Adresa Or. Straseni str. M.Eminescu 187 
Număr de telefon 023729688 
Număr de fax  
E-mail oficial  lyceumeminescu@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Troian Tatiana 

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 

Lucrari 

Obiectul achiziției Lucrari de reparatie I.P.Liceul Teoretic „Mihai 
Eminescu”or. Straseni 

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

 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1657098036824 
Link-ul: achizitii.md/ro/public/tender/21059538/ 
Data publicării: 06 iulie 2022, 12:11 

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://lteminescustraseni.educ.md/achizitii-
publice/ 

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) 366000,00 

 

http://www.mtender.gov.md/
http://lteminescustraseni.educ.md/achizitii-publice/
http://lteminescustraseni.educ.md/achizitii-publice/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

Rezumatul modificărilor  
Publicate în BAP/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] 

1. Până la termenul-limită (data 19.07.2022, ora13:30), au depus oferta 3 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. „ Kedacons ” SRL 1018600005878 Dragutanu Ion 
2. “Casabella Group”SRL 1014600026503 Corina Cojocaru 
3. “Master-Construct”SRL 1019600004236 Stefan Teclenco 

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

 
 
 

Denumire 
document 

  Denumirea operatorului 
economic 

„ Kedacons ” SRL “Casabella 
Group”SRL 

“Master-Construct”SRL 

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

 
DUAE  
 

prezentat   

Devizele locale 
aferente ofertei 

prezentat   

Cerere de 
participare 

prezentat   

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

Declaratie privind 
valabilitatea ofertei 

prezentat   

Specificatii tehnice prezentat   
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Specificatia de pret 

prezentat   

Certificat/Decizia de 
inregistrare a 
intreprinderii/Extra
s din registru de 
Stat al persoanelor 
juridice 

prezentat   

Ultimul raport 
financiar 2021 

prezentat   

Certificat de 
efectuare 
sistematica a platii 
impozitelor,contribu
tiilor eliberat de 
Inspectoratul 
Fiscalde Stat 

prezentat   

Informatii generale 
despre ofertant 

prezentat   

Declaratie privind 
personalul de 
specialitate propus 
pentru 
implementarea 
contractului 

prezentat   

Declaratie privind 
dotarile 
specifice,utilajul si 
echipamentul 
necesar pentru 
indeplinirea 
corespunzatoare a 
contractului 

prezentat   

Certificat ISO 9001 
Sistemul de 
Management al 
Calitatii lucrarilor 

prezentat   

Perioada de 
garantie a lucrarilor 

prezentat   

Documente ce 
confirma experienta 
anterioara la 
executarea 
proiectelor similare 

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)) 
 

6. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantit
ate și 
unitat

Corespun
derea cu 
cerințele 

Corespun
derea cu 
specificaț
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e de 
măsur

ă 

de 
calificare 

iile 
tehnice 

Lucrari de reparatie I.P.Liceul 
Teoretic „Mihai Eminescu”or. 
Straseni 

  lucrare   
„Kedacons ” 
SRL 
 

 
190 655,21  
MDL  

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) 

7. 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 

19.07.2022 „ Kedacons ” SRL 1.Pretul anormal de scazut 
2. Prezentarea 

documentelor ce 
confirma experienta 
anterioara la executarea 
proiectelor similare 

Explicat conform scrisorii din 
19.07.2022 
 
Prezentat pe posta institutiei 
lyceumeminescu@gmail.com 

 
8. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

9.  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: __________________________________                 

10. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

11. 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 
  

12. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

13. 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 

Cantitat
e și 

unitate 
de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

Lucrari de reparatie 
I.P.Liceul Teoretic 
„Mihai Eminescu”or. 
Straseni 

„ Kedacons ” 
SRL 

 
1 lucrare 

190 655,21  
 

190 655,21  
 

228786,25 

 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

„ Kedacons ” SRL 22 iulie 2022 e-mail 
„ Casabella Group” SRL 22 iulie 2022 e-mail 
„ Master-Construct ” SRL 22 iulie 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) 

 
15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 
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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). 

 
16. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea
: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 

valabilitate al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

„ Kedacons” 
SRL 

Cu capital 
autohton 

17 17.08.20
22 45200000-9 

 
190655,21  

 
228786,25 31.12.2022 

 

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

 
 

 

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 □               
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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, 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. 

 

   
Conducatorul grupului de lucru pentru achizitii:   
  
                          Troian Tatiana                          __________________   

            (Nume, Prenume)                             (Semnatura)   
  

             L.S.   



ctl
]

рrlYlrс

DAREA DE SEAMA
de atribuire а contractului de achizilii publice п

Nr, 1 12022 diп Z0,0],2022

la autoritatea сопtrасtапtй:1. Date

Г)епu nirPh а toritйtii contractante Univeгsitatea Аgrаrё de Stat din Moldova
Locrr] ita N4un. Chisinйu
IDN( l 007б000027 l 0
Adresa str, Mircesti. 44
Numйr de, telefon 022 з12 258
Num r de, fax 022 з12216
Е-mа lo bia iIlfo@,uasm.md
Adre ad эi iп еrпеt www,uasm.md
Persoand tle contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп, Sergir,r Мirzа

s.mirza@uasm.md
022 4з2 340

ili
iii

,]
Z. Date сu privirc la рrосеdur:t cle atribuirc:

ll

l
1

a

I

j

li]
Ili;
!

l

l

]

i,

Tipull piБcediuiii de atribuire
anlicate
Рrосqdчц:t de achizitie rереtаtй
(du*lc,aд: i

Сеrеrеа оfеrtеlоr de рrе{uri

NuNг:

ТiрчI
achiz

obtectu iui c,,nt.n.tuluй.
tie/"acordu lu i-cad ru

Bunuri п

obiectul achizitiei Echipament dia stiсаге atrtomobil
Cod СРV 3023б200-4
В*рцh..t? mptivul u i/tcmeiului
p,rivi{d {iegerea procedurii de
аtriЬЁirсl iiп c:a2ttl upl iсйri i ul t оr
p1,oceUu1,1 <laccit licitalia
cle.x,c,hi.ya )

С о п.fоr m пе с е s it а у i lor Uпiver s i t dу ii

РrосQdul:а dq :rtrihuirс /.\(, ll/
iпсliц clilt c,aLlгttl 1xlt,tttlttltti
g,l t |, е,|, п L] l l l чп l u l,

Щ

N, : рgф:!iу_9р]ЛРilФ_фаrДlбб5
Link-ul: "nttps:ZZmtende
t OS0+0 t ZZl bOlU ta

_Data рrrЬliсёгii : 28.0б,2022
Platf'orma, de achizitii publice
rrtiiizatй ]]

п achizitii.md;

" 
Da ----

Link-rrl сёtrе plarrul de achizilii prrblice publicat:
https ://nltender.gpr,. md/plans/ocds-b3 wdp 1 -MD-
1 65640 |]7 l665

Апuц{ de intentie pulrlic:rt iп
ВАl' 1clttpd сuг)

]ll
,j]'l

Data: 01 .07.2022

https //tender.цov.md/ro/system/files/bap/20 14lbao пr 5 1 l.ndf.
frehnici yi .instru Йепtе speciГlce
de аtriьчirе
kJipй.icai)' ,,] _

одaо,,а-.ы.
electronicй пСаtаlоg electronic

г_: Ргоiесt transtiorrtal iег;ýurs:1 de,finrrn!are
ii' i

I

i]
I
l
i
i

1

i



З84749lеi MD|ei, .fara

]

privind documentafia de atribuire:

,lctr) iп cttzti iп c,ctl.c cttt fil.s.t .ytllic,ilctta c,lat.i./ic,ciri)

i,clariliclirilor

;l. Mtldific:il,i o;rerattl iп dtlcumentatia cle atrilruirc:
,]
(Se уа c,oп,l7llelct itt cctzrtl iп c,are uu./il,st tlperctle пlodi/ic:at.i1

', ]i i

imati
:

1,а

l

|l ,

l:::li;il:
t
I
]

1

1

;

i,,,iii(li'
l
I

l
]

]

'
;
il,
i
l
I
;

}

I

i,,
t

tt,
l
l
l
1

ii
l:
l,
l
l

l
]

',

i,
Ii
I

l
Ji,
l

1

i

i
I

tl:
!
;

l
j

Ii ',ll
ii
I

1

i

te[nrenul-|imitй (ciata l0 iulie 2022,tlra 23:30), аu depus tlferta uпчl оlЪrtапti:

umirеа 0peratoruIui economic

.л Ltllttltct,lt"

na{ii prir ind tlfertcle dcpuse Ei documentelc с|е calitic:rre qi aferente DUдЕ prezentate
re Operatorii economici:

dificririlor Nu tr fost modilicatri
Al'/alte mijloacelor de Ре silul oficial al UДSМ

imiti de depunere 9i deschidcre а
relцngit (сlчрd c,az)

Nu а fost prelungitй

Asocia{ii/
administratorii

100760001 1 105 Nicolai lasi

i

]

,l

f)епumirе document
Denumirea operatoruIui economic

SRL,,Lokmera"
Dor ur эiltlе се соц.'i'ui. of 

"z,ro |reZeпtqt, перrеzепtаt, пu corespuпde)
Рrорr- lýl а tеhцiсё Рrеzепtqt iпсоmрlеl

LL]lег(}а fi r,laticiaгi Рrеzепlсtt iпсоmрlеl
\ ti preze 11la l

Gаrаir
|ih,,,,|)ч

tia

са2
рrеzепlаl

Dt пtаl, перrеzепtаt, пu corespuпde
Гtlгt-t-lL

i'ntbi,]

tlагl
--,--
latl

оlёгtеi

lctlct,ltlc tlcrlrгc tl lL,гtаrlt
рrеzепlаt
рrеzепlаl

Сегсrс de, раrtiсiраге. сопГоrm atlexei пr. 7 рrеZепlаt
Gагаd{iа lu оГеrtй. l% рrеzепtаl

Je btrnД execur{ie la set-t,ttlaгea contгactlllLri, 15 % рrеZепtqt

са de irJге8istr,аге а iпtrергirrdегii - copie. рrеZепlсll

1

Сегti1l cat de аtгiЬLriге il cotltului Ьапсаг - сrэрiе. рrеZепlа|

I

l
i,

i,

2

Datd
Dепuiпiriэа ореrаtоrulu i economic
Expuherba su
сlаrifiсаrе

ccinti а solicitйrii de

Expunerea succintй а rispunsuIui
Data rа

PubIiPatr
inforйar

S. Phnli]
li



(IйJ

ddc

)сtuаrе sistematicй а plalii irnpozitelor,
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DAREA DE SEAMĂ  

de atribuire a contractului de achiziţii publice 
 

Nr.            /22 din           .08.2022. 
 

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

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

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
 
 

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP 
Procedura de achiziţie repetată (după caz) da 
Tipul obiectului contractului de 
achiziţie/acordului-cadru 

Bunuri  

Obiectul de achiziţie Lubrifianţi 
Cod CPV 09200000-1 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă sau cererea ofertelor de preţuri) 

- 

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

ocds-b3wdp1-MD-1657888489963 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1657888489963?tab=contract-notice 
Data:15.07.2022,ora:15.43 

Platforma de achiziţii publice utilizată achizitii.md 
Anunţ de intenţie publicat în BAP - 
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire  Licitație electronică 
Sursa de finanţare Buget de stat  
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 340000,00 
 

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:  
 
Data solicitării clarificărilor  - 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

- 

Expunerea succintă a răspunsului  - 
Data transmiterii - 
 

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire: 
 
Rezumatul modificărilor - 
Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz) 

- 
 

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=09200000-1
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657888489963
natalia.croitoru
Typewriter
92

natalia.croitoru
Typewriter
17
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Termen-limită de depunere şi deschidere a 
ofertelor prelungit (după caz) 

- 

 
 
5. Până la termenul-limită (data 25.07.2022, ora10:00), au fost depuse2 (patru) oferte: 
 

Denumirea operatorilor 
economici 

IDNO Asociaţii/administratorii 

SRL „Calbor Grup” 1005600022213 VLADIMIR RUSSU 
Lubrimex SRL 1003600062408 SERGIU NOFIT 
 
 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 
Lubrimex SRL SRL „Calbor Grup” 

Documentele ce constituie oferta   
Specificaţii tehnice  prezentat prezentat 
Specificații de preţ prezentat prezentat 
Garanţie pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA prezentat prezentat 
Formularul standard al Documentului Unic de Achiziţii 
European 

prezentat prezentat 

Cererea de participare  prezentat prezentat 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei  prezentat *prezentat 
Documente de calificare   
Certificat de atribuire a contului bancar prezentat prezentat 
Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de 
bugetul public naţional 

prezentat prezentat 

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

prezentat prezentat 

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

Prezentat prezentat 

* Oferta se află în aşteptare. 
 
7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate: 
Nr. 
d/o 

  Denumirea lotului Unitate 
de 

măsură 

Cantitate Valoarea 
estimată fără 

TVA 

Preţul 
ofertei 
(fără 

TVA)* 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice 

1.  Ulei MT-16p litri 4000 206666,67 268000,00 Lubrimex SRL + + 

2.  Ulei Hidraulic AU (R) litri 800 40000,00 39450,00 SRL „Calbor Grup” + + 

39500,00 Lubrimex SRL * * 

3.  Unsoare Litol -24 kg 1000 50000,00 71900,00 Lubrimex SRL - - 

72000,00 SRL „Calbor Grup” - - 

4.  Lichid tehnic Ad Blue  litri 200 3333,33 8000,00 Lubrimex SRL - - 

5.  Lichid tehnic Steol-M litri 400 40000,00 54000,00 Lubrimex SRL - - 

* Oferta se află în aşteptare. 
Constatări/Comentarii: 
1. Pentru lotul nr.1 unica ofertă a fost propusă de către operatorul economic „Lubrimex” SRL, oferta 
acestuia corespunde cerințelor solicitate, se propune a fi desemnat cîştigător pentru lotul dat. 
2. Pentru lotul nr.2  prețul cel mai scăzut a fost propus de către operatorul economic „Calbor Grup” 
SRL, oferta acestuia corespunde cerințelor solicitate, se propune a fi desemnat cîştigător pentru lotul 
dat. 
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3. Pentru lotul nr.3,4,5 au fost propuse oferte, a căror propunere financiară depăşește cu 30% valoarea 
estimată a achiziţiei. În temeiul art. 71 alin. 1, lit. d), din Legea 131/2015, se propune respingerea 
acestora și achiziţionarea loturilor date în cadrul altei proceduri de achiziţie în repetare. 

 

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

 
Data  Operatorul 

economic 
Informaţia solicitată   Rezumatul răspunsului 

operatorului economic 
29.07.2022 SRL „Calbor 

Grup” 
ca urmare a desfăşurării procedurii de achiziție 
pe runde de licitare, prezentarea anexei nr.23  
„Specificaţii de preţ”cu indicarea preţului şi 
sumei ofertei finale. 

au prezentat informația 
solicitată 

Lubrimex SRL ca urmare a desfăşurării procedurii de achiziție 
pe runde de licitare, prezentarea anexei nr.23  
„Specificaţii de preţ”cu indicarea preţului şi 
sumei ofertei finale. 
Documente justificative. 

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

SRL „Calbor Grup” La lotul nr.3 conform art. 71 alin. 1, lit. d),  
din Legea 131/2015 oferta este inacceptabilă. 

Lubrimex SRL La lotul nr.3,4,5 conform art. 71 alin. 1, lit. d), 
 din Legea 131/2015 oferta este inacceptabilă. 

 
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot         
11. Criteriul de atribuire aplicat: Preţul cel mai scăzut                         
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi: Nu a fost 
13. Reevaluarea ofertelor: Nu a fost 
14. În urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire 
s-a decis: 

Atribuirea contractului de achiziţie publică: 
Denumirea lotului  Denumirea 

operatorului 
economic 

Unitate 
de 

măsură   

Cantitate  Preţul unitar  
(fără TVA) 

Preţul total  
(fără TVA) 

Preţul total 
 (inclusiv TVA) 

Ulei MT-16p Lubrimex SRL litri 4000 67,00 268000,00 321600,00 
Ulei Hidraulic AU (R) SRL „Calbor 

Grup” 
litri 800 49,31 39448,00 47337,60 

În repetare 
Unsoare Litol-24 - kg 1000    
Lichid tehnic Ad Blue  - litri 200    
Lichid tehnic Steol-M - litri 400    

Anularea procedurii de achiziţie publică: Nu a fost.  
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii: 
 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

SRL „Calbor Grup” 
09.08.2022 SIA RSAP şi  e-mail Lubrimex SRL 

Informarea operatorilor economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru 
achiziţii se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile 
publice. 
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16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului: 
 
În cazul în care valoarea estimată a contractului este 
mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al 
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile 
publice 

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

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

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

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

Nr. 
d/o 

Denumirea 
operatorului  

economic,  (IDNO) 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Numărul 
contractului 

Data 
contractului Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termenul de 
valabilitate a 
contractului fără TVA cu TVA 

1 Lubrimex SRL Cu capital 
autohton 14/       08.2022 

09200000-1 
268000,00 321600,00 

30.12.2022 
2 SRL „Calbor 

Grup” 
Cu capital 
autohton 14/      08.2022 39448,00 47337,60 

      307448,00 368937,60  
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice), precum şi că în cazul depunerii contestaţiilor şi/sau 
recepţionării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate şi soluţionate.  
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii 
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 
 
 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:                     Sergiu VOINU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex.  N. Croitoru 
tel. 022-25-23-57 
e-mail: natalia.croitoru@army.md 

mailto:natalia.croitoru@army.md
natalia.croitoru
Typewriter
612

natalia.croitoru
Typewriter
17.

natalia.croitoru
Typewriter
613

natalia.croitoru
Typewriter
17.
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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. 05 din  17.08.2022  .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria or. Taraclia 
Localitate Or. Taraclia, rn-ul Taraclia 
IDNO 1007601006069 
Adresa Str. Lenin 128 
Număr de telefon 029424397 
Număr de fax 029425774 
E-mail oficial  prim-tar@mail.ru 
Adresa de internet www.taraclia.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Alexei Boşneaga, tel. 060622293 

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 Продукты питания на II-е полугодие 2022 года 
для ДС н. 2,3,4 в г. Тараклия 

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

 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1657633576014 
Link-ul:mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-
1657633576014 
Data publicării: 13/07/2022 

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

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

Data: 05/01/2022 
Link-ul: № ocds-b3wdp1-MD-1657633576014-

PN-1657633576014 
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Nr: ocds-b3wdp1-MD-1641386032826 

Link-ul:mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-
1641386032826 

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: Bugetul Local 

http://www.mtender.gov.md/
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Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 332 583.87 MDL 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:    

Data solicitării clarificărilor  18 iul 2022, 11:53 
Denumirea operatorului economic acte necesare lotului 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Buna ziua Spuneti va rog care acte sunt obligatorii 
pentru lotul 7 (carne de pasare)??? 

Expunerea succintă a răspunsului  Buna ziua! Lista actelor necesare o gasiti in anuntul 
de participare, iar modele de documente in 
documentatia standart care sunt anexate in 
documentatia procedurii. 

Data transmiterii 19 iul 2022, 08:40 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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 03.08.2022, ora 09:00), au depus oferta ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic 

 
IDNO Asociații/ 

administratorii 
Молочные продукты 

1. SRL “FABRICA OLOI PAK” 1003611002499 Acbas Maria - administrator 
2. SRL Serviabil FPC 1003600030995 Angheluta Tatiana - administrator 

Различные продукты питания 
1. SRL Slavena Lux 1002600003240 Curdova Lidia - administrator 
2. SRL Baguette 1014600037741 Curdova Svetlana - administrator 

Специи 
1. SRL Slavena Lux 1002600003240 Curdova Lidia - administrator 
2. SRL Baguette 1014600037741 Curdova Svetlana - administrator 

Консервация овощи и фрукты 
1. SRL Slavena Lux 1002600003240 Curdova Lidia - administrator 
2. SRL Baguette 1014600037741 Curdova Svetlana - administrator 

Хлеб и хлебобулочные 
1. AO IUGINTERTRANS 1003610000214 PATILOJA IVAN - administrator 

Замороженная рыба 
1. SRL Baguette 1014600037741 Curdova Svetlana - administrator 
2. SRL Slavena Lux 1002600003240 Curdova Lidia - administrator 

Мясо птицы 
1. SRL Meatpromcom 1017611004399 Kalin Anatolii - administrator 
2. CC "Nivali-Prod"SRL 1006600010112 Gradinaru Sergiu - administrator 
3. SRL Slavena Lux 1002600003240 Curdova Lidia - administrator 
4. SRL Baguette 1014600037741 Curdova Svetlana - administrator 

Мясо свинина 
1. CC "Nivali-Prod"SRL 1006600010112 Gradinaru Sergiu - administrator 
2. SRL Meatpromcom 1017611004399 Kalin Anatolii - administrator 
3. SRL Slavena Lux 1002600003240 Curdova Lidia - administrator 
4. SRL Baguette 1014600037741 Curdova Svetlana - administrator 

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

Denumire document Lotul 1: Молочные продукты  

Denumirea operatorului economic 
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SRL FABRICA 
OLOI PAK 

FPC 
"Serviabil" 

SRL 

  

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

Propunerea tehnică Prezentat Prezentat   
Propunerea financiară Prezentat Prezentat   

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

DUAE Prezentat Prezentat   
Cerere de participare (Anexa 7 la Ordinul 
ministrului finanţelor nr.115 din 15 septembrei 
2021) 

Prezentat Prezentat   

Declaratie privind valabilitatea ofertei (Anexa 8 la 
Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 15 
septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat   

Scrisoare  de  garanţie  bancară (Anexa nr. 9 la 
Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 15 
septembrei 2021 ) 

Prezentat  Prezentat   

Informaţii privind asocierea (anexa nr. 11 la 
Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 15 
septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat   

Declarație privind lista principalelor livrări/prestări 
efectuate în ultimii 3 ani de activitate (anexa nr. 12 
la Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 15 
septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat   

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului (anexa nr. 13 la 
Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 15 
septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat   

Declaraţie privind personalul de specialitate propus 
pentru implementarea contractului (anexa nr. 14 la 
Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 15 
septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat   

Lista subcontractanților şi partea/părţile din 
contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 
15 la Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 15 
septembrei 2021) 

Prezentat Neprezentat   

Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 16 
la Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 15 
septembrei 2021) 

Prezentat Neprezentat   

Declaraţie terţ susţinător financiar (anexa nr. 17 la 
Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 15 
septembrei 2021) 

Prezentat Neprezentat   

Angajament privind susţinerea tehnică și 
profesională a ofertantului/grupului de operatori 
economici (anexa nr. 18 la Ordinul ministrului 
finanţelor  nr.115 din 15 septembrei 2021) 

Prezentat Neprezentat   

Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 19 la 
Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 15 
septembrei 2021) 

Prezentat Neprezentat   

Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 20 
la Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 15 
septembrei 2021) 

Prezentat Neprezentat   

Raportul contabil Prezentat Prezentat   
Certificat de inregistrare a intreprinderii  Prezentat Prezentat   
Certificat privind lipsa datoriilor fata de Bugetul de 
stat 

Prezentat Prezentat   

Autorizatie sanitar-veterinara Prezentat Prezentat   
Autorizatia sanitar-veterinara pentru transport Prezentat Prezentat   
Certificat de conformitate (pentru lactate) Prezentat Prezentat   
Certificat privind detinerea laboratorului 
specializat pentru verificarea continua a calitatii 
produselor si/sau contract cu un asemenea 
laborator 

Prezentat Prezentat   

 

Denumire document 
Lotul 2: Различные продукты питания 

Denumirea operatorului economic 
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SRL Slavena Lux SRL Baguette    
Documentele ce constituie oferta 

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică Prezentat Prezentat   
Propunerea financiară Prezentat Prezentat   

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

DUAE Prezentat Prezentat   
Cerere de participare (Anexa 7 la Ordinul 
ministrului finanţelor nr.115 din 15 
septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat   

Declaratie privind valabilitatea ofertei (Anexa 
8 la Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 
15 septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat   

Scrisoare  de  garanţie  bancară (Anexa nr. 9 
la Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 
15 septembrei 2021 ) 

Prezentat Prezentat    

Informaţii privind asocierea (anexa nr. 11 la 
Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 15 
septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat   

Declarație privind lista principalelor 
livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de 
activitate (anexa nr. 12 la Ordinul ministrului 
finanţelor  nr.115 din 15 septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat   

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului (anexa nr. 13 la 
Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 15 
septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat   

Declaraţie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului 
(anexa nr. 14 la Ordinul ministrului finanţelor  
nr.115 din 15 septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat   

Lista subcontractanților şi partea/părţile din 
contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa 
nr. 15 la Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 
din 15 septembrei 2021) 

Prezentat Neprezentat   

Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 
16 la Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 
din 15 septembrei 2021) 

Prezentat Neprezentat   

Declaraţie terţ susţinător financiar (anexa nr. 
17 la Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 
din 15 septembrei 2021) 

Prezentat Neprezentat   

Angajament privind susţinerea tehnică și 
profesională a ofertantului/grupului de 
operatori economici (anexa nr. 18 la Ordinul 
ministrului finanţelor  nr.115 din 15 
septembrei 2021) 

Prezentat Neprezentat   

Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 19 
la Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 
15 septembrei 2021) 

Prezentat Neprezentat   

Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa 
nr. 20 la Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 
din 15 septembrei 2021) 

Prezentat Neprezentat   

Raportul contabil Prezentat Prezentat   
Certificat de inregistrare a intreprinderii  Prezentat Prezentat   
Certificat privind lipsa datoriilor fata de 
Bugetul de stat 

Prezentat Prezentat   

Autorizatie sanitar-veterinara Prezentat Prezentat   
Autorizatia sanitar-veterinara pentru transport Prezentat Prezentat   
Certificat de calitate si provenienta a 
produselor (produse de morarit) 

Prezentat Prezentat   

Certificat privind detinerea laboratorului 
specializat pentru verificarea continua a 
calitatii produselor si/sau contract cu un 
asemenea laborator 

Prezentat Prezentat   

Certificat de calitate a cerealierelor eliberat de 
ANSA 

Prezentat Prezentat   

Confirmarea detinerii depozitului pentru 
pastrarea fainei/cerealierelor pe un termen de 
min. 10 zile 

Prezentat Prezentat   

Denumire document Lotul 3: Специи 
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Denumirea operatorului economic 
SRL SLAVENA 

LUX 
SRL BAGUETTE   

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

Propunerea tehnică Prezentat Prezentat   
Propunerea financiară Prezentat Prezentat   

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

DUAE Prezentat Prezentat   
Cerere de participare (Anexa 7 la Ordinul 
ministrului finanţelor nr.115 din 15 
septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat   

Declaratie privind valabilitatea ofertei (Anexa 
8 la Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 
15 septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat   

Scrisoare  de  garanţie  bancară (Anexa nr. 9 
la Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 
15 septembrei 2021 ) 

Prezentat Prezentat   

Informaţii privind asocierea (anexa nr. 11 la 
Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 15 
septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat   

Declarație privind lista principalelor 
livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de 
activitate (anexa nr. 12 la Ordinul ministrului 
finanţelor  nr.115 din 15 septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat   

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului (anexa nr. 13 la 
Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 15 
septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat   

Declaraţie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului 
(anexa nr. 14 la Ordinul ministrului finanţelor  
nr.115 din 15 septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat   

Lista subcontractanților şi partea/părţile din 
contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa 
nr. 15 la Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 
din 15 septembrei 2021) 

Prezentat Neprezentat   

Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 
16 la Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 
din 15 septembrei 2021) 

Prezentat Neprezentat   

Declaraţie terţ susţinător financiar (anexa nr. 
17 la Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 
din 15 septembrei 2021) 

Prezentat Neprezentat   

Angajament privind susţinerea tehnică și 
profesională a ofertantului/grupului de 
operatori economici (anexa nr. 18 la Ordinul 
ministrului finanţelor  nr.115 din 15 
septembrei 2021) 

Prezentat Neprezentat   

Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 19 
la Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 
15 septembrei 2021) 

Prezentat Neprezentat   

Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa 
nr. 20 la Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 
din 15 septembrei 2021) 

Prezentat Neprezentat   

Raportul contabil Prezentat Prezentat   
Certificat de inregistrare a intreprinderii  Prezentat Prezentat   
Certificat privind lipsa datoriilor fata de 
Bugetul de stat 

Prezentat Prezentat   

Autorizatie sanitar-veterinara Prezentat Prezentat   
Autorizatia sanitar-veterinara pentru transport Prezentat Prezentat   
Certificat de calitate si provenienta a 
produselor (produse de morarit) 

Prezentat Prezentat   

Certificat privind detinerea laboratorului 
specializat pentru verificarea continua a 
calitatii produselor si/sau contract cu un 
asemenea laborator 

Prezentat Prezentat   

Certificat de calitate a cerealierelor eliberat de 
ANSA 

Prezentat Prezentat   

Confirmarea detinerii depozitului pentru 
pastrarea fainei/cerealierelor pe un termen de 
min. 10 zile 

 Prezentat   
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Denumire document 
Lotul 4: Консервация овощи и фрукты 

Denumirea operatorului economic 
SRL Slavena Lux SRL Baguette   
Documentele ce constituie oferta 

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică Prezentat Prezentat   
Propunerea financiară Prezentat Prezentat   

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

DUAE Prezentat Prezentat   
Cerere de participare (Anexa 7 la Ordinul 
ministrului finanţelor nr.115 din 15 
septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat   

Declaratie privind valabilitatea ofertei 
(Anexa 8 la Ordinul ministrului finanţelor  
nr.115 din 15 septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat   

Scrisoare  de  garanţie  bancară (Anexa nr. 9 
la Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 
15 septembrei 2021 ) 

Prezentat Prezentat   

Informaţii privind asocierea (anexa nr. 11 la 
Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 15 
septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat   

Declarație privind lista principalelor 
livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de 
activitate (anexa nr. 12 la Ordinul ministrului 
finanţelor  nr.115 din 15 septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat   

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul 
şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului (anexa nr. 13 
la Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 
15 septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat   

Declaraţie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului 
(anexa nr. 14 la Ordinul ministrului 
finanţelor  nr.115 din 15 septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat   

Lista subcontractanților şi partea/părţile din 
contract care sunt îndeplinite de aceştia 
(anexa nr. 15 la Ordinul ministrului 
finanţelor  nr.115 din 15 septembrei 2021) 

Prezentat Neprezentat   

Angajament terţ susţinător financiar (anexa 
nr. 16 la Ordinul ministrului finanţelor  
nr.115 din 15 septembrei 2021) 

Prezentat Neprezentat   

Declaraţie terţ susţinător financiar (anexa nr. 
17 la Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 
din 15 septembrei 2021) 

Prezentat Neprezentat   

Angajament privind susţinerea tehnică și 
profesională a ofertantului/grupului de 
operatori economici (anexa nr. 18 la Ordinul 
ministrului finanţelor  nr.115 din 15 
septembrei 2021) 

Prezentat Neprezentat   

Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 19 
la Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 
15 septembrei 2021) 

Prezentat Neprezentat   

Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa 
nr. 20 la Ordinul ministrului finanţelor  
nr.115 din 15 septembrei 2021) 

Prezentat Neprezentat   

Raportul contabil Prezentat Prezentat   
Certificat de inregistrare a intreprinderii  Prezentat Prezentat   
Certificat privind lipsa datoriilor fata de 
Bugetul de stat 

Prezentat Prezentat   

Autorizatie sanitar-veterinara Prezentat Prezentat   
Autorizatia sanitar-veterinara pentru 
transport 

Prezentat Prezentat   

 

Denumire document 
Lotul 5: Хлеб и хлебобулочные 

Denumirea operatorului economic 
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AO 
IUGINTERTRANS 

   

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

Propunerea tehnică Prezentat    
Propunerea financiară Prezentat    

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

DUAE Prezentat    
Cerere de participare (Anexa 7 la Ordinul 
ministrului finanţelor nr.115 din 15 
septembrei 2021) 

Prezentat    

Declaratie privind valabilitatea ofertei 
(Anexa 8 la Ordinul ministrului finanţelor  
nr.115 din 15 septembrei 2021) 

Prezentat    

Scrisoare  de  garanţie  bancară (Anexa nr. 9 
la Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 
15 septembrei 2021 ) 

Prezentat    

Informaţii privind asocierea (anexa nr. 11 la 
Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 15 
septembrei 2021) 

Prezentat    

Declarație privind lista principalelor 
livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de 
activitate (anexa nr. 12 la Ordinul ministrului 
finanţelor  nr.115 din 15 septembrei 2021) 

Prezentat    

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul 
şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului (anexa nr. 13 
la Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 
15 septembrei 2021) 

Prezentat    

Declaraţie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului 
(anexa nr. 14 la Ordinul ministrului 
finanţelor  nr.115 din 15 septembrei 2021) 

Prezentat    

Lista subcontractanților şi partea/părţile din 
contract care sunt îndeplinite de aceştia 
(anexa nr. 15 la Ordinul ministrului 
finanţelor  nr.115 din 15 septembrei 2021) 

Prezentat    

Angajament terţ susţinător financiar (anexa 
nr. 16 la Ordinul ministrului finanţelor  
nr.115 din 15 septembrei 2021) 

Prezentat    

Declaraţie terţ susţinător financiar (anexa nr. 
17 la Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 
din 15 septembrei 2021) 

Prezentat    

Angajament privind susţinerea tehnică și 
profesională a ofertantului/grupului de 
operatori economici (anexa nr. 18 la Ordinul 
ministrului finanţelor  nr.115 din 15 
septembrei 2021) 

Prezentat    

Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 19 
la Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 
15 septembrei 2021) 

Prezentat    

Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa 
nr. 20 la Ordinul ministrului finanţelor  
nr.115 din 15 septembrei 2021) 

Prezentat    

Raportul contabil Prezentat    
Certificat de inregistrare a intreprinderii  Prezentat    
Certificat privind lipsa datoriilor fata de 
Bugetul de stat 

Prezentat    

Autorizatie sanitar-veterinara Prezentat    
Autorizatia sanitar-veterinara pentru 
transport 

Prezentat    

Certificat de calitate si provenienta a 
produselor (produse de morarit) 

Prezentat    

Certificat privind detinerea laboratorului 
specializat pentru verificarea continua a 
calitatii produselor si/sau contract cu un 
asemenea laborator 

Prezentat    

Certificat de calitate a cerealierelor eliberat 
de ANSA 

Prezentat    

Confirmarea detinerii depozitului pentru 
pastrarea fainei/cerealierelor pe un termen de 
min. 10 zile 

Prezentat    
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Denumire document 
Lotul 6: Замороженная рыба 

Denumirea operatorului economic 
SRL Baguette  SRL Slavena Lux   

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

Propunerea tehnică Nu Corespunde Prezentat   
Propunerea financiară Prezentat Prezentat   

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

DUAE Prezentat Prezentat   
Cerere de participare (Anexa 7 la Ordinul 
ministrului finanţelor nr.115 din 15 
septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat   

Declaratie privind valabilitatea ofertei 
(Anexa 8 la Ordinul ministrului finanţelor  
nr.115 din 15 septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat   

Scrisoare  de  garanţie  bancară (Anexa nr. 9 
la Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 
15 septembrei 2021 ) 

Prezentat Prezentat   

Informaţii privind asocierea (anexa nr. 11 la 
Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 15 
septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat   

Declarație privind lista principalelor 
livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de 
activitate (anexa nr. 12 la Ordinul ministrului 
finanţelor  nr.115 din 15 septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat   

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul 
şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului (anexa nr. 13 
la Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 
15 septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat   

Declaraţie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului 
(anexa nr. 14 la Ordinul ministrului 
finanţelor  nr.115 din 15 septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat   

Lista subcontractanților şi partea/părţile din 
contract care sunt îndeplinite de aceştia 
(anexa nr. 15 la Ordinul ministrului 
finanţelor  nr.115 din 15 septembrei 2021) 

Neprezentat Prezentat   

Angajament terţ susţinător financiar (anexa 
nr. 16 la Ordinul ministrului finanţelor  
nr.115 din 15 septembrei 2021) 

Neprezentat Prezentat   

Declaraţie terţ susţinător financiar (anexa nr. 
17 la Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 
din 15 septembrei 2021) 

Neprezentat Prezentat   

Angajament privind susţinerea tehnică și 
profesională a ofertantului/grupului de 
operatori economici (anexa nr. 18 la Ordinul 
ministrului finanţelor  nr.115 din 15 
septembrei 2021) 

Neprezentat Prezentat   

Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 19 
la Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 
15 septembrei 2021) 

Neprezentat Prezentat   

Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa 
nr. 20 la Ordinul ministrului finanţelor  
nr.115 din 15 septembrei 2021) 

Neprezentat Prezentat   

Raportul contabil Prezentat Prezentat   
Certificat de inregistrare a intreprinderii  Prezentat Prezentat   
Certificat privind lipsa datoriilor fata de 
Bugetul de stat 

Prezentat Prezentat   

Autorizatie sanitar-veterinara Prezentat Prezentat   
Autorizatia sanitar-veterinara pentru 
transport 

Prezentat Prezentat   
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Denumire document 

Lotul 7: Мясо птицы 

Denumirea operatorului economic 
SRL 

Meatpromcom 
CC "Nivali-
Prod"SRL 

SRL SLAVENA 
LUX 

SRL 
BAGUETTE 

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

Propunerea tehnică Neprezentat Prezentat Prezentat Prezentat 
Propunerea financiară Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 

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

DUAE Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 
Cerere de participare (Anexa 7 la Ordinul 
ministrului finanţelor nr.115 din 15 
septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 

Declaratie privind valabilitatea ofertei 
(Anexa 8 la Ordinul ministrului finanţelor  
nr.115 din 15 septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 

Scrisoare  de  garanţie  bancară (Anexa nr. 9 
la Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 
15 septembrei 2021 ) 

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 

Informaţii privind asocierea (anexa nr. 11 la 
Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 15 
septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 

Declarație privind lista principalelor 
livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de 
activitate (anexa nr. 12 la Ordinul 
ministrului finanţelor  nr.115 din 15 
septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul 
şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului (anexa nr. 13 
la Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 
15 septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 

Declaraţie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului 
(anexa nr. 14 la Ordinul ministrului 
finanţelor  nr.115 din 15 septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 

Lista subcontractanților şi partea/părţile din 
contract care sunt îndeplinite de aceştia 
(anexa nr. 15 la Ordinul ministrului 
finanţelor  nr.115 din 15 septembrei 2021) 

Prezentat Neprezentat Prezentat Neprezentat 

Angajament terţ susţinător financiar (anexa 
nr. 16 la Ordinul ministrului finanţelor  
nr.115 din 15 septembrei 2021) 

Prezentat Neprezentat Prezentat Neprezentat 

Declaraţie terţ susţinător financiar (anexa nr. 
17 la Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 
din 15 septembrei 2021) 

Prezentat Neprezentat Prezentat Neprezentat 

Angajament privind susţinerea tehnică și 
profesională a ofertantului/grupului de 
operatori economici (anexa nr. 18 la Ordinul 
ministrului finanţelor  nr.115 din 15 
septembrei 2021) 

Prezentat Neprezentat Prezentat Neprezentat 

Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 19 
la Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 
15 septembrei 2021) 

Prezentat Neprezentat Prezentat Neprezentat 

Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa 
nr. 20 la Ordinul ministrului finanţelor  
nr.115 din 15 septembrei 2021) 

Prezentat Neprezentat Prezentat Neprezentat 

Raportul contabil Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 
Certificat de inregistrare a intreprinderii  Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 
Certificat privind lipsa datoriilor fata de 
Bugetul de stat 

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 

Autorizatie sanitar-veterinara Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 
Autorizatia sanitar-veterinara pentru 
transport 

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 
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Denumire document 

Lotul 8: Мясо свинина 

Denumirea operatorului economic 
CC "Nivali-
Prod"SRL 

SRL 
Meatpromcom 

SRL Slavena Lux SRL Baguette 

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

Propunerea tehnică Prezentat Neprezentat Prezentat Prezentat 
Propunerea financiară Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 

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

DUAE Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 
Cerere de participare (Anexa 7 la Ordinul 
ministrului finanţelor nr.115 din 15 
septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 

Declaratie privind valabilitatea ofertei 
(Anexa 8 la Ordinul ministrului finanţelor  
nr.115 din 15 septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 

Scrisoare  de  garanţie  bancară (Anexa nr. 9 
la Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 
15 septembrei 2021 ) 

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 

Informaţii privind asocierea (anexa nr. 11 la 
Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 15 
septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 

Declarație privind lista principalelor 
livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de 
activitate (anexa nr. 12 la Ordinul ministrului 
finanţelor  nr.115 din 15 septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul 
şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului (anexa nr. 13 
la Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 
15 septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 

Declaraţie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului 
(anexa nr. 14 la Ordinul ministrului 
finanţelor  nr.115 din 15 septembrei 2021) 

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 

Lista subcontractanților şi partea/părţile din 
contract care sunt îndeplinite de aceştia 
(anexa nr. 15 la Ordinul ministrului 
finanţelor  nr.115 din 15 septembrei 2021) 

Neprezentat Prezentat Prezentat Neprezentat 

Angajament terţ susţinător financiar (anexa 
nr. 16 la Ordinul ministrului finanţelor  
nr.115 din 15 septembrei 2021) 

Neprezentat Prezentat Prezentat Neprezentat 

Declaraţie terţ susţinător financiar (anexa nr. 
17 la Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 
din 15 septembrei 2021) 

Neprezentat Prezentat Prezentat Neprezentat 

Angajament privind susţinerea tehnică și 
profesională a ofertantului/grupului de 
operatori economici (anexa nr. 18 la Ordinul 
ministrului finanţelor  nr.115 din 15 
septembrei 2021) 

Neprezentat Prezentat Prezentat Neprezentat 

Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 19 
la Ordinul ministrului finanţelor  nr.115 din 
15 septembrei 2021) 

Neprezentat Prezentat Prezentat Neprezentat 

Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa 
nr. 20 la Ordinul ministrului finanţelor  
nr.115 din 15 septembrei 2021) 

Neprezentat Prezentat Prezentat Neprezentat 

Raportul contabil Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 
Certificat de inregistrare a intreprinderii  Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 
Certificat privind lipsa datoriilor fata de 
Bugetul de stat 

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 

Autorizatie sanitar-veterinara Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 
Autorizatia sanitar-veterinara pentru 
transport 

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)) 



11 
 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului Denumirea operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea cu 
cerințele de calificare 

Corespunderea cu 
specificațiile tehnice 

Lotul 1: Молочные 
продукты 

SRL FABRICA OLOI PAK 454 649,07 MDL 1 buc + + 
FPC "Serviabil" SRL 459 105,56 MDL 1 buc + + 

Lotul 2: Различные 
продукты питания 

Slavena Lux SRL 122 332,85 MDL 1 buc + + 
SRL Baguette 143 271,50 MDL 1 buc + + 

Lotul 3: Специи Slavena Lux SRL 53 389,70 MDL 1 buc + + 
SRL Baguette 59 074,74 MDL 1 buc  + 

Lotul 4: 
Консервация 

овощи и фрукты 

Slavena Lux SRL 56 014,63 MDL 1 buc  + 

SRL Baguette 70 988,11 MDL 1 buc  + 

Lotul 5: Хлеб и 
хлебобулочные SA IUGINTERTRANS 57 844,30 MDL 1 buc + + 

Lotul 6: 
Замороженная 

рыба 

SRL BAGUETTE  52 458 MDL 1 buc + - 

SRL SLAVENA LUX 60 331,25 MDL 1 buc + + 

Lotul 7:  Мясо 
птицы 

SRL Meatpromcom 130 107,10 MDL 1 buc + - 
CC "Nivali-Prod"SRL 132 437,50 MDL 1 buc + + 
SRL SLAVENA LUX 136 250 MDL 1 buc + + 

SRL BAGUETTE 162 065 MDL 1 buc  + 

Lotul 8: Мясо 
свинина 

CC "Nivali-Prod"SRL 166 037,50 MDL 1 buc  + 
SRL Meatpromcom 177 285,50 MDL 1 buc + - 

SRL SLAVENA LUX 191 166,67 MDL 1 buc + + 
SRL BAGUETTE 218 152 MDL 1 buc  + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
Lotul 1: Молочные продукты - FPC "Serviabil" SRL 
Lotul 2: Различные продукты питания - SRL Baguette 
Lotul 3: Специи - SRL Baguette 
Lotul 4: Консервация овощи и фрукты - SRL Baguette SRL 
Lotul 6: Замороженная рыба - SRL BAGUETTE 
Lotul 7: Мясо птицы - SRL Meatpromcom, SRL SLAVENA LUX, SRL 
BAGUETTE 
Lotul 8: Мясо свинина - SRL Meatpromcom, SRL SLAVENA LUX, SRL 
BAGUETTE 

In conformitate cu Art.69, Art. 72 al Legii 
131 din 03.07.2015 Privind achizitiile 
publice 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului  Denumirea operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Lotul 1: Молочные 
продукты 

SRL FABRICA OLOI PAK
  1 buc 454 649,07 MDL 491 021,00  MDL 491 021,00  MDL 

Lotul 2: Различные 
продукты питания 

SRL SLAVENA LUX 1 buc. 122 332,85 MDL 145 290,60 MDL 145 290,60 MDL 

Lotul 3: Специи SRL SLAVENA LUX 1 buc. 53 389,70 MDL 60 711,00 MDL 60 711,00 MDL 
Lotul 4: Консервация 

овощи и фрукты 
SRL SLAVENA LUX 1 buc 56 014,63 MDL 67 217,56 MDL 67 217,56 MDL 

Lotul 5: Хлеб и 
хлебобулочные SA IUGINTERTRANS 1 buc 57 844,30 MDL 62 461,00 MDL 62 461,00 MDL 

Lotul 6: Замороженная 
рыба SRL SLAVENA LUX 1 buc 60 331,25 MDL 72 397,50 MDL 72 397,50 MDL 

Lotul 7: Мясо птицы CC "Nivali-Prod"SRL 1 buc 132 437,50 MDL 158 925,00 MDL 158 925,00 MDL 
Lotul 8: Мясо свинина  CC "Nivali-Prod"SRL 1 buc 166 037,50 MDL 199 245,00 MDL 199 245,00 MDL 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul_______________.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL “FABRICA OLOI PAK” № 01  din 10.08.2022 e-mail, SIA RSAP 
FCP Serviabil SRL № 02  din 10.08.2022                                                              e-mail, SIA RSAP 
SRL Slavena Lux № 03  din 10.08.2022                                                              e-mail, SIA RSAP 
Baguette SRL № 04  din 10.08.2022 e-mail, SIA RSAP 
AO IUGINTERTRANS № 05  din 10.08.2022 e-mail, SIA RSAP 
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SRL Meatpromcom № 06  din 10.08.2022 e-mail, SIA RSAP 
CC "Nivali-Prod"SRL № 07  din 10.08.2022 e-mail, SIA RSAP 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen 
de 

valabilitat
e al 

contractu
lui/acord

ului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

SRL 
“FABRICA 
OLOI PAK” 

autohton 46 17.08.2022 15800000-6 454 649,07 
MDL 

491 021,00  
MDL 31.12.2022 

SRL Slavena 
Lux 

autohton 45 17.08.2022 15800000-6 292 068,43 
MDL  

345 616,66 
MDL 

31.12.2022 

AO 
IUGINTERTR

ANS 

autohton 
44 

17.08.2022 15800000-6 57 844,30 
MDL 

62 461,00 
MDL 

31.12.2022 

CC "Nivali-
Prod"SRL 

autohton 43 17.08.2022 15800000-6 298 475,00 
MDL 

358 170,00 
MDL 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice D
de incheiere a acordului-caclru
de anulare a procedurii de atribuire

trrtrt
N,. lJ -/4//6a ain // /.{. zozz

Date toritatea tracta

) Date rivire la proced tribui

Clarifi

ModificIri

). Pf,nI la 09:

til

ln

l-ti

cu tre ta au con n
Denumirea autoritltii contractante IP Compania,,Teleradio-Moldova"
Localitate mun. Chisindu
IDNO 1 0046000s 0s s 8
Adresa str. Miorita 1

NumIr de telefon 022721047
NumIr de fax 0227233s2
E-mail oficial trm(@trm.md
Adresa de internet www.trm.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Sorocean Tatiana, 02240693 5, 068760600

tatiana.sorocean@trm. md
cu pnvrre ra proceoura oe a re:

Tipul procedurii de atribuire aplicate fiLicitalie deschisd
Tipul obiectului contractului de achizifie/
acordului-cadru

Bunuri fi Servicii r Lucrdri n

Obiectul achizi{iei Ecran Led qi Procesor Video
Cod CPV 32323100-4
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitalia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p or t a lu I u i guv er nam e nt al www. m t e n d e r. g ov, m d)

Nr: ocds-b-lrvdp l-MD- l6_527004392 I I

Link-ul: l[Ss-lf$9fIl$Caurfd4gnclelsiocds-b3rvclp I -N{l)-
I (r517004.102 I l'.)tab corrtlirr-t-noticc
Data publicdrii: 1 6.0 5.2022

Platforma de achizifii publice utilizatd ffiachizitii.md; r e-licitatie.md; I yptender.md
Anun{ de inten(ie publicat in BAP (dupd caz) Data:25.02.2022,84P nr. 15, pag. 101

Link-ul:
lrtlps://tender, gov. nrd/roisysterrr/tl lesi bapl'20.1 4i [rap*nr_ll_dpdf

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(duod caz)

nAcord-cadru usistem dinarnic de achiziqie ffiLicitatie
electronicd oCatalog electronic

Sursa de finan{are lBuget de stat; rBuget CNAM; oBuget CNAS; nsurse externe;
rAlte surse: btrgct propriu

Valoarea estimati (lei, /drd IVA) 1166666,66

carr vind documentatia de atribuire:
Data solicitlrii clarificirilor Oonfbrn ,\ll R,SAP
Denumirea operatorului economic ( 'itrrfitrtn ,\'1,4 ll,\'.1 l'
Expunerea succintl a solicittrrii de clarilicare ( ) rn t /i r n t S L4 ll,\ t1 l'
Expunerea succintl a rlspunsului (.' rtn I rtr nt,\ l,,l /1,\ I l)
Data transmiterii C r t n fr t r r n,\ I t1 ll,\ A P

4. a te documentatia de atribuire:
Rezumatul modificlrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare (dupd
caz)
Termen-limittr de depunere qi deschidere a ofertelor
prelungit (dupd caz)

termenul-limiti (data ora 09:45). au depus ol'erta 3 of'ertanti:
Nr. Denumirea operatorului

economic
IDNO Asocia(ii/

administratorii

06.06.2022



,Genial Invest" SRL
,,Neomatrix" SRL

,,MuzicProd" SRL

6. Informa(ii privind
de citre operatorii

ofertele depuse
economici:

I0rti60(x)0085l
I 003(r0004(r | 72

st documentele de calificare $i aferente DUAE prezentate

Eugeniu Rudenco
Mircea Ciobanu
YioreliaLazar

r 00460006040 1 (llrral.rul Vlarl

Scurti descriere a criteriilor de selectie
,,Genial Invest" SRL ,,Neomatrix" SRL ,,Muzicprod" SRL

Specifica!ii tehnice
completatd in conformitate
cu Anexa nr. 22

in original serrnat electronic; Da Da Da

Specificalii de pref
conrplelatd in conformitate
cu Anexa nr. 23

- in original semnat electronic; Da Da Da

Caranlia pentru ofefld lo% -
lbrmularul garanfiei bancare
completatf, in conformitate
cu Anexa nr. 9

- in original, garanfie bancarf, in
original, emisi de o bancd comerciald;
satl
- Transfer pe contul IP
Compania ,,Teleradio-Moldova",
Bene/iciarul pldlii:lP Compania
,, Teleradio-MoIdova"
Denumirea Bdncii:BC
,,Moldindconbank" SA
Codul fi sca l : I 004 6000 50 5 5 B
Contul de decontare;
M Dl7 M 1000000002 2 5 I 206328
Contttl bancar: MO LD M D2X306
Ternrenul de valabilitate al garanfiei si
fie valabil pe perioada de valabilitate a
ofertei - 60 zile din ziua depunerii
olertelor';

Da Da Da

Documcnt unic de achizilii
eul opean - in original scntnat electronic; Da Da Da

Cerere de participare
cornpletatl in conformitate
cu Anexa nr, 7

in original semnat electlonic; Da Da Da

Declarafie privind
valabilitatea ofertei
completatA in conlbrrnitate
cu Anexa nr. 8

- in original scmnat electronic; Da Da Da

Acte solicitate prin DUAE,
conform art. 20 alin.8. Legea nr. I 3 1 din 03.07.20 I 5. pri,u'ind achizitriile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenra (prin
miiloace electronice- cu aplicarea semnaturii elech'onice) in ternien de 3 zile, la solicitarea autoritdtii contractante. documentele
_justificative actualizate prin care va demonstra indeplinirea tuturor criteriilor de calitlcare 5i seleclic.

Dovada inregistrf,rii
.iuridice ___

emis de organul abilitat - in
originalicopie semnat electronic; Da Da Nu a fbst

exarninata
Cerlificat de atribuire al
cor-rtului bancar

eliberat de banca defindtoare de cont,
in original/copie semnat electronic: Da Nu a fbsl

examinata

Certiilcat de eleotuare
sisternatic[ a pl[]ii
irnpozitelor, contributi i lor

eliberat de InspectoratLll F'iscal
(valabilitatea celtificatului - conlbrnt
cerinfelor Inspectoratului Fiscal al
Republicii Moldova), in original
semnat electronic;

Da Da NLr a first
exarninala

Situalie financiard raportul tinanciar in original/copie
pentru ultintul an, aprobat de cf,tre
Direcfia Generalf, pentru StatisticA sau
insolile de recipisa de primire de cdtre
Directia Generald pentru Statisticd
autentifi cat prin sernndturd electlonicd

Da Da Nu a fost
exanr inata

Deolara{ie privind lista
principalclor
livrf,ri/prestiri efectuate in
ultinrii 3 ani de activitate
corrpletatf, in conlbrntitate
cu Anexa nr. 12

in original semnat electronic; Da L)a
Nu a fbst
examinata

Numdrul de inregistrare Numnirt Oe i,rreg,rt** d* ,,L"t^
producirtori lor" con I'orrn
Regulamentului privind de;eulile de
echipanrente electrice gi electronice
aprobat prin H.G. nr.2l2 din
07.03.20 r 8

Da Da Nu a lbst
cxaminata

t
2

3



Declarafie privind
conlirmarea identitAtri i

beneficiarilor efectivi 5i
neinoadrarea acestora in
situa!ia oonCamnf,rii pentlu
participarea la activitafi ale
unei organizalii sau grupdri
crirninale, pentru corupIie,
fraud[ qi/sau sp[lare de
bani.

Aprobat prin Ordinul MF nr. 145 clin
24.1 1 .2020, completatd'in con lorntitate
cu Folmularul - in original semnat
electronic;

*Se va prezenta in termen dc 5 zile de
cAh'e 0peratorul economic desemnat
ciEtigdtor.

Nu a fost
examinata

Garanlia de bun[ execulie a
cclntractului
5oZ din valoarea contractulu
inclusiv IVA

Transler la contul I.P. Compania
..Teleradio-Moldova".
Bencficiarul pldlii l.P. Contpania
,, fe I erad i o- lvfo I d ov a "
Denumirea Bdncii:B.C.
., Moldindconbank" 5.4
CoduI Jiscal : / 00160005055B
Conttrl de decontare:
MD47 M 1000000002 2 5 I 2063 28
Contul bancar: MOLDMD2X306

*Se va prezenta pfrnd la semnnret
conlrfictului.

Nu a lbst
exanr inata

nform a ind corespunderea ofertelor cu cerin solicitate:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului economic

Pre{ul ofertei
(frrd TVA)*

Cantitate qi
unitate de
mtrsurI

Corespunderea
cu cerin(ele de

calificare

Corespunderea
cu specificatiile

tehnice

Ecran Led qi Procesor Video

,,Genial Invest" SRL, I 1455uU.00 3 bucati
I serviciu

+

,,Neomatrix" SRL I r54050.33 3 bucati
1 serviciu

+

,,MuzicProd" SR[, r 830000.00 3 bucati
serviciuI

+ Nu a fost
exam inata

8.
ofertei cu
de

9. Ofertan

Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea
cerintele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal

i/descalifica
Motivul escalificlrii

Nu corespunde unghiul de v izualizare orizontal/vertical, s-a

sclzut) s-a solicitat:
Data solicitlrii Operatorul economic Informa{ia solicitatl Rezumatul rlspunsului

operatorului economic
17.06.2022 ,,Genial Invest" SRL -raport financiar

-ofefta cu pretul actualizat
A prezentat documentele solioitate.

27.06.2022 ,,Genial Invest" SRL Clarificare privind unghiul de
v izualizar e orizontal/verlica I a
ecranului led oferit.

A raspuns la scrisoarea de ooncretizare.

01.07.2022 ,,Neomatrix" SRL -dovada inregistrari i .juridice;
-certitlcat de atribuire al
contului bancar;
-situafia financiara;
-declarafia privind lista
principalelor I ivrdli cfectuatc
in ultimii 3 ani de aotivitate:
-numf,rul de inregistrale
..Lista ploducltori lor";
- olirlir cu llrclrrl actualizlt.

A prezentat docurnentele solicitate.

0.08.2022 ,,Neornatrix" SRL prezentarea inscrisuri lor
elibcrate de producf,turLrI
bunurilor ol'elite la concurs,
ce ar conflrma c[ unghiul de
v izualizar a ori zontal/verti cal
este de I 70o, cu posibilitatea
de verificale a probelor
(adresa de e-mail al
producdtorului, etc.).

A prezentat fiqele tehnice fhri selnnitura
producf,toru lu i.

Denumirea operatorului economic
,,Genial Invest" SRL

solicitat rnin. 170o. a I 60".



,,MuzicProd" SRL

,,Neomatrix" SRL N-a demonstrat corespunderea unghiului de vizualizare
orizontal/vertical de min. 170o solicitat de cdtre autoritatea
contractant6 in caietul de sarcini.
Ofbrlantul nu a prelungit perioada de valabilitate a ofertei si a
garan{iei pentru ofeftE la solicitarea autoritatii contractante.
Totodat6, prin valoarea inclusa depaqeqte valoarea fondurilor

inirea contractului de achizitii oublice.
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot !
11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre(ulcel maiscdzut f
12.In urma examinlrii, evalulrii ;i comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire

s-a decis:
Anularea procedurii de achizilie public[:

Intemeiul art.71alin. l,lit.d), liniu{al,Legeal31l20l5 privindachiziliilepublice: ,,tl) urr.fit,rttleptr,tcntrttttri ofi:r.t<,
curt' : . .s i rt / nr:atlcct,u l c, intrt't:apl uh i l.a s tt u nacortfitrma,. "

forma torilo nomici d deci iile id lucru

(Inforrnarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie
201 5 privind achiziyiile publice)

14. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(Selectali termenul de a;tepture respectat. Calcularea lermenelor prevcizute de Legea nr. I 3l din 3 iul.ie
2015 privind ctchiziliile publice, inclusit,a lermenelor de a;'teplare, se efbctueazii in conforntitcrte cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Terntenului) al Codului Civil al Republicii Moldovu).

1 5. C ontra ctu I d e achizi{ie I aco rdu l-cadru inch eiat :

16. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazii
doar in cazul tn care laprocedura de achizilie publica au.fosl aplicate criterii de dtu,abilitate;i
s-u tncheiat contract/conlracte pentru loliloluri penlru cure uu.fbsl aplicule criterii cle
durabilitate):

13. ntormarea r economtcr despre deciziile grupulu e lucru pentru achizitii
Denumirea operatorului

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

,,Genial Invest" SRL 11.08.2022 SIA RSAP, e-mail, pos tci
,,Neomatrix" SRL 11.08.2022 SIA RSAP, e-ntail,postd
,,MuzicProd" SRL 11.08.202?. SIA RSAP, e-ntail,po; td

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai rnicd decAt pragurile prevdztte la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achiziliile publice

Z 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
tr 1 1 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice qi/sau fax a

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egal6 sau mai mare dec6t pragurile
prevdzute la art.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

tr 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice ;i/sau fax I
A 16'zile in cazul netransrniterii comunic[rii
prin mijloace electronice gi/sau fax I

Denumirca
operatorului

economic

intreprinderea:
Cu capital

Numtrrul
qi data

con tractului/ acordului-
cadru

Cod CPV
Valoarea contractului Terrncn dc

valabilitate al
con tractul ui/acord u I

ui-cadruftrrtr TVA inclusiv TVA

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



Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): (indicali snnta cu TL'A)

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

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

Pre|ul cel mai scdzut z
Costul cel mai scdzut a
Cel mai btrn raport calitute-prel .
Cel mai bun raport calitate-cost D

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentra incheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (excepfind cazurile prevdzute de art, 32 alin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achiz.iliile public:e ), precum ;i cd tn cazul depunerii contesta(iilor Ei/sau
recep{ioniirii rapoartelor de monitorizore, acestea aafosl examinate qi solulionate,

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru conJirmd corectitudinea desfdE urdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poartd legale in vigoare.

PreEedintele grupului de lucru Blanaru Galina

t,

()



DARE nn sneuA
de atribuire a contractului de achizilii publice

1. privind achizitionarea: Produse alimentare conform necesititilor IMSP Spitalul
Clinic de Traumatologie si Ortopedie pgtru simestru II, anul 2022.

Nr.ldin 17.08.2022

Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritif ii contractante Institutia Medico - Sanitar Publica Spitalul de
Traumatolosie si Ortopedie

Localitate mun. Chisinau
IDNO l 0036001 s0598

Adresa bd. $tefan celMare, 190

Numir de telefon 022-242-330

Numir de fax 022-245-243

E-mail oficial
Adresa de internet

ach iziti i. irnspscto@grnai l.com

Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Curea Cristina

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire
aplicate

Cererea ofertelor de preluri (bunuri)

Procedura de achizi{ie repetati
(dupd caz)

Nr:-

Tipul obiectului eontraetului de
achizitie / aco rdului- cad ru

Bunuri

Obiectul achizifiei Produse alimentare conform necesitl{ilor IMSP
Spitalut Clinic de Traumatologie qi Ortopedie pentru
simestru II, anul 2022.

Cod CPV l s800000-6
Expunerea motivului/temeiului
privind alegerea procedurii de
atribuire (tn cazul aplicdrii oltor
proceduri decdt licitatia deschisd)

Con/brm planului de achizitii

Procedura de atribuire (se va indica
din cadrul portalului guvernamental
wyy,m!9edpr,g9!;ud)

Nr : seds:"b*3tydlrlM Q:-l 6 5 840 6! 5 96 n
Link-ul : https ://achi zitii.mdho lpublic/tend er 121060393 I
Data publicdrii: 21.07 .2022

Platforma de achizi{ii publice
utilizatl

achizitii.md;

Procedura a fost inclusi in planul
de achizifii publice a autoritilii
contractante

rDa
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
https : //scto. imsp. md/sericiul-achizitii-publice/

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

Data:.''LrnK-ul:
Tehnici qi instrumente specifice de
atribuire
(dupa caz)

Licitalie electronica

Sursa de finantare Alte surse: CNAM



fialoare 5200.00 E I
I

Clarificdri privind documenta{ia de atribuire:
va comolela in cazul in care u tt.sl so I ic i I at e c I ar if i cari

1. Data solicitirii clarificirilor -22 iulie 2022, 16:35

Denumirea operatorului
economic
Expunerea succinti a solicit[rii
de clarificare

sold de pui cu spate sau fara spate?

Expunerea succinti a
rispunsului

fird spate

Data transmiterii 25 iulie 2n22,09:20

ModificIri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa tn cazul in care au,fbst operate modi./icari)

Pffni la termenul-limiti (data 02,08.2022, ora 14237), a fost depuse 5 oferte din
partea urmitorului ofertant:

Informalii privind ofertele depuse gi documentele de calificare Ei aferente DUAE prezentate de

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)
Termen-limiti de depunere qi deschidere a
ofertelo,r prelungit (dupd caz)

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

I SRL ALIM TOTAL 1014600000912 Bahcivanii Serehei
) MELTAN SRL I 018600003955 Melnic Tatiana
3. SRL BAGUETTE 1014600037741 Bolsacov Ecaterina
4. SC "VILLA PRODOTTI'' S.R.L. 10166000077r9 Agrici Alexei

Aerici Vladimir
5. SRL Produse de Familie 1010600010r11

dtre operatorii economrcrc reo l economlcl

Denumire document
Denumirea operatorulu,i economic

SRL ALIM
TOTAL

MELTAN
SRL

SRL
BAGUET

TE

SC ''VILLA
PRODOTTI

,'S.R.L.

SRL
Produse de

Familie
Cerere de parlicipare + + + t

documentele nu
sunt vizibile

Declarafie privind valabilitatea
ofertei

+ + + +

Propunerea tehnicd (specifi calii
tehnice)

+ + + +

Propunerea financiard
(specificalii de pre!)

+ t + +

Document Unic de Achizitii
European (DUAE)

-t- + + +



,D ov ada inregi strdrii persoane-
juridice, in conformitate cu
prevederile legale din lara in
care oferlantul este stabilit
Raportul fi nanciar/Situatia
financiard
Certift".at de attrb.li.e a ."rtr,lri
bancar

-t-

-t- + +

+ + +

+ J- + .f

Certi fi cat conformitat e / c alit{te f + + +

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinleledin documentalia de atribuire ;i se va consemna prin; prex,entut, neprezentat, nu corespunde (tncazul cdnd documentul afbst prezentat, dar nu tirutpiraicerinlelor cle cali./icare11

Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului economic

Preful
ofertei

(fera T'VA)

Cantitate
qi unitate

de
mdcrrnX

Corespunde
rea cu

cerinfele de
calificare

Corespunde
rea cu

specifica(iil
e tehniceLotul I

Produse crupoase
SRL ALIM TOTA' 35 263,90 2570 kg + +MELTAN SRL 42 305,63 + +SRL BAGUETTE 43194.10 l+

Lotul2
Fructe qi legume

ffi 137 973,50 15470 kg + +MELTAN SRL 194 249,63 + +SRL BAGUETTE 231 939,10 l-
[_-_-+--

l-r

[+SC "VILLA
PRODOTTI" S.R.L.

Lotul3
Carne de pasire

139 510,00 2800 kg

rrequse ge Famtlte 139 524.00 documentele
nu sunt vizibile

documentele
nu sunt vizibileer\I- EAritLrtr, l1tr,

MELTAN SRL
SRL BAGUETTE

1rv 3',2 + +

Lotul 4 1
Suc naturat 

_l

Lotuls 
-|Diverse produse 

Ialimentare I

29 666 3 + +
29 692 + +pr(L ALilVt | (JIAL 

I _30 342 
I

_--+ -l +

Dr(L EALiUts ITE 59 675,50 2662k9
MELTAN SRL 73 402,31 + +

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se tta inclica prelul oJbrtei.finale(lnJbrma;ia privind "Corespunderea cu cerinlele c{e"catificare" ;i ',Corespunderea cuspeci/icaliile tehnice" , se va consemnu prin; ,, j,,, tn cazul corespunderii ;i prin ,,-,, in cezttlnecorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind
corespunderea ofertei cu cerinfele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusivjustificarea prefurui anormar de scizut) s-a soricitat:

Operatorul economic Informafia solicitati Rezmatul rispunsului
torului economic



03.08.20200 SRL BAGUEfTE
Prezentare mostrelor Prezentare mostrelorSC "VILLA PRODOiTI"

0s.08.2022 MELTAN SRL Prezentare mostrelor gi -
Raportul fi nanciar/S itua{ia
financiard

Prczentarc mostrelor si -
Raportul fi nanciar/Situatia
financiard

Ofertan{ii respinqi/descalifi ca(i:

Pentru toate loturile I
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: [IndicaliJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Pre(ul cel mai scizut n
(In cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, sevor indica toate ffiteriile de atribuire aplicate ;i denumi)ea bturilor aferenlej

Informa{ia privind factorii de evaluare aplica{i:

(se va completa pentru loturile care au fosl atribuite tn baza criteriilor; cel mai bun raportcalitate-pretr sau cel mai bun raport calitate_cost)

eta tn cazul in care ?rtele au st reevaluate re

in u'ma examiniri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii deatribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie public#acordului-cadru:

Denum.irea operatorului Motivu I respingerii/descatificirii

SRL BAGUETTE I otul 5 Diverse produse atim fertatnqgmPlgl4-lplgsQ rpozitie din sadrul lorului - beltea concentrata

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot
Pentru mai multe loturi cumulate n

Factorii de evaluare Valoarea din oferti
Denumirea operatorulri econ6mic I

Denumire factorul I
Denumire factorul n

torului economic n
Denumire factorul 1

Denumire factorul n

Reevaluarea ofertelor:

Motivul reeval uirii ofeitelor
Modificirile operate



Denumirea lotului I)enumirea
operatorului

economic

Cantitate
qi unitate

de misuri

Pre{ul
unitar
(filrd
TVA)

Preful
total
(fnri
TVA)

Pre,tul total
(inclusiv

TVA)

Lotul I
Produse crupoase

SRL ALIM
TOTAL

2570 kg 35263,90 35263.90 41849.90

Lotul2
Fructe si leeume

SRL ALIM
TOTAL

15470 kg 137973,50 137973,50 149495"20

Lotul 3
Carne de pasdre

SC "VILLA
PRODOTTI"

S.R.L,

2800 kg 49,85 139510,00 167412.00

Lotul4
Suc natural

MELTAN SRL 2600 L ll,4l 29666,00 35594.00

Lotul 5
Diverse produse

alimentare
MELTAN SRL

2662kg 73407,10 73407.10 84s0s.00

Anularea procedurii de achizitie public6:

+ln temerul arI. 7I alin. lit

Argumentare:

n rea operatonlor econom cr despre deciziile sruoului de ucru pentru achrzitit:
Dentr,mirea operatorului

economrc
Data transmiterli Modalitatea de transmitere

SRL ALIM TOTAL 09.08.2022 SIA RSAP, e-moil
MELTAN SRL
SRL BAGUETTE
SC ''VILLA PRODOTTI''
S.R.L.
SRL Produse de Familie

Informarea operatorilor economici

(lnformarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului
de lucru pentru achizi;ii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3 I al Legii nr. I3I din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice)

Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul ?n care valoarea estimatd a
contractului este mai micf, decdt pragurile
previzute la art.2 alin. (3) al Legii nr. 131
din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice

16 zilein cazul transmiterii comunicarii
prin mijloace electronice gi/sau fax n
tr 1l zile in cazul netransmiterii
comunicdrii prin mijloace electronice Ei/sau
IAX tr

ln aazul in care valoarea estimatd a
contractului este egala sau mai mare decAt
pragurile prevdzute la art. 2 alin, (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile
publice

tr 11 zile incazul transmiterii comunicdrii
lrin mijloace electronice gi/sau fax n

Z 16 zile in cazul netransmiterii
comunicdrii prin mijloace electronice qi/sau
fax n

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din3 iulie 2015 privind achizi{iile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, si efectueazd in
conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolut I (Calcularea Teimenututil al Codului Civil
al Republicii Moldovq).



ontractut de acnrzltre/ac ta

I)enum,irea
ope"*torul.ri

economic

Intreprinder
ea:

Cu capital
autoh.ton/
Cu ca,pjtal

mixt/asociere
/

Cu,capital
striin

Numlrul
. gi data .

contractului/
acqrdului-cadru

God
CBV

Valoarea contractului:
,Tormeri,d0
valA,biIir6te

.onriut ,u,u
ilacordului

-cadru

SRL ALIM
TOTAL

Cu capital
autohton

17
PA

16.08.2022

1 58000
00-6

173237,40 191345.10 3r.12.2022

SC "VILLA
PRODOTTI''
S.R.L.

Cu capital
autohton

l8
PA 16.08.2022

139510,00 167412,04
3r.12.2022

MELTAN
SRL

Cu capital
autohton

19
PA

16,08.2022 103068.31 120099.00 31.r2.2022

incheiat contract/contracte pentru loVloturi penffu care au fost aplicate criterii de durabilitate):

*fiT 
aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizi{ii NU

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

(indica;i suma cu TVA)

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

Criteriul de atribuire pentru lotuVloturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut n
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-prei n
Cel mai bun raport calitate-cost n

Informalia privind achizilii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul in care la procedura de achizilie publicd au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a

Prin prezentu dere de seamd, grupul de lucru declurd cd termenul de aqteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate a.fost respectat (exceptdnd cazurile previizute de art, 32 alin. (3) al
Legii nr. 131 din 3 iutie 2015 privind uchiziliile publice ), precum qi cd in cazul depunerii contesta(iilot
;ilsau recep(iondrii rapourtelor de monitorizere, aceasteu aufost examinute Ei solu(ionate,

Prin prezentu dure de seamd, grupul de lucru pentru ac h izilii co nJirmd co r ectit udine a desfds ur drii
procedurii de achizitrie,.fapt pentru care poartd rdsp prevederilor legule tn vigoare,

Conducltorul institutiei:
Serghei $TEPA

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:
Co,spormac lgor

ffiv../.k /iv ,!
ilDtt i

W##
,:i{ii:ffi,

+^

&oborsosss-

%-



DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizifii publice/acordului _cadru

Nr. MD-l 652361 5 57 626t2 din I 5.08.2022

Date cu privire la autoritatea contractantl:

II. Date cu privire la procedura de atribuire:

III. Date cu privire la contractur de achizi[ie/acordur-cadru:

I.

Denumirea autoritl{ii contractante IMSP SCM,,Sf6ntulArhanghel M ihail
Localitate mun. Chi$in6u
IDNO 10036001 52558
Adresa str. Arhanghel Mihail, 38
Numlr de telefon 022 29-26-52
NumIr de fax 022 24-14-88
E-mail oficial arhanehel mihailfua[
Adresa de internet http://www. spital.arhanghe Im ihai l.m d/Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
!!r!!!a

OxanaPalancica - gef-special ist ach izili i pub I ice,
022 24-36-98

Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofeftelor de prefuri
r Licitatie desch isa lAltele: /1r dica1 iJ

Obiectul achizi(iei Lucrari de amenajare a teritoriului Spitalului clinic Municipal
Sfintul Arhanghel Mihail conform caietului de sarciniCod CPV 45230000-8

Valoarea estimate (ei, fdrd TyA) 4J5 240,tJtJ
r\r. $r trnk-ut procedurii (se va indica din
cadrul portalului guvernamental
www.mtender.sov.md)

ocds-b3wdp I -MD- I 6523 6l S 57 626
https ://mtender. gov.m d/tenders/ocds-b3 wdp I -MD-
I 6523 61 5 57 626?tab=contract-notice

Data publiclrii anun{ului de pa.ticiprare uata publrcdrri: 12 mai2022, 16:31

Tip u I contractului de achizi(ielacordului-cad ru Bunuri I Servicii I Lucrdrir
Contractul de achizifie/acordul-cadru se referl la un
proiect gi/sau program finanfat din fonduri ate
Uniunii Europene

Nu I Dao

Sursa de finan(are Buget de stat r: Buget CNAMI
Buget CNAS I Surse externe I
Alte surse: FndicaliJData deciziei de atribuire a contractului de achizitie/

acordului-cadru
13.06.20222

uenumrrea operatorului economic ,,Rqta Construct" SRLNr. gi data contractului de achizifi"/r"o.drlriiudru Nr:MD- I 652361 5 57 626- l
Data:2}.06.2022

Valoarea contractul ui d c achizi{ie/acordului-cad ru FdrdTYA:407 192,09
Inclusiv TVA:488 630,5 I

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de executie 20 ZTLE

Tipul modificlrilor Micgorarea valorii contractului I
Majorarea valorii contractului r
Modificarea termenului de executare I livrarel

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



prestare !
Modificarea termenului de valabilitate I
Rezelierea contractului o
Altele: [Indicatil

Temeiul juridic Art.76, alin (7) a Legii achizitiilor publice nr. l jl
din 03.07.2015

Cre$terea prer[qlui in urma modificirii + 73105,02

V. Descrierea achizifiei inainte gi dupl modificare:

La data de 12.05.2022 a fost publicatl procedura d
Lucrdri de amenajare a teritoriului Spitalului Clinic
sarcini. La data de 25.05.2022 a avut loc deschiderea
economici. in urma evalulrii ofertelor, la data de I
operatorului economic Rata Construct SRL a fost declarati drept oferta cdgtigitoare.

VI. Descrierea circumstanfelor care au lEcut necesarl modificarea:

in timpul execufiei lucrdrilor , s-a depistat necesitatea unor tipuri si unor volume suplimentare, care nu au fost
prevdzute in caietul de sarcinl, dar care necesitd a fi executate pentru finalizarea contiactului.

VII. Rezultatele examinlrii:

in by9 deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilielacordului-cadru Nr. MD-
1652361557626/2 din 15.08.2022. a fost incheiat acordul adilionalNr.l la contractulNR. MD-l 652361557626
din 20'06.2022 privind majorarea valorii contractului gi suplinirea devizelor conform anexelor la contractul
adilional.

Conducdtorul grupului de Iucru:
.lL N.ru, Ci o 6o ,

(Nume, Prenume) ,,?\t67-!lt.,c:7@a

b'il
022-820-728;

'. $tefan cel Mare Si Sfdnt, t2l et. l;
vvww.ansc.md

{,?:,

Denumire operator
economic:

mixt/asociere/
Cu capital strlin

Nr. gi data acordului
adifional

Valoarea modificirilor (dupd

FnrI TVA Inclusiv TVA

Rata Construct SRL Cu capital
autohton

NR. MD-
165236t557626

Din
20.06.02022

73105,02

2

60920,95
,/')



\lodel - tip

DARE DE SЕАМД
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr, р c_d.s_ :b_3, \уф_ 1 "-,М D_-_1 64 3,6 б"9 0_"4 8 5_5,Q d i п l 7 l 0 8 l 2 022

Date сu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

Denumirea autoritй{ii contractante Intreprirrd еrеа Mrln i с ipali Р a.cul .,D e,-,tfi*i u-
Localitate Mun. Chiqinйu
IDг{о 100зб001 ]з104

str. G Епе99ц |___
_0РJ]Э_!)_29. -tlz Bs о-ЙЭ, ,lqlоiГsl)-
022 85_4з 55_
dendrariu(D] gmai l, соm
dendrariu.md

Adresa
Numir de telefon
г{umir de fax
E-nr:ril oficial
Adresa de internet
persoana de contact
l пltl]lc, pl,L,пl,tItle, te lе[оп. е-пtаi!)

Irirra Scheras,022 85 60 79, dendrariu@)gmailrcom

II. Date сu privire la рrосеdurа de achizi{ie:

III. Date cu privire la contractul de achizi{ielacordul-cadru:

Tipul procedurii de achizitie Сеl,еrеа оfеrtеlоr de preturi :
Licitatie deschisй п дltеlе: IIпr]

Obiectul achiziliei Lucrбri de asfaltare а aieilor din Parcr-rl
Dendrariu"

Cod СРV 45200000-
valoitrea estimati а achizitiei l016667
Nr. qi linlr-ul proceduri:. 1rn uu inaira diп cadrul
ро r t а l u l u i gч ч е r па m е п ra l wlv lцl. m t е п cl е r, go ч, md,)

ry;,;q.а.Ф-i_;_Ф_r-мр_lфьчzsа.!ьзsо 
i

I.iIlk-u[:

h:tцs.Zlacbtzitii.m Лýцrtýr/2Лl9402l i

П,,,lшц!Цgщilаццп{ului d е р aПicill аrе Data пuЫiсбrii 4 illlie ?0?
Data (clatele) qi rеtеriпР--[еr*ПпlЫý
рuьIiсйrilоr апtеriоаrе in .Iurпаlul oficial al
Uniunii Еurорепе prir.intl 1rroiectul (proiectele)
!е:зjщq .gfera irnuntul respectiv (tluра c:az1

Tipul contrirctului Bunuri п servicii п Luсrёri п
Contractul de achizili*/u.o.dffi
uп proiect ;i/sau рrоgrаm finan{at clin fonduri ale
Uniunii Еurорепе
Sursа de finan{are

Nu,п Da п

Buget de stat п Buget CNAM п
Buget CNAS л Surse externe п
Alte surse: Bu,pet mппiсiппl

Data deciziei de atribuire о .orrt"a.tutui de
achizilie/ асоrdutui-спd ru

2210712022

ANDIG TRANS SRL
,__: : ,

Nг осds-ЬЗwd р 1:М D -\65 6925 41 бЗ 5 0б;;;;йaпr---
даФЛ4i21_6_zzцi*_
Inclusiv ТVА: llз6:121.2s
з|l1212022

l сrmсп dc executie 40 zile



Date сч privire la modificЁrile necesare а fi efectuate:

\,. Dеsсriеrеа aclrizi{iei inainte qi duрй moditlcare:

Iv.

s е rl,i ciil tl t,)

mа volumr-rlr-ri

Modifi .ur.a termenului de executare/

prestare п-Il4оdiГrсаrеа 
teTmenului de valabilitate п

Rezelierea contractului л

Altele: Рпсlцу1!

МЦ"*r.","Ъrii contractului п

Маiоrаrеа valorii сопtrаgTipul rnodificйrilor

\ct, 1 diп Legea prit,iпcl,1rt.7б, аliп П1, pct. 2 pct, ,t сllп Legea pl

а с hi z i r| i il е ц hl i с е,п r ] ll,c!P !Р] 0 7 ?J)_ !j,'l'emeiul iuridic

бФЙБ; rЙГЙБ urm а modifi сiri i ( dtцэ а

ntractului de

achizitii publice/acordului-cadru
Alte inform atii relevante

)L ntu1 vаlоагеа de deviz, lei

Lr.rсriri gi cheltuieli U.M.

cantitate
сопtЬrm

datelor din

ргоiесt

N9
сгt.

Sinrbol
погlrrе 9i

od геsuгsс

ре шtlitate

de tпistrгi

inc1. аlагir-t

Total

ll]cl. Salitrltt

4 5 6
,7

1 2

1. Luсrаri de irslaltirre а atclluг __---

Ехсачагеа palllintr-rlui in ilеьlеu, caseta sistetlului

,uii.r. .*.. 0.4 rll,c,. iп locr:l с]е асumulаrе, parlint gr,

'', " 
- ',1,-1

тгаtrsроrtагеа pamintului cu autobascularrta de

distanta de 15 km

Stгat de turrdatie c]in rrrateriale grапulаге ti, 8-63mm,

.u,rrъп" SN4 SR EN i з242_А 1 :2010, dirr рiеtгis

concasat. сА85 LАЗ0 I-1:lScnl

la

l00 rn3
0.14

10з5л00

0.00

14,+л90

0,00

1

TsC()3F l

t
26,60

90,з 0

0.00

2 -+0l .9Е 
_

0.0t)

)

Tsl50B5

m3 l6.89

578.71

2 5._19

о ]7J \))

4з 0.5-|

J

DA l2C

m2
80,50

j*
0.00

?J 1{l

0.00

4

DBOlA

Сttгаtiгеа macatrica а StrаtLtгllог Supolt, lll vgLlLt

аоliсагii irllbгacarnilltilor satt tгаtаmепtеlог

bi unrinour., sLrрrltЪlе bitr-rnrinoase din beton de

cirnent satt pavaie clin рiаtrа bitumate, executata cu

пегiа пrесапiса

t 7 50

2 022,1 5

17,84

l5 166.14

I JJ.o-1

5

DIljj Аmепаjагеа stгatulLti de egalizaгe djn 
Ч:lо]-r 

astaltic ctt

trti]izalea clistгibLritoгLrlui de lтiхtuгi ast'altice

Аmотsаrеа suргаt'еtеlог strаturilоr de baza in чеdегеа

aplicarii urruiЪtrаt de beton аsfЪltiс 0,5 l/пr2

0,094
1. ila g'l

j*

jj]1 ,_

0,00

6

DI l07
t

l56.50 239.64 37 504.02m21 DBl6L,1
li- 1.25

lmblacamirrle de betcln asIaltlc сu crloluIil -Dл 1

iK вш 1j l08-1:20l6, bitum 50/70 SN4 SR EN l2591,

Н:5 сm 2



66 |92,32
Total Luсrаri de asfaltare а aleilor
Inclusiv saIariu

66 t9].]2
1395л48

Inclusiv salariLrl

ЮпаLLt social si аsigurаlеа rledicaLa

l370.87
Beneficiu de deviz 69 89 j,9з

] j 978,79
83 8,72;12

Total der iz;
lnclusiv sirlariu

чl.Dеsсriеrеасirсumstап{еlоrсаrеаufiсutпесеsаrйmоdifiсаrеа:
1Se yor iпdiccl ,lrlti"-eiet/п:gr,,,,,nntuli u,uсlifiсёlrii cclпtractttlui rlе achizi|ie/acordtlui-cadru1

Modificarile aduse сопtгасtului nu afecteaza natura geneTala a;ontractlllui.nu Sllnt Sllbstantiale ýia1-1

,brr,l.r.rn.'inut. d. .orr.iitii. .ur. ,r., uuБйТБй.опrid.ru.. lu -о..пt.'1-р!ацlt]!ФцЦgtд]lод'
l\4odifi.aril. ,rr, 

"*tind 
obi..t.,l .опtru.frБi.;;;.hirоЬа..пiыul ..ono*i. ul .ont'u'tului ýi пццi]tl

cleternrinat ale geTea aitui раfi icipant,

VIl. Rezultatele exrrminйrii:

iп lэаzа decizieigruprrlui cle 1tlсru сlе modificare а contгaclr-rlui de aclriziqie/acoГdultri-cadГLt t-tГ, ocd,ý-bЗ,lvdp!:MD-

16_5692541бЗ50 din 29l01l2022a fbst incl,ieiat асоrdrrl adilional ргiчiпс1 ,,I-uсгiri dc ast-altaгe а аlеilог ciirl

Dendrariu"

rariuo'i.M.
Ion UZUN

Parcul Dendrariu valoarea rnodifi сйrilоr
(duрЁ са4_

I)епumirе
ореrаtоr
есопоmiс

tntreprinclerea:
Cu capital
autoIrton/
Cu capital

nrixt/asociere/

Nr. ;i data acordului
adi{ional Firй ТYА Inclusiv

тчА

осds:ЬЗwdр] MD-
16569,25_416з50/1

l7,,08i2022 69 893,93 83 8"72"72
ANDlG
TRANS SRL

autohton

]2.1 et, ,t" te| ,022,Е2(),

\- U ly4 lJr L4r

' '5l/'llll i'\r"9ii9"-' г ' 
e-tttail" ,,опtс,-tlаlii а апsс,tпd;iy}l,lr"c;лJc"лi J

65_', /,l,t,., U2 )-b2U-rJ5 l ,



Model - tip 
 

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 1 din 15.08.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Scoala Primara Calarasi 
Localitate Or. Calarasi 
IDNO 1012620012328 
Adresa Str. 31 august 13 
Număr de telefon 024423535 
Număr de fax 024423535 
E-mail oficial calarasiscprim@gmail.com 
Adresa de internet --------- 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Cusciac Alexandra 069012446, 
alexandra.csciac@gmail.com 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

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

Obiectul achiziției Produse alimentare semestrul I 2022 
Cod CPV 15800000-6 
Valoarea estimată a achiziției  445 820.00 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1638889497203 
Link: ocds-b3wdp1-MD-1638889497203 

Data publicării anunțului de participare 07.12.2021 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

----------- 

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

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

Nu □    Da □ 

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

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

07.12.2021 

Denumirea operatorului economic SRL Nivali-Prod , SRL Plagrisfam, SRL 
Delmix-Prim ,SRL Serolan SC 

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr: 1.2.3.4 
Data: 10.01.2022 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 97600.00, 176365.67, 
111852.99, 45854.60 
Inclusiv TVA: 117120.00, 197614.92, 
131510.03, 52647.20 

Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție 31.05.2022 

http://www.mtender.gov.md/
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IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

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

Temeiul juridic LEGE Nr. 131 din  03.07.2015 
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

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

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

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

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) 
• Acord adiţional nr. 1 , 15.08.2022 privind micsorarea contractului cu 114,54 lei  

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări: 
1. Suma totala a contractului se micsoreaza cu 114.54 lei si constituie 117005.46 lei . 
2. Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după înregistrarea 

de către Agenţia Achiziţii Publice. 
 
• Acord adiţional nr. 1 , 15.08.2022 privind micsorarea contractului cu 12429.76  lei  

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări: 
3. Suma totala a contractului se micsoreaza cu 12429.76 lei si constituie 185185.16 lei 
4. Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după înregistrarea 

de către Agenţia Achiziţii Publice. 
 

• Acord adiţional nr. 1 , 15.08.2022 privind micsorarea contractului cu 45993.38 lei  
Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări: 
5. Suma totala a contractului se micsoreaza cu 45993.38 lei si constituie 85516.65 lei . 
6. Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după înregistrarea 

de către Agenţia Achiziţii Publice. 
 

• Acord adiţional nr. 1 , 15.08.2022 privind micsorarea contractului cu 13684.20 lei  
Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări: 
7. Suma totala a contractului se micsoreaza cu 13684.20 lei si constituie 38963.00 lei 
8. Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după înregistrarea 

de către Agenţia Achiziţii Publice. 

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

In urma situației epidemiologice privind infecția COVID-19 din tara activitatea scolii a fost trecuta in regim 
online respectiv nici elevii nu au fost alimentati. 
 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.____din 
__________ a fost încheiat acordul adiţional privind _____________________________________ 
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Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor 
(după caz) 

Fără TVA Inclusiv 
TVA 

SRL NIVALI-
PROD CC 

SRL 1 15.08.2022 105.37 114.54 

SRL 
PLAGRISFAM 

SRL 1 15.08.2022 9943.80 12429.76 

SRL DELMIX 
PRIM 

SRL 1 15.08.2022 36794.70 45993.38 

SRL SEROLAN SRL 1 15.08.2022 12589.46 13684.20 

Conducătorul grupului de lucru: 

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



DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice 

Nr. 20 din 17.08.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria or. Cantemir 
Localitate Or. Cantemir 
IDNO 1007601007125 
Adresa Or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, et.III 
Număr de telefon 027322639 
Număr de fax 027322639 
E-mail oficial primariacantemir@gmail.com 
Adresa de internet primăriacantemir.md 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Puică Tatiana, GSM 078308494, 
puicatatiana@gmail.com  

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

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

Obiectul achiziției Reparația sistemei de canalizare în subsol, 
Grădinița nr. 2, or. Cantemir 

Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției  321 763,32 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: 21059292 
https:  ocds-b3wdp1-MD-1656601293755 

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 30.06.2022 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

Nu se aplică 

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

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

Nu     Da  

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

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

14.07.2022 

Denumirea operatorului economic SRL Bioenerg Construct 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 100 

Data: 21.07.2022 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 278 262,75 

Inclusiv TVA: 333 915,30 
Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție 31.08.2022 

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

Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului  □ 
Majorarea valorii contractului  
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare  □ 

mailto:primariacantemir@gmail.com
mailto:puicatatiana@gmail.com
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656601293755
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Modificarea termenului de valabilitate □ 
Rezelierea contractului  □ 
Altele:  

Temeiul juridic Conform art. 76 alin. (7) pct. 1) din Legea nr. 
131/2015 privind achizițiile publice 

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) 33 603,42 
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz) 

Nu sunt 

Alte informații relevante Nu sunt 

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

În urma desfășurării licitației publice Nr. ocds-b3wdp1-MD-1656601293755    , a fost înregistrat 
contractul de antrepriză Nr. 100 din 21.07.2022 cu operatorul economic SRL Bioenerg Construct, obiectul 
achiziției fiind “Reparația sistemei de canalizare în subsol, Grădinița nr. 2, or. Cantemir” , în valoare de 333 
915,30 lei inclusiv TVA. 
Modificările obiectului achiziției prevăd majorarea valorii contractului, cu 33 603,42 lei, inclusiv TVA ceea ce 
constituie 10% din valoarea totală a prezentului contract. 

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

În cursul executării contractului de antrepriză nr. 100 din 21.07.2022 “Reparația sistemei de canalizare în 
subsol, Grădinița nr. 2, or. Cantemir” , s-au depistat lucrări suplimentare necesare pentru îndeplinirea calitativă a 
acestora și conform normelor în vigoare. Agentul economic a anunțat autoritatea contractantă prezentând 
documentele justificative (act de constatare, proces verbal, devizele locale pentru lucrări suplimentare) pentru a 
fi examinate.  

În urma examinării actelor prezentate de către agentul economic și deplasării la fața locului, grupul de lucru 
a acceptat de a fi executate lucrările suplimentare, dat fiind faptul că sunt lucrări imprevizibile și sunt extrem de 
necesare pentru a da în exploatare și punerea în funcțiune a sistemei de canalizare în subsol la Grădinița nr. 2, 
care urmează a fi deschisă la 01.09.2022. 

Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile art. 76 alin.(7) pct.1 al Legii nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice dar și prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în 
contractul de antrepriză ce ține de majorarea valorii acestora, prin încheierea unui Acord Adițional privind 
modificarea valorii contractuale, conform devizului de cheltuieli. 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 18  din 17.08.2022 
a fost încheiat acordul adiţional privind majorarea valorii contractului: 

Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital autohton/ 

Cu capital 
mixt/asociere/ 

Cu capital străin 

Nr. și data 
acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor         
(nu sunt) 

Fără TVA Inclusiv TVA 

SRL Bioenerg Construct X Nr. 
111 

Data 
17.08.2022 

28 002,85 33 603,42 

Conducătorul grupului de lucru:   Roman CIUBACIUC                         
                                                                 (Nume, Prenume)                   (Semnătura) 
                                                                                                                                                     L.Ș. 
 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: 
contestatii@ansc.md; www.ansc.md 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656601293755
























DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii publice tr

Nr. 21060293 din 19.08.2022

1. Date сu privire la autoritatea contractanti:

2, Date сu privire la рrосеdчrа de atribuire:

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire: Сопfоrm informa{iei din SIA RSAP

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

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr
Denumirea operatorului economic
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de сlаrifiсаrе
Expunerea succintй а rйsрчпsчlui

1

Dепumirеа autoritilii сопtrасtапtе рrimйriа com. Вйсiоi
Localitate Com. Вёсiоi
IDNo l007601010220
Adresa Соm. Blcioi, str, Independentei 125
Nчmйr de telefon 022з8з525
Numйr de fax 022з8з525
E-mail oficial primaria.bacioi20 1 1 (Фmail.ru
Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп, е-
mail)

fonu Maria

Tipul рrосеdчrii de atribuire aplicate сор
Рrосеdurа de achizitie rереtаtй (duрd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul achizi{iei Instrumente muzicale pentru,,Centrul Cultural
Вйсiоi" din com. Вёсiоi, mun. Chi5inёu

Cod СРV з 7з 00000- 1

Ехрчпеrеа motivului/lemeiului privind аlеgеrеа
procedurii de аtriЬчirе (tп cazul aplicdrii altor
pr ос е dur i d е с dt l ic itatia de s chis d)
Рrосеdurа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
р о r t al ulu i guу е r п аm епt al wyyy,. m l ш d е r. gоv. m d)

ocds-b3wdp 1 -MD- 1 6582З 57 1 9886
Link-ul: https://achizitii.md/rolpublic/tenderi2 |06029З l
Data publicбtii: |9 .07,2022

Platforma de achizi{ii publice utilizatй п achizitii.md

Procedura а fost inclusй in рlапul de achizilii
publice а autoriti{ii contractante

пDа
Link-ul сltrе planul de achizilii publice publicat:

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

Tehnici qi instrumente specifice de atritluire
(duрёt caz)
Sursa de fiпап!аrе Buget local, surse ехtеrпе
Vаlоаrеа estimatй (ei, fard TVA) 400 000,00



Rezumatul modifi сйrilоr
Publicate in BAP/alte mijloacelor de iпfоrmаrе
(duрd caz)

Рпdiса|i sursa utilizatd;i data publicdriiJ

Теrmеп-limitй de dерuпеrе qi СеsсЙiаеле а
ofertelor prelungit (duрd caz)

[Iпdiса|i пumdrul de zileJ

4, Modificiri ореrаtе in documenta{ia de atribuire: Сопfоrm informa{iei din SIд RSдр

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

5. Рiпй la termenuI-Iimitй (data 08.08.2022, оrа 15:00)о au depus oferta 2 (dou5) oferte:

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

Denumire document
Denumirea ореrаtоrчIчi economic

,,Muzic-Prod" SRL ,rCaSa
Muzicii" SRL

Documentele се constituie oferta
(Se уа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu corespuпde)

Рrорuпеrеа tehnicб prezeпtat
Рrорuпеrеа financiar6 prezeпtat
DUAE рrеzепtаt
Garanlia pentru оfеrtё prezeпtat

Documente de calificare
Se vа сопsцпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе

Сеrеrе de participare prezeпtat

Declara[ie privind
valabilitatea ofertei

prezeпtat

Garan{ia pentru ofert1 in
mйrimе de 2% din
чаlоаrеа ofertei йri TVA,
original eliberat de Ьапса
соmеrсiаlё

prezeпtat

Eligibil itatea ofertantului
sau candidatului:

l.Lipsa restan{elor 1а

impozite, contribu{ii si taxe
2.Nu se аflй in proces

de insolvabilitate са urmаrе
а uпеi hot. Jud.

3.Nu este inclus in
lista de interdiclie а
ореrаtоrilоr economici

prezeпtat

Nr. Denumirea operatorului economic IDNo Asocialiil
administratorii

1. ,oMuzic-Prod" SRL 1004600060401 carabut vladislav
,,

,,Casa Muzicii" SRL l012609000690 Leahu Аlехапdru

2



Dovada inregistrйrii PJ, iп
conformiatte cu
prevederile legale din [аrа
iп саrе ofertantul este
stabilit

prezeпtat

certificat de atribuire а
conturilor Ьапсаrе

prezeпtat

Declara{ia privind
сопfirmаrеа identitёtii
ьепеfi ciarilor efectivi
qi пеiпсаdrаrеа acestora in
situalia condamnбrii
pentru participarea la
activitati ale unei
organiza{ii sau grчр6ri
criminale, репtru
соruр{iе, fraudб Ei/sau
sрilаrе de bani

рrеzепtаt

prezentarea пчmбrului de
inregistrare din "Lista
producйtorilor de produse
suрusе reglementirilor de
responsabilitate extinsб а
producёtorului", prin SIA
MD
(https ://siamd. gov.md/
portal/deee,html),

prezeпtat

(IПfОrrпа|iа priviпd dепurпirеа documeпtelor prezeпtate se vа iпdica iп coпformitate сч сеriп|еlе diп
dосumепtа|iа de atribuire si se vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, па соrеsрuпdе (iп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriп|еlоr de caliJicare))

7, Informa{ia privind corespunderea ofertelor сч cerin{ele solicitate:

8. Репtru elucidarea чпоr neclaritf,{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа
ofertei cu cerinfele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului
апоrmаl de scйzut) s-a solicitat: Nu este саzul

9. Ofertan{ii respinqildescalifica{i: Nu sunt

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor: Ропtrч mai mчltе loturi счmulаtе п

Dепumirеа lotului
Denumirea
operatorului

economic

Рrе{ul
ofertei
(fйrf,

тчА)*

cantitate
qi unitate

de
mаýчrа

Соrеsрчпdеrеа
сч cerin{ele de

calificare

Соrеsрчпdе
rеа сч

specificatiiIe
tehnice

Instrumente muzicale
pentru,,Centrul Cultural
Bйcioi" din com. Вёсiоi,

muп. Chiqinёu

,,Мuziс-Ргоd"
SRL

з85з81,67 1 lot + +

,,Casa Muzicii"
SRL

406000,00
1 lot



11. Сritеriчl de atribuire aplicat: Cel mai mic рrе{

|2, Informa{ia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i: Nu se арliсй

13. Rеечаluаrеа ofertelor: Nu este cazul

14, in urmа ехаmiпйri, evaluirii qi соmраrйrii ofertelor depuse in саdrчl procedurii de
atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizi{ie publicё: Nu este cazul

15. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de lчсru pentru achizi{ii:

(Iпformarea operatorilor есопоrпiсi irпplica|i tп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
luсru репtru achizi|ii se realizeazd tп coпformitate cu prevederile art. 3] al Legii пr. ]3] diп 3 iutie
20l5 priviпd achizi|iile publice)

1б. Теrmепчl de aqteptare репtru incheierea contractului: б zile

l7, Contractuldeachizi{ie/acordubcadruincheiat:

I)епчmirеа lotului Denumirea
ореrаtоrulчi

есопоmiс

Cantitate qi
unitate de
misurй

Рrе(ul unitar
(fйrf, ТVА)

Pre{ul
total
(fйrй
тчА)

Pre{ul total
(inclusiv
тчА)

Instrumente
muzicale pentru
,,Centrul Cultural
Bйcioi" din com.
Вйсiоi, mun.
Chisinёu

,,Muzic-Prod" SRL 1 lot 385381,б7 385381,67 462458,00

Dепчmirеа operatoTului
есопоmiс

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

,,Muzic-Prod" SRL 09.08.2022 е -mail : o.ffi с e@music shop. md
,,Casa Muzicii" SRL 09.08.2022 е - mаil : o.ffi с е @с as amuzi с ii, md

In cazul in саrе valoarea estimatй а contractului
este mai miсё decбt pragurile prevёzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 1З 1 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

п б zile in cazul transmiterii comunicйrii
рriп mijloace electronice ;i/sau fax п
п 11 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin mijloace electronice 9i/sau fax п

In cazul in саrе valoarea estimatё а contractului
este еgаlё sau mai mare dесбt pragurile
prevйzute la art. 2 а|iп. (3) al Legii nT. 13 1 din 3
iulie 2015 privind achizifiile publice

П l1 zile in cazul transmiterii comunicйrii prin
mijloace electronice gi/sau fax п
П 16 zile in cazul netransmiterii comunicёrii
рriп mijloace electronice gi/sau fax п

Denumirea 1ntreprinder Nчmirul Cod vаlоаrеа contractului Теrmеп de

4



ореrаtоrчIчi
economic

еа:
Сu capital
autohton/
Сu capital

mixt/asocier
е/

Cu capital
strйiп

qi data
contractului/

асоrdчluьсаdru

срч

йrй ТVА inclusiv
тчА

valabilitate
al

contractului/
acordului-

саdru

noMavitex-Cons"
SRL

Capital
autohton

|24 17.08.20
22

373000
00_1

385381,67 4б2458,00 з1.12.202
2

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (ruЬriса datй ýе
completeazй dоаr in cazul in care la рrосеdurа de achizi{ie publicй ач fost aplicate criterii
de durabilitate 9i s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru саrе au fost
aplicate criterii de durabilitate):

рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupal de lacru declard cd tеrmепul de a$teptare репtrа tncheierea
coпlractalui/contractelor indicate afost respectat (ехсерtdпd cazurile preydzute de ort, 32 аliп, (3) al Legii пr, 131 diп 3
iulie 2015 priviпd achizi|iile publice ), рrcсum qi сd tп cozal depanerii coпteslaliilor qi/sau rесерliопdrii rapoartelor de
moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе qi sоluliопаtе.

Рriп prezenta dore de seamii, grupul de lucra репtru achixi|ii сопtirmd соrесtiludiпеа desfdsardrii procedurii de
achizi|ie,fapt репtru care poartd rdspaпdere сопfоrm prevederilor legale tп vigoare.

Сопduсй rulg ide '"тЁi,

Ач fost aplicate criterii репtrч achizi{ii publice durabile (achizilii
verzi)? NU

Vаlоаrеа de achizi{ie cu ТVА din сопtrасt/ contracte а
lotului/loturilor pentru саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (iпdiса|i suma сu ТVД)

Codul СРV aI lotului/loturilor pentru саrе аu fost aplicate criterii
de durabilitate:

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

Рrе{ul cel mai scEzut п
costulcel mai scёzut п
Cel rnai Ьuп rароr1 calitate-

рrе{ п
Cel mai bun rароr1 calitate-

cost п

ru achizi{ii:

Рrепumе)



1 
 

  

DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr. 21 din 19.08.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria or. Cantemir 
Localitate Or. Cantemir 
IDNO 1007601007125 
Adresa Or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, et.III 
Număr de telefon 027322639 
Număr de fax 027322639 
E-mail oficial  primariacantemir@gmail.com 
Adresa de internet primăriacantemir.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Puică Tatiana, GSM 078308494, 
puicatatiana@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) Nu sunt 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri   Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Materiale pentru pavarea drumurilor 
Cod CPV 44100000-1 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

N/A 

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

Nr: 21060777 
Link-ul:  ocds-b3wdp1-MD-1659006503877 
Data publicării: 28.07.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată  achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 

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

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 272 650,00 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: 

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

Data solicitării clarificărilor  01.08.2022 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Daca e posibil ca garantia pentru oferta de 1% sa fie 

transferat pe contul DVS IBAN?Daca da va rog sa ne 

mailto:primariacantemir@gmail.com
mailto:puicatatiana@gmail.com
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659006503877
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transmiteti rechizitele pe posta electronica 
:marstel@mail.ru 

Expunerea succintă a răspunsului  Bună ziua! Primăria Cantemir MF-Trezoreria 
Regională Cahul Cod fiscal 1007601007125 Cont 
bancar 226625 Cod trezorerial TREZMD2X IBAN 
MD80TRPCEH518410A01056AA 

Data transmiterii 01.08.2022 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu sunt 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 08.08.2022, ora 15:37), au depus oferta: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

I lot    
1 SRL Marstel Grup 1003600042912  
2 SRL Construct Univers 1011603001285  
3 SRL Confintur 1005603006667  
4 SRL Gold-Construct 1013603002943  
5 SRL Arta Zidarului 1008605005403  
II lot    
1 SRL Gold-Construct 1013603002943  
2 SRL Confintur 1005603006667  
3 SRL Construct Univers 1011603001285  
4 SRL Arta Zidarului 1008605005403  

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

Denumire document 
Denumirea operatorului 

economic 
SRL Marstel Grup 

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

Propunerea tehnică prezentat 
Propunerea financiară prezentat 
DUAE prezentat 
Garanția pentru ofertă (după caz) prezentat 

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

Formularul DUAE prezentat 
Operatorul economic trebuie să fie inclus în Registrul de stat al 
întreprinzătorilor 

prezentat 

Îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor 
de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în 
RM sau în ţara în care este stabilit 

prezentat 

Cerere de participare prezentat 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei prezentat 
Scrisoare de garanţie bancară prezentat 
Garanţie de bună execuţie prezentat 
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Specificaţii tehnice prezentat 
Specificaţii de preţ prezentat 
Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la 
activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, 
fraudă și/sau spălare de bani 

prezentat 

Certificate de conformitate la materiale prezentat 
Documentele ce constituie oferta II lot 

(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
SRL Confintur 

Propunerea tehnică prezentat 
Propunerea financiară prezentat 
DUAE prezentat 
Garanția pentru ofertă (după caz) prezentat 

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

Formularul DUAE prezentat 
Operatorul economic trebuie să fie inclus în Registrul de stat al 
întreprinzătorilor 

prezentat 

Îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor 
de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în 
RM sau în ţara în care este stabilit 

prezentat 

Cerere de participare prezentat 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei prezentat 
Scrisoare de garanţie bancară prezentat 
Garanţie de bună execuţie prezentat 
Specificaţii tehnice prezentat 
Specificaţii de preţ prezentat 
Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la 
activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, 
fraudă și/sau spălare de bani 

prezentat 

Certificate de conformitate la materiale 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 

Materiale pentru 
pavarea 
drumurilor (I lot) 

SRL Marstel 
Grup 

208 606,00 materiale + + 

Materiale pentru 
pavarea 
drumurilor (II lot) 

SRL Confintur 39 800,00 materiale + + 

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind ”Corespunderea 
cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul 
corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 
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8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut)  
s-a solicitat: 

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

09.08.2022 SRL Marstel Grup Grupul de lucru pentru achiziții publice a 
Primăriei Cantemir, solicită conform art. 
69 alin. (3) din Legea nr. 131/2015 
privind achizițiile publice, explicații 
scrise asupra ofertei sale depuse la 
achiziția nr. 21060777 publicată la data 
de 28.07.2022 cu privire la “Materiale 
pentru pavarea drumurilor”, lotul I, și 
anume, în platforma SIA RSAP prețul 
ofertei fără TVA este 208 606,00 lei însă 
în documentația încărcată, anexa nr. 23 
Specificații de preț suma este de 210 
908,32 lei. Prin urmare, la data de 
09.08.2022 Dvs a-ți transmis pe adresa de 
email rotarudiana790@yahoo.com anexa 
nr. 23 Specificații de preț cu suma 208 
606,00 lei fără TVA, ceea ce corespunde 
cu suma pe platformă.  
Grupul de lucru, a considerat că este o 
eroare tehnică însă rugăm ca Dvs să 
descrieți situația și să confirmați oferta 
depusă la achiziția respectivă. 
Rugăm ca răspunsul să fie expediat cât 
mai operativ la adresa de email 
rotarudiana790@yahoo.com , pentru a 
continua evaluarea ofertelor.     

Luând cunoștință cu scrisoarea 
Dvs, vă anunțăm că Anexa nr.23 
Specificația de preț suma 
210908,32 lei, a fost depusă 
împreună cu restul documentelor 
înainte de a avea loc licitația 
deschisă, la care au mai participat 
mai mulți ofertanți și au scăzut 
prețul, respectiv și noi am scăzut 
prețul în timpul licitației deschise, 
automat v-am expediat pe poșta 
electronică oferta cu suma 
câștigătoare. 
Mesaj primit 09.08.2022 

09.08.2022 SRL Gold-
Construct 

Grupul de lucru pentru achiziții publice a 
Primăriei Cantemir, solicită conform art. 
70 alin. (3) din Legea nr. 131/2015 
privind achizițiile publice, justificarea 
prețului anormal de scăzut depus la 
achiziția nr. 21060777 publicată la data 
de 28.07.2022 cu privire la “Materiale 
pentru pavarea drumurilor”, lotul II. 
Rugăm ca răspunsul să fie expediat cât 
mai operativ la adresa de email 
rotarudiana790@yahoo.com , pentru a 
continua evaluarea ofertelor 

Buna ziua! 
Prin prezentă vă comunicat că 
compania noastră era cointeresată 
de câștigarea ambelor loturi având 
în vedere situația creata sunt 
nevoiți să refuzăm contractarea 
lotului doi. 
În speranța unei viitoare 
colaborări, prezentăm scuzele de 
rigoare!!!  
Fondator: Galaju Andrian! 
(mesaj prin email primit 
11.08.2022). 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
I lot  
SRL Construct Univers 
SRL Confintur 
SRL Gold-Construct 
SRL Arta Zidarului 

Respins, operatorul clasat pe locul I a îndeplinit 
criteriile de calificare și selecție, a depus oferta cu 
cel mai mic preț și conform cerințelor anunțului de 
participare.  

II lot  

mailto:rotarudiana790@yahoo.com
mailto:rotarudiana790@yahoo.com
mailto:rotarudiana790@yahoo.com
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SRL Gold-Construct 
SRL Construct Univers 
SRL Arta Zidarului 

Respins, operatorul clasat pe locul II a îndeplinit 
criteriile de calificare și selecție, a depus oferta cu 
cel mai mic preț și conform cerințelor anunțului de 
participare. 
Operatorul economic clasat pe locul I a refuzat de a 
contracta lotul II. 

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: materiale de construcții din aceeași categorie .               

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: nu sunt 

(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) 

Materiale pentru 
pavarea 
drumurilor (I lot) 

SRL Marstel 
Grup 

materiale 208 606,00 208 606,00 250 327,20 
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Materiale pentru 
pavarea 
drumurilor (II lot) 

SRL Confintur materiale 39 800,00 39 800,00 47 760,00 

TOTAL:  298 087,20 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: nu se aplică 
 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL Marstel Grup 12.08.2022 Poșta electronică 
SRL Construct Univers 12.08.2022 Poșta electronică 
SRL Confintur 12.08.2022 Poșta electronică 
SRL Gold-Construct 12.08.2022 Poșta electronică 
SRL Arta Zidarului 12.08.2022 Poșta electronică 

(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 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

SRL Marstel Grup 113 19.08.2022 44100000-1 208 606,00 250 327,20 31.12.2022 

SRL CONFINTUR 114 19.08.2022 44100000-1 39 800,00 47 760,00 31.12.2022 

 

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

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții 
verzi)? NU      
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Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): 

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

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

Președintele grupului de lucru: 
 
Roman CIUBACIUC, 
Primar al or. Cantemir                _______________________ 



DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizilii publice M
de incheiere a acordului-cadru !
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 4A din 18.09.2022
1 Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autoritdfii contractante IMSP Centrul NaJional de Asistenld Medicall
UrsentI Presnitaliceasca

Localitate mun. Chigindu
IDNO 101s600032824
Adresa mun. Chigindu, str. Constantin VAmav, 16
Numlr de telefon 02228-62-70
Numir de fax 022 28-65-01
E-mail oficial cnamuo.achizitii@ambulanta.md
Adresa de internet www.ambulanta.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail)

Pestereanu Nina, 022025907
cnamup. achizitii@ambulanta.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Cererea ofertelor de preluri a
Licitalie deschisd M
Altele: ndicatil o

Procedura de achizitie repetatl (dupd caz) Nr: -
Tipul obiectului contractului de achizi{iel
acordului-cadru Bunuri M Servicii o Lucrdri r-r

Obiectul achizitiei Dispozitive medicale, consumabile qi piese de
schifirb pentru aparatai medical

Cod CPV 33140000-3
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor proceduri
decAt licitatiq deschisd)

Nu se aplicd

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
por talului guvernamental wew. mtender. gov. md)

Nr: ocds-b3wdn1 -MD- I 65640 I 8903 1 9
Link-ul : www.mtender. sov.mditenders/ocds-
b3wdn l -MD- 1656401890319
Data nublicdrii: 28.06.2022

Platforma de achizi{ii publice utilizati
achizitii.md a
e-licitatie.md M
yptender.md a

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

EI Da rNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
www.ambulanta.md

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

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

Acord-cadru r
Sistem dinamic de achizilie r
Licita{ie electronicd l
Catalos electronic -

Sursa de finan{are

Buget de stat .
Buget CNAM M
Buget CNAS I
Surse externe !
Alte surse:

Valoarea estimati (ei, fdrd TVA) 1166168,00



3. Clarificiri privind documentatia de atribuire:
ta eta in cazul in care au fost solicitate

Data solicitirii clarifi clrilor
!enunli..a ope.4.!orului 

"cono-i" 
.-*-

Expunerea succinti a solicitir-iiTe clarificare
Expunerea succinti i rlslrunsului 

-
Data transmiterii

s : //mt ender. gov. md/t ender s/oc ds -b 3w d
I 6 W0 I 8 9 0 3 I 9 ? t ab : c I ar ifi c auon

4, Modificdri operate in documentatia de atribuire:
yq completa in cazul in catre au Iaatt,

Rezumatul modifi cirilor
https : //mte nder. gov. md/t ende rs/oc ds -b 3wdp t -M D -

1 6564018903 I 9? tab:clarification
Publicate in BAP/alte mijloacelor de inforrn.are
(dupd caz)
Termenlimiti de depunere qi deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz) Nu

5. Pdni la termenul-limitr limiti (data 15,07.2022, ora ll:00), au depuse oferte 16 ofertanfi:

IDNO Asociatii/administratorii
ICS "Farmina" SRL 1002600010549 Conform SIA RSAP
"Tetis International Co" SRL 1003600043595 Conform SIA RSAP
"Natusana" SRL 100660002s657 Conform SIA RSAP
"Medqlobalfarm" SRL 1016600000765 Conlorm SIA RSAP
"Alex Standard" SRL r013600018392 Conform SIA RSAP
"Ecochimie" SRL 1002600052156 Conform SIA RSAP
"Tehoptimed" SA 1003 600087162 Conform SIA RSAPtrGrazy Price Medical" SRL 1018600007377 Conform SIA RSAP
"Lismedfarm" SRL 1003600113573 Conform SIA RSAP
"Pharmony" SRL I 01s600025 123 Conform SIA RSAP
"Ericon" SRL 1003600000316 Conform SIA RSAP
''MED.M'' SRL 10206 r 1000359 Conform SIA RSAP
"DataControl" SRL 1003600007935 Conform SIA RSAP
"Labromcd Laborator" SRL 1012600001177 Conform SIA RSAP
"Dutchmed-M" SRL 1009600033367 Conform SIA RSAP
"Triumf-Motiv" SRL 1012600021180 Conform SIA RSAP

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

Denumirea
operatorului
economic

Denumire document
Documentele ce constituie oferta
(Se va consemna prin: prezentat,

ne p rez ent qt, nu corespunde)

Documente de calificare
(Se va consemna prin: prezentqt, neprezentat, nu corespunde)

Specifica
fia de pre! cafii tehnice

Garanlia
penmr
ofertA

DUAE

Declaralie
privind

valabilitate
a ofertei

Certificat
privind lipsa
sau exlstenta
restanfelor

fala de bugetul
public national

Declaralie
privind

termenul
de

valabilitat
9 TCSBNI

Ptezentar
ea

mostrelor

ICS "Farmina" SRL
"Tetis International
Co" SRL

Conlorn SIA
RS,4P

ConJorn SIA
RSAP

Conforn
SIA pJAP

Conform
S]A

RSA P

ConJorn SIA
RSAP

Codorm SIA
RSA P

Canlorn
SIA RSA P

"Natusana" SRL



rrMedglobalfarm"
SRL
"Alex Standard"
SRL
"Ecochimie" SRL

"Tehoptimed" SA Conlorn SIA
RSAP

Confotn SIA
RSAP

Conforn
S]A RSAP

ConJorn
S]A

RS,{P

Conlom SIA
RSAP

ConJorn SIA
RSAP

Codorn
SIA PJAP

"Grazy Price
Medica|r SRL

Confom StA
NAP

Conlonn SIA
PJAP

Conforn
SIA RSAP

conJorn
SIA

PJAP

Conlonn SIA
RSAP

Conlom SIA
RSA P

Conlorm
SIA PdAP neptezenlal

"Lismedfarm" SRL Con[orn S]A
RSAP

Conjorn SIA
RSAP

ConJorn
SIA RSAP

Conform
SIA

RSAP

ConJorn SIA
RSAP

ConJorn SIA
PJAP

ConJarn
SIA NAP

"Pharmony" SRL Con;forn SIA
RSAP

ConJorm SIA
RSAP

Conlorn
SIA psAP

Conlorn
SIA

RSAP

ConJorm StA
RSAP

Conforn SIA
RSAP

confom
S]A RSAP

"Ericon" SRL ConJorn SIA
RSAP

Conforn SIA
RSAP

ConJorn
SlA PJAP

Canlorm
S]A

RSAP

ConJorn SIA
RSAP

ConJorn SIA
RSAP

ConJorm
SIA PJAP

''MED-M'' SRL

"DataControl" SRL Con;forn SIA
RSAP

ConJorn SIA
RSAP

Conforn
SIA NAP

Cohforn
S]A

RSAP

Confom SIA
RSAP

Conforn SIA
RSAP

ConJorn
SIA RSAP

"Labromed
Laborator" SRL

"Dutchmed-M" SRL Conform SIA
RSAP

Conlorn SIA
PJAP

Conlorm
SlA RSAP

Conlorm
SIA

RSAP

Conlorn SIA
RSAP

Conlorm SIA
RSA P

Conforn
S]A RSAP

"Triumf-Motiv"
SRL

Confurn SIA
RSAP

Conforn SIA
RSAP

Conlorn
S]A PJAP

Conlorn
S]A

PSAP

Conlorm SIA
RSAP

ConJorn SIA
RSAP

Conform
SIA pJAP

(Informalia prfuind denumireo documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire $i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul cdnd
documentul afost prezentat, dar nu corespunde cerinlelor de califrcare))
7, Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:
Nr

lot
Denumirea lotului Denumirea operatorului

economic

Pretul
ofertei

(f6ri TVA)*
Cantitate
fiuM

Corespunderea
cu cerintele de

calificare

Corespunderea
cu specificatiile

tehnice

1
Tensiometru adult cu
fonendoscop

ICS "Farmina" SRL 45300.00

30O/buc

+ +

"Tetis Intemational Co" SRL 53100.00 Confbrm SIA
RSAP

"Natusana" SRL 57000.00 + +
"Medglobalfarm" SRL 67500.00 Conform SIA

RSAP

2
Higrometru
Psihrometru 0-25 C

"Alex Standard" SRL 27000.00

150/buc

+ +
"Ecochimie" SRL 29850.00 + +

"Tehoptimed" SA 34750.00 Conforrn SIA
RSAP

3 Termometru frigider
"AIex Standard" SRL 19950.00

150/buc

+ +
"Ecochimie" SRL 20250.00 +

"Tehoptimed" SA 23375.00 Conform SIA
RSAP

Cearqaf medical de
unicA folosinta

"Tetis Intemational Co" SRL 99870.00

30000/buc

Confbrm SIA
RSAP

"Medglobalfarm" SRL 122500.00 + +

"Grazy Price Medical" SRL 195000.00
Conform SIA

RSAP

5 Pungd de vomb

"Lismedfarm" SRL r 55800.00

2000Otouc

+ +

"Pharmony" SRL 180000.00
Conform SIA

RSAP

"Ericon" SRL 189000.00
Conform SIA

RSAP

"Natusana" SRL 226000.00
Conform SIA

RSAP

o
Cutii pentru
incinerarea deqeurilor
medioalo

"Ecochimie" SRL 63300.00
10000/buc

+ +

"Medglobalfarm" SRL 63750.00 + +

7 Sonda Yancauer

,'MED-M'SRL '7225.00

500/buc
+ +

"Ecochimie" SRL 8l10.00 + +

"Natusana" SRL 10000.00 + +

l



"Datacontrol" SRL 13350.00 Conform SIA
RSAP

8
Pansament steril
pentru fixarea
cateterului

"MED-M" SRL 26t00.00

30000/buc

+
ICS "Farmina" SRL 27690.00 +
"Natusana" SRL s 1000.00 +
"Datacontrol" SRL 54000.00 Confbrm SIA

RSAP

"Tetis International Co" SRL 75000.00 Confom SIA
RSAP

"Labromed Laboraror" SRL 102000.00 Confornr SIA
RSAP

9
SondA gastrice
(mirimi disponibile)
CH 28;30

"Natusana" SRL 7500.00 1000/buc + +

l0
"Ecochimie" SRL 3720.00

l00Otuuc

+ +
rr!9sLor sgnnga penlru
perfuzie 50 ml "Datacontrol" SRL 5250.00 Conform SIA

RSAP
"Labromed Laborator" SRL 9600.00 +

ll Set cricotirotomie "Natusana" SRL 248000.00 200/buc

t2 Mascd de oxigen

"Natusana" SRL 5000.00

500/buc

+
"Ecochimie" SRL 5110.00 + +
"Labromed Laborator" SRL 6750.00 +

"Datacontrol" SRL 7000.00 Conlbrm SIA
RSAP

"Dutchmed-M" SRL 4550.00 Conform SIA
RSAP

13
Mascd facial
resuscitare AMBU

"Natusana" SRL 7500.00
300/buc

+ +
iM ,,Dutchmed-M" sRL 37800.00 Confonn SIA

RSAP

l4 Pachet refrigirent "Ecochimie" SRL 31920.00 1000/buc Conform SIA
RSAP

l5
Electrozi pentru
defibrilare de unici
folosintd (adult)

"Labromed Laborator" SRL 32850.00
90/buc

+ +

"Triumf-Motiv" SRL 53100.00 Conform SIA
RSAP

l6
Electrozi pentru
defibrilare de unici
folosinti (copii)

"Labromed Laborator" SRL 14550.00

30,6uc

+ +

Triumf-Motiv SRL 23100.00 Conform SIA
RSAP

17 Acumulator "Labromed Laborator" SRL 135r20.00 12ibrc Conlbrm SIA
RSAP

l8
Eleclrozi pentru
defibrilare de unicd
folosinld (adult)

"Datacontrol" SRL 51000.00

150/set

Conform SIA
RSAP

"Labromed Laborator" SRL 51750.00 +

"Dutchmed-M" SRL 79050.00 Conform SIA
RSAP

"Triumf-Motiv" SRL 79500.00 Conform SIA
RSAP

19
Electrozi pentru
defibrilare de unici
folosinJd (copii)

"Labromed Laborator" SRL 18250.00

50/set

+ +

"Datacontrol" SRL 18400.00 Conform SIA
RSAP

"Dutchmed-M" SRL 36450.00 Conform SIA
RSAP

"Triumf-Motiv" SRL 29500.00 Conform SIA
RSAP

* In cazul ulilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale (Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de
calificare" Ei "Corespunderea cu specificaliile tehnice" , seva consemna prin: ,,+" in cazul corespunderii Si prin,,-" in cazul
necorespunderii)

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

Data solicittrrii Operatorul economic Informatia solicitattr Rezumatul risDunsului operatorului economic

9. Ofertan{ii respin;i/descalificafi:

Denumirea operatorului
economic

Motivul resping€rii/descalifi cirii

"Tetis International Co"
SRL

Se respinge oferta operatorului economic "Tetis lnternational Co" SRL pentru loturile nr.
1,4 9i 8 deoarece nu a prezentat mostre, solicitate conform pct. 16 (9) din Anun{ul de
participare.

4



"Labromed Laborator,'
SRL

Se respinge oferta operatorului economic "Luffi
deoarece valoarea ofeftei pentru lotul dat depigegte cu 30% valoarea esiimatd a achizitiei.

"Natusana" SRL

"Data Control" SRL

Serespingeofertaoperatoruluieconomic,'Natusanaffi
corespunde cerin{elor solicitate, masca propus6 fiind nesteri16, dar conform documentatiei
de atribuire a fost solicitati masc6 s6 fie steril[.
Se respinge oferta operatorului economic "Natusana" SRL pentru lotul nr. l r deoarece nu
a prezentat mostre, solicitate conform pct. l6 (9) din Anunful de participare.Serespingeofertaoperatoruluieconomic'.DatuCont,ol@
12, l8 9i l9 deoarece nu a prezentat mostre, solicitate conform pct. l6 (9) din Anunful departicioare.
Se respinge oferta op
deoarece nu a plezentat mostre, solicitate conform pct. 16 (9) din Anuntul de narticinare

"Tehoptimed" SA

IM ,,Dutchmed-M" SRL
f9 respinge oferta operatorului ."on
13, l8 9i l9 deoarece nu a prezentat mostre, solicitate conform pct. i6 (9) din Anunlul de
participare.
Se respinge oferta o
l8 gi .19 deoarece nu a prezentat mostre. solicitate conform pci. l6 (9) din Anunqul de
participare.
Se respinge oferta ope
nu a prezentat mostre, solicitate conform pct. l6 (g) din Anunful de participare, totodatd
v?loare4 &qei pentru lotul dat depisggte cu 30% valoarea estimatd a achiziliei.

"Triumf-Motiv" SRL

"Ecochimie" SRL

"Grary Price Medical"
SRL

Se respinge oferta operatorului e
nu a prezentat mostre, solicitate conform pct. l6 (9) din Anungul de participare.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot M
Pentru mai multe loturi cumulate o
Pentru toate loturile o
Alte limit6ri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [IndicaTiJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul oe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scdzut M
Costul cel mai scdzut tr
Cel mai bun raport calitate-pre1 n
Cel mai bun raport calitate-cost tr

(in cazul tn care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai muhe criterii de atribuire, se vor indica
toate criteriile de atribuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

12. Informatia privind factorii de evaluare aplica{i:
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-prel
sau cel mai bun raport calitate-cost)

va a in cazul in care au fost reevaluate
Motivul reevaluirii ofertelor

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

Atribuirea contractului de achizitie publici./acordului-cadru:

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

13. Reevaluarea ofertelor:



Nr.
Iot Denumirea lotului Denumirea

operatorului economic
Cantitate

SiUM
Pr€lul unitar
(fI r{ TVA)

Pretul total
(ftrI TVA)

Pretul total
(inclusiY TVA)Tensiometru adult cu

fonendoscop ICS "Farmina" SRL 300/buc 151,00 45300,00 54360,00

2
Higrolnetru Psihrometru
0-25 C "Alex Standard" SRL I 50/buc 180,00 27000,00 32400,00
Termometru frigider "Alex Standard" SRL 150/buc 133,00 19950,00 23940,00

4
Ceargaf medical de unici
folosin{d

"Medglobalfarm"
SRL 30000/buc 4,08 122500,00 r47000,00

f, Pungd de vona "Lismedfarm" SRL 20000/buc 7,79 I5s800,00 186960,00
6

Cutii pentru incinerarea
deqeurilor medicale "Ecochimie" SRL 10000,6uc 6,33 61t00,00 75960,00

7 Sonda Yancauer ''MED-M" SRL 500/buc t4,45 '1225,00 7803,00
8

Pansament steril pentru
fixarea cateterului ''MED-M" SRL 30000/buc 0,87 26100,00 28188,00

9
Sondi gastricd (mdrimi
disponibile) CH 28;30 "Natusana" SRL 1000/buc 7,50 7500,00 9000,00

l0 Injector seringa pentru
perfuzie 50 ml "Ecochimie" SRL 100O/buc 3720,00 40 t7 ,60

t2 Mascd de oxigen "Ecochimie" SRL 500/buc t0,22 5l t0,00 6132,00

l3 MascI facial resuscitare
AMBU "Natusana" SRL 300/buc 2 5,00 7500,00 9000,00

l5
Electrozi pentru
defibrilare de unici
folosinti (adult)

"Labromed
Laborator" SRL 90/buc 365,00 32850,00 39420,00

16
Electrozi pentru
defibrilare de unici
folosin[[ (copii)

"Labromed
Laborator" SRL 30/buc 485,00 14550,00 17460,00

l8
Electrozi pentru
defibrilare de unic6
folosinld (adult)

"Labromed
Laborator" SRL 150/buc 345,00 s 1750,00 62100,00

l9
Electrozi pentru
defibrilare de unici
folosin{d (copii)

"Labromed
Laborator" SRL 50/buc 365,00 18250,00 21900,00

Anularea procedurii de achiziJie publicd:
In temeiul art. _
Argumentare:

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:
Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere

ICS "Farmina" SRL 03.08.2022 e-mail
rrTetis International Corr SRL 03.08.2022 e-mail
"Natusana" SRL 03.08.2022 e-mail
"Medslobalfarm " SRL 03.08.2022 e-mail
"Alex Standard" SRL 03.08.2022 e-mail
"Ecochimie" SRL 03.08.2022 e-mail
"Tehoptimed" SA 03.08.2022 e-mail
"Grazy Price Medical" SRL 03.08.2022 e-mail
"Lismedfarm " SRL 03.08.2022 e-mail
"Pharmony" SRL 03.08.2022 e-moil
"Ericon" SRL 03,08.2022 e-mail
''MED-M" SRL 03.08.2022 e-mail
"DataControl" SRL 03.08.2022 e-mail
"Labromed Laborator" SRL 03.08.2022 e-mail
"Dstchmed-M" SRL 03.08.2022 e-mail
"Triumf-Motiv" SRL 03.08.2022 e-mctil



(lnformarea operatorilor economici implicctli in procedura tle
rpalizeozd in confarmitare cu prevederiie art. J I al Legii nr. I 3 t

atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii se
din 3 iulie 201 5 privind achiziliile publice)

(Seleclali termenul de q;teptare respectat. Cqlculareq termen"lo, priuarut"ln tngea *.
publice, inclusfu a termenelor de asteptore, se efectueazd in conformitate cu prevederile

l3l din 3 iulie 2015 priyind qchiziliile
TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea

Termenului) ql Codului Ciyil al Republicii Moldova).

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii
cazul in care la procedura de achizi{ie publici au fost
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost

dati se completeazi doar 'in
de durabilitate gi s-a incheiat
de durabilitate):

verzi) (rubrica
aplicate criterii
aplicate criterii

16. Termenul de a;teptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimata a contractului este mai
micd dec6t pragurile previzute la art. 2 alin. (3) al Legii
nr. l3l din 3 iulie20l5 privind achiziliile publice

V 6 zile in cazul transmiterii cornunicirii prin
mijloace electronice qi/sau fax
n l1 zile in cazul netransmiterii comuniclrii orin
mij loace electronice Ei/sau fax

In cazul in care valoarea estimatA a contractului este egald
sau mai mare dec6t pragurile prevazute la an. 2 alin. 1J) al
Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice

D I I zile in cazul transrniterii comunicirii prin
mijloace electronice qi/sau fax
! l6 zile in cazul netransmiterii comunicirii prin
miiloace electronice si/sau fax

17. Contractul de achizitie / acordul-cadru inchciat:

Denumirea
operatorului economic

Intrepri
nderea

Numdrul qi data
contractului

Cod
CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al
contractuluifdrl TVA inclusiv

TVA
ICS "Farm ina" SRL

O

Nr. 37 din 12.08.2022 45300,00 543 60,00 3t.t2.2022
"Alex Standard" SRL Nr. 36 din 15.08.2022 4695 0,00 56340,00 31.t2.2022
''MED-M" SRL Nr. 35 din 15.08.2022 33325,00 35991,00 31.12.2022
"Medslobalfarm" SRL Nr. -)+ din 12.08.2022 1225 00,00 147000,00 31.t2.2022
"Lismedfarm " SRL Nr. 39 din 17.08.2022 r55800,00 186960,00 3t.12.2022
"Ecochimie" SRL Nr. 38 din 17.08.2022 72t30,00 86109,60 31.12.2022
" Natusana" SRL Nr. 41 din 17.08.2022 15000,00 18000,00 31.12.2022
" Labromed
Laborator" SRL Nr. 40 din 17.08.2022 I 17400,00 r40880,00 31.122022

Au fost aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizitii verzi)? (DA/NU)
Valoarea de achizitie cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): (indicali suma cu TVA,

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

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate
criterii de d u rabilitate:

Prelul cel mai scdzut t)
Costul cel mqi scdzut t)
Cel mai bun roporl calitate-prcl l
Cel mai bun raport calitale-cost.

Prin prezenla dare de seomd, grupul de lucru dechrd cd termenul de aqteptare pentru tncheierea
contractului/conbactelor indicate afosl respectat (excepthntl cazurile prevrizute de arl. 32 din, (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice), precum si cd in cazul depunerii contestaliilor ;ihau recepliondrii rapoartelor
de monilorizare, sceslefl aufost examinate $ solulionnte.

Prin prex,enla dare de seamii, grupul de lucru penlru achizilii confirmd corecliludinea desfdsurdrii procedurii de
achizilie,fapt pentu carc poarld rdspundere codorm prevederilor legale in vigoare,

Conducltorul grupului de lucru pentru achizilii:

Tatiana BICIC
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

 
Nr.95/22 din 19.08.2022 

  
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare 
Patrimoniu a Ministerului Apărării 

Localitate Republica Moldova 
IDNO 1006601001229 
Adresa mun. Chişinău, şos. Hâncești 84  
Număr de telefon 022-25-21-49 21-21-28 25-20-71 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49  
E-mail oficial  dumitru.negoita@army.md  
Adresa de internet https://army.md 

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

DUMITRU NEGOIŢĂ 
dumitru.negoita@army.md    
TATIANA MARIAN 
tatiana.marian@army.md. 

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Obiectul achiziției Îmbrăcăminte specială și accesorii, pentru 
necesităţile Armatei Naţionale în anul 2022 

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

- 

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

ocds-b3wdp1-MD-1656339442634 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1656339442634?tab=contract-notice 
Data publicării: 27.06.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

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

DA 
https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=
148&obj=7319 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) 
BAP nr. 40 din 24.05.2022 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap
_nr_40_0.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  nu  
Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1439416,66 

 
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 - 

mailto:dumitru.negoita@army.md
mailto:tatiana.marian@army.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=18400000-3
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656339442634
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Data transmiterii - 
 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
Rezumatul modificărilor - 
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz) - 
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz) - 

 
5. Până la termenul-limită (data 18.07.2022, ora 18:30), ofertele au depus 6 (șase) ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ administratorii 

1. SRL „Bemefam” 1015600004467 Ecaterina GODOROJA  
2. SRL „Ruditim” 1003600037396 Danieli GURĂU  
3. SRL „Zilant” 1003600031589 Andrei CRAVCENCO  
4. SRL „Simcomtex” 1003600040033 Simion MURGOCI  
5. SRL „Valmatex Company” 1016606004651 Vladimir MALACINSCHII  
6. SRL „Powers Embroidery” 1018606000211 Ruslan NANI  

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

Denumirea document 

Denumirea operatorului economic 
SR

L 
„B

em
ef

am
” 

SR
L 

„R
ud

iti
m

” 

SR
L 

„Z
ila

nt
” 

SR
L 

„S
im

co
m

te
x”

 

SR
L 

„V
al

m
at

ex
 

C
om

pa
ny

” 

SR
L 

„P
ow

er
s 

Em
br

oi
de

ry
” 

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

Propunerea tehnică 

Specificaţii tehnice (anexa nr. 22, 
conform documentației standard)  – 
original, cu aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Propunerea 
financiară 

Specificații de preț (anexa nr. 23, conform 
documentației standard) – original, cu 
aplicarea semnăturii electronice a 
ofertantului 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Garanţie pentru ofertă 1% din valoarea 
ofertei fără TVA: 
1. scrisoare de garanție (anexa nr.9, 
conform documentației standard) - 
original eliberat de bancă, cu aplicarea 
semnăturii electronice a ofertantului 
sau  
2. transfer la contul autorităţii contractante 
copia ordinului de plată cu aplicarea 
semnăturii electronice a ofertantului 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Eligibilitatea 
ofertantului 

DUAE - Formularul standard al 
Documentului Unic de Achiziţii 
European, cu aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Cererea de 
participare  

Original, cu aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului (anexa nr.7, 
conform documentației standard) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declaraţie privind 
valabilitatea ofertei  

Original, cu aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului (anexa nr. 8, 
conform documentației standard) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

https://b2bhint.com/ru/officer/183268
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Documente de calificare 
 Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

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

așteptare” prezentat prezentat prezentat 
Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de 
bugetul public naţional prezentat prezentat Statut „în 

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

așteptare” prezentat prezentat prezentat 
Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, 
identificată prin referire la specificații sau standard 
relevante 

prezentat prezentat Statut „în 
așteptare” prezentat prezentat prezentat 

 
Constatări/Comentarii: 

- În urma examinării documentelor ce constituie oferta operatorului economic SRL 
„Powers Embroidery” s-a constatat că, acesta nu a atașat documentul obligatoriu solicitat –
  „Garanţie pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA (Garanţie pentru ofertă 1% din 
valoarea ofertei fără TVA: 1. Scrisoare de garanție (anexa nr.9, conform documentației 
standard) - original eliberat de bancă, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului, sau 
2. Transfer la contul autorităţii contractante copia ordinului de plată cu aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului)”. Totodată, examinând extrasul din contul autorității contractante, s-
a constatat că, până la termenul limită de depunere a ofertelor (18.07.2022, ora 18:30), 
operatorul economic SRL „Powers Embroidery”, a virat la contul pentru garanții, la data de 
15.07.2022 ora 07:43, suma de 1950,00 lei, cu mențiunea „plata pentru garanție pentru ofertă 
1%, din valoarea ofertei fără TVA”, demonstrându-se astfel, îndeplinirea de către ofertantul 
menționat a criteriilor de calificare și selecție. Se propune de a accepta oferta operatorului 
economic SRL „Powers Embroidery”. 

 

1. La lotul „Chipiu din semilînă de culoare verde-închis”, unicul ofertant este SRL 
„Bemefam”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta, documentelor justificative 
și a mostrei, prezentate de către operatorul economic SRL „Bemefam” pentru lotul menționat, 
s-a constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în 
documentația de atribuire. Totodată, reieșind din faptul că, prețul propus este economic 
avantajos, dar și necesitatea stringentă de asigurare a efectivului unităților/ instituțiilor militare 
ale Armatei Naționale cu echipament militar, se propune achiziționarea lotului „Chipiu din 
semilînă de culoare verde-închis” de la operatorul economic SRL „Bemefam”. 
 

2. La lotul „Beretă de culoare neagră”, prețul cel mai scăzut a fost propus de către ofertantul 
SRL „Ruditim”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta, documentelor 
justificative și a mostrei, prezentate de către operatorul economic SRL „Ruditim” pentru lotul 
menționat, s-a constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de către autoritatea 
contractantă în documentația de atribuire. Se propune achiziționarea lotului „Beretă de culoare 
neagră” de la operatorul economic SRL „Ruditim”. 
 

3. La lotul „Veston și pantaloni din semilână de culoare verde-închis (bărbați/femei)”, unicul 
ofertant este SRL „Simcomtex”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta, 
documentelor justificative și a mostrei, prezentate de către operatorul economic SRL 
„Simcomtex” pentru lotul menționat, s-a constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de 
către autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Totodată, reieşind din necesitatea 
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stringentă de asigurare a efectivului unităților/ instituțiilor militare ale Armatei Naționale cu 
echipament militar, se propune achiziționarea lotului menționat de la operatorul economic SRL 
„Simcomtex”. 
 

4. La loturile „Cămașă din țesătură combinată de culoare albă”, „Cămașă din țesătură 
combinată de culoare gri-deschis” și „Cămașă din țesătură combinată de culoare gri-deschis cu 
mâneci scurte” unicul ofertant este SRL „Simcomtex”. În urma examinării documentelor ce 
constituie oferta, documentelor justificative și a mostrelor, prezentate de către operatorul 
economic SRL „Simcomtex” pentru loturile menționate, s-a constatat că acestea corespund 
cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Totodată, 
reieșind din faptul că, prețurile propuse sunt economic avantajoase, dar și necesitatea 
stringentă de asigurare a efectivului unităților/ instituțiilor militare ale Armatei Naționale cu 
echipament militar, se propune achiziționarea loturilor menționate de la operatorul economic 
SRL „Simcomtex”. 
 

5. La loturile „Cravată din țesătură combinată de culoare neagră”, „Papion” și „Mănuși din 
tricot din bumbac de culoare albă” prețul cel mai scăzut a fost propus de către ofertantul SRL 
„Valmatex Company”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta, documentelor 
justificative și a mostrelor, prezentate de către operatorul economic SRL „Valmatex Company” 
pentru loturile menționate, s-a constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de către 
autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Se propune achiziționarea loturilor 
menționate de la operatorul economic SRL „Valmatex Company”. 
 

6. La lotul „Ecusonul de mâneca stângă de apartenență la Armata Națională și Ministerul 
Apărării”, unicul ofertant este SRL „Powers Embroidery”. În urma examinării documentelor 
ce constituie oferta, documentelor justificative și a mostrei, prezentate de către operatorul 
economic SRL „Powers Embroidery” pentru lotul menționat, s-a constatat că acestea 
corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire. 
Totodată, reieșind din faptul că, prețul propus este economic avantajos, dar și necesitatea de 
completare cu însemne distinctive a echipamentului militar, se propune achiziționarea lotului 
„Ecusonul de mâneca stângă de apartenență la Armata Națională și Ministerul Apărării” de la 
operatorul economic SRL „Powers Embroidery”. 
 

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 

Chipiu din semilînă de 
culoare verde-închis SRL „Bemefam” 103800,00 200 unit. + + 

Beretă de culoare 
neagră 

SRL „Ruditim” 71000,00 
500 unit. 

+ + 
SRL „Zilant” 72000,00 + Statut „în așteptare 

Veston și pantaloni din 
semilână de culoare 
verde-închis 
(bărbați/femei) 

SRL „Simcomtex” 804375,00 330 c-t. + + 
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Cămașă din țesătură 
combinată de culoare 
albă 

SRL „Simcomtex” 
 

75833,33 350 unit. + + 

Cămașă din țesătură 
combinată de culoare 
gri-deschis 

108333,33 500 unit. + + 

Cămașă din țesătură 
combinată de culoare 
gri-deschis cu mâneci 
scurte 

104166,66 500 unit. + + 

Cravată din țesătură 
combinată de culoare 
neagră 

SRL „Valmatex 
Company” 6250,00 

250 unit 
+ + 

SRL „Powers 
Embroidery” 7450,00 + Statut „în așteptare 

Papion 

SRL „Valmatex 
Company” 1790,00 

70 unit. 
+ + 

SRL „Powers 
Embroidery” 1800,00 + Statut „în așteptare 

Mănuși din tricot din 
bumbac de culoare albă 

SRL „Valmatex 
Company” 32500,00 

500 per. 
+ + 

SRL „Powers 
Embroidery” 39500,00 + Statut „în așteptare 

Ecusonul de mâneca 
stângă de apartenență la 
Armata Națională și 
Ministerul Apărării 

SRL „Powers 
Embroidery” 135000,00 7500 unit. + + 

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

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

Data 
solicitării Operatorul 

economic Informația solicitată 
Rezumatul 
răspunsului 

operatorului economic 

29.07.2022 

SRL „Bemefam” 
Solicitarea clarificărilor la documentele 
obligatorii și prezentarea documentelor 
justificative. 

A prezentat informațiile 
solicitate 

SRL „Ruditim” 
Solicitarea clarificărilor la documentele 
obligatorii și prezentarea garanției de bună 
execuție în original. 

A prezentat informațiile 
solicitate 

SRL „Simcomtex” Solicitarea clarificărilor la documentele 
obligatorii  

A prezentat informațiile 
solicitate 

SRL „Valmatex 
Company” 

Solicitarea clarificărilor la documentele 
obligatorii 

A prezentat informațiile 
solicitate 

SRL „Powers 
Embroidery” 

Solicitarea clarificărilor la documentele 
obligatorii și prezentarea documentelor 
justificative. 

A prezentat informațiile 
solicitate 

 
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

 
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

- - 
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10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
 

- Pentru fiecare lot în parte       
     Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: nu se referă la procedura în cauză 
               

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Preţul cel mai scăzut 
   

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se referă la procedura în cauză                
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun 
raport calitate-cost)  
 

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

Denumire factorul 1 Ponderea - - 
 

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

 
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) 
Chipiu din semilînă de 
culoare verde-închis 

SRL 
„Bemefam” 200 unit. 519,00 103800,00 124560,00 

Beretă de culoare  
neagră 

SRL 
„Ruditim” 500 unit. 142,00 71000,00 85200,00 

Veston și pantaloni din 
semilână de culoare verde-
închis (bărbați/femei) 

SRL 
„Simcomtex” 

330 c-t. 2437,00 804375,00 965250,00 

Cămașă din țesătură 
combinată de culoare albă 350 unit. 216,66 75833,33 91000,00 

Cămașă din țesătură 
combinată de culoare gri-
deschis 

500 unit. 216,66 108333,33 130000,00 

Cămașă din țesătură 
combinată de culoare gri-
deschis cu mâneci scurte 

500 unit. 208,33 104166,00 125000,00 

Suma totală a contractului  1092707,66 1311250,00 
Cravată din țesătură 
combinată de culoare 
neagră SRL 

„Valmatex 
Company” 

250 unit 25,00 6250,00 7500,00 

Papion 70 unit. 25,57 1790,00 2148,00 
Mănuși din tricot din 
bumbac de culoare albă 500 per. 65,00 32500,00 39000,00 

Suma totală a contractului  40540,00 48648,00 
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Ecusonul de mâneca stângă 
de apartenență la Armata 
Națională și Ministerul 
Apărării 

SRL „Powers 
Embroidery” 

7500 unit. 18,00 135000,00 162000,00 

Suma totală a procedurii de achiziţie  1443047,66 1731658,00 
 

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

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

SRL „Bemefam” 

12.08.2022 prin e-mail 

SRL „Ruditim” 
SRL „Zilant” 
SRL „Simcomtex” 
SRL „Valmatex Company” 
SRL „Powers Embroidery” 

(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 
operatorul
ui economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 

autohton/ Cu 
capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul și 
data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 
Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 

valabilitate al 
contractului/ 
a cordului - 

cadru 
 

fără TVA 

 
inclusiv 

TVA 

SRL „Bemefam” - 14/625 19.08.2022 18443000-6 103800,00 124560,00 23.12.2022 

SRL „Ruditim” - 14/626 19.08.2022 18443310-2 71000,00 85200,00 23.12.2022 

SRL „Simcomtex” - 14/627 19.08.2022 18400000-3 1092707,66 1311250,00 23.12.2022 

SRL „Valmatex 
Company” - 14/628 19.08.2022 18423000-7 40540,00 48648,00 23.12.2022 

SRL „Powers 
Embroidery” - 14/629 19.08.2022 18423000-7 135000,00 162000,00 23.12.2022 
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18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează 
doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-
a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate): 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)? (DA/NU)    
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor 
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): 

  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 
 

  Sergiu VOINU  

(Nume, Prenume)  
 

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

 
 

mailto:elena.colesnic@army.md
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziţii publice privind achiziţionarea 

echipamentului de digitalizare (scanere) 
 

Nr. 145/22 din 19.08.2022            

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
 

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

ala.musteata@asp.gov.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Bunuri 

Obiectul achiziției Echipament de digitalizare (scanere) 
Cod CPV 30216110-0 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

- 

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

Nr.:  ocds-b3wdp1-MD-1656329789238 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1656329789238?tab=contract-
notice 
Data publicării: 27.06.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată www.achizitii.md  

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Licitație electronică 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 292 097,35 

 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656329789238
http://www.achizitii.md/
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: 

Data solicitării clarificărilor  1 iul 2022, 14:46 
Denumirea operatorului economic SIA RSAP MTender 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Dispozitiv ADF 

Întrebare: В техническом задании 
указывается требование ( Dispozitiv ADF – 
bilateral. Duplex Scan – Da), при этом 
указывается, что ( Viteza de scanare – min. 25 
ppm ). Следует ли понимать, что сканер 
должен обеспечивать сканирование 
документов в одностороннем режиме с 
скоростью 25 стр/мин, а также 50 
изображений в минуту в двухстороннем 
режиме? 

Expunerea succintă a răspunsului  Au fost efectuate modificari in Documentatia 
de atribuire - Anunt de participare si Anexe la 
Documentatia standard. Va multumim. 

Data transmiterii  6 iul 2022, 11:21 
  
Data solicitării clarificărilor  1 iul 2022, 14:46 
Denumirea operatorului economic SIA RSAP MTender 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Adâncime culoare – min. 30 bit 

Întrebare: В техническом задании 
указывается требование ( Adâncime culoare 
– min. 30 bit ). Для документ сканеров 
общепринятым является поддержка 3-ех 
режимов - Output Format: Color mode: 24-bit, 
Grayscale mode: 8-bit, Monochrome mode: 1-
bit. Именно эти режимы поддерживаются 
TWAIN, ISIS, WIA, SANE, а также 
различным ПО для обработки документов. 
Учитывая, что вами запрашивается 
потоковый документ сканер, а не 
специализированный фото сканер, следует 
ли считать, что вам будет достаточно если 
предложенное устройство будет 
соответствовать общепринятым нормам - 
Output Format: Color mode: 24-bit? 

Expunerea succintă a răspunsului  Au fost efectuate modificari in Documentatia 
de atribuire - Anunt de participare si Anexe la 
Documentatia standard. Va multumim. 

Data transmiterii 6 iul 2022, 11:22 
  
Data solicitării clarificărilor  1 iul 2022, 14:47 
Denumirea operatorului economic SIA RSAP MTender 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Tip scaner - Scaner sheetfed cu alimentare de 

coli. Format scaner - A4 
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Întrebare: В техническом задании 
запрашивается (Tip scaner - Scaner sheetfed 
cu alimentare de coli. Format scaner - A4 ). 
Просим вас уточнить, требуется ли вам 
потоковый документ сканер или потоковый 
документ сканер с интегрированным 
планшетным модулем? 

Expunerea succintă a răspunsului  Au fost efectuate modificari in Documentatia 
de atribuire - Anunt de participare si Anexe la 
Documentatia standard. Va multumim. 

Data transmiterii 6 iul 2022, 11:22 
  
Data solicitării clarificărilor  1 iul 2022, 14:47 
Denumirea operatorului economic SIA RSAP MTender 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Conexiuni – min. USB 3.0 

Întrebare: В техническом задании 
указывается ( Conexiuni – min. USB 3.0 ). 
При этом существует довольно много 
документ сканеров даже с более высокими 
параметрами, использующими интерфейс 
подключения USB 2.0 по причине его 
достаточности для обеспечения заявленных 
параметров. Допустимо ли предложить 
устройство с интерфейсом USB 2.0, 
учитывая, что его производительность и 
качество работы типом интерфейса не 
ограничены? 

Expunerea succintă a răspunsului  Au fost efectuate modificari in Documentatia 
de atribuire - Anunt de participare si Anexe la 
Documentatia standard. Va multumim. 

Data transmiterii 6 iul 2022, 11:23 
  
Data solicitării clarificărilor  1 iul 2022, 14:48 
Denumirea operatorului economic SIA RSAP MTender 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare ежедневной нагрузкой не менее 3000 

страниц 
Întrebare:Несмотря на то, что 
запрашивается потоковый документ 
сканер, который, естественно, 
предназначен для использования в бизнес 
среде, не предъявлено никаких требований 
о ресурсе устройства и его выносливости. 
Следует ли считать, что требуется 
предложить устройство с допустимой 
ежедневной нагрузкой не менее 3000 
страниц? 

Expunerea succintă a răspunsului  Au fost efectuate modificari in Documentatia 
de atribuire - Anunt de participare si Anexe la 
Documentatia standard. Va multumim. 
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Data transmiterii 6 iul 2022, 11:23 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

Rezumatul modificărilor Modificarea cerinţelor tehnice pentru lotul nr. 
4 

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

Da 

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

Termenul-limită de depunere a ofertelor a fost 
modificat din „08.07.2022, ora 10:00” în 
„12.07.2022, ora 11:26”. 

5. Până la termenul-limită (data 12.07.2022, ora 11:26), cu finalizarea licitației electronice la 
data de 13.07.2022, ora 15:05, au depus oferte 2 (doi) ofertanți: 
 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/administratorii 
1 „BTS Pro” SRL 1008600061565 - 

2 „Aproservice-X” SRL 1002600054286 - 
 

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

Denumirea documentului 
Denumirea operatorului economic 

„BTS Pro” SRL „Aproservice-X” 
SRL 

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

Propunerea tehnică prezentat În aşteptare 
Propunerea financiară prezentat 
DUAE prezentat 
Garanția pentru ofertă (după caz) prezentat  

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

Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în situația condamnării  
pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii 
sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă 
şi/sau spălare de bani (formularul Declarației va fi 
publicat pe SIA  „RSAP” (MTender)) - Declarație pe 
proprie răspundere - în termen de 5 zile după data 
comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, 
ofertantul desemnat câștigător va prezenta această 
Declarație autorității contractante și Agenției Achiziții 
Publice - copia în format electronic de pe documentul pe 
suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul confirmat prin 
semnătura electronică a operatorului economic  

prezentat În aşteptare 

Intenția de participare în cadrul procedurii de 
achiziție - Cerere de participare completată conform 
Anexei nr. 7 la Documentația standard aprobată prin 
Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 - 

prezentat În aşteptare 
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copia în format electronic de pe documentul pe suport de 
hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii 
electronice sau documentul confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic 
Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 
90 de zile - Declaraţie privind valabilitatea ofertei, 
completată conform Anexei nr. 8 la Documentația standard 
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 
15.09.2021 - copia în format electronic de pe documentul pe 
suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul confirmat prin 
semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat În aşteptare 

Demonstrarea conformării reglementărilor Legii 
nr. 209/2016 privind deșeurile - prezentarea 
numărului de înregistrare din „Lista producătorilor de 
produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a 
producătorului”, în conformitate cu Regulamentul privind 
deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018 
(https://siamd.gov.md/portal/deee.html) - copia în format 
electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice 
sau documentul confirmat prin semnătura electronică a 
operatorului economic. 

prezentat În aşteptare 

Deţinerea de Service Centru local autorizat de 
către producătorul bunului solicitat sau dispunerea 
de un contract cu Service Centru respectiv pentru 
asigurarea deservirii bunurilor aflate la garanţie, 
pentru Lotul nr. 3 şi nr. 4 -  Document confirmativ emis 
de către compania-producător al echipamentului (prezentat 
în limba română sau cu traducere în limba română cu 
semnătura și ștampila traducătorului autorizat) - copie în 
format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice 
sau documentul confirmat prin semnătura electronică a 
operatorului economic.  
sau  contractul, ce atestă relații contractuale cu Service 
Centru local autorizat - copie în format electronic de pe 
documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără 
aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat 
prin semnătura electronică a operatorului economic.  
 

prezentat În aşteptare 

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

prezentat În aşteptare 
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semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice 
sau documentul confirmat prin semnătura electronică a 
operatorului economic.) 
*Persoană juridică înregistrată în Republica 
Moldova - Copia extrasului din Registrul de stat al 
persoanelor juridice - copia în format electronic de pe 
documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără 
aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat 
prin semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat În aşteptare 

*Datele din Registrul informației criminalistice și 
criminologice al Republicii Moldova - Copia 
cazierului judiciar al persoanei juridice - copia în format 
electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice 
sau documentul confirmat prin semnătura electronică a 
operatorului economic 

prezentat În aşteptare 

*Informația privind îndeplinirea obligaţiilor de 
plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 
asigurări sociale - Copia certificatului SFS privind lipsa 
sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional - 
copia în format electronic de pe documentul pe suport de 
hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii 
electronice sau documentul confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic 

prezentat În aşteptare 

 
*În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, va solicita prezentarea anumitor 
documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ 
în vigoare. În cazul neprezentării documentelor justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat - Operatorul 
economic „BTS Pro” SRL a prezentat documentele justificative până la expirarea termenului-limită indicat 
(02.08.2022) conform solicitării ASP cu nr. 06/03-SAP/335 din 28.07.2022. 
 
7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea  

operatorului 
economic 

 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantita 
te și uni 
tate de 
măsură 

Corespun
derea cu 
cerințele 
de califi 

care 

Corespund
erea cu 
speci 

ficațiile 
tehnice 

Lotul nr. 1 
LSD SCANER - Achiziţia nu a avut loc. 

Lotul nr. 2 
FINGERPRINT 

SCANER 
- Achiziţia nu a avut loc. 

Lotul nr. 3 
Scaner plat A4 „BTS Pro” SRL 61425,00 42 buc. + + 

Lotul nr. 4 
Scaner sheetfed cu 
alimentare de coli 

„BTS Pro” SRL 219960,00 
32 buc. 

+ + 

„Aproservice-X” 
SRL 235706,67 În aşteptare 

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

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 
cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de 
scăzut) s-a solicitat: nu au fost 
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9. Ofertanții respinși/descalificați: nu au fost 
 

Denumirea 
operatorului economic 

Motivul respingerii/descalificării 

- - 
  
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
 

Pentru un singur lot      
Pentru fiecare lot        
Pentru mai multe loturi ✓ 
Pentru toate loturile         
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: ________________________                 
 
11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Preţul cel mai scăzut ✓                     
Costul cel mai scăzut                                     
Cel mai bun raport calitate-preţ                     
Cel mai bun raport calitate-cost           
     
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică. 
 
13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 
 
14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis:  
 
Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:  

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorul

ui 
economic 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

Lotul nr. 3 
Scaner plat A4 „BTS Pro” 

SRL 

 
42 buc. 

 
1 462,50 61 425,00 73 710,00 

Lotul nr. 4 
Scaner sheetfed cu 
alimentare de coli 

32 buc. 6 873,75 219 960,00 263 952,00 

 
    Anularea procedurii de achiziție publică:  

În temeiul prevederilor art. 71 alin. (1) lit. a) se anulează procedura de atribuire a contractului 
de achiziţii publice privind achiziţionarea echipamentelor şi accesoriilor TI pentru Loturile nr. 1 şi nr. 
2. 

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

 

Denumirea operatorului economic 
 

Data transmiterii  
 

Modalitatea de transmitere  
„BTS Pro” SRL 
„Aproservice-X” SRL 

03.08.2022 SIA RSAP 
Poşta electronică 

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:. 

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

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

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

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

 
17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

Denumi 
rea 

operatorului  
economic 

Întreprin 
derea cu ca 

pital au 
tohton/ cu  
capital mi 

xt/asociere/
Cu capi 

tal străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de  
valabilitat

e al 
contrac 

tului/acor 
dului-
cadru  

fără TVA, 
lei 

inclusiv 
TVA, lei 

„BTS Pro” 
SRL - Nr. 922 19.08.2022 30216110-0 281 385,00 337 662,00 31.12.2022 

 
18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi): nu se aplică.   

(rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate 
și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate)  
 
Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice 
durabile (achiziții verzi)? (DA/NU) ___________ 

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

 

 

Președintele Grupului  
de lucru pentru achiziții publice                                                                      Ala MUSTEAŢĂ 



 
 

 

DECIZIE 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr 38 din 18 august 2022                     

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP IMC 
Localitate Or. Chișinău 
IDNO 1003600151643 
Adresa Burebista 93 
Număr de telefon 022-55-96-46 
Număr de fax 022-55-96-46 
E-mail oficial  imcachizitii@gmail.com 
Adresa de internet http://mama-copilul.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Cebuc Corina 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă  
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:- ocds-b3wdp1-MD-1650445295611 
Tipul obiectului contractului de achiziție Bunuri  
Obiectul achiziției Produse alimentare pentru II jumătate a anul 2022; 

fructe și legume trim III 2022 REPETAT 
Cod CPV 15100000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire  

(în cazul aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654521315299 
Link-ul: ttps://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1654521315299 
Data publicării: 7 iul 2022, 16:30 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md;  

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

□ Da   
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://mama-
copilul.md/doc/achizitii_publice/2022/Plan%202022.2.pdf  

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data:  
Linkul: 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire 

□ nu    

Sursa de finanțare  Buget CNAM;  
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 3 922 060 MDL 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost. 

4. Modificări operate în documentația de atribuire:  

Rezumatul modificărilor La data de 14.06.22 13:05 a fost anulat lotul 5//Ouă 
dietetice de găină. Acest lot nu a fost evaluat în cadrul LP. 

Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după Nu  

http://www.mtender.gov.md/
https://mama-copilul.md/doc/achizitii_publice/2022/Plan%202022.2.pdf
https://mama-copilul.md/doc/achizitii_publice/2022/Plan%202022.2.pdf


 
 

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

5. Până la termenul-limită (data  26 mai 2022, 11:30), au depus oferta următorii ofertanți: 

Denumirea operatorilor 
economici IDNO Asociații/administratorii 

Serviabil SRL 1003600030995  
Baguette SRL 1014600037741  
Casa de Comert Vita 1002600003745  
SRL Nobil Prest 1010600021038  
Prodagrotrade S.R.L. 1014600029375  
CC "Nivali-Prod"SRL 1006600010112  
SRL FABRICA OLOI PAK 1003611002499  
SA Fabrica de unt din Floresti 1003607011922  
GREEN PROD SRL 1013600008494  
Produse de Familie 1010600010111  

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

 C
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Specificații tehnice, conform 
anexei nr. 22 prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Specificații de preț, conform 
anexei nr. 23 prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Garanția pentru ofertă prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Cerere de participare, 
conform anexei nr.7 prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarație privind 
valabilitatea ofertei, conform 
anexei nr.8 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Garanția pentru ofertă în 
valoare de 1% prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Raportul financiar 2020 prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Autorizația pentru transport prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Lipsa datoriilor față de 
bugetul național prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de conformitate 
sau echivalentul, care să 
confirme calitatea și 
proviniența bunurilor  

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de conformitate 
sau declarație de 
conformitate (pentru lactate, 
carne de bovină) 

prezentat prezentat prezentat nu se 
atribuie prezentat nu se 

atribuie 
nu se 

atribuie 
nu se 

atribuie 

Autorizaţia sanitară 
veterinară de funcţionare a 
agentului economic 
participant 

prezentat prezentat 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)* 

Corespundere
a cu cerințele 
de calificare 

Corespundere
a cu 

specificațiile 
tehnice 

Lot 
1 

Lot 1//Carne de bovină 
dezosată refrigerată, 
calitate superioară (buc. 
1-3 kg) 

CC "Nivali-
Prod"SRL 1 600 000 + + 

Produse de Familie 1 633 360 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
2 

Lot 2//Brînză (5%); 
ambalaj 1-5 kg 

SRL FABRICA 
OLOI PAK 456 296,30 + + 

FPC "Serviabil" 
SRL 563 240,74 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

SA Fabrica de unt 
din Floresti 573 188.00 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
3 

Lot 3//Smintina cu 
bifidobacterii (15%), 
ambalaj 05kg 

SRL FABRICA 
OLOI PAK 153 333,33 + -- 

FPC "Serviabil" 
SRL 167 708,33 + + 

SA Fabrica de unt 
din Floresti 169 947.00 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
4 

Lot 4//Unt taranesc la 
cintar 72,5% , ambalat 
200 gr 

SRL Nobil Prest 671 685,19 + + 
FPC "Serviabil" 

SRL 724 074,07 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

SA Fabrica de unt 
din Floresti 751 778 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

SRL FABRICA 
OLOI PAK 758 148,15 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
5 

Lot 5//Ouă dietetice de 
găină SE ANULEAZĂ    

Lot 
6 

Lot 6//Făină de grîu, 
calitate superioară 
(ambalaj 1-5 kg) 

SRL BAGUETTE 40 071 + + 
SRL Nobil Prest 41 193,33 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 
Prodagrotrade 

S.R.L. 41 686,67 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
7 

Lot 7//Biscuiți de ovăz cu 
adaos de stafide si unt de 
vaca (1-5 kg.) 

SRL Nobil Prest 44 850 + + 

Lot 
8 

Lot 8//Biscuiți pentru 
diabetici 

SRL Nobil Prest 13 500 + + 
SRL BAGUETTE 15 750 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Prodagrotrade 
S.R.L. 15 787,50 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
9 

Lot 9//Biscuiti p/u copii 
zaharosi. 

SRL Nobil Prest 56 100 + + 

SRL BAGUETTE 66 000 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 
Prodagrotrade 

S.R.L. 66 916,67 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
10 

Lot 10//Covrigei uscati 
cu graham de dimensiuni 
mici cu continut redus de 

SRL Nobil Prest 11 958,33 + + 

SRL BAGUETTE 22 134 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 



 
 

glucide (0,2-1,0 kg) 

Lot 
11 

Lot 11//Napolitane p/u 
copii cu aroma de lapte si 
vanilie 

SRL Nobil Prest 40 233,33 + + 
Prodagrotrade 

S.R.L. 49 583,33 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

SRL BAGUETTE 50 609 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
12  

Lot 12//Iaurt natural fara 
adaos de fructe si zahar 
2,5-5,0 % grasime, 
ambalat (0,1- 0,150) 
ambalaj ermetic 

FPC "Serviabil" 
SRL 25 925,93 + + 

Lot 
13 

Lot 13//Paste făinoase 
scurte (pene, cornisoare, 
sfredelus) din soiuri de 
griu tare cat.A, ambalaj 
(1 kg) 

SRL Nobil Prest 94 600 + + 

SRL BAGUETTE 98 175 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Prodagrotrade 
S.R.L. 100 100 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
14 

Lot 14//Paste fainoase 
(ineluse,fidea) din soiuri 
de griu tare cat.A ambalaj 
(1 kg) 

SRL Nobil Prest 17 200 + + 

SRL BAGUETTE 17 850 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 
Prodagrotrade 

S.R.L. 19 000 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
15 Lot 15//Zahăr, amb.1 kg 

SRL Nobil Prest 150 000 + + 
SRL BAGUETTE 151 050 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Prodagrotrade 
S.R.L. 159 375 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
16 

Lot 16//Pasta de tomate 
(25% substanta uscata) 
ambalaj 0,300-0,500 

SRL BAGUETTE 13 572 + -- 
Casa de Comerț 

Vita 16 860 + + 

SRL Nobil Prest 19 300 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 
Prodagrotrade 

S.R.L. 23 250 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
17 

Lot 17//Hrişcă cal. 
Superioară (ambalaj 1-5 
kg) 

SRL Nobil Prest 134 333,33 + + 
SRL BAGUETTE 135 427,50 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Prodagrotrade 
S.R.L. 140 833,33 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
18 

Lot 18//Fulgi de ovas de 
origine germană, calitate 
superioară (ambalaj 0,5 
kg, hirtie) 

GREEN PROD 
SRL 44 275 + + 

SRL Nobil Prest 47 341,67 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 
Prodagrotrade 

S.R.L. 49 833,33 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

SRL BAGUETTE 64 216 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
19 

Lot 19//Crupe de mei, 
calitate superioară; 
(ambalaj 1kg) 

SRL Nobil Prest 39 000 + + 
SRL BAGUETTE 40 027,50 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Prodagrotrade 
S.R.L. 48 750 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
20 

Lot 20//Crupe de griş cal. 
superioară (ambalaj 1 kg) 

SRL BAGUETTE 31 372 + + 
GREEN PROD 

SRL 32 591 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

SRL Nobil Prest 33 235 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 
Prodagrotrade 

S.R.L. 35 745,83 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
21 

Lot 21//Malai extra, 
calitate superioară 
(ambalaj 1 kg) 

GREEN PROD 
SRL 22 500 + + 

SRL Nobil Prest 23 850 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 
SRL BAGUETTE 24 696 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 



 
 

Prodagrotrade 
S.R.L. 25 500 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
22 

Lot 22//Mazăre uscată 
(bob intreg), c/s (ambalaj 
1kg) 

GREEN PROD 
SRL 13 200 + + 

SRL Nobil Prest 13 844,44 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 
Prodagrotrade 

S.R.L 14 033,33 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

SRL BAGUETTE 14 172 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
23 

Lot 23//Ulei vegetal 
deodorat, rafinat (ambalaj 
1-5 l) 

SRL BAGUETTE 89 880 + + 

SRL Nobil Prest 93 600 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 
Lot 
24 Lot 24//Peltea din fructe Achiziția nu avut 

loc    

Lot 
25 

Lot 25//Magiun de mere 
dens (borcan0,380-1kk) 

Casa de Comerț 
Vita 15 890 + + 

SRL BAGUETTE 16 191 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 
GREEN PROD 

SRL 17 206 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

SRL Nobil Prest 18 013,33 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
26 

Lot 26//Gem de caise si 
gutui (botcan 0,300-
0,380gr) 

Casa de Comerț 
Vita 12 615 + + 

SRL Nobil Prest 15 700 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 
SRL BAGUETTE 18 126 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
27 

Lot 27//Ceai negru 
(frunze mascate) 
cal.sup.(ambalaj 100 gr.) 

SRL Nobil Prest 27 200 + + 

Prodagrotrade 
S.R.L 30 000 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

SRL BAGUETTE 41 600 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
28 Lot 28//Cafea din cereale 

SRL BAGUETTE 20 507,95 + + 
SRL Nobil Prest 21 370,83 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 
Prodagrotrade 

S.R.L 23 910,42 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
29 

Lot 29//Drojdii, presate 
în pachet de 100gr 

SRL Nobil Prest 10 966,67 + + 

SRL BAGUETTE 11 109 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
30 Lot 30//Oţet de masa 9% 

SRL BAGUETTE 1 664 + + 

Prodagrotrade 
S.R.L 1 808,33 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

SRL Nobil Prest 1 816,67 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
31 

Lot 31//Piper negru 
măcinat, (ambalaj 
pachete 50-100 gr.) 

SRL Nobil Prest 560 + + 
Prodagrotrade 

S.R.L 575 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

SRL BAGUETTE 579,99 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
32 

Lot 32//Frunze de dafin, 
(ambalaj pachete 10 gr.). 

SRL BAGUETTE 527,49 + + 
SRL Nobil Prest 555 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 
Prodagrotrade 

S.R.L 587,50 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
33 

Lot 33//Stafide aurii, cat. 
Superioară, ambalaj pînă 

GREEN PROD 
SRL 16 575 + + 



 
 

* 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.) 
Prin scrisoare, operatorul economic Baguette SRL informează despre faptul că a comis o eroare la 
formarea prețului pentru lotul 16 ”pastă de tomate”, din care motiv, pentru lotul menționat, a fost 
examinat următorul ofertant - Casa de Comerț Vita SRL. Oferta acestuia corespunde cerințelor 
solicitate. 

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 

12-07.22 Baguette 
SRL 

Conform Legii 131/15, art.17, (4), anunțul de participare, dar 
și DUAE – s-a solicitat prezentarea următoarelor documente: 
- Raportul financiar 2020 
- Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare a agentului 
economic participant 

Ofertantul a prezentat actele 
solicitate. Acestea sunt 
acceptate de către grupul de 
lucru. 

12.07.22 GREEN 
PROD SRL 

Conform Legii 131/15, art.17, (4), anunțul de participare, dar 
și DUAE – s-a solicitat prezentarea următoarelor: 
- Cerere de participare, conform anexei nr.7 
- Declarație privind valabilitatea ofertei, conform anexei nr.8 
- Mostră pentru lotul 18 ”Fulgi de ovas de origine germană, 
calitate superioară (ambalaj 0,5 kg, hîrtie)” 

Ofertantul a prezentat actele 
și mostra solicitate. Acestea 
sunt acceptate de către 
grupul de lucru. 

13.07.22 Nobil Prest 

Conform Legii 131/15, art.17, (4), anunțul de participare, dar 
și DUAE – s-a solicitat prezentarea permisiunea scrisă a 
producătorului de a participa în cadrul prezentei proceduri de 
achiziții pentru lotul 4 ”unt” 

Ofertantul a prezentat actul 
solicitate. Acestea sunt 
acceptate de către grupul de 
lucru. 

la 1 kg SRL Nobil Prest 19 479,17 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

SRL BAGUETTE 28 687,50 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
34 

Lot 34//Cartofi , diametru 
> 6cm, fără semne de 
alterare 

SRL Nobil Prest 112 138,89 + + 
Prodagrotrade 

S.R.L 135 972,22 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
35 

Lot 35//Morcov diametru 
>5cm, fără semne de 
alterare 

SRL Nobil Prest 18 148,15 + + 
Prodagrotrade 

S.R.L 29 166,67 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
36 

Lot 36//Sfeclă roşie 
>200gr., fără semne de 
alterare 

SRL Nobil Prest 16 311,11 + + 
Prodagrotrade 

S.R.L 19 777,78 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
37 

Lot 37//Dovlecei 
proaspeți SRL Nobil Prest 28 675,93 + + 

Lot 
38 

Lot 38//Tomate rotunde 
cat. Extra SRL Nobil Prest 31 296,30 + + 

Lot 
39 

Lot 39//Prune proaspete, 
50-80gr 

Prodagrotrade 
S.R.L 16 851,85 + + 

SRL Nobil Prest 19 740,74 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 
SRL BAGUETTE 28 886 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
40 

Lot 40//Banane, calibrate 
180-200 gr., fără semne 
de alterare 

SRL Nobil Prest 7 150 + + 
SRL BAGUETTE 7 299 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Prodagrotrade 
S.R.L 7 612,50 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
41 

Lot 41//Portocale 
calibrate (200-220gr.) 

SRL Nobil Prest 2 400 + + 
SRL BAGUETTE 2 429 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 
42 

Lot 42//Greifruct calibrat 
(250-300gr.). 

SRL Nobil Prest 6 333,33 + + 
SRL BAGUETTE 7 250 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 



 
 

9. Ofertanții respinși/descalificați:  

Denumirea 
operatorului 

economic 
Motivul respingerii/descalificării 

Oloi Pak SRL 

Oferta este respinsă pentru lotul 3, deoarece s-a solicitat ca smîntîna să conțină bifidobacterii, însă 
conform certificatului przentat, dar și ofertei – smîntîna oferită nu conține bifidobacterii. Din acest 
motiv - oferta acestuia a fost respinsă în conformitate cu Legea 131/15 privind achizițiile publice 
art.69 alin 6 litera b) ”oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.” 

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

11. Criteriul de atribuire aplicat: Preţul cel mai scăzut.                         

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

12. Reevaluarea ofertelor: nu a fost efectuată reevaluarea. 

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

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

SRL Nobil Prest 

  
Descrierea lot Q U/M 

Preț 
fără 
TVA 

Preț cu 
TVA 

Suma fără 
TVA 

Suma cu 
TVA Producător 

4 
Unt taranesc la cintar 72,5%, 
ambalat 200 gr.  Graficul de 
livrare-1/7 zile;                                    

3000 kg 146,02 157,70 438060,00 473100,00 Andecris/RM 

7 

Biscuiți de ovăz cu adaos de 
stafide si unt de vaca (1-5 
kg.). Graficul de livrare -1/15 
zile;  

1300 kg 34,50 41,40 44850,00 53820,00 Șteviprod, 
Panifcoop/RM 

8 Biscuiți pentru diabetici. 
Graficul de livrare-1/lună;  300 kg 45,00 54,00 13500,00 16200,00 Nefis/RM 

9 Biscuiti p/u copii zaharosi. 
Grafic livrare 1/7 zile. 2200 kg 25,50 30,60 56100,00 67320,00 Daron; Super 

Kork/RM 

10 

Covrigei uscati cu graham de 
dimensiuni mici cu continut 
redus de glucide (0,2-1,0 kg). 
Graficul de livrare-1/15 zile;                       

350 kg 34,17 36,90 11959,50 12915,00 Panifcoop/RM 

11 
Napolitane p/u copii cu aroma 
de lapte si vanilie. Graficul de 
livrare - 1/15zile 

250 kg 47,33 56,80 11832,50 14200,00 Columbus/RM 

13 

Paste făinoase scurte 
(pene,cornisoare,sfredelus) 
din soiuri de griu tare cat.A,  
ambalaj (1 kg). Graficul de 
livrare-1/15zile;                          

2800 kg 28,67 34,40 80276,00 96320,00 Grama 
Grup/RM 

14 

Paste fainoase (ineluse,fidea) 
din soiuri de griu tare cat.A  
ambalaj (1 kg). Graficul de 
livrare-1/15zile 

500 kg 28,67 34,40 14335,00 17200,00 Grama 
Grup/RM 

15 Zahăr, amb.1 kg. Graficul de 
livrare-1/15 zile; 7500 kg 20,00 21,60 150000,00 162000,00 

Sudzuker; 
Moldova 
Zahăr/RM 



 
 

17 
Hrişcă cal. Superioară  
(ambalaj 1-5 kg) Graficul de 
livrare-1/7 zile; 

2750 kg 41,33 49,60 113657,50 136400,00 Vitalcomus; 
Almidec/RM 

19 
Crupe de mei, calitate  
superioară; (ambalaj 1kg). 
Graficul de livrare-1/7zile;          

2250 kg 17,33 20,80 38992,50 46800,00 Vitalcomus; 
Almidec/RM 

27 
Ceai negru (frunze mascate) 
cal.sup.(ambalaj 100 gr.).  
Graficul de livrare-1/luna;  

160 kg 170,00 204,00 27200,00 32640,00 
Samparex; 
Candiprod; 
Solidus/RM 

29 
Drojdii, presate în pachet de 
100gr. Graficul de livrare-
1/10zile; 

140 kg 78,33 94,00 10966,20 13160,00 Augurl-
Perla/RM 

31 
Piper negru măcinat, (ambalaj 
pachete 50-100 gr.). Graficul 
de livrare-1/luna                 

3 kg 186,67 224,00 560,01 672,00 
Candiprod; 
Vacum-
Nord/RM 

34 

Cartofi , diametru > 6cm, fără 
semne de alterare. Ambalate 
20kg.,spalate. Graficul de 
livrare-1/10 zile.   III-
trimestru 

16500 kg 6,80 7,34 112200,00 121110,00 
Consum 
Direct; Țurcan 
Igor/RM 

35 
Morcov diametru >5cm, fără 
semne de alterare. Graficul de 
livrare-1/10 zile, III-trimestru 

2500 kg 7,26 7,84 18150,00 19600,00 
Agroandrieș; 
Florean 
Vladimir/RM 

36 
Sfeclă roşie >200gr., fără 
semne de alterare, Graficul de 
livrare-1/10 zile, I-trimestru                            

2400 kg 6,80 7,34 16320,00 17616,00 
Agroandrieș; 
Florean 
Vladimir/RM 

37 
Dovlecei proaspeți, grafic de 
livrare 1/7 zile. Ambalaj: lăzi 
20 kg 

1900 kg 15,09 16,30 28671,00 30970,00 Standard 
Dor/RM 

38 
Tomate rotunde cat. Extra. 
Grafic de livrare 1/7 zile. 
Ambalaj: lăzi 20 kg 

1000 kg 15,65 16,90 15650,00 16900,00 Standard 
Tor/RM 

40 

Banane, calibrate 180-200 gr., 
fără semne de 
alterare.Graficul de livrare - 
1/7 zile, III-trimestru 

300 kg 23,83 28,60 7149,00 8580,00 MS-Ilpex/RM 

41 
Portocale calibrate (200-
220gr.). Graficul de livrare 
1/7zile. III trimestru. 

100 kg 24,00 28,80 2400,00 2880,00 MS-Ilpex/RM 

42 
Greifruct calibrat (250-
300gr.). Graficul de livrare 
1/7zile. III trimestru 

200 kg 31,67 38,00 6334,00 7600,00 MS-Ilpex/RM 

  TOTAL         1219163,21 1368003,00   
 

SRL Nivali Prod 

  Denumire obiectului lotului Canti
tatea U/M Preț fără 

TVA 
Preț cu 
TVA 

Suma fără 
TVA 

Suma cu 
TVA Producător 

1 

Carne de bovină dezosată 
refrigerată, calitate superioară 
(buc. 1-3 kg). Graficul de 
livrare-1/72ore 

5000 kg 200,00 240,00 1000000,00 1200000,00 Nivali 
Prod/RM 

  TOTAL     1000000,00 1200000,00   
 

SRL Fabrica Oloi Pak 

  
Denumire obiectului lotului Canti 

tatea U/M 
Preț 
fără 
TVA 

Preț 
cu 

TVA 

Suma 
fără TVA 

Suma cu 
TVA Producător 

2 Brînză (5%);  ambalaj 1-5 kg. 
Graficul de livrare-1/72 ore; 7700 kg 59,26 64,00 456302,00 492800,00 

Fabrica 
Oloi 

Pak/MD 
  TOTAL         456302,00 492800,00   



 
 

SRL Serviabil 

  
Denumire obiectului lotului Canti

tatea U/M 
Preț 
fără 
TVA 

Preț 
cu 

TVA 

Suma fără 
TVA 

Suma cu 
TVA 

Producăt
or 

3 
Smintina cu bifidobacterii (15%), 
ambalaj 05kg. Grafic de livrare 
zilnic. 

3450 kg 48,61 52,50 167704,50 181125,00 Lactis/RM 

12 

Iaurt natural fara adaos de fructe si 
zahar 2,5-5,0 % grasime, ambalat 
(0,1- 0,150) ambalaj 
ermetic.Graficul de livrare 1/72ore 

4000 l 6,48 7,00 25920,00 28000,00 Lactis/RM 

 TOTAL      193624,50 209125,00  

 
 

SRL Orhei-Vit 

  
Denumire obiectului lotului Canti 

tatea U/M 
Preț 
fără 
TVA 

Preț cu 
TVA 

Suma 
fără 
TVA 

Suma cu 
TVA Producător 

16 
Pasta de tomate (25% substanta 
uscata) ambalaj 720. Grafic de 
livrare1/7zile 

600 kg 28,1 33,72 16860 20232 Orhei-Vit/RM 

25 
Magiun de mere 
dens(borcan0,380-1kk). Grafic 
de livrare 1/10zile 

700 kg 22,70 27,24 15890,00 19068,00 Orhei-Vit/RM 

26 
Gem de caise si gutui (botcan 
0,300-0,380gr). Grafic de 
livrare 1/luna 

300 kg 42,05 50,46 12615,00 15138,00 Orhei-Vit/RM 

  TOTAL         45365,00 54438,00   

 
Green Prod SRL 

  

Denumire obiectului lotului Cantitate
a U/M 

Preț 
fără 
TVA 

Preț 
cu 

TVA 

Suma fără 
TVA 

Suma cu 
TVA 

Producăt
or 

18 

Fulgi de ovas de origine 
germană, calitate superioară 
(ambalaj 0,5 kg, hirtie). Grafic 
de livrare-1/7zile 

1800 kg 19,25 23,10 34650,00 41580,00 Vitalcom
us/RM 

21 
Malai extra, calitate superioară 
(ambalaj 1 kg). Graficul de 
livrare-1/7zile; 

1400 kg 12,50 15,00 17500,00 21000,00 Vitalcom
us/RM 

22 
Mazăre uscată (bob intreg), c/s 
(ambalaj 1kg). Graficul de 
livrare-1/luna; 

1200 kg 11,00 13,20 13200,00 15840,00 Vitalcom
us/RM 

33 
Stafide aurii, cat. Superioară, 
ambalaj pînă la 1 kg. Graficul 
de livrare - 1/15 zile  

425 kg 39,00 46,80 16575,00 19890,00 Rodals/R
M 

  TOTAL         81925,00 98310,00   

 
 

 

 



 
 

SRL Baguette 

  
Descrierea lot Q U/M 

Preț 
fără 
TVA 

Preț 
cu 

TVA 

Suma 
fără TVA 

Suma cu 
TVA Producător 

6 
Făină de grîu, calitate 
superioară  (ambalaj 1-5 kg).  
Graficul de livrare-1/luna;                                                   

2700 kg 10,83 13,00 29241,00 35100,00 Moara ion 
Guzun/RM 

20 
Crupe de griş cal. superioară 
(ambalaj 1 kg). Graficul de 
livrare-1/7zile;                               

2300 kg 13,64 16,37 31372,00 37651,00 Moara ion 
Guzun/RM 

23 
Ulei vegetal  deodorat, rafinat 
(ambalaj 1-5 l) Graficul de 
livrare-1/luna;                                   

2400 kg 37,45 44,94 89880,00 107856,00 Ivan&Dmitrii 
Bodlev/RM 

28 Cafea din cereale. Graficul de 
livrare-1/luna 115 kg 178,33 214,00 20507,95 24610,00 Ridemus/Rîul 

Vechi 

30 Oţet de masa 9%. Graficul de 
livrare-1/luna 200 kg 8,32 9,98 1664,00 1996,00 Laox Prim/RM 

32 
Frunze de dafin, (ambalaj 
pachete 10 gr.). Graficul de 
livrare-1/luna 

3 kg 175,83 211,00 527,49 633,00 Condiprod/RM 

  TOTAL         173192,44 207846,00   

Din lipsa surselor financiare – se micșorează cantitățile pentru următoarele loturi: 

  Descrierea lot Q inițială Q 
achiziționată U/M 

1 Carne de bovină dezosată refrigerată, calitate superioară (buc. 1-3 
kg).  8000 5000 kg 

4 Unt taranesc la cintar 72,5% , ambalat 200 gr.   4600 3000 kg 
6 Făină de grîu, calitate superioară  (ambalaj 1-5 kg).   3700 2700 kg 
11 Napolitane p/u copii cu aroma de lapte si vanilie.  850 250 kg 

13 Paste făinoase scurte (pene,cornisoare,sfredelus) din soiuri de griu 
tare cat.A,  ambalaj (1 kg).  3300 2800 kg 

14 Paste fainoase (ineluse,fidea) din soiuri de griu tare cat.A  ambalaj 
(1 kg).  600 500 kg 

17 Hrişcă cal. Superioară  (ambalaj 1-5 kg)  3250 2750 kg 

18 Fulgi de ovas de origine germană, calitate superioară (ambalaj 0,5 
kg, hirtie).  2300 1800 kg 

21 Malai extra, calitate superioară (ambalaj 1 kg).  1800 1400 kg 
38 Tomate rotunde cat. Extra.  2000 1000 kg 
39 Prune proaspete, 50-80gr.  1300 0 kg 

 
La data de 20.07.2022 operatorul economic ”Serviabil”SRL a contestat decizia grupului de lucru 
nr.114 din 14.07.2022, în parte ce ține de lotul 4 ”unt”. În urma ședinței de examinare a contestației, 
ANSC, prin decizia nr. 03D-507-22 Data: 15.08.2022, a dispus reevaluarea ofertelor. Întrucît la data de 
07 august termenul de valabilitate a expirat, reevaluarea a fost imposibilă conform cadrului legal. 
Astfel, lotul 4 ”unt” a fost anulat și urmează inițierea unei noi achiziții publice. 
Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Toți ofertanții 14.07.22 e-mail 
Toți ofertanții care au depus 
oferta pentru lotul 4 ”unt” 18.08.22 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)                                                  

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 

 în 6 zile. 

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

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

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

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

Denumirea operatorului  
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Numărul 
și data 

contractului 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractului fără TVA inclusiv 

TVA 

SRL Nobil Prest c/a 157 26.07.22 
15

10
00

00
-9

 
781103,21 894903,00 31.12.22 

SRL Nivali Prod c/a 156 26.07.22 1000000,00 1200000,00 31.12.22 

SRL Fabrica Oloi Pak c/a 158 26.07.22 456302,00 492800,00 31.12.22 

SRL Serviabil c/a 161 18.08.22 193624,50 209125,00 31.12.22 

SRL Orhei-Vit c/a 154 26.07.22 45365,00 54438,00 31.12.22 

Green Prod SRL c/a 155 26.07.22 81925,00 98310,00 31.12.22 

SRL Baguette c/a 153 26.07.22 173192,44 207846,00 31.12.22 
Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): nu aplică. 

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

 

Sergiu GLADUN                        ______________________________ 
 



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilripublice I
de incheiere a acordului-cadru !
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr.2105927 4 din 22.08.2022

tori nti:I l)ate cu re la autorttatea contracta
Denumirea autoriti{ii contractante Directia Educatie, Tineret si Sport s.R6pcant
Localitate mun.Chisinau
IDNO 100t601009716
Adresa mun.Chisindu. Kiev 5a
Num[r de telefon 022 44 53 87
Num[r de fax 022 44 13 29
E-mail oficial dets riscani@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
marl)

Nesru Ludmila

2. Date cu orivire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de prefuri llicitatie deschisd

rAltele: flndicalil
Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de zchizi[iel
acordului-cadru

Bunuri I Seruicii n Lucrdri n

Obiectul achizifiei Produse de igieni qi dezinfectare pentru
necesitatea institutiilor subordonate

Cod CPV 39800000-0

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
or o c e dur i dec dt licit atia de s chis d)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guv ernamental www. mt ender. gov.md)

nr:21059274
https ://mtender. gov.md/tenders/ocds-b3 wdp 1 -MD-
1 6 5 6 59 4 5 13 48'7 ? tab: contract-notice
Data nublicir 30,06.2022

Platforma de achizitii publice utilizati I achizitii.md; r e-licitatie.md; n yptender.md

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

f,Da rNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
https ://detsriscani.md/achizitiil

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

Tehnici si instrumente snecifice de atribulre
-i

(dupd caz)
nAcord-cadru nsistem dinamic de achizilie llicitafie
electronicd lCatalog electronic

Sursa de finanlare lBuget de stat; rBuget CNAM; rBuget CNAS;
nsurse externe; lAlte surse: flndicatil

Valoarea estimati (ei, fdrd TVA) 1498450.00

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:



Data solicitlrii clarificlrilor
Denumirea torului economir

"-r-" tt."t"tta solicitflrii de clarificare
,t*t"u succinti a rlspunsului

Data transmiterii

eta in cazul tn care au bst solicitate clari ICArI

4.
(Se vq

Modific[ri operate in documentalia de atribuire:
:ompleta tn iazul in c

12 oferte:
As rr c i atii/ad mi n is t rato rii

D""t"tt.." operatorilor economici IDNO
Arnaut Nataliat'T-lo. i c.{i"SR I 1003600022839

1003605003769"Cdtddeni Lux"SRL
Misnei Ilariorl
Axentii Valeriu"Rodital Lux"SRL 1 00260005007 i

,t\rfi+.o /l"trnt'QRT 1002600041206
l 007600076 1 06"Galchim&Co'"SRL Bunic Gheorghe

Poiata Cristian
Chiuliu Svetlana
Dolienco Oleg

SC..ERICON"SRL 1 003 6000003 1 6

Dezmed-CV"SRL 1 00860005683 5

..Chimexpert" SBL 101561 1001028

..PROPAC" SRL 100560005 i 172

..Ecochim-GruP" SRL 1016604001988 UreStlnov EVgnQlrlI
Morozov Maria Vladimirl\,, TNITtrP-FARMA SA 1 003 600005263

1 002600033793 Elena Marcenco
Viorica-Cosmetic"SRL

6.Informa{iiprivindoferteledepuseqidocumenteledecalificareqiaferenteDUAEprezentatede
citre operatorii economici:

o
q)

O

F

Rezumatul molrfig!4ler
fl"dlr"ll *^" "tilizatd 

qi data publicdriiJ
Frblt.*t" t. BAP/"lte mijloacelor de informare

[Indicali numdrul de zile]rbit*n--ri*ite de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (duPd cazl

torului economic
a
o
i-
c)

X
6)

(-)

I

a
(-)

-
:

a
z
Q
rrl

e(.)a

a

r)
q

(f

r'1

Fl
iJa
aa-
ats(,

Documentele ce constituie oferta

I

Specificalii tehnice



Specificatie de pret
d

N

d

N a
I

d

N

6

NI

6
oNI

N N

€
oNI

d

No

6
oNI

d

oNo

Granlia pentru ofertd lo/o d

N
I

6
aNI
o

NI N N N

d
E
No

d

N

d

aNI
o

d

I N

6

N
I

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

Dovada irnegistrdrii persoanei
i uridice. in conformitatecu
prevederile legale din fara in
care ofertantul estestabilit N N N

N N N

d

oNo N N
ts

oNI

Yrczentarca cle dovezl prrvrnd
conformitatea produseior,
( aviz sanitar/c ertifi c ate d e
conformitate/calitate) - pentru
fiecare produs. Pentru p-astille
cu clor - fi$a tehnicd de
secuntate

aN

d

s
!)

d

g

G

q
o

d

N

d

N

6

N

,l

No N

6

N
I

d

oNo

Certificatul de inregistrare de
stat al produsului biodistructiv
eliberat de autoritatea na{ionala
competitiva in domeniu
(ANSP) (pentru pastile cu clor)

oNI
aNI N R

$)

6
aNI N

I

G

oNI

6
R
!)

d

N
I

6

N
I

d

oNo

Certificat de efectuare
sistematicd a pl61ii impozitelor
cdtre Bugetul Public Nalional

d

N

6

N

G

aNo

d

N

N

d

N

c
NI N

6
o
No

6
N N

Certificat de existenfd a
conturilor bancare

NI N aNo N

N

G
EoNo

d

oNo No

d
F
No

6

No N
@

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire Ei se va consemna prin: prezentst, neprex,entat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))
7. Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Denumirea Iotului
Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei
(rara

TVA)*

Cantitate qi
unitate de

mtrsurtr

Corespunde
rea cu

cerinfele de
calificare

Corespunde
rea cu

specificafiile
tehnice

Lot.l Praf de spalat rufele automat
universal

"Rodital Lux"SRL 99295,00

Kg
+

"Cdtbdeni Lux"SRL t27665,00

"Deniadi"SRL 207952,r0 + +

Lot.2 Hdrtie igienicd
"Mitra-Gruo"SRL ))51)) 50

Buc
+ +

"Rodital Lux"SRL 401536,25 + +

Lot.3 $ervefele de hirtie uscate
"Mitra-Grup"SRL '76750,00

pachet
+ +

"Rodital Lux"SRL 9962r,50 + +

Lot.4 Pastile cu clor
"Galchim&Co"SRL 43095,00

Buc
+

SC..ERICON"SRL 89781,25 +

Dezmed-CV"SRL 93372,50 + +

aJ



"Rodital Lux"SRL 107737,5Q + +

Lot.5 Sapun solid pentru rufe 72%o
"Deniadi"SRL 32789,ss

Buc
"Rodital Lux"SRL 42556,65

Lot.6 Prafde curatat vesela gi
suprafe{e

"Rodital Lux"SRL 33607,50

Buc
+ +

"Deniadi"SRL 35399,90 + -t

"Catadeni Lux"SRL 51494,16

Lot.7 Sapun lichid pt mdini

Chimexoert" SRL 839 l 7,00

Litri

-t +

"Deniadi"SRL 90007,75 + +

"Rodital Lux"SRL 9r361,25 + +

,,Viorica-
Cosmetic"SRL

173654,05
-r +

Lot.8 Solutie pt spalarea veselei
..Chimexpert" SRL 71982,00

Liui
+ +

"Rodital Lux"SRL '78367,50 + +

"Deniadi"SRL 92299,s0 t +

Lot.9 Solutie Gel pt WC fara clor "Rodital Lux"SRL t04674,51 Litri + +

Lot.10 Solutie pt curatirea
eeamurilor

"Deniadi"SRL 17223,45
Sticle

-r +

"Rodital Lux"SRL 18 03t,25 + T

Lot.l1 Inalbitor
"Rodital Lux"SRL 17713,33

sticle
+ +

"Deniadi"SRL 20458,90 + +

Lot.12 Lichid pt podele (fhr6 clor)
"Deniadi"SRL 54306,75

Litri
+

,,Chimexpert" SRL 64939,63 -l- +

"Rodital Lux"SRL 69421,25 T +

Lot.13 Mdnuqi de cauciuc
"Deniadi"SRL 45595,20

Perechi
"Rodital Lux"SRL 5r62s,00

Lot.l4 Saci/pungi menageri
"Deniadi"SRL s4966,5s

Rulou
+ +

"Rodital Lux"SRL 55620,58 + T

Lot.15 Lavete

"Deniadi"SRL 87843,00

Buc

-r +

"Rodital Lux"SRL 106429,16 + +

"Catadeni Lux"SRL 121485,00 + +

Lot.16 M[turd de malai
"Rodital Lux"SRL 30095.83

Buc
"Deniadi"SRL 30756,00

Lot.17 Mdtur[ de exterior "Deniadi'ISRL 2'7528,00 Buc

Lot.18 Mop dinbumbac
"Deniadi"SRL 30296,s5

Buc
T +

"Rodital Lux"SRL 37060,00 + +

Lot.19 Mtner de lemn pentru mop
"Deniadi"SRL 6493,00

Buc
-r +

"Rodital Lux"SRL 7550,00 + +

Lot.20 Cirpe penhu podea
"Rodital Lux"SRL r7400,00

Buc
-r +

"Deniadi"SRL t9444,50 + +

Lot.21 Deznfectant 1 l.5l

..PROPAC" SRL 56520,00

Buc
"Rodital Lux"SRL 76174,60 + +

,,Ecochim-Grup" SRL t08l 16,50 + t

,,Viorica-
Cosmetic"SRL

I 10337,50
+ +

Lot.22 Mdnugi de unicf, folosin!5
M-INTER.FARMA,,SA 19891,73

perechi
-t +

"Rodital Lux"SRL 47823,75 + +

Lot.23 Masc[ de proteclie
M-INTER-FARMA,,SA 5841,43

Buc
+ +

"Rodital Lux"SRL 9346,66 + +

Lot.24 C5'ldare
"Rodital Lux"SRL t366,66

Buc
+

"Deniadi"SRL 2396,00 + +

Lot.25 Detergent qi sare Pu masina
de spf,lat vase

"Deniadi"SRL 1 1750,40
Kg

"Rodital Lux"SRL 17000,00

Lot.26 Sirml pentru crati!5 "Deniadi"SRL 2015,00 Buc + +



Lot.27 Perie cu f6raq
"Deniadi"SRL 1069,20

Buc
+ +

"Rodital Lux"SRL 2700,00 + +
Lot.28 Perie cu mtner Den ad "SRL 4r7,20 Buc + +

Lot.29 Sdpun pentru miini (solid) "Dgn ad 'SRL 975,00
Buc

+ +
"Rodital Lux"SRL 987,50 + +

Lot.30 Detergent lichid pentru rufe
"Rodital Lux"SRL 3 15,00

Litri + +
"Deniadi"SRL 792,00 + +

Lot.3l Bicarbonat de sodiu
"Deniadi"SRL 2425,50

Kg
+ +

"Rodital Lux"SRL 2549,98 + +
* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale (Informalia privind"Corespunderea cu cerinlele de calificare" si ,,C,;i "Corespunderea cu specificaliile tehnice" , se va
consemna prin: ,, + " tn cazul corespunderii ;i prin ,, -', tn cazul necorespun-deri'i)
8' Fentru elucidarea unor neclarititi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cucerin(ele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scflzut) s-asolicitat:

9. Ofertan{ii respinEi/descalifi ca{i:

Data
solicitdrii

Operatorul
economlc

Informa{ia solicitati Rezmatul rispunsului
lnerqfnnrrlrri aan-^'-1.

27.07.2022 "Rodital Lux"SRL Pentru 1ot7,7,9,7 5,25,3 0 prezentar ea
certif/incercdri de lab pentru
confirmarea specificalii solicitate de
AC

Au fost prezentate documentele

27 .07.2022 ,,Deniadi" SRL Pentru Lot 7,25,27 prezentarea
certif/incercdri de lab pentru
confirmarea specifica{ii solicitate de
AC, precum si a mostrelor.

Explicaliile au fost prezentate AC. Au
prezentat mostrele.

27.07.2022 Chimexpert" SRL Pentru Lot T,prezenterea certif/incercdri
de lab pentru confirmarea specificatii
solicitate de AC.

Au fost prezentate documentele

27.07.2022 SC,,ERICON''SRL Pentru Lot4,prezentarea calcului in litri
solutie de lucru gi a specificatiei
tehnice.

Explica{iile n-au fost integrale pentru
corespunderea justifi cativd.

Denumirea operatorului
economic

Motivul respingerii/descalifi ci rii

,,Rodital Lux"SRL renrru Lotur nr.r - nu corespunde specifica{ia tehnic5 propusd de oE cu cea
solicitat[ de cdtre AC si anume temperatura de spdlare.
Pentru Lo tu I nr.2r3, 4 r7 r8,l 0 rl2 rl 4 rl S rlg rlg r22 r23 12 4 r27 r2g 13 I _ pre{
neavantajos
Pentru Lotul nr.21 - arefuzat de pozitia data

"Catadeni-Lux"SRL Nu a tbst depusl garan(ia pentru ofertd
Pentru Lotul nr.l - nu corespunde specificaJia tehnicd propusd de oE cu cea
solicitatl de cdtre AC qi anume temperarura de spdtare;
Pentru Lotul nr.6,15 - pre{ neavantajos;

Pentru Loturile nr.4 - nu corespunde specificalia tehnica propusd de oE cu
cea solicitatd de c6tre AC gi anume Expozi{ia (minute).

,,Galchim&Co"SRL

SC,,ERICON"SRL PentruLotulnr.4-nucoIeSpundespecifica1iat"@
autoritdlii contractante s-a solicitat tip produsului 2,4, iar oE a propus tip
produsului 2 (Conform certificatului de inregistrare de stat/avizare ianitara al
produsului biocid), totodata nu corespunde Expozitia (minute).



..Deniadi"SRL Pentru Lotul nr.6,7r8,11,20,30 - pref neavantajos
Pentru Lotul nr.12 - nu corespunde specificalia tehnic[ propusd cu cea a
autoritatii contractante s-a solicitat pt curatirea diferitor suprafete si podele
(laminat,vinil, linoleum, ceramici Ei podele din lemn lavabile sau ldcuite), iar
OE a propus pentru gresie gi faianld.

,,PROPAC'' SRL Nu a fost depusi garanfia pentru oferti
Pentru Lotul nr.21 - Nu corespunde specificalia tehnic[ propusd cu cea a
autoritatii contractante ( contine substantd de clor activ)

.Viorica-Cosmetic" SRL Pentru Lotul nr.7 - pre! neavantajos
Au fost anulate Loturile
nr.5,13,16,17,25

Conform art.7l al. 1, lit.c) nici unul dintre ofertanli nu a intrunit
condiliile de calificare previzute in documentaJia de atribuire.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate tr
Pentru toate loturile I
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaliJ
Justif,rcarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:
Prelul cel mai scdzut I
Costul cel mai scdzut I
Cel mai bun raport calitate-pre! I
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul tn care ln cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)
12. Informa(ia privind factorii de evaluare aplica{i:
(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite in baza criteriilor; cel mai bun raport calitate-

I mai bun raoort cali,

13. Reevaluarea ofertelor:
(Se va completa in cazul in care ofertele au fost reevaluate repetat)

L4. in .t.*a examiniri, evaludrii Ei compardrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:
Atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cad

et sau cel mat ,un r fiate-cost
Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctaiul calculat

Denumirea operatorului economic I Total
Denumire factorul I londerea
Denumire factorul n ?onderea

Motivul reevaluirii ofertelor Pentru Lot2l, operatorul economic Rodital Lux, clasat a doilea ofertant, s-a
refuzatpentru pozitie.

Modificirile operate Lot2l, a fost declarat castigator Ecochim-Grup" SRL

u1 qe ac u acoroulul ru
Denumirea lotului Denumirea

operatorului
economic

Cantitate qi
unitate de
mEsurE

Pre{ul
unitar

(fnrn TVA)

Pre{ul total
(f5rd TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Lot. 1 Praf de spalat rufele
automat universal

"Deniadi"SRL kg
207952,r0 207952,r0 249542,52

Lot.2 Hdrtie isienicd "Mitra-Grup"SRL buc ))\7)) \O 225322,50 270387.t0



..Dezmed-CV"SRL 04.08.2022 e-mail

..Chimexnert" SRL 04.08.2022 e-mail

..PROPAC'' SRL 0 4.08.2022 l0 8.0 8.2 022 e-mail

..Ecochim-Grup" SRL 0 4.08.2022 I 08.08.2 022 e-mail

..M-INTER-FARMA.. SA 04.08.2022 e-mail

..Viorica-Cosmetic"SRL 0 4.08.2022 I 0 8. 0 8.2 02 2 e-mail

O"for*orno opuratorilor economici impticali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de

luiru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. l3l din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice

incheierea contractului

(Selectati termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. l3l din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a$teptare, se efectueazd ln
conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Ter.menului) ql Codului Civil al
Republicii Moldova).

inchei

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazl doar
in cazul in care la procedura de achizi{ie publici au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a incheiat
contract/contracte pentru loVloturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

ld6. ermenul de aste are lerea confraclururu
in cazul in care valoarea estimatd a contractului este
mai micd decdt pragurile prevdzute la att.2 alin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

lA zile in cazul transmiterii comunicdrii prrn
miiloace electronice s7sau fax n
n 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n

in cazul in care valoarea estimat[ a contractului este
egal6 sau mai mare decdt pragurile prevdzute la ar1.

2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

n 11 zile in cazti transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax I
Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax I

17 Contractul de achizitie/acordul-cadru a

Denumirea
operatorului

economtc

lntreprinder
ea:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asocier
el

Cu capital
strtrin

Numirul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate

al
contractulu
i/acordului-

cadru

frr[ TVA

Mitra-Grup"SRL Cu capital
autohton/ 77 15.08.2022 39800000-0

302072,50 362487.00
3t.12.2022

M-INTER-FARMA,,
A

Cu capital
autohton/ 78 15.08.2022 39800000-0

25733.16 27442.40
31.12.2022

'Deniadi"SRL
Cu capital
autohton/ 79 t5.08.2022 39800000-0

414072.55 496887.06
31.12.2022

Dezmed-CV"SRL Cu capital
autohton/ 81 t5.08.2022 39800000-0 93372,50 r00842,30

31.12.2022

Rodital Lux"SRL Cu capital
autohton/

80 15.08.2022 39800000-0
1737t0.34 208450.60

3t.12.2022

Chimexpert" SRL Cu capital
autohton/

83 15.08.2022 39800000-0 220856,2 265006,35 31.12.2022

,Ecochim-Grup" SRL Cu capital
autohton/

82 16.08.2022 39800000-0 108116.50 t16765.82 31.12.2022

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

NU

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

(indicati suma cu TVA)

CoOurcpV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

8



Preful cel mai sclzut n
Costul cel mai scizut a
Cel mai bun raport calitate-pre{ n
Cel mai bun ranort calitate-cost I

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a;teptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepffind cazurile prevdzute de arl 32 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice ): precum qi cd tn cazul depunerii contesta{iilor qi/sau
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate qi solu(ionate.
Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfdsurdrii
procedurii de achizitrie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi{ii:
irl '/Jitirt L,[ol:,*/, t*f

@nu*u1
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr.  2 din 08 august 2022.    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Centrul Tehnologii Informaționale și 
 Comunicaționale în Educație 

Localitate Min. Chișinău 
IDNO 1012601000177 
Adresa MD- 2068, str. Alecu Russo , mun. Chișinău, RM 
Număr de telefon 022 43 40 83, 022 44 60 98 
Număr de fax 022 43 40 83 
E-mail oficial  ctice.edu@ctice.gov.md 
Adresa de internet www.ctice.gov.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Moraru Mariana, 022 44 60 98, 
achiziții@ctice.gov.md 
Arcadi Malearovici, 022 44 32 37, 
arcadi.malearovici@ctice.gov.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preț 
Procedura de achiziție repetată (după 
caz) 

Nr:  

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Bunuri  

Obiectul achiziției Echipament multifuncțional performant pentru tiparul 
personalizat a actelor de studii 

Cod CPV 30172000-5 
Expunerea motivului/temeiului 
privind alegerea procedurii de 
atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

 

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

Nr: 21060526 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060526/lot/11590458 
Data publicării: 25.07.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md 
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) 

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

Sursa de finanțare □Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 664 170,00 

 

mailto:ctice.edu@ctice.gov.md
mailto:achiziții@ctice.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:   Nu au fost solicitate clarificări 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu au fost operate modificări 

5. Până la termenul-limită (data 07.08.2022 ora 08:00), au depus oferta 1 ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. FPC ”Aproservice-X” S.R.L 1002600054286 Administrator  
   Acristinii Tudor; 
Asociați: 
   Acristinii Tudor; 
   Gorciacov Pavel; 
   Cepoi Aurel. 

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

Denumire document 
Operator economic 1 

FPC ”Aproservice-X” S.R.L 
Operator economic 2 

Cerere de participare prezentat  
Declarația privind valabilitatea ofertei prezentat  
DUAE prezentat  
Specificații tehnice prezentat  
Specificații de preț prezentat  
Garanția pentru ofertă prezentat  
Declarație privind confirmarea 
identității beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în situația 
condamnării pentru participarea la 
activităţi ale unei organizaţii sau 
grupări criminale, pentru corupţie, 
fraudă şi/sau spălare de bani 

prezentat  

Numărul de înregistrare a agentului 
economic în Lista producătorilor EEE. 

prezentat  

Extras din Registrul de Stat al 
Persoanelor Juridice. 

prezentat  

Certificat eliberat de Inspectoratul 
Fiscal de Stat privind lipsa datoriilor 
față de buget. 

prezentat  

Certificat de atribuire al contului 
bancar eliberat de banca deținătoare de 
cont. 

prezentat  

Dovada de Deținere a unui Centru de 
deservire sau a unui contract cu un 
asemenea Centru. 

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 

Corespunde
rea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespund
erea cu 

specificațiil
e tehnice 

Echipament 
multifuncțional 
performant 
pentru tiparul 
personalizat a 
actelor de 
studii 

FPC ”Aproservice-
X” S.R.L 

657 500,00 1 bucată + + 

* 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 

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: 

(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)  

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
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Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Echipament multifuncțional 
performant pentru tiparul 
personalizat a actelor de 
studii 

 
F.P.C. ”APROSERVICE-

X” S.R.L. 
 
 

 
Bucăți - 1 

 
657 500,00 

 
789 000,00 

 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

F.P.C. ”Aproservice-X” S.R.L 08.08.2022 SIA RSAP 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

 Conform art.32, alin. 3, pct. b), respectarea termenelor de așteptare  prevăzute în Legea nr. 131 
din 3 iulie 2015este facultativă. În urma desfășurării procedurii COP contractul de achiziții publice 
urmează să fie încheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la procedura de atribuire 
şi nu există alţi operatori economici implicaţi în respectiva procedură de atribuire.  

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

Denumirea 
operatorului  

economic 

Numărul 
și data 

contractului 
Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului fără TVA inclusiv TVA 

FPC ”Aproservice-X” 
S.R.L 

IDNO 1002600054286 

 

19 08.08.2022 

 

30172000-5 

 

657 500,00 

 

789 000,00 31.12.2022 

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 



DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului de achizi{ii publice

Nr.44 din 18.08.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractant5:

II. Date cu privire la procedura de achizilie:

Denumirea autoritlf ii contractante IMSP Centrul Nalional de Asisten{d Medicala
Ursenta Presoitaliceascd

Localitate mun. ChiSiniu
IDNO 1015600032824
Adresa nrun. Chi$inaLr, str. Constantin Vdmav, l6
Numir de telefon 022 28-62-70
Numdr de fax 022 28-65-01
E-mail oficial cnamup. achizitii@ambulanta.md
Adresa de internet www.ambulanta.md
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Pestereanu Nina, 022025901
cnamup.achizitii@ambulanta.md

Tipul procedurii de achizifie
Cererea ofertelor de preluri a
Licitalie deschisd M
Altele: ndicalil

Obiectul achizifiei Produse petroliere rrentru anul 2022
Cod CPV 09100000-0
Valoarea estimati a achizitiei 41742725.00 fbra TVA
Nr. qi finf<-ul procedurii (se va indica din cadrul
portalului guv ernament al ww\u. lntender. goy. md)

Nr: ocds-b3wdp | -MD- l 63 170755 8480
Link-ul : www.mtender.gov.md/tenders./ocds-
b3wdpl -MD- I 63 I 707558480

Data publicdrii anuntului de participare Data publicdrii: 1 5.09.2021

Data (datele) gi referin{a (referinfele) publicdrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind proiectul (proiectele) la care se
referl anuntul respectiv (dupd caz)

Nu se aplicd

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



Termen de valabilitate 31.12.2022
La necesitate pe parcursul anuld 2022,la
statiile de alimentare PECO ale furnizorului

Micgorarea valorii contractulur a
Majorarea valorii contractului M
Modificarea termenului de executare !
Modificarea termenului de valabilitate n
Rezilierea contractului n
Altele: flndicatil

Temeiul iuridic Art. 76, (7),2) din Legea nr. 131 din 03.07.2015
Creqterea pre{ului in urma modificlrii (dupd caz)
i\dodificarea anterioari a contractului de achizifii
publice/acordului-cadru (dupd caz)
Alte informatii rclevante

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

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dupi modificare:

(Se vor indica natura Si amploarea lucrdrilor, nolura $i cantilatea sau valoarea bunurilor, naturq ;i qmploqrea ser-viciilor)

VI. Descrierea circumstanfelor care au ficut necesarl modificarea:

Pa parcursul primelor 7 luni ale anului 2022 prelul produselor petroliere a crescut cu peste 67% qi
avdnd in vedere cd prelul, conform contractului de achizilie, nu este stabil, dar este stabilit in conformitate
cu prejul la panoul informativ al stafiei de alimentare cu carburanli, la ziua alimentdrii automobilelor,
respectiv suma contractatd nu va asigura cantitatea de produse petroliere necesarA activitatii echipelor de
AMU din cadrul IMSP CNAMUP pentru anvl2022.

VII. Rezultateleexaminirii:

in baza deciziei grupului de lucru nrhill ain D.08.2022 de modificare a contractului de achizilie a

fost incheiat acordul adilional la contractul nr. 80 din 07,11.2021, incheiat cu compania "Petrom
Moldova" SRL, prin care se majoreazd suma contractatd cu 15 % din valoarea contractului de achizilii
publice, ce reprezintd suma de 353162,25 lei, inclusiv TVA, iar suma finalA a contractului va constitui
2707577.25 lei. inclusiv TVA.

Denumire operator economic intreprinderea: Nr. fi data acordului
aditional

Valoarea modifictrilor (dupa caz)
FtrTT TVA Inclusiv TVA

"Petrom Moldova" SRL Cu capital strlin Nr.0l 18.08.2022 )q4146, 50 353162,25

Conducdtorul grupului de lucru:

Anatol FORTUNA

Agenlia Achizilii Publice: mun. ChiEindu, sos. Hinceqti, 53: tel.: 02 2-820-7 03; fax: 022-820-728
e- ma i I : ba p@,tender. gov. m d; www. lender. gov. md
Agenliq Nalionalii pentru Solulionarea Conlestqliilor: mun Chisindu, bd $tefan cel Mare Si

652: frLr: 022-820-651 ; e-mail: conteslatii@ansc.md; www.ansc md



DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizilii publice
de incheiere a acordului-cadru
de anulare a nrocedurii de atribuire

Nr. 4f din 19.09.2022

g
tr
C

ti:l. Date cu privire la autoritatea contractan

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autoritlf ii contractante IMSP Centrul Nafional de Asistenld Medicald
Urgentd Prespitaliceascd

Localitate mun. Chigindu
IDNO 101s600032824
Adresa mun. Chigindu, str. Constantin Vdrnav, l6
Numir de telefon 022 28-62-70
Num5r de fax 022 28-65-01
E-mail oficial cnamup.achizitii@ambulanta.md
Adresa de internet www.ambulanta.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail)

Pestereanu Nina, 0220259 01
cnamup.achiziti i@ambulanta.md

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Cererea ofertelor de pre{uri M
Licitalie deschisd n
Altele: flndicali] t

Procedura de achizifie repetatd (dupd caz) Nr: -
Tipul obiectului contractului de achizifie/
acordului-cadru

Bunuri M Servicii c Lucrdri u

Obiectul achizi(iei Teste pentru misurarea nivelului de glicemie in
singe

Cod CPV 33140000-3
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor proceduri
decdt licitqtia deschisd)

Nu se aplicd

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental wluw. mtendg!,gp!,tt1d)

Nr: ocds-b3wdo1 -MD- I 65788022480 I
Link-ul: www.mtqnelglger.md4g!{!g!s/'occE
b I wdpLMD:165-Z!80224q1
Data nublicdrii: 15.07.2022

Platforma de achizilii publice utilizati
achizitii.md
e-licitatie.md
yptender.md

Dg
!

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

EI Da aNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
www.ambulanta.md

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

Tehnici $i instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

Acord-cadru n
Sistem dinamic de achizi{ie c
Licitalie electronicd M
Catalog electronic -

Sursa de finan{are

Buget de stat !
Buget CNAM M
Buget CNAS n
Surse externe !
Alte surse:

Valoarea estimati (eL fdrd TVA) 416666,00



va comDlctu in cazul in care au lost solicitate clarilicd
Data solicitlrii clarificlrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de clarificare
Expunerea succintl a rfsDunsului
Data transmiterii

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:

3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire:

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

(informayia privind denumirea documentelor plezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din documentalia de atibuire ;i se

va consemna prin: prezenlst, neprezenlat, nu corcspunde (in cazul cdnd documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerinselor
de califcare))

7, Informa(ia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

va completa in cazul in care au
Rezumatul modifi cErilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare
(dupd caz)
Termen-limiti de depunere qi deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz) Nu

5, P0ni la termenul-limitd limitd (data 26.07.2022, ora 15:00), au depuse oferte 5 ofertanti:

Denumirea operato rilor economlcl IDNO Asociatii/administratorii
"Polisano Prim" SRL 1005600003425 Conform SIA RSAP
"Pharmony" SRL I 015600025 123 Conform SIA RSAP
"lmpulsProGroup" SRL 1007600001757 Conform SIA RSAP
"Sanmedico" SRL 1003602008154 Conform SIA RSAP
"Medec-Service" SRL 1005600050393 Conform SIA RSAP

Denumire document
Denumirea ooeratorului economic

SRL "Polisano
Prim"

SRL
"Pharmonv"

SRL "Impuls
ProGroup"

SRL
"Sanmedico"

SC MEDEC.
Service SRL

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

Specificatia de pret prezenlal prezental prezenlat prezenlqt prezenrqr

Spec ificatii tehn ice prezenQI pfezenral prezentol prezental prezennl
GranIia pentru ofertd prezenral prezentaI Drezental

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

DUAE prezenlqt prezenrat Drezental prezentat prezental
Declara,tie privind valabilitatea
ofertei

prezentqt prezenlat prezentql prezental prezentat

Certificat privind lipsa / existenta
restantelor fald de bugetul public
national

prezenlat prezentqt prezental prezenlal ptezentat

Extras din registrul de stat al
persoanelor iuridice

prezentqt prezentar prezentqt prezenlqt prezentar

Nr.
lot Denumirea lotului Denumirea operatorului

economic
Preful ofertei
(fdrb TVA)x

Cantitate
9i UM

Corespunderea cu
cerintele de
calificare

Corespunderea cu
specificatiile

tehnice

1

Teste pentru
misurarea nivelului
de glicemie in
sAnge

"Polisano Prim" SRL 290000,00
r 00000/

buc

+ +

"Pharmony" SRL 289900,00 + +

"lmpulsProGroup" SRL 320000,00 + +

"Sanmedico" SRL I65000,00 + +



* In cazul utilizdrii licila1iei electronice se va indica preyul ofertei (lnformalia privind "Corespunderea cu cerinlele de
caliJicare" ;i "Corespunderea cu specifculiile tehnice" , se 1)a consemna prin: ,,+ " in cazul corespunderii $i prin ,,-" tn cazul
necoresDunderii)

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

Data solicitdrii Operatorul economic Informatia solicitattr Rezumatul r6spunsului operatorului economic

9. Ofertan{ii respin;i/descalifica{i:

Denqmirea operatorului economic Motivul respin gerii/descalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot M
Pentru mai multe loturi cumulate tr
Pentru toate loturile tr
AIte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [lndicayi]
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11, Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scdzut M
Costul cel mai scAzut tr
Cel mai bun raport calitate-pretr .
Cel mai bun raport calitate-cost tr

(in cazul in care ln cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se ror indica
toate criteriile de alribuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-prel
sau cel mai bun raport calitate-cost)

in cazul tn care o brtele au reevaluate r

14. in urma examiniri, evaludrii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Anularea procedurii de achizilie publicd:
In temeiul art.

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic I Total

Denumire factorul I Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

Motivul reevalulrii ofertelor

Atribuirea contractului de achizi acordului-cadru:

Teste pentru mdsurarea nivelului de
SRL "Pharmony" 289900,00 3 I 3 100,00

Argumentare:



15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii:
Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere

"Polisano Prim" SRL 04.08.2022 e-mail
"Pharmony" SRL Q4.08.2022 e-mail
"lmpulsProGroup" SRL 04.08.2022 e-mail
"Sanmedico" SRL 04.08,2022 e-mail
"Medec-Service" SRL 04.08,2022 e-mail
(lnfornarea operqtorilor economici implicali in procedura de qtribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziyii se
realizeazd in conformilate cu prevederile art. 3 1 al Legii nr. I 3 I din 3 iulie 2 01 5 privind achizi\iile publice)

(Seleclali termenul de atteptare respectat. Cqlcularea lermenelor preydzute de Legea nr. I 3 I din 3 iul ie 201 5 privind achiziliile
publice, inclusiv q termenelor de a;teptqre, se efectueqzd in conformitqte cu prevederile TITLULUI IIt Capitolul I (Calcularea
Termenului) al Codului Ciyil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizitie / acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului economic

intrepri
nderea

Numtrrul $i data
contractului

Cod
cPv

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al
contractuluifnrd TVA inclusiY

TVA

"Pharmony" SRL
Cu

capital
autohton

Nr. 42 din 19.08.2022 33r 4000
0-3 289900,00 313100,00 31.12.2022

18. Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datl se completeazi doar in
cazul in care la procedura de achizi{ie publicl au fost aplicate criterii de durabilitate;i s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost anlicate criterii Dentru achizitii oublice durabile (achizitii verzi)? (DA/NU)
Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor
Dentru car€ au fost aDlicate crit€rii de durabilitate (lei MD): (indicqli sunq cu TI/A)

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

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

Prelul cel mai scdzut D

Costul cel mai scdzut a
Cel mai bun raport cqlitate-prel a
Cel mai bun raoort cqlitate-cost u

Prin prezento dare de seomd, grupul de lucru dechrii cd termenul de a$teptarc pentru inclrcierca
contractului/controclelor indicote afost respectot (evepnnd cazurile prevdzute de aft. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizi(iile publice), precum qi cd in cazul depunerii contestaliilor qi/sau recep(iondrii rupoa elor
de monitorizare, cestea aufost examinate qi solu(ionate,

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru penbu achizilii conrtrmd corectitudinea desfilsurdrii procedurii de
achizilie, fiqt penlru care poaftd riispundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizitii:

Tatiaa BICIC
)

L.$.

16. Termenul de agteptare penlru incheierea contractului:

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

V 6 zile in cazul transmiterii comunic[rii orin
mijloace electronice 5i/sau fax
! 11 zile in cazul netransmiterii comunicirii prin
miiloace electronice si/sau fax

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este egal6
sau mai mare decit pragurile prevezute la art. 2 alin. (3) al
Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice

! l1 zile in cazul transmiterii comunicirii prin
miiloace electronice si/sau fax
! l6 zile in cazul netransmiterii comunicdrii orin
miiloace electronice si/sau fax

i-l'vfrs{'d.".1







DARE DE SEAMA

de anulare a procedurii de atribuire

Nr. ocds-b3wdp 1 -MD -1658234120390

Date cu privire la autoritatea contractanti:

tr

din 22.08.2022
1.

Denumirea autoritfltii contractante Primdria comunei Cocieri
Localitate s.Cocieri
IDNO 1007601007790
Adresa s.Cocieri, rl.Dubdsari, str.Renagterii nr. 68
NumIr de telefon 0248-52-244
Numir de fax 0248-52-238
E-mail oficial ap lc oc ieri (E gmai l. c om
Adresa de internet http ://cocieri.comuna.md/
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-
mail)

Godorozea N atalia, 0681 427 7 6, nataliagodorozea@mail.ru

) Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificdri privind documenta(ia de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate nCererea ofertelor de preturi
Procedura de achizifie repetati (dupd caz) Nr: ocds-b3wdp 1-MD- 1 65 65040123 62
Tipul obiectului contractului de achizitie Lucriri n
0biectul achizifiei Lucrari de reconstructie a casei de cultura situate in c. Cocieri.

s. Cocieri, str. Renasterii, 69 (Amenaiarea teritoriului) Reoetat
Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
proc e duri dec at li c itati a desch is d)

Legea nr.13 1 din 03.07.2015, art.57

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p or t al u lu i guv e r n am e n tol www. mte n d e r. gov. md )

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- I 65 823 4 120390
Link-ul:
https ://achi zitii.mdh o I public/tende r l2I 0 6029 I I
Data public Frr ii: 19 .07 .2022

Platforma de achizi{ii publice utilizatl r achizitii.md;

Procedura a fost inclusi in planul de achizifii
publice a autorit5{ii contractante

lDa
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
https ://achi zitii.mdl rc I public/eplan/21 0 6029 | I

Anunf de intenfie publicat in BAP (dupd cazl Data:Nu a fost publicat
Link-ul:

Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

Nu se aplici

Sursa de finan{are nBuget local
Valoarea estimati (ei, fdrd TVA) 730000.00

Data solicitirii clarificirilor 1. 19.07.2022
2. 20.07.2022, 20.07.2022
3. 21.07.2022

Denumirea oDeratorului economic
Expunerea succint[ a solicitirii de clarificare 1. Care este motivul, cd se petrece repetat

procedura
2. OE, ne-a atenlionat cd a fost solicitatd eronat

garanlia pentru ofert6. Au fost solicitate datele
bancare, pentru a transfera garanlia pentru
ofertd pe contul AC

3. OE a solicitat clarifrcare la una din poziliile din
lista cu cantitdtile de lucriri



Expunerea succinti a rispunsului

Data transmiterii

1. Procedura a fost anulatd, din motiv cd in caier
de sarcini au fost comise erori

2. Eroarea a fost corectatd. AC a menfionat cd
garanlia pentru ofert6 a fost solicitatd sub formd
de scrisoare de garanlie bancard

3. AC a invitat OE la amplasamenful lucrdrii,
pentru a afla mai multi informatie. utild la
elaborarea ofertei

1. 19.07.2022
2. 20.07.2022,2t.07.2022
3. 21.07.2022

ModificIri operate in documenta(ia de atribuire:

PflnI la termenul-limitn (08 august 2022, ora 10:00), au depus oferta I ofertant:

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

Denumirea o torului economic
Operator economic n

Documentele ce constituie oferta
va consmna prin: prezental nu core

Rezumatul modifi c[rilor In invitalia de participare ;i DUAE, din neatenlie, a fost
solicitat gregit procentul garanfiei bancare. Gregeala a
fost corectatS, iar documentele eronate au fost inlocuite
cu cele corectate.

Publicate in BAP/altemiiloacelor de informare 20.07.2022
Termen-limiti de depunere gi deschidere a
ofertelor prelungit

08.08.2022

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

l. PzuM INTER CONSTRUCT SRL t017600027419 Basiul Stefan

Denumire document PRIM INTER
CONSTRUCT

SRL

Operator economic n

lnanclara

Garanlia pentru ofertl

Documente de calificare
Se va consmna orin:

Cerere de participare

Declaratie privind
valabilitatea ofertei

Grafic de executare a
lucrdrilor

Declaralie privind experienla
similard

Declaralie privind lista
principalelor lucriri executate
in ultimul an de activitate

Declaralie privind dotdrile
specifice, utilajul gi

echipamentul necesar pen-tru
inirea coresounzltoare a



/ contractului

Dec laraJie. privind personalul
de specialitate propus pentru
lmplementarea contractului

prezental

Avizul Inspecgiei de Stat in
Construclii

prezentat

Extras din Registrul de Stat
al persoanelor juridice

prczentat

Termenul de garanfie a
lucrdrilor

prezentat

S itualiile financiare pentru
anul 2021

prezentat

Certifi cat privind lipsa

llatoriilor 
fa!6 de BpN

prezentat

(Informafia privind denumirea documentelor prezenlate se va indica tn conformitate cu cerinlele din documentalia de atribuire si se va'"2';:;il:;f'*: prezentat' neprczentat' nu corespunde rn ro'ii ,ini'i"rJ**r*t 
"nr, purrniii,' iiiiir' ,orrrprrarcerintetor de

1 rnforma{ia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

8' 
" 
u . 

"*"il,'J,l 
:il r,?l?::: ::: : :::Y:,t:{ : i I :: " I,T.u.:u u n o r d ate p rivi n d .o "";;;;;cu cerin{ele srabilite in documentafia de atribuire (in"r;sin j;;";J;ilil,'"'i#ffii:scizut) s-a solicitat:

Ofertanfii respinqi/descalifi ca(i :

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile I

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Denumirea
Iotului

Denumirea
operatorului

economic

Prefut ofertei
(fdre rva;x

Cantitate qi
u:*:"-9"

Corespunderea
cu cerinfele de

Calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehniceLucrari de
reconstructie acasei de
cultura situate
in c. Cocieri, s.
Cocieri, str.
Renasterii, 69
(Amenajarea
teritoriului)

PRIM INTER
CONSTRUCT SRL

693776.49 I lot

Data
solicitirii

Operatorul economic Informafia solicitati a"r. *irsn u ns ut ui o ne"ato"ul ui
09.08.2022 PRIM INTER

CONSTRUCT SRL
Jusrlrlcarea prefului Ia
pozilia nr.1 I din lista cu
cdntitdtile de lucrdri

rrrn scnsoarea nr.l din 19.09.2022.
OE a prezentat justificarea prefului

Denumirea o
PRIM INTER CONSTRTET SET ln urma examindrii rdspunsului tilAit -ail 

parterr
operatorului.economic, grupul de lucru a depistat cd inlista cu cantitafile de luiraii a fost comisa o'abatere sianume indicarea incorectf, a Simbolului norme ,i ,o'A

ceea ce duce la elaborarea neconformd a ofertei
Modalitatea de evaluare a ofertelor:



12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi: Nu se aplici

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

Denumire factorul I Ponderea

Prelul cel mai scdzut r

13. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplicl
Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile operate

14. in urma examiniri, evaluirii gi compardrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire
s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd: Nu se aplici

Anularea procedurii de achizi{ie publici:

in temeiul art.7l alin. (1) lit d).
Argumentare: Av6nd in vedere eroarea depistati in urma examindrii ofertei qi anume indicarea
incorectd a Simbolului norme si cod resurse, ceea ce a dus la elaborarea eronatd a ofertei qi
consecinfele ce pot trage dupd sine efectuarea necorespunzdtoare a lucrdrii, grupul de lucru propune
anularea procedurii de achizilie, perfectarea devizului la specialistul licenliat qi inilierea unei noi
proceduri de achizilie publicd, conform prevederilor legale.

Jindnd cont cd oferta a devenit neconforml din cauza eroarii depistate, grupul de lucru nu va retine
gar antia b anc ar d, s o l i c itatd in do cument atia de atribuire.

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economrc

Cantitate qi
unitate de
mIsurI

Fre{ul unitar
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(IErn TVA)

Preful total
(inclusiv TVA)

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

Denumirga,operatorului
economlc

Data tranSmiterii Modalitatea de transmitere

PRIM INTER CONSTRUCT SRL 22.08.2022 e -ma il s t e o anb as iul @.mail.ru

16, Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimat[ a contractului este
mai micd dec6t pragurile prev[zute la art. 2 alin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

J 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau faxr
I1l zile in cazul netransmiterii comunicdrii orin
miiloace electronice si/sau faxn

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este
egal6 sau mai mare dec6t pragurile prevdzute la art.2

n 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau faxn

alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizifiile publice

J 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau faxn

17. Contractul de achizitie incheiat:

Denumirea
operatorulur

eCOnOmlC ,

Intreprtn
deiea:,

Cu
, capital
,autohton

Nirminil
.;i,data

contractului
Cod CPV

Valoaiea,contiaCtului ..Termen,.
. dd: 

,

valabilitat
eal

contractul
.ul

mJri+l,,
;i; -' 

.i-:ai :

j'r. ,1,. 'i



Informafia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi)

(DA/NU)

iiiii

(indicalisuma cu TVA)

Codul CPV al lotuluVloturilor pentru care au fost aplicate cfiteiii
de'durabilitate: ',- : ,

., .- --- ----------: .'.,,... ,... . i:..t

Prelul cel mai scdzut n

Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raport calitate-pretr a

Cel mai bun raport calitate-cost a

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice )t precum Ei cd tn cazul depunerii contestaliilor qi/sau
recep(iondrii rapoartelor de monitoriute, aceastea aufost exuminute qi solu(ionate.

Prin prezenta dare de seamd, grapul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de achixilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

QtIume, Prenume)

tuffir:ffii



DARE DE SEAMA
de atribuire a eontraetului de achiziții publice X de încheiere a acordului-cadru □

de anulare a procedurii de atribuire □

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Nr. 66 din 17 august 2022

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 achizitii.dglca(a>cmc.md
Adresa de internet www.dglca.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail)

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

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

Bunuri Servicii X Lucrări □

Obiectul achiziției Servicii de capturare și transportare, sterilizare, 
vaccinare, deparazitare internă și externă, și 
microcipare a câinilor fără stăpân din num. Chișinău

Cod CPV 85200000-1
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 wmi-, nitender. gov. md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1657891267853
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp 1 -MD-
1657891267853
Data publicării: 15.07.2022

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; nBuget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: [Indicați]

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2 400 000,00

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

http://www.dglca.md
mailto:ii.dglca@cmc.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp
http://dglca.md/documente-strategice/planul-de-achizitii-al-directiei-generale-locativ-comunale-si-amenajare-pentru-anul-2022-2/


Expunerea succintă a solicitării de clarificare
Expunerea succintă a răspunsului

Data transmiterii

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării]

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

[Indicați numărul de zile]

5. Până Ia termenul-limită (data 05.08.2022, ora 11:00), au depuse următoarele oferte:

Nr. Denumirea operatorului 
economic IDNO Asociații/ 

administratorii

1. „Golovin Mihail” ÎI 1022600006003 Golovin Mihail
2. „Alex-Vet” SRL 1019600045215 Russu Alexandr
3. „Fundația LAIKA” 1012620005339 Diana Manoli

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

„G
ol

ov
in

 
M

ih
ai

l” 
ÎI

„A
le

x-
V

et
”

SR
L

„F
un

da
ția

 
LA

IK
A

”

Formularul DUAE prezentat prezentat prezentat

Specificația de preț prezentat prezentat prezentat

Specificația tehnică prezentat prezentat prezentat
Scrisoare de garanție bancară, 
emisă de o bancă comercială - 1 % 
din prețul ofertei propuse

prezentat prezentat prezentat

Dovada înregistrării persoanei 
juridice
Certificat/decizie de înregistrare a 
întreprinderii/extras din Registrul de 
Stat al persoanelor juridice

Prezentat prezentat prezentat

Ultimul raport financiar Prezentat prezentat prezentat
Certificat de atribuire a contului 
bancar Prezentat prezentat prezentat

Certificat de efectuare sistematică a 
plății impozitelor, contribuțiilor Prezentat prezentat prezentat

Dovada deținerii cabinetului 
veterinar prezentat prezentat

2



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))

(participanții la loturile 4; 5; 6; 7)
Autorizație veterinară pentru clinică 
(cabinet, etc.) veterinară

(participanții la loturile 4; 5; 6; 7)

prezentat prezentat

Dovada deținerii personalului 
necesar executării contractului

(participanții la loturile 4; 5; 6; 7)
prezentat

prezentat

Lista subcontractanților și 
partea/părțile din contract care sunt 
îndeplinite de aceștia

prezentat prezentat prezentat

Informații privind asocierea prezentat prezentat prezentat
Alte cerințe obligatorii

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

Servicii de capturare și 
transportare a câinilor 
fără stăpân din mun.
Chișinău
Servicii de capturare și 
transportare a câinilor 
fără stăpân din mun.
Chișinău

„Golovin Mihail” ÎI 264 000,00 300 + +
„Golovin Mihail” ÎI 264 000,00 300 + +

Servicii de capturare și 
transportare a câinilor 
fără stăpân din mun.
Chișinău

„Golovin Mihail” ÎI 264 000,00 300 + +
Servicii de sterilizare, 
vaccinare, deparazitare 
internă și externă, și 
înregistrare (microcipare) 
a câinilor fără stăpân din 
mun. Chișinău

„Alex-Vet” SRL 330 000,00 300 + +
Servicii de sterilizare, 
vaccinare, deparazitare 
internă și externă, și 
înregistrare (microcipare) 
a câinilor fără stăpân din 
mun. Chișinău

Fundația „LAIKA” 327 000,00 300 + +
„Alex-Vet” SRL 330 000,00 300

Servicii de sterilizare, 
vaccinare, deparazitare 
internă și externă, și 
înregistrare (microcipare) 
a câinilor fără stăpân din 
mun. Chișinău

„Alex-Vet” SRL 330 000,00 300 + +
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* 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: ,, + ” in cazul corespunderii și prin ,, - " in cazul necorespunderii)

Servicii de capturare, 
transportare, sterilizare, 
vaccinare, d e pa razi ta re 
internă și externă, și 
înregistrare (tnicrocipare) 
a câinilor Iară stăpân din 
mun. Chisinău

----------------------------------- 2__________________________________

„Alex-Vet” SRL 600 000,00 300 + +

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

Data 
solicitării

Operatorul economic Informația solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic

9. Ofrtanții respinși/descalificați: 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 n

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

Buc.

Prețul 
unitar 
(fără 
TVA)

Prețul 
total 
(fără 
TVA)

Prețul 
total 

(inclusiv
TVA)

Servicii de capturare și transportare a 
câinilor fără stăpân din mun. Chișinău

„Golovin
Mihail” ÎI

900 880,00 880,00 792 000,00

Servicii de sterilizare, vaccinare, 
deparazitare internă și externă, și 
înregistrare (microcipare) a câinilor fără 
stăpân din mun. Chișinău

Fundația 
„LAIKA”

300 1 090,00 1 090,00 327 000,00

Servicii de sterilizare, vaccinare, 
deparazitare internă și externă, și 
înregistrare (microcipare) a câinilor fără 
stăpân din mun. Chișinău „Alex-Vet” 

SRL

600 1 100,00 1 100,00 330 000,00

Servicii de capturare, transportare, 
sterilizare, vaccinare, deparazitare internă 
și externă, și înregistrare (microcipare) a 
câinilor fără stăpân din mun. Chișinău

300 2 000,00 2 400,00 720 000,00

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

„Golovin Mihail” îl 10/08/2022 startofeta(a)smail.com
Fundația „LAIKA” 10/08/2022 russualKtvsmail.com

„Alex-Vet” SRL 10/08/2022 fundația. laikaftvsmail. 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 □
□ 1 1 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

□ 1 1 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □
□ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □
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(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate 
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii 
Moldova).

17. Contractul de 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

„Golovin
Mihail” ÎI

Cu capital 
autohton

45-CA/22
17.08.2022 85200000-1 792 000,00 792 000,00 31.12.2022

Fundația 
„LAIKA”

Capital 
moldo- 
german

46-CA/22

17.08.2022
85200000-1 327 000,00 327 000,00 31.12.2022

„Alex-Vet” 
SRL

Cu capital 
autohton

43-CA/22

17.08.2022
85200000-1 1 260 000,00 1 512 000,00 31.12.2022

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

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

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

-

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

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru 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.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii
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DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 21052559 din 19.08.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Direcția educație, tineret și sport sec. Ciocana 
Localitate Mun. Chișinău,  
IDNO 1007601009565 
Adresa str. Alecu Russo 57 
Număr de telefon 022 499 661 
Număr de fax 022 499 661 
E-mail oficial detsciocanaachiziti@mail.ru 
Adresa de internet http://detsciocana.educ.md/ 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Braga I./Chirița A. 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

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

Obiectul achiziției Lucrări de reparații  la IET nr.184; nr.188; 
nr.211; nr.212; nr.225; Școala Primară nr. 
82; nr.83; nr.95; LT P. Zadnipru 
subordonate DETS sectorul Ciocana. 

Cod CPV 45400000-1 
Valoarea estimată a achiziției  1 980 000 MDL 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: 21052559 
Link: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21052559/ 

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

 

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

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

Nu □    Da □ 

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

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

31.03.2022 

Denumirea operatorului economic SRL ,,Tehnosimplex” 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr:63 
Data: 07.04.2022 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 611 226,37 
Inclusiv TVA: 733 471,64 

Termen de valabilitate 31.12.2022 

http://www.mtender.gov.md/
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Termen de execuție conform graficului 

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

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

Temeiul juridic art. 76, alin.7, pct.2, lit.a,b și c al Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice 

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

Nu se aplică 

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

Nu  

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor) 
 
Contractul nr.63 din 07.04.2022 
Obiectul achiziției Valoare fără 

TVA 
Valoarea cu 
TVA 

Valoarea după 
modificare fără 
TVA 

Valoarea după 
modificare cu 
TVA 

Lucrari de reparatie in 
cadrul IET 211 din str. 
I.Vieru 3 

 
159 357,42 191 228,90 

 164 431,00 197 318,20 

Lucrari de reparatie la 
Scoala nr.82, din str. M. 
Dragan 8/2 

 
223 413,42 268 096,10 

      
      246 193,77 

295 432,52 

 

VI. Descrierea circumstanelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
        Cazuri specifice de majorare a contractelor: în timpul desfășurării lucrărilor au fost depistate lucrări 
neprevazute, (anexat la devizele de cheltuieli Forma 3/5/7- Procese- verbale din data de 12.08.2022 și 
17.08.2022 inclusiv și poze). În conformitatea cu art. 76, alin.7, pct.2, lit.a,b și c al Legii nr. 131/2015 
privind achizițiile publice contractele de achiziţii publice pot fi modificate, fără organizarea unei noi 
proceduri de achiziție publică, în următoarele situaţii: 
      2) atunci cînd sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: 

a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o autoritate contractantă care 
acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă; 

b) modificarea nu afectează natura generală a contractului; 
c) creşterea preţului nu depăşeşte 15% din valoarea contractului de achiziţii publice/acordului-

cadru iniţial; 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.14-ab din 
01.04.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind Majorarea Valori Contractului 

Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor (după 
caz) 
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Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Fără TVA Inclusiv TVA 

,,Tehnosimplex” SRL 64 19.08.2022 + 27 853,93 
lei 

+ 33 425,72 
lei 

Conducătorul grupului de lucru: 

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



1 
 

    

DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr. 3  din 22.08.2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Centrul Național de Expertize Judiciare 
Localitate Chișinău 
IDNO 1006601003636 
Adresa mun.Chișinău, str. Maria Cebotari, 2 
Număr de telefon 022 23-84-22 
Număr de fax 022 23-84-22 
E-mail oficial  cnej@justice.gov.md 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Stratan R 

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 Echipamente de laborator, optice şi de precizie 
Cod CPV 38000000-5 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în 
cazul aplicării altor proceduri decât 
licitația deschisă) 

 

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

Nr: 21060310 
Link-ul:  ocds-b3wdp1-MD-1658253186278 
 
Data publicării: 19.07.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată  achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 
Procedura a fost inclusă în planul de 
achiziții publice a autorității 
contractante 

Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://cnej.gov.md/sites/default/files/plan_de_achizitii_2022_modificat_iunie.pdf 

Anunț de intenție publicat în BAP 
(după caz) 

Data: 25.06.2022 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_50_3.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  
(după caz) 

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

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

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658253186278
https://cnej.gov.md/sites/default/files/plan_de_achizitii_2022_modificat_iunie.pdf
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Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1800000,00 MDL 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 03.08.2022, ora_09:00_), a depus oferta  1  ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. “LOKMERA” SRL 1007600011105 Iasîbaș Nicolai 
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de 

către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Operator 
economic 1 

Operator 
economic 2 

Operator 
economic 3 

Operator 
economic n 

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

Propunerea tehnică prezentat    
Propunerea financiară prezentat    
DUAE prezentat    
Declarație 
privind valabilitatea 
ofertei 

prezentat    

Cerere de participare prezentat 
 

   

Garanția pentru ofertă 
 

prezentat    

    
Documente de calificare 

 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 
Dovada înregistrării 
persoanei juridice 

prezentat    

Îndeplinirea 
obligaţiilor de plată a 

prezentat    



3 
 

impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor de 
asigurări sociale 
Operator economic 
înregistrat în lista 
producătorilor EEE 
   

prezentat    

Autorizație de la 
producătorul bunului 
oferit 

prezentat    

Demonstrarea 
conformității 
bunurilor ofertate 

prezentat    

Demonstrarea 
abilităților tehnice de 
deservire a bunurilor 
oferite, pentru 
perioada de garanție 

prezentat    

Demonstrarea 
abilităților tehnice ale 
specialistului care se 
va ocupa de instalarea 
si ajustarea utilajului 

prezentat    

Declarația de 
conformitate CE 
și/sau Certificat de la 
producător ISO 9001 

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 “LOKMERA” SRL 1799995,00 1 buc. + + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
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10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

(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) 

Upgrade pentru gaz 
cromatograf Agilent 
7890B cu set de 
accesorii 

“LOKMERA” SRL 1 bucata 1799995,00 1799995,00 2159994,00 
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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  

“LOKMERA” SRL 12.08.2022 SIA RSAP si  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 

Întreprinde
rea: 

 

Numărul 
și data 

contractului 
Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractului
/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv 

TVA 

“LOKMERA” 
SRL 

Cu capital 
autohton 22 22.08.2022 38000000-5 1799995,00 2159994,00 31.12.2022 

 

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

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 



6 
 

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:    
 
 
      Piotr Petcovici _(supleant)_                                                                                 ______________________ 

(Nume, Prenume)                                                                                    (Semnătura) 
 

                                                                                                                               L.Ș. 
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model-tip

DARE DE SEAMĂ

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

Nr.1 din .23.08.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Liceul Teoretic Tvardiţa
Localitate or.Tvardiţa
IDNO 1013620012598
Adresa or.Tvardiţa, str. Frunze.6
Număr de telefon 029162245
Număr de fax 029162245
E-mail oficial tltvardita@gmail.com
Adresa de internet -
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-
mail)

Pascalova D.P.

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate █Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă □Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după
caz)

Nr:

Tipul obiectului contractului de
achiziție/acordului-cadru

Bunuri █ Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziției alimentare pe perioada septembrie 2022- decembrie 2022
Cod CPV 15800000-6
Expunerea motivului/temeiului
privind alegerea procedurii de
atribuire (în cazul aplicării altor
proceduri decât licitația deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica
din cadrul portalului guvernamental
www.mtender.gov.md)

Nr: 21061139
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1659627476306
Data publicării: 04.08.2022

Platforma de achiziții publice
utilizată

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

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

█ Da □ Nu
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
http://lttvardita.educ.md/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd-
%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%ba-
%d0%bd%d0%b0-2022-%d0%b3/

Anunț de intenție publicat în BAP
(după caz)

Data:
Link-ul:

Tehnici și instrumente specifice de
atribuire
(după caz)

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 133155,45

mailto:tltvardita@gmail.com
http://www.mtender.gov.md)/
http://lttvardita.educ.md/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd-
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării]

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

[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 27.12.2021, ora13:00), au depus oferta 6ofertanți:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/
administratorii

1. FPC "Serviabil" SRL 1003600030995 Angheluta Gheorghe
2. SRL BAGUETTE 1014600037741 Svetlana Curdova
3. SRL FABRICA OLOI PAK 1003611002499 Maria Acbas
4. SRL Slavena-Lux 1002600003240 Alexandru Smirnov
5. IUGinterTRANS SA 1003610000214 Ivan Patloja

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

FPC
"Serviabil"

SRL

SRL
BAGUETTE

SRL
FABRICA
OLOI PAK

SRL
Slavena-

Lux

IUGinterTRANS
SA

Propunereafinanciară prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
Garanția pentru ofertă
(după caz)
Oferta prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
Informații generale
despre ofertant

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat/Deciziede
inregistrare a
intreprinderii/Extras din
Registrul de Stat al
persoanelor juridice

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat de
conformitate

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Pasaport sanitar
veterinar de transport

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Pasaport sanitar
veterinar de intreprinere

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Raportul prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
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financiar(ultimul raport)
Certificat de atribuire a
contului bancar

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat de  efectuare
sistematica a platii
impozitelor,contributiilo
r eliberat de
Inspectoratului Fiscal

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat de calitate prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
Autorizare intreprinedii prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
Autorizare de transport prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat
F2 prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Prețul ofertei
(fără TVA)*

Cantitate și
unitate de

măsură

Corespunderea
cu cerințele de

calificare

Corespunderea
cu specificațiile

tehnice
Lot 1 FPC "Serviabil" SRL 48 870,37 + + +

SRL BAGUETTE 52 357,28
SRL FABRICA OLOI
PAK

54 062,96 + + +

Lot 2 SRL Slavena-Lux 84 414,02 + + +
SRL BAGUETTE 100 143,76 + + +

Lot 3 IUGinterTRANS SA 12 584,92 + + +

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

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

Data
solicitării

Operatorul economic Informația solicitată Rezmatul răspunsului operatorului
economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:
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Preţul cel mai scăzut  █
Costul cel mai scăzut  □
Cel mai bun raport calitate-preţ □
Cel mai bun raport calitate-cost □

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate și
unitate de

măsură

Prețul unitar
(fără TVA)

Prețul total
(fără TVA)

Prețul total
 (inclusiv TVA)

Lot 1 FPC"Serviabil" SRL Conform oferta - 48870,37 52780,00
Lot 2 SRL Slavena-Lux Conform oferta - 84414,02 100693,90
Lot 3 IUGinterTRANS SA Conform oferta - 12584,92 14311,60

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

[se specificăSIA RSAP, e-mail, fax,
poștă, etc]
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(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Întreprin
derea:

Cu
capital

autohton/
Cu

capital
mixt/asoc

iere/
Cu

capital
străin

Numărul
și data

contractului/acord
ului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

cadru
fără TVA inclusiv

TVA

FPC"Serviabil
" SRL

29 22.08.2022 15800000-6 48870,37 52780,00 31.12.2022

SRL Slavena-
Lux

30 22.08.2022 15800000-6 84414,02 100693,90 31.12.2022

IUGinterTRA
NS SA

31 22.08.2022 15800000-6 12584,92 14311,60 31.12.2022

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

Au fostaplicatecriteriipentru achiziții publice durabile (achiziții
verzi)? (DA/NU) ___________

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

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

Criteriul de atribuirepentrulotul/loturilepentru care au
fostaplicatecriterii de durabilitate:

Preţul cel mai scăzut  □

Costul cel mai scăzut  □

Cel mai bun raport calitate-preţ □

Cel mai bun raport calitate-cost □

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

______________________________________                     ____________________
           (Nume, Prenume)                   (Semnătura)

            L.Ș.



DARE DE SEAMA

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

., -41:11//{/ di,, --/ /, o1 zozz

rt in documen ia de tribuire

ofert

1. Date cu Ia autoritatea contractantl
Denumirea autoritltii contractante IP Compania,,Teleradio-Moldova"
Localitate mun. Chisinlu
IDNO I 004600050558
Adresa str. Miorita I

Numir de telefon 022721047
NumIr de fax 022723352
E-mail olicial trm@trm.md
Adresa de internet www.trm.rnd
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Sorocean Tatiana, 02240693 5, 068760600

tatiana. sorocean(Etrm. md
2. Date cu privire la procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate HLicitatie deschisd
Tipul obiectului contractului de achizi(ie/ acordului-
cadru

Bunuri fi Servicii r Lucrf,ri o

Obiectul achizi{iei Autoturisrne
Cod CPV

,l:1 |(X)0()0-ll

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
procecluri decdt licitasia deschisd)
Pr<rcedura de atribuire (se va indica din cadrul
p o r t a lulu i guv er n a m enl al www. mt ender. gov. m d)

Nr: elrdr:tr i lrd p l. : N{ D:]-(t5,1 i I T "1 z 5t1;i

Link-ul: hllps.;lllilc-nd-c,LgQ-y-.n:ldlt-c",ry1!:t-slQ-cql,::h-]"$rlp l:M D-:
1651 53117 8597'lta b,-contlact-not ice
Data publicdrii: 1 1 .07 .2022

Platforma de achizi{ii publice utilizatl flachizitii.md; o e-licitatie.md; r yptender.md

Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data: 05.07 .2022, B AP nr. 52
Link-ul:
lrttps :,//tender. gov. md/ro/system/fi les/ba p 120 1 4 lbap n r 52. pdf

Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
(duod caz)

nAcord-cadru osistern dinamic de achizilie ffiLicitalie
electronicd r:Catalos electronic

Sursa de finan{are flBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; rSurse
extcrne; [Alte surse: bug,ct propriu

Valoarea estimatl (lei, Jdrd TVA) I 700000,00

3. Clarificlri d documentatia de atribuire
Data solicitlrii clarificdrilor (' on/orn,\ I ;t ll,\.1 l'
Denumirea operatorului economic ('onfbt'rn,\1.4 lts/1 l'
Expunerea succinttr a solicitXrii de clarificare ('on/itrm,\1.1 ll,\l l'
Expunerea succintl a rtrspunsului ('onfbrru SIA l?SAP
Data transmiterii ('ttn/itt'n ,\1.1 ll,\.,1 l'

Rezumatul modificlrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare (dupd
caz)
Termen-limittr de depunere gi deschidere a ofertelor
prelrrngit (dupd caz)

)AnI la termenul-limitS (data 01.08.2022, ora l5:00), a depus ol'erta I ol-ertan
Nr. Denumirea operatorului

economic
IDNO Asocia(ii/

administratorii

1 DAAC-AUTOSPORT" SRL r004600024841 DAAC Autotest" SRL

4.



,,DAAC Auto" SRL
AAC Herrnes" S.A.

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

Scurt5 descriere a criteriilor de selectie
,,DAAC.AUTOSPORT'' SRL

Specificatii tehnice completatd in
conformitate cu Anexa nr. 22

- in original semnat electronic; da

Specificafii de pret completatd in
conformitate cu Anexa nr. 23 qi
lbrmarea costului de finanIare

Specifica[ia de pre] + formarea costului de finan{are in
leasing, detailat (formi liberd) - in original semnat
electronicl

da

Garanfia pentru ofertf, lolo - forrnularul
garanfiei bancare completatd in
conlbrmitate cu Anexa nr. 9

- in original, garantie bancarf, in original, emisd de o banc6
comercialf,;
sau

- Transfer pe contul IP Cornpania ,,Teleradio-
Moldova", Beneficiarul pldlii:lP Contpania
,, TeIeradio-Moldova "

Denuntirea Bdncii: BC,, Moldindconbank" SA
C odul fi sca L : I 00460005 0 5 5 8
Contul de decontare:
MD47 M100000000225 I 206328
Contul bancar. l/to LDMD2X306

'fermenul de valabilitate al garanfiei s[ lie valabil pe
perioada de valabilitate a of'ertei - 60 zile din ziua depunerii
ofertelor;

da

in original semnat electronic; daDocument unic de achizi!ii european

Cerere de participare completatf, in
conformitate cu Anexa nr. 7 da

Declarafie privind valabilitatea
ofertei completati in confbnnitate cu
Anexa nr. 8

- in original semnat electronic; da

conform art.20 alin.8. Legea nr. l3l c

electronice. cu aplicarea semnituri
actualizate pr

Acte solicitate prin DLjAE,
in 03.07.2015. privind achiziliile publice. ot'ertantul clasat pe pt
elcctronice) in termen de 3 zile. la solicitarea autoritf,tii contra(

n care va demonstra indeplinirea tuturor criteriilor de calificare

'imul loc va prezcnta iprin miiloacc
;tante. docuurenlele j ustificative
5i seleclie.

Dovada inregistr[rii juridice emis de organul abilitat - in original/copie semnat
electronic;

da

Certificat de atribuire al contului
bancar

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

da

Certificat de el'ectuare sistematicf, a
platii impozitelor, contribufiilor

eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certit'icatului
- conform cerinlelor Inspectoratului Fiscal al Republicii
Moldova). in original semnat electronic;

da

Situafie flnanciard raportul flnanciar in original/copie pentru ultimul an,
aprobat de cf,tre Direcfia Genelalf, pentru Statistic[ sau
insolite de recipisa de primire de cdtre Direcfia Generald
pentru Statisticd autentificat prin semn6tur[ electronicd

da

Declaraf ie privind lista principalelor
livrari/prestlri efectuate in uttimii 3

ani de activitate conipletat[ in
conlbrmitate cu Anexa nr. 12

in original semnat electronic; da

Declarafie privind confi rmarea
identitatii bcncficiarilor efectivi qi

neincadrarea acestora in situafia
condamnlrii pentru parliciparea la
activit[li ale r.rnei organizafii sau

grupf,ri crirninale, pentru corup{ie,
liauda si/sau :;pdlare de lrani.

Aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2()20,
cornpletatd in conformitnte cu F-ormularul - in original
semnat electronic;

*Se va prezenta in termcn de 5 zile de cf,tre operatorul
econorric desemnat ciqtig[tor.

da

Garanfia de bund execufie a
conh'actului
5%o din valoarea contractului inclusiv
TVA

Scrisoare de garantie errisd de o banca oomercial.l
sau
Transf'el la contul I. P. Compania ..Tcleradio-Moldova".
Beneficiarul pldlii. l. P. Corupania,,Teleradio-Moldova"
Denuntireo Bilncii. 8.C.,, Moldindconbank" SA
Codul fiscal: I 0046000505 58
Contul de decontare: MDI7 n'!L0000000022-t I 206328
Oontul bancar: l'fo LDAlD2X306

*Se va prezenta pdnii la semnarea contractttlui.

da

- in original semnat electronic;



Num[rul de inregistrare Numirrul de inregistrale din ,,Lista producatorilor" coulbrm
Regulamentului privind de;;eurile de cchipan.rente eleotrice da
i electronice

nformatia priyind corespunderea ol'ertelor cu ceri te:

Denumirea lotului Den umirea operatorului
economic

Pre{ul ofertei
(f[rillVA;*

Cantitate qi

unitate de
mtrsuri

Corespunderea
cu cerintele de

calificare

Corespunderea
cu specificatiile

tehnice

Autoturisme ,,DAAC-AUTOSPORT" SRL I 798002,00 6 buc. + +

8. Pentru elucidarea unor neclaritS{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerin(ele
stabilite in docume ia de atribuire (inclusiv iustificarea pre(ului anormal de scEzut) s-a solicitat

Data solicitlrii Operatorul economic Informa(ia solicitati Rezumatul rispunsului
operatorului economic

scrisoarea nr. 02-
141434 din
03.08.2022

,,DAAC-AUTOSPORT" SRL prezentarea numf,rului dc
inregistrale din,,Lista
produc[torilor" confbnn
RcgulamentulLri privind
deqeurile de echipamcnte
electrice gi electronice aprobat
prin I-1.G. nr.2l2 din
07.03.201 8

A prezentat documentele
solicitate.

9
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi clrii

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

11. Criteriul de atribuire aplicat:
Pretul cel mai scdzut I

12. in urma examintrrii, evalutrrii Ei comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

('lnformareq opelatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de

lucru pentru achizi{ii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I3I din 3 iulie
201 5 privind achiziliile publice)

14. Termenul de a;teptare pentru incheierea contractului:

(Selectali termerurl de asteptare respectat. Calcttlarea terntenelor prevdzute de Legea ttr. I 3 I din 3 iulie 20 I 5 privind achiziliile ptrblice,
incl.usiv a tern'tenelor de a;teptare, se efectueazd in conforntitate cu prevederile 7'ITLLlLUI IV Cctpitolul l(Colcttltrrea'l'ernterutltti) al
Codului Civil aL Repttblicii Moldova),

15. Contractul de achiziliel acordul-cadru incheiat:

le solicita

Atribuirea contractu ui de achizitie publicd/acor, Cului-cadru
Denumirea

lotului
Denumirea

operatorului economic
Cantitate ;i
unitate de
mIsurI

Pre(ul unitar
(fIrn TVA)

Pre(ul total
(fIrI TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

Autoturisme ,,DAAC-AUTOSPORI"' SRL 6 buc. 299667,00 299661.00 1798002,00

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

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

,,DAAC-A UTOSI'ORT" SR L tr.08.2022 SIA RSAP, e-mail,po;td

in cazul in care valoarea estitnatd a contractului este mai It-ticd

decit pragurile prevf,zute laafi.2 alin. (3) al Legii nr. l3l din 3

iulie 20i5 privind achiziliile publice

Z 6 zile in cazul transmiterii conrunicf,rii prin miiloace
electronice gi/sau fax n
tr I I zile in cazul netranstniterii contunicdrii prin rri.iloace
clcctronice 5i/sau 1ax o

in cazul in care valoarea estimatd a contractului este cgald sau

nrai nrare decdt pragurile prevdzutc la arl.2 alin. (3) al l-egii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice

E I I zilc in oazul transmiterii oonrunic.lrii prin rniiloace
electronice $i/sau fhx n

n l6 zile in cazul netransmiterii comunicf,rii prin mijloace
electronice gi/sau fax o

'fernren de
valabilitatc al

contractul ui/ucord ul
u i-cad ru

Numtrrul
qi data

contractului/ acordului-
cadru inclusiv TVA

31.t2.2022

I I.G. nr. 212 din 07

Denumirea
operatorului

economic

Inrrorrri nrloror r Cod CPV
Valoarea contractului

Cu capital firl TVA

,,DAAC-
AUTOiJPORT''
SRL

AUTOI-I1'ON 196 23.08.2022 .\.i I (x)()(x)-ii I 798002,00 I 798002.00



16. Informafia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd
doar in cazul ln care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate Si
s-a tncheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate):

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru tnclteierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptfrnd cazurile prevdzute de art, 32 alin, (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achizi1iile pablice ), precum gi cd tn cazul depunerii contestaliilor Ei/sau
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, acestea aufost examinate Ei solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizi(ii conJirmd corectitudinea desfdqurdrii procedurii
de achizi{ie, fapt pentru care poartd prevederilor legale in vigoare,

Preqedintele grupului de lucru
i,3Trr.n*ro

Galina BLANARU

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

nu

Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a lotuluilloturilor
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): (indicali suma cu TVA)

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

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

Prelul cel mai scdzut a
Cosnrl cel mai ,\cdzut o
Cel mai bun rapr,trl calitate-prel a
Cel mai bun raport calitate-cost a

,ff'i:t*s*'"#"r*
Trzf,X

..t* * .



DARE DE SЕАМД

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

х,. 19 ai" l'3.W.аЮ2r-

ia Nationalб tru sбnйtate publicй
muп. Chigin5u
l0l860l00002l
str. Gh, Asachi пr. 67А
022)5745l9

achizitii
www.ansp.md
Сhiреr Natalia

lSa

Dепчmirеа autoritifii contractante

Nчmйr de telefon
Nчmir de fax

Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumq-tеЬfоцZ

2, Date сч privire la рrосеdurа de atribuire:
Tipul procedurii de аtriЬuirе aplicate псеrеrеа оfеrtеlоr de рrе{чri пLicita{ie deschi

пАltеlе: [Iпdicatil
Рrосеdчrа de achizitie Tepetatй (duрd сО Nr:
Tipul obiectului contractului de achizitie/
асоrdчlчi-саdrч

вчпчri п servicii п Luсrёri п

Obiectul achizi{iei vеsеlё de uпiсй folosin
Cod СРV зз l 00000- l
Ехрuпеrеа motivuluiltemeiului privind alegerea
рrосеdчrii de аtriЬuirе (iп cazul aplicdrii altor
proce dur i decdt l ic it asia de s с his d)
Рrосеdчrа de аtriЬчirе (se va iпdica diп cadrul
р or t alului guv еrп аm е пt а l wу, ч,. m l е п d е r, g о ч. пl cl)

Nr: ocds-b3wdp1 -MD-1 б5847 l 58З099
Link-ul: htt Z

Data pub l icirii:22.07 .2022
Platforma de achizi{ii publice utilizati п achizitii,md; п e-licitatie.md; п yptender.md

Рrосеdurа а fost iпсlusй in planul de achizitii
publice а autoritй{ii сопtrасtапtе

п Da пNu
Link-ul сёtrе planul de achizilii publice publicat:
https://ansp. md/wpcontent/uploads/2 0221 0 1 lРlапu l-de-
achizitii-2U22.pdf

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (clupci ссtz1 Data:
Link-ul:

Tehnici gi iпstrчmепtе specifice de аtriЬuirе
(duрd caz)

пАсоrd-саdru пsistеm dinamic de achizitie пLiсitаt
electronica псаtаlоs electronic

Sursa de fiпап{аrе пВugеt de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS
пSчrsе ехtеrпе; пАltе surse: [Iпdicatil

Yаlоаrеа estimatй (lei, jdrd ТVА) l10З83,00 lei

3. Clarificйri privind documenta{ia de аtriЬuirе:
(Se va completa iп cazul iп care aufost solicitate clarificdri)

l) 22 iul2022,
2) 27 iul2022,
З)27 iul2022,
4) 28 iul2022,

1) Rugam
dеоаrесе

14:35
l3:l9
15:05
l3: l4

sa schimbati data publicarii pentru mai tirzirl.

Data solicitirii clarifi cirilor

Dепчmirеа operatoruIui есопоmiс
Expunerea succinti а solicitйrii de сlаrifiсаrе

l august ati plasat deja 3 licitatii tпаri, cLl



юаtе са mai este timp, in toata ziua sunt licitatii si е
imposibil de reusit. Rugam sa пе intrati in situatie.

Multumim
2) Garantie Ьапсаrа
iпtrеЬаrе: Va гugаm sa excludeti solicitarea de garantie

bancara.Bugetul este mic si репtru garantie bancara

achitam la banca 200 lei.Multumim pentru intelegere.

З) Rechizite Ьапсаrе
iпtrеЬаrе: Rugam sa anexati rechizitele Ьапсаrе
4) Certificatil tVD
iпtrеЬаrе: Вuпб ziua,ce este cerificatul IVD?

Ехрuпеrеа succint5 а rispunsului 1) Вuпа ztua, data publicбrii пu este posibil de

modificat, dеоаrесе deacum procedura este plasatё ре
platforml 9i data publicirii se рчпе automat la ziua
publiclrii.
2) deja este publicat
3) Le anexam.
4) Este чп cerificat саrе сопfirmi ci sunt utilizate qi la
invitro.

Data transmiterii 1) (22 iul 2022,1507):
2)(27 iul2022,15:l7):
3)27 iul2022, |5:l7):
4) 29 iul 2022, |2:51

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se vа соmрlеlа iп cazul iп care aufost operate modificdri)

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

Rezumatul modifi сйrilоr
Publicate in BAP/alte mijloacelor de iпfоrmаrе
(duрй caz)

[Iпdiса|i sursa utilizatd;i data publicdriiJ

Termen-limiti de dерчпеrе gi deschidere а
ofertelor prelungit (dupd caz)

[Iпdiса|i пumdrul de zileJ

5. РАпй la termenul-Iimiti (data 02.08.2022, оrа16:49), au depus oferta б ofertan{i:

Nr. Dепumirеа ореrаtоrчlui economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

l Ecochimie 002600052 1 56 Iurcu Nicolae
) GBG_MLD SRL 003б0011,1582 ceaicovschi Tudor
3. Medglobalfarm 0 l 6600000765 Grапасi Boris
4. sanmedico 003602008 1 54 Goreaciivitalie
5. Bio Analitica 01560001717l Rusu Ghenadie
6. LifeMed Grоuр SRL 0l66000l4720 АпdrеiIопщсu

Denumire document
Denumirea оDеrаtоrulчi economic

Ecochimie GBG-MLD
SRL

Medgloba
Ifarm

sanmedico Bio
Analitica

LifeMed
Group SRL

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

рrорuпеrеа tehnici prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

Рrорuпеrеа fiпапсiаrй prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat

DUAE prezentat prezentat рrеzепtаt prezentat prezentat prezentat

Gаrап{iа pentru ofertё
duрd caz)

prezentat prezentat ргеzепtаt preZentat preZentat

Documente de calificare
2



se vа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеr@
DUAE prezentat ргеZепtаt preZentat prezentat prezentat
Сеrеrе de раrtiсфаrе (anexa
пr. 7)

рrеzепtаt рrеzепtаt prezentat рrеzепtаt prezentat

Specificafii tehnice (anexa пr.
22)

prezentat prezentat prezentat рrеzепtаt prezentat

Specificatii de pref@exa пr.
2з)

prezentat prezentat prezentat рrеzепtаt preZelltat

Raport fiпапсiаr pentru апul
precedent.

prezentat prezentat prezentat prezentat preZentat

Garantia Ьапсаrб репtru оfепБ рrеzепtаt ргеzепtаt prezentat preZentat prezentat
Extras de iпrеgistrаrе а
intreprinderii emis de Agenlia
servicii publice.

prezentat prezentat prezentat ргеzепtаt prezentat

certificat de atribuire а
contului Ьапсаr, eliberat de
banca dеtiпйtоаrе.

рrеzепtаt prezentat рrеzепtаt preZentat ргеzепtаt

ueпltlcat cle еtесtuаrе
sistematicё а pla{ii
impozitelor, contributi i I оr

preZelltat ргеzепtаt preZentat рrеzепtаt preZentat

Cerlificatul IVD prezentat pгezelltat рrеZепtаt prezentat
certificatul СЕ preZentat preZentat рrеzепtаt рrеzепtаt prezentatActul саrе atesta drepul de а
livra bunuri/lucrar7servicii

prezentat prezentat prezentat рrеzепtаt

certificat de calitate ргеzепtаt рrеZепtаt prezentat prezetltat prezentat
теrmепul de valabilitate
restant а Ьuпurilоr la
momentul Iiчrёrii

pгezelltat рrеzепtаt prezentat ргеZеlltаt pгezentat

I Declaralie din partea

I ofertantului рriп саrе
garanteazdprezentarea
mostrelor iп dесчrs de 5 zile
de la solicitarea
beneficiarului, pentru а fi
testate calitatea produsului cu
material de rеfеriпф,iп cazul
in саrе пч va fi demonstrati
calitatea produsului oferta ча
fi rеsрiпsё.

prezentat prezentat prezentat preZentat prezentat

(Iпforma|ia priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se ча iпdica iп coпformitate cu сеriп|еlе сliпdосumепtаliа de atribuire ;i se ча сопsеmпа рriп: prezentat, перrеzепtаl, пu corespaпde (iп cazulсdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu ,оrьrрuпъrсеriпуеiоr de calificire'

7. Informa{ia privind соrеsрчпdеrеа ofertelor cu сеriп(еlе solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea
operatorului
economic

Prelul ofertei
(йrй ТVА)* Cantitate Ei

unitate de
mйsurй

Corespund
еrеа cu

cerin!ele
de

calificare

Corespundc
rеа ctl

specificatiil
е tehnicc

+--Lot 1.Anzi sterilё din polisfirol,
l mkl

Ecochimie 2 099,00 5000 bLrc +
GBG-MLD SRL 2 l00,00
Medglobalfarm 2 599,00
sanmedico 2 600,00

J



,ot 2,Дпzб sterila din polistirol,
0 mkl

Ecochimie 2 799,00 7000 buc + +

GBG-MLD SRL 2 800,00

Medglobalfarm 3 бз9,00

sanmedico 3 640,00

,ot 3.Container steril pentru

;olectarea maselor fecale сч

ingurila, сарас filetat, сч
:tichetй

Medglobalfarm 5 з62,50 3З00 Ьuс

Ecochimie 6 104,00 + +

sanmedico 6 105,00

LifeMed Grоuр SRL ,7 
425,00

t 4.container steril din
lipropilen сu сарас, l00-120

rrl

Medglobalfarm 14 895,83 7150 Ьuс

Ecochimie 16 2l0,00 + +

sanmedico 6 37з.50
GBG-MLD SRL 7 303.00

LifeMed Group SRL 9 662,50

t-ot 5.Ехtrасtоr/соlесtоr pentru

sputei, lavaj Ьrопhоаlчеоlаr
sanrnedico l б з 50,00 150 buc + +

Lot 6.Pipete Pasteur sterile de

trапsfеr polipropilen, 3,5 ml
GBG-MLD SRL 8 019,00 8100 buc + +

Medglobalfarm l з l62.50
Ecochimie 1 6 0з 8.00

Lot 7.Tampon de

ambalaj individual
steri l lll Bio Analitica 55 700.00 99500 buc + +

LifeMed Grоuр SRL 55 7l0,00
Ecochimie

,70 644,00

GBG-MLD SRL 70 645.00

Medslobalfarm
,7з 629,00

sanmedico |24 з,75,00

[-ot 8.Таmроапе de lemn nazo-

faringiene, de uпiса folosinta,
rleqferile

Ecochimie 444,00 6 buc + +

Lot 9.Nichrome Loop-D-1;
(LA021-10xlONO)

sanmedico 975.00 65 buc + +

Lot
l0l

Lot
colc
ling
etic
L"t
pol
ttt l

* iп cazul utilizarii licita|iei еlесtrопiсе se vа indica pre|ul оJёrtеiJiпаlе

(IфЬrmауiа priviпd "Coiespuпderea cu cerinlele cle calificare" ;i "Corespl.tпderea сu specфca|iile

lеhпiсе" , Se ча rопrr*по рriп: ,,+" tп cazul corespuпderii qi рriп ,,-" iи cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtru elucidarea чпоr песlаritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei сu

cerin{ele stabilite in documentalia de atribuire (inclusiv justificarea prelului апоrmаl de scf,zut) s-

а solicitat:

Data
licif;rii

Ореrаtоrul economic Informa{ia solicitatй Rezmatul rispunsului
оDеrаtоrului economic

9. Ofertan{ii respin;i/descalifica{i:

Motivul respingerii/descalificirii
Op"rat""rl economic s-a descalificat la Lotul3 Container
steril pentru colectarea mаsеlоr fecale cu lingurifa, сарас

filetat, сч eticheti ,dеоаrесе specificaliile tehnice prezentate

de ofertant пu corespund сеriп{еlоr autoritalii contractante

апumе: Nu corespunde nu este steril, volum 25 ml, fara

ambalaj individual si eticheta (dupa catalogul ),

Lot 4.Container steril din polipropilen cu сарас, 100-120

ml. dеоаrесе specificaliile tehnice prezentate de ofertant пu

соrеsрuпd сеriп!еlоr autoritalii contractante anume: Nч
corespunde nu este steril, fara ambalaj individual si eticheta

(duра catalogul ).
Сопfоrm art. 69 alin.6, lit. u), Щ

Dепчmirеа
Medglobalfarm

ului economic



pri vin d achizili i l e publ i ce :,,ofeгtantu Ll t-, indepI ine;te сеriп{е Ic
de calificare gi selectie".

10. Modalitatea de ечаlцаrе а ofertelor:
pentru fiесаrе lot п
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitйri privind пumёrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: Рпdiса|iJ
Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Сritеriчl de atribuire aplicat: '

Рrе{ul cel mai scйzut п
costul cel mai scйzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre{ п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

(iп cazul tп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multe criterii de atribuire, se у()r
iпdica toate criteriile de atribuire aplicate Ei dепumirеа йturilor аfеrепtе)

12. Informafia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:
(se va completa репtru loturile care au /bst atribuite tп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitare-pre| sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

13. RеечаIчаrеа оfеrtеlоr:

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

14, in urmа еХаmiПЙri, evaluЙrii Ei соmраrйrii ofertelor depuse iп cadruI procedurii cle аtriьuirе s-adecis:

Atribuirea contractului de achizilie public5/acordului-cadru:

total
usiv
А)

0

60

оо

.20

00
_5

Factorii de ечаlчаrе vаlоаrеа din оfеrtй
Denumirea operatorului economic l

Denumire factorul 1

Denumire factorul n
Denumirea operatorului economic

Denumire factorul 1

Denumire factorul п

Гgl9t4iц|саlсulаt
'I'ttt:r 

I

Motivul rеечаlчйrii оfеrtеlоr
Modificйrile ореrаtе

Dепчmirеа lotului Denumirea
ореrаtоrului

есопоmiс

Cantitate 9i
unitate de
mйsчrй

Рrе{чl
unitar
(fйrй
TvA)

Рrе{ul
total
(fйrй
тчА)

Рrе{чl
(incl
тч,

Lot l.Anzi sterilб din polistirol, 1 mН Ecochimie 5000 hlс 0,44 2240,00 2 688.Lot2,Anzб sterilй din polistirol, 10 mkl Ecochimie 7000 buc 0,44 3 lз6.00 1,161 )Lot 3.Сопtаiпеr steril pentru colect.areu
maselor fecale cu lingurila, сарас filetat,
cu etichetё

Ecochimie 3З00 btrc l .9l 6 зOз.00 7 56з

l9 648.
Lot 4.Container steril Oin роПрrорЬ
cu сарас, 100-120 ml

Ecochimie 7l 50,00 2.29 l б з 73.50

Lot S.Extractor/colector pentru rp"t% sanmedico l 50 buc l09,00 lбз50,00 l 9620.



lava ьгопhоаlчеоlаr
[.ot 6.Pipete Pasteur de trапsfеr

ilen, 3,5 ml
t,ot 7.Таmроп de lemn
individual

in ambalaj

l-tlt 8.Таmроапе de lemn nazo-

firгiп , de unica folosin nesteri l е

[-ot 9.Nichrome Loop-D-l; (LA021-
l 0х lONO

S,

G
t]

l]

Anularea procedurii de achizilie publicё:

in temeiul art. 71 alin. lit

Аrgumепtаrе:

(IпJЬrmаrеа operatorilor есопоmiсi imptica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de

)uсrъt репtru ichizi1ii se realizeazd iп ioпformitate cu prevederile art. 3 ] al Legii пr. 131 diп 3 iulie

20I 5 priviпd achiziyiile publice)

in,
mа
Lel
pul

ln ct
egal
alirr.
achi

(Selectayi tеrmепul de a;teptare respectat. Calcularea termeпelor prevdzute de Legea пr. 131 diп 3
'iulie 

20'15 priviпd achtziyttie publici, iпсlusiч а tеrmепеlоr de asteptare, Se фсtuеаzd tп conformitate

cu prevedbrile TITLULu| il' Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii

Moldova).

17. Сопtrасtчl de achizi{ielacordul-cadru incheiat:

57710,00

Ecochimie

15. lпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile gruрului de luсru репtru achizi{ii:

Dепumirеа ореrаtоrчlui economic
iлNMEDICo
jBG-MDL
}lo-ANALITICA
]CoCHIMIE

Data transmiterii Modalitatea de transmitere
15.08.2022 [se specificd SIA RSДР, e-mail,

fax, po;td, etcJ

16. Termenul rle a;teptare pentru incheierea contractului:

cazul й саrе valoarea estimatб а contractului este

ti miсй decAt pragurile prevйzute la art. 2 alin. (3) а1

gii пr. 1З1 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
blice

П б 
"ile 

in cazul transmiterii соmuпiсйrii prin
miiloace electronice qi/sau fax п
п 11 zile in cazul netransmiterii comunicёrii
prin miiloace electroni.e qi/ýqчДцд__

cartlt in саrе valoarea estimata а contractului este

аlй sau mai mаrе decit pragurile prevёzute la art. 2

n. (З) al Legii nT. l31 din 3 iulie 2015 privind
hizitiile publice

П l1 zile iп cazul transmiterii comunicйrii prin
miiloace electronice qi/sau fax п
п ro zile in cazul netransmiterii соmuпiсйrii
prin miiloace electronice qi/sau &цд_

Denumirea
operatorului

есопоmiс

intreprind
еrеа:

Cu capital
autohton/
Сu capital
mixt/asocie

rel
Cu capital

strйiп

Numirul
qi data

сопtrасtulчi/
acordului-cadru

Cod СРV

vаlоаrеа contractului

Теrmеп de
valabilitate al
сопtrасtului/ас
ordului-cadrufпrй ТVА

GBG-MDL SRL 52з 2з.08.2022 33 l 00000- l 8019,00 9622,80 з1,|2,2022

6

inclusiv
тчА



BIO-ANALITICA 522 2з.08,2022 33 1 00000- l 577l0,00 69252,00 зl.|2.20
SANMEDICO

SRL
521

2з.08.2022 зз 1 00000- 1 l7325,00 20790.00 з|.12.20

ECOCHIIV{IE 520 2з.08.2022 зз l00000-1 27656,00 ззl57,з,7 з|.l2.2

022 
]

i

о22 
i

]

022

18, Informa{ia privind achizi(ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubric а clatd se completeazd doar iп
cazul iп care la procedura de achizi|ie рuьliсd aufost aplicate criterii de durabilitale qi s-a iпсhеiаt
сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репlrч care aufost iplicate criterii r]e clttrabilitate):

Аu fost aplicate criterii pentru achizilii publice durabile (achizitii
verzi)? (DA/NU)

vаlоаrеа de achizi{ie cu ТvА din сопtrасt/ contracte а
Iotului/loturilor репtrч саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): rirai*|i *mа 

"u 
Trl,ql

codul Срv al lоtчlчillоtчrilоr репtrч саrе ач fost aplicate criterii
de durabilitate:

Сritегiчl о" ч'"оч'
aplicate criterii de durabilitate:

Pre|ul cel mai scdzut о

costul cel mai scdzut а

Cel mаi Ьuп raport calitate-prey з
Cel mai Ьuп raport calilate-cost а

рriп prezeпta dare de sеаmd, grupal rIе lucru rlесIпrd cri lеrmепtil rle пsteptore penlrlt iпchcitlrt:tt
coпtractulai/coпtractelor iпdicate afost respectal (exceptiiпcl cazurile previizute'di аrt. з2 оtiп. (З) at Lagiiпr, 13I diп 3 iulie 20l5 priviпcl achizi(iile publice ), precam;i сri ii спzul clepuпerii coпteslatiilor si/sttt.trecep|ioпdrii rapoartelor cle moпitorizare, aceusteo аа jost ехаmiliпаtе ;i solulioпite,

Рriп рrеzеПtа dare de sеаmd, grapal de luсrч репtrа achizilii сопlirmd corectituclinea clesfdsurdrii procedurii
de achizi|ie, fapl репtru care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm pievecle-rilor legale iп vigoare.

nducйtorul grupului de lucru pentru achizitii:





DARE DE SEAMA

de incheiere a acordului-cadru tr
de anulaxe a procedurii de atribuire tr

Nr. 2 din 22,08,2022

. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritd{ii contractante Primdria comunei Pagcani
Localitate s. Pa$cani r-nul Criuleni
IDNO 100760100994s
Adresa s. Pa$cani r-nul Criuleni
NumIr de telefon 068760824
Numir de fax
E-mail oficial primpascani(E email. com
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

GirbeaVas ile,0 687 60824
mail :primpascani@gmail. com

. Date cu privire !a procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate nCererea ofertelor de preluri, Licitatie deschisl
aAltele: flndicayiJ

Procedura 4s sshizitie repetatl (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizifie/
acordului-cadru

Bunuri I Servicii n Lucrtrri n

Obiectul achizi{iei Lucriri de reconstruc(ie a scolii din s.paqcani
r-nul Criuleni etapa II

Cod CPV 45214220-8
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
oplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrulportalului guvernamental
v,w tt,. m I e n d e r. gov. m d-)

Nr: qcds:b-3)ydpf:M D- 1 6527796Q9367
Link-ul:
https ://achizitii.md/ro/puU icltender I 21 05 660 8/
Data publicdrii:I] .05 .2022

Platforma de achizi(ii publice utilizati r acnizitii.md; n e-licitatie.md; tr yptender.md
Anun{ de intenfie publicat in BAp (dupd caz) Data:L7.05.2022

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

nAcord-cadru nsistem dinamic de achizi.gie
nlicitatie electronicd ncatalos electronic

Sursa de finanfare rBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS
nSurse externe; nAlte surse:



Valoarea estimatI (lei, fdrd TVA) 2 257 448 MDL
. Clarificiri privind documentafia de atribuire:

(se va completa in cazul tn care aufost solicitate clarfficdri)

. Modificiri operate in documentafia de atribuire:

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

Data solicitdrii clarificirilor 0 8,0 6.2022,t 0 .0 6 .2022
Denumirea operatorului economic SILANS I.S,SRL CONSTSTCOM;P J.cO N Sr:

SERVICE, Vega Total,SRL OLBI COM

Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare

o Silans-l.S- justificare pref,clarificiri
asupra unor documente de calificareo CONSISTCOM-Justificare
pre!,clarificarea eroriloro P.V.CONST-SERVtCE-justificare preto Vega Total- justificare pre!,clarificiri
asupra unor documente de calificareo SRL OLBI COM- Justificare pre!

Expunerea succinti a rispunsului
Silans-1.S. Scrisoare de justificare,
clarificiri

CONSISTCOM-Scrisoare de
justificare, clarificiri asupra erorii

P.V.CONST-SERVICE-Scrisoare dejustificare

Vega Total

SRL OLBI COM- Scrisoare de
justificare

Data transmiterii 0 8 .0 6.2022,t 0 .0 6.2022

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

[Indicali sursa utilizotd Si data pubticdriiJ

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

[Indicayi numdrul de zileJ

' Pdnd la termenul-limiti (data 07.06.2022. ora '13:00), au depus oferta 1g ofertanti:



Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1 Silans-1.S.
1 004600020452 Munteanu Igor

2. Consistcom SRL r 00660006 I 505 Mihailov Nicolae
J. P,V.CONST.SERVtCE r 00460007074s Gheorghiu Valeriu
4 VEGA TOTAL SRL I 01 tt6000 t 4612 Sumultovschi Veaceslav
5 SRL OLBI COM 101660001 1659 Olari Ion
6 r(ostvto uonstruct r 0 r 5600024e5i Cebotari Andrei
7 SRL Stancom Constrcut 1 01 900001 3953 Stinil[ Ion
8 Eurogalex Prim tap_$.00083s29{ Ciocai Dumitru
9 BUDEICOM 1 008600033876 Ciobanu Victorl0 SRL ANADEM-CONSTRUCf lgllSgSAA7JA3 Demerji Vadim
11 Vig House

1 01 8600024334 Gr[dinar Ivan
t2 SRL Topimobil 18036001 22566 Covrig Boris
l3 DATACONS SERVICE 1 012605001 057 Badan Igor
t4 Etalon Construct J"_420".6EA_QQ"q_#3 Platonov Dorin
15 ALARCON GROUP 1 01 7605003285
l6 MEGA NORD CONSTRUCT 1"811,qQ4911287-6 Tintiuc Eduard
t7 BIOENERG GONSTRUCT 1 014600001 573
18 Soltan Construct 1 02160909"776_3_ Soltan Gheorghe

. lnformafii privind ofertele depuse gi documentele de calificareprezentate de citre operatorii economici: 9i aferente DUAE
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' lnformafia privind corespunderea ofertelor cu cerinlele solicitate:

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei/inate
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele deialiJicare" si "Corespunderea cu specfficaliiletehnice " , se ve consemna prin: ,, I " in ,orui ,orrrpunierii Si prin ,, _,, tri cqzltl necorespunderii)

o Pentru elucidarea unor neclaritSfi sau confirmarea unor date privind corespundereaofertei cu cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (incluliv justificarel pi"trrrianormal de scizut) s-a solicitat:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Preful ofertei
(frra rva;*

Can
titat
e$i
unit
ate
de

mIs
urI

Cor
espu
nder

ea
cu

ceri
n{ele

de
calif
icar

e

Cor
espu
nder

ea
cu

spec
ifica
fiile
tehn
ice

Lucriri de reconstrucfie a
scolii din s.Paqcani r-nul

Criuleni etapa II
Silans-1.S.

1 138 428,13MDL
+ + +

CONSISTCOM 1 164 436,83 MDL + + +
P.V.CONST.
SERVICE 1 249107,52 MDL + + +

Vega Total 1252 483,68 MDL + + +
SRL OLB! COM 1 302 227,77 MDL + + +
Rosivid Construct 1 333 040,49 MDL + + +SRL Stancom
Constrcut 1 336 632 MDL + + +

Eurogalex Prim 1 349 061,83 MDL + + +
BUDEICOM 1352 979,7' MDL + + +SRL ANADEM-

CONSTRUCT 1 386 133,65 MDL + + +

Vig House 1 393 799,47 MDL + + +
SRL Topimobil 1 395 697,96 MDL + + +
DATACONS
SERV!CE 1 448149,14MDL + + +

Etalon Construct 1 477 753,67 MDL + + +
ALARCON GROUP 1 490 094,3, MDL + + +MEGA NORD
CONSTRUCT I 495 676,99 MDL + + +

BIOENERG
CONSTRUCT 1 508 402,11MDL + + +

Soltan Construct 1 750 007,89 MDL + + +



Data
solicitlrii

Operatorul economic Informafia solicitati Rezmatul rispunsului
operatorului economic

08,06,2022
Silans I.S

Justificarea pre{ului
Clarificlri asupra
documenta(iei

Explicafii cu privire la preful qi
neclaritlfi

08.06,2022
SRL CONSISTCOM Justificarea pre{ului Explicafii cu privire la preful qi

neclarititi
08.06,2022 P.V.CONST.SERVICE Justificarea prefului Explicatii cu privire la pretul
08.06,2022 Vega Total Justificarea pre{ului
08.06,2022 SRL OLBI COM Justificarea pretului Explicatii cu privire la pretul
10,08.2022 SRL GONSISTCOM Clarificarea erorii din

ofertl
Explicafie asupra erorii

. Ofertan[ii respingi/descalificafi:

Denumirea operatorului economic Motivul tespingeriildescalificiriiCONSISTCOM SRL Pret mirit
P.V.CONST-SERVICE Pre{ mlrit
Vega Total Pref mlrit,nu corespunde cerintelor
SRL OLBI COM Pret {niritRosivid Construct Pret mlrit
SRL Stancom Constrcut Pret mlrit
Eurogalex Prim Pret mlrit
BUDEICOM Pret mirit

SRL ANADEM.CONSTRUCT Pret mirit
Vig House Pret mirit
SRL Topimobil Pre{ mlrit
DATACONS SERVICE Pret lniritEtalon Construct Pret mirit
ALARCON GROUP Pret mlrit
MEGA NORD CONSTRUCT Pret mirit
BIOENERG CONSTRUCT Pret mlrit
Soltan Construct Pret mlrit

. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot s
Pentru mai multe loturi cumulate o
Pentru toate loturile n
Alte limit6ri privind numErul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaliJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: Procedura de achizifie publicil cu Nr.2'l056oos din (17 l{ai2022 este o procedur[ de achizi{ionare a luririlor qi nu poate fi atribuitlpe loturi.

o Criteriu! de atribuire aplicat:

Costul cel mai sc6zut a
Cel mai bun raport calitate-pret n
Cel mai bun raport calitate-cost o



(in cazul in care tn cadrul procedurii de atrib-uire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se yorindica toqte criteriile de atribuire aplicate Si denurnirea foturilor aferente) 
. v' " qv w't 'uuLr e' Dv

o Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:
(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitote-pretrsau cel mai bun raport calitate-cost)

o Reevaluareaofertelor:

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

' in urma examiniri, evaluirii gi comparirii ofertetor depuse in cadrul procedurii deatribuire s.a decis:

Atribuirea contractului de achizilie public6/acordului-cadru:

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1

Denumire factorul 1

Denumire factorul n
Denumirea operatorului economic n

Denumire factorul I
Denumire factorul n

Motivul reevaluirii ofertelor DeciziaANSC Nr.03D-409-22 di" r,7fi )on
Modifictrrile operate In uuna contestafiilor inaintate de c6tre sRL p.v const-Service

qi SRL SILANS,ANSC decide anularea deciziei nr 2 din
14.06.2022 al autoritd{ii contractante qi ne obligd reevaluarea
ofertelor din cele menfionate mai sus autoritate; contractantd a
reevaluat ofertele qi il desemneazd ciqtig[tor pe SRL SILANS

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
misurl

Pre{ul
unitar
(rara
TVA)

Pre{ul total
(fdr5 TVA)

Preful total
(inclusiv TVA)

9



Lucriri de
reconstruc(ie

a scolii din
s.Paqcani r-
nul Criuleni

etapa II

SRL SILANS I.S Conform lista
cu cantitlfi

1 138 428,13 1 366 113,74

Anularea procedurii de achizifie publicd:

in temeiul art. 71 alin. lit
Argumentare:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

CONSISTCOM SRL 18.07.2022 e-mail
P.V,CONST.SERVICE 18.07.2022 e-mail
Yega Total 18.07.2022 e-mail
SRL OLB! COM 18.07.2022 e-mail
Rosivid Construct 18.07.2022 e-mail
SRL Stancom Constrcut 18.07.2022 e-mail
Eurogalex Prim 18.07.2022 e-mail
BUDEICOM 18.07,2022 e-mail

SRL ANADEM.CONSTRUCi 18.07.2022 e-mail
Vig House 18.07.2022 e-mail

SRL Topimobil 18.07.2022 e-mail
DATACONS SERVICE 18.07.2022 e-mail
Etalon Construct 18.07.2022 e-mail
ALARCON GROUP 18.07.2022 e-mail
MEGA NORD CONSTRUCT 18.07.2022 e-mail
B!OENERG CONSTRUCT 18.07.2022 e-mail
Soltan Construct 18.07.2022 e-mail

,/ lnformarea operatorilor economici
achizi[ii:

despre deciziile grupului de lucru pentru

(Informarea operatorilor economici impticali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului delygyyrentru-achizilii se realizeazd tn ionfoimitie cu prevederile art. 3l ai Legl nr. 13l din 3 iulie2015 privind achiziliile publice)

'/ Termenul de agteptare pentru incheierea contracturui:

10



este mai micd decdt pragurile prev[zute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizitriile publice

cazul in care valoarea estimatd u.*tr*tulri ,/ 6 zile in cazul transmiteriicomunicirii prin mijloace
electronice gi/sau fax n

! 1l zile in
in miiloace electronice qi/sau fax nn cazul in care valoarea estimatd a contractutui

este egald sau mai mare dec6t pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. l3 1 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

tr 1 1 zile in cazul transm@
miiloace electronice gi/sau fax n
tr 16 zite in

in miiloace oleotronice $i/sau fax n
(Selectafi termenul de. Tsterlqre respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3 t din 3 iulie2015 p-riuind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd in conformitate cuprevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Co,dulur"Civil al Republicii Moldova).

,/ Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Numlrul
gi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

cadru

frri TVA tn

SRL SILAN I.S 65
22.08.2022 45214220

-8 1 139 428,13 I 366113,74 3t.t2.2023

Prin prezenta dare d: seayd, grupul de lucru declard cd termenul de asteptare pentru tncheiereucontractului/contractelor indicate afost respectat (exceptfrnd cazurile prevdzuie ii ,it. sz itin. (3) al Legii nr.131 din 3 iulie 2lr|-privind achiziliile pablice'), pr""u* qi cd't; cazul depurnerii contestaliilor qi/saurecep(iondrii rapoartelor de monitoriznre, aceastea aifost examinate Ei soluyionite.

Prin prezenta dare de seamd, gtupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfdsurdrii proceduriide achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conlorm pievedirilor legale tn vigoare,

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi(ii:

6',ffr BEt tusi E
(Nume, Prenume)

11
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Dare de seami privind modli{icarea contractultli
de achizi{ii publiice/acordului-cadru

nr. 7 6122 din 1 8 august 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Procuratura Generali a Republicii l\Ioldova
mun. llhiqiniu, bd. litefan r:el Mare Si SfAnt 73

IDNO 100660100386s
bd. St,efan cel Mare si SfAnt 73Adresa

Num5r de telefon 022 82.-83-32

p ra!:{le[@plaggg!u ra. m Q,'

Procuratura GeneraLli a R.cpublicii l\4oldova
N{eteoslo Victoria

2. Date cu privire la procedura de achizi{ic:

Cerere,a ofertelor de preluri
'/ Licitalie descltisii

Negociere 1Er5 public.arsarealabild
Lucriiri de reparu(ie cspitald a sediului
p r o c ur ut u r i i m u n. C tt ntr at

Cotl CPV 45200000-9
Valoarea estimati a achizitiei 1 391 590,00

http.s : i/mt ender. gov. md/te ncler s/oc ds - b3w dp I -
MD-l6l77I0252718
06.04.2021

Data (datele) qi referinfa (referin{ele)
publicirilor anterioare in Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene privind proiectul
(proiectele) la care se referi anun{ul
respectiv (dupd caz)

Nu se aplici

3. Date cu privire la contractul de achizi{ie/aco rdul'cadru:

Tipul contractului de achizi!ielacordului-cadru Bunuri Serrvicii Lucrlri
NuX Da

Sursa de'findn{:rre Buget de st:rt Eluget CNA.M n
Buget CNAIS r Siurse externe tr

D,rta deciziei de atribuire a contractului de achizitie/
acordului-cadru

nr. 67 din 2t!..06.2(D,1

S.R.L." ALARCON GROU]P"
nr:15/21112i21
data: 01 .07.i1021
1167 450,415



4. Date cu privire la modificlrile necesare a fi efectuate;

':::;,#i:7,::I:,7i',!,,o*o'oo,,n 
tucrdritor, natura si cantitatea .sau varoarea bunuriror, natura

in rezulrarur desftsyr{1i^. nrocecrurii prin Licitalie deschisd nr. o,:<is-b3wdpr-MD_1617110252748 din t4 iunie__202t, a fost incnii'.,r***.0 ,,n. 15/2/72i21 .in 0r iulie 2027 <:uS.R.L." ALARCON GROUr", privind ;";;;;;;;;;procuraturii muo. co-,,iot ,in sumd r rct qs;;i;-1"-i:-;:;:i:ry;::::r:!:"i;i?:,,:k:rrrf{:#,
acord adilional n. 135/21, in.scopul -"ain.t ii'."ro""rului, r-u p*r*t;J r;";il de execuliepand la data 31.03.2022 qi perioada a" *rJit,",."i,uni",u ou,u 31.12.202r,..

6, Descrierea circumstanfelor care au ficut necesarji modificarea:
(se vor indica motivere/argumenrere modificdrii conlracturut de achizirie/acorcru/ui_cadru)

conform notei informativd, intocmitd de responsabilul tehnic, care a. exarninat obiectul dr:construcrie la momenr a apdrut necesitatea d" r;;ii;i' lucrdrile suplimentare, care nu au lbslprevazute inilial in divizul de bazd, qi anume:
- retele exterioare de alirnent
- relele exterioar" d" uli-"n,'ut" 

cu apd' - 32 553'09 le'i'

- relele exterioare de aliment 
cu energie elect.icd - 68 612'38 lei'

- relere interioare o" 'il;;iiT; f#,:y#;t;r,12;:::rt""
- lucrdri suplimentare SA. 2_1_1 _ 146 373,29 lei,- lucrdri suplimentare CEIA 2_1_2 - 107 609,37 l;i,- excludere SM 2-l_4 - l2 g39,43 lei.
- exc.ludere SA 2_l_l _ j0 100.S2 lei.

tn urma acestor modificdri, valoarea contractului se ma.
: ".:.:-*i.1,,cdnu va fi posibilareceplia finald a lucrdriloJoreaza 

cu 8,74 %; (102 a71,77 lei).
spali'or conform aestinaliei, pana canJ nu ," n "r..,.,"i. r,liili::iliil:fiituld "eirs,i 

exproata,eu

5. Descrierea achizifiei inainte gi dupi modificare:



7. Rezultateleexaminirii:

L.$.

.L

::li

majorarea
r.12.2022.

Dimitrag
K:.:slit

R?ffi
\_4fiett



D:rre de seami privind modificarea contracrtului
de achizifii publice/acordului-cadru

rv. 19122 din 1 9 lugu:t 2022

1, Date cu privire la autoritatea contractantd:

Procuratura GeneralS a ltepublicii Moldova
munr. Chisiniu, bd. Stefan cel Nlarc si Sfint 73

IDNO 100660100386s
Adresa bd. iStefan cel Mare si SfiLnt 73

022 82-83-32
NumIr de fax

pIqllEle-n 4-,procu rat ura.ntd, _
Procuratura GeneralS a lRepublicii Moldova
Meteoglo Victoria

2. Date cu privire la procedura de achizijie:

a^,...^- ^f^.r^l^. .l- -.-r,,.r v! Pr!lurL/ Licitolie rleschisd
Negociere fdrd publicare prealabild
Lucrdri de reparalie capitald a sediului Procaraturii
reionului Taraclia

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimati a achizitiei | 429 ttg ,00

ht lp s : //mtender. gov. md/t e nder s/o c ds -b 3w dp 1 - M D -
16 1"'7 0685446
06.04.2021

Data (datele) qi referinfa (referinlele)
publiclrilor anterioare in Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene privin<.1 proiectul
(proiectele) la care se referi anunful
respectiv ldupa caz)

Nu se aplicd

3. Date cu privire la contractul de achizitie/ar:ordul-cadru:

Bunuri Servicii l,ucriri

NuX Da

.Buget de stat Buget CN:\M I

.Buget CNAS I Surse extet:lte tr

nr.68 c1in22.06.2021

IS.R.L.' ALARCON GROUI'"
Nr. i$i data cdntractului de achizilie/acordului-
cadru

nr: 15121/73121
dara:01.07.2021
It 191 505,54



3t-12.2022
03.12.2022)

4, Date cu privire la modificirile necesare a fi efectuate:

(conform acordului 136/21 iin-

f;;,:;;:!::::';#r;i amptoarea tu*dritor, natura ;i cantitatea sau vqtottrea bzrnurilor, natura ;ii
ln rezultatul desldqurdrii nrocedurii prin Licitalie deschisd ru. ocds-b3wdpl-M D-617706g5446 din14 itnie 2021, a fost incheiat contractul ', nt. 15/2/73/2I din 0r iurie 202r cus.R,L." ALAR.'NcRouP" 

' privind 
"t""u,T:. rltcydr,or ,t, ,";";;;"' 

llpitard a sediuru,i procu:raturii raionuruiTaractia ,in sumd 1 1 9 r 505,54 rei. p" d"t" 03 ;;;;;;;""zoz t u ro", ir,"heiar ar:ord adili onat nt. 136/21,;:LH|*T.$;#r:xTllrlffi ;i;;;;;ffii-o'""""",1i"pa,, F,;adata3l.03,.2022eiperioada

6' Descrierea circumstan{eror care au ficut necesari modificarea:
(se vor indica motivere/argumentere modificdrii contracturui de achizi.ie/acordurui_codru)

conform notei informativa, intocmitd de responsabilur tehnic, care a examinat obiectur de
tffiffTrlilHil.;|, liffi::esitatea 

de indepli'i r"".a.1" ,rplimentare, .a." nu ,ru fort prevdzute
- Iucrdri de includere nr.1 _ g 1 g30.50 lei.
- lucrari de includere nr.2 _77 066,73 lei-
- lucrari suplimentare (execurate) _ g0 520.66 lei,
- lucrdri suplimentare (ne executate) _ 49 2g9,56 lei,
- excludere din devizul debazlt _ _169 546,11 lei.

m u*a acestor modificdri, va]o.lea contractului se majoreaza cu 1 0go, rlrt) 161,-34 ler).S-a comunicat' cd nu va fi posibild receplia finala a lucrarilor de reparalie carritala ciit qi exploatareaspaliilor conform destinafiei, piind cand nu va fi "r".ir"," tr*u.'e suplimentare stipurate.

7. Rezultateleexaminirii:

li ?Kffi;i';::,t::ff t::^T^|"- -:oll":: a contracturui de achizilie4rcorduLui-cadrur nr.78/22 , afostincheiat acordul adilional *. , ;i;-i;;;-'xrilulurur 
oe achtzrlre/acorduLui-cadrul nr,

15/2/73/21din ,,01,, ;,t,," iil, ?- ...*^ , . . . _ . 2022, privind majorerea corLtractutui nr.1 s /2/7 3 /21 din,,0 1', iutie 2022 ir rr_u rl s I 6i's'i t"i,"iiiiii;!,
PreEedintele grupului de lucru:
L.q. {--><.

Descrierea u"ffi.",



Dare de seami privind modilicarea contrar:tului
de achizi{ii publice/aco rdului-cadru

nr. 82122 din 1 9 august 2022

l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

l_renu mirea aulorili{ii contr ctante
Localitate
IDNO
Adresa
Numdr de telefon

ll qCq{q4 Generall a Reprublicii Moldova
mun. ( hitinau. bd. Ste.l4n cel l\lare si Sfint 73
10 0660100386s
!tl. !rfa4-g9lN,l11q;il,m n t i:i02282-83-32 _
t_

lllgg:gli4@prqcuratu ra. md,

Numir de fax
f,-mail oficial
Adresa de internet

T""soonu d" 
"ntrfa.t(nume, prenume, telefun, e-mail)

Pr ocuratura Cencrali rr Reprrblicii Molrlor a
Meteoglo Victoria

2. Date cu privire la proceclura de achizitie:

Tipul procedurrii de ach izilie Cererea ofertelor de preJuri
r' 

'Licitalie deschisd
Nqggcierre fdrd publicare prealabil6

Obiectul achizi{iei Lacrriri de reparulie capiitald a sediului
Pr'tt'11y11111rii ,oion ulni ('riulen i,

Cod CPV 45looorlo-'r--
3 152-440,00

ht t,os : //nt I e nder. gov. md/ t e' nde r s /rt c ds - b 3 w dp t -
Mp-1fi4670991311 _
03.09.2021

Nu se apiicd

Valoarea esf im:lta lr achizitiei
Nr. gi fink-ul procerdurii (se va indica din
cadrul ' portalu,lui guvernamental
wlw.ulg!daLg{ryJr!il
Data publiqirii anun{ului de participare
Data (datele) qi .referinla (referinletc)
publiclrilor anlerioare in Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene privind proiectul
(proiectele) la care se referi anuntul
respectiv (dup4 caz)

3, Date cu privire la contractul de achizitic/acordul-cadru:

Tipul contractului ile achizitie/acordului-cadru Bunuri Servicii f,ucriri
Contractul de achiz:itie/acordul-cadru se refer:i la
un pr0iect $ilsau pr0gram finantat din fonduri ale
Uniunii Europene

NuX Da

Buget de stat Buget. CNAM r-
Buget CNAS I Surse exteme tr

Data deciziei de atribuire a contractului de achizi{iel
acordului-cadru

nr. 111din 08.11.2021

Den u m irea oper4torulu i econom ic S.R.L." 7 Servicii Imobiliare "
nr: 15121199,'21
dala: 27 .11.2021

Valoarea'contractului de achizi!iolacordului-cadru 4 2s0 508,92

Termen de valabilitate
Termen de executie

31.12.2022
Pc parcursul anuiui 202 l- 2022



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

5. Descrierea achizifiei inainte qi dupl modificare:
(Se vor_indica natura ;i amproarea rucrdriror, natura si cantitatea sau vorctarea bunuriror,;i amploarea serviciilor)

. -^il_ ,"?ltutut desfiqurdrii procedurii prin Liciralie
16306700994344 din 29 septembrie 2021, a fost incheiat
octombrie 2021 cu S.R.L." 7 Servicii Imobiliare " . privind
capitald q sediului procuraturii raionului Criuleni, in sumA

6' Depcrierea circumstanferor care au ficut necesarr modificareaLl
(se vor indica motivele/argumentere modificdrii contracturui de achizilie/acordurui-cadru)

Conform notei informativd, ?ntocmita de responsabilul tehnic, care a exarninat obiectul deconstruclio la moment a aparut necesitatea de indeplini lucrarile suplirnentare, care nu au lbstprevdzute inilial in divizul de baz6,, qi anume:
- relele exterioare de alimentare <:u apd. _ 32 553,09 lei,
. relele exterioare de alimentare cu energie electrici 6g 632,3g lei,
- relele exterioare de alimentare cu gaze naturale _3g 9g2,76lei,
- relele interioare de internet gi telefonie - 50279,36lei,
- lucrdri suplimentare SA 2-1-I - 146 373.29 lei.
. lucrdri snplimentare CBA2-1-2 - 107 609,gj lei,
- excludere SM 2-1-4 - -12 839,43 lei,
- excludere SA 2-1-1 - 50 100,92 lei.

in urma acestor modificdri, valoarea contracturui se majorea zd g,93 % (379 gr4,4g rer).
S-a comunicat, cd nu va fi posibila recep{ia finald a lucrarilor de reparalie capitald r:6t qi exploatarea
spaliilor conform destinaliei, pan[ c6nd nu va fi efectuate lucrdrile suplimentare stipulate.

7. Rezultateleexaminlrii:

inbaza d'eciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiz:i1ie/acordului-cadrulnr. 81/22, a fost incheiat acordul adilional nr. 1 din 19 ausust 2 privirrd majorareacontractului nr.inr.1512/99121 din "27" octombrie 2021,insuma 37

Freqedintqle grupului de lucru:

L,S.

deschisd nr. ocds-b3wdpl-MD-
contractul " nr. 15/2/99/21 din 27
executarea lucriirilor tle reparalie
4 250 508,92lei.

'' .:i
',01,J.^,!

"iW

37.12.2022.















Df.CIZTE

de anulare a procedurii de atribuire

Nr. MD- 1 6 59349061056 din 24.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractant5:

milr itltii:Con Serviciul Hidrometeorolosic de Stat
mun. Chisindu

IDNO 'i I 00660 l 003980
str. Grenoble.l34
022 71 36 03

Nurndr d,b fax , 022 77 36 03
E-mail olicial contabi I itate rameteo. sov. md
A a de internet www.meteo.sov.md
Pef$oanra de cbntact (iume, prenurne,
e'maiD ':j ':;' tqlefun, Diana SIRGHI

Tel:022773603
e -m ai I : c ont abilitate @mete o. sov. m d

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

lCererea ofertelor de prefuri rlicitalie deschisd
rAltele: flndicatil

Proj edura de achizitie repetati (dupd caz) Nr: MD-1655807686457
Bunuri I Servicii n Lucrdri n

Piese de schimb qi echipamente pentru staliile gi
oosturile hidrometeorolosice

eod 38r20000-2 38121000-9
Expuner eiului privind"
alegcrea ibuire (in cazul
aplicdrii decdt .licitafia
deschisd)

Nr: ocds-b3wdn I -MD- 1659349061056
Link- ul : ach i zit i i. md I r o I oublic I tender I 2 | 0609 17 I
Data oubl icdrii: 0 1.08.2022

Platforma Oe achiiitii pirblice utilizati '', ": I achizitii.md; r e-licitatie.md; n yptender.md
Da rNu

Link-ul cdtre planul de achizifii publice publicat:
www. meteo. nrd/in dex.php/transp ar ental achiziii-
oublice/

(dupir Data:
Link-ul:

Tehniciqi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru rSistem dinamic de achizilie
lLi.ituti. electronicd rCatalog electronic
lBuget de stat; rBuget CNAM; rBuget CNAS;
nSurse exteme: nAlte surse: flndicatil

Valoarea estimat[ 1et, fdrd TVA) 163000.00



3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care au fost solicitate clarificdri)

Data,'solicit{rii clarificlrilor,,
Denumirea operatorului ecoh0mic
[xpuneiea $usc-intn a soliciiliii,de ::i::";.:.,

ctarifiChirg , r':i ii:.i r'i' r,,.,r,,:t ";., 1 ' '" '

n '- a ,J:EXpunerea succlnta, a raspunsului
Datartrnnsmiterii r.

4. Modific5ri operate in documenta(ia de atribuire:

(Se va completa in cazul tn care au fost operate nodfficdri)

5. PAnI la termenul-limiti (data 19.08.2022, ora 00:00), au depus oferta 1 (unu) ofertan{i:

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

Rezumatul modifictrrilor
Publicate in BAPlalte mijloacelor de
informare (dupd cad , . ,

ftndicali sursq utilizatd;i data publicdriiJ

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

[Indicali numdrul de zileJ

Nr;\
I'1

" Derrumirea operatorqlui economic :ia{ii1
ttrator lt

l. DALU MOL SRL I 0 13600007534 Dumitru BOAGHE

Denumire document
Denumirea operatorului economic
DALU MOL SRL

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

Propunerea tehnicd prezental
Propunerea financiard prezental
DUAE prezental

Dovada inregistrarii persoanei juridice in
conformitate cu prevederile legale din lara in care
este stabilit

prezentat

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat
Raoort financiar prezentat
Certificat de conformitate neprezental



DECLARATIE
privind valabilitatea ofertei

prezentqt

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele
din documentalia de atribuire Si se va consemna prin; pre4,ental, nepre4entat, nu corespunde (tn
cazul cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(lnformayia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" qi "Corespunderea cu
specificaliile tehnice " , se va consemna prin; ,, -t " in cazul corespunderii Ei prin ,, - " in cazul
necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritl{i sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei cu cerinfele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului
anormal de scizut) s-a solicitat:

Pre{ul
oferJei
(ftrI

TVA}*
I) Regulator
de incdrcare
ATERSA LEO
IO
Ssu
echivalenlul

)ALU MOL SRL 9 500,00 2buc. -t -T-

2) OTT Data
Logger netDL
500

Sau
echivalentul

DALU MOL SRL 134 000,00 2buc.

+ +

3)Anemometru
multfunclional
portabil

DALU MOL SRL 9 900,00 6 buc.
+ +

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificflrii , :;:::

DALU MOL SRL Procedurd anulatd inbaza deciziei srupului de lucru

9. Ofertanfii respinqi/descalificati:



10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile I
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiasi ofertant: [IndicayiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut I
Costul cel mai scdzut I
Cel mai bun raport calitate-preJ I
Cel mai bun raport calitate-cost I
(in cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se
vor indica toate criteriile de atribuire aplicate;i denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicati:

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

Factorii de evaluarc PunctajuI cdculat..'"
Denumirea operatorului economic I Total

Denumire factorul 1 Jonderea
Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denum re factorul I Ponderea
Denum re factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

MotiVul reevalufirii ofertelor
Modificdrile operate

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

Atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru:

Denumirea
opelatontlui

economic.

Cantitate 9i .

unitate de
mtrsurfl



Anularea procedurii de achizi\ie publicd:

in temeiul art. 7 | alin. 1) lit g) al Legii nr. 1 3 1 din 03 .07 .2015 .

Argumentare: Existd abateri grave de la prevederile legale care afecteazdrezlultat;l procedurii de
atribuire sau face imposibild incheierea contractului. Drept abatere gravd de la prevederile legale se
constat[ faptul cd pe parcursul finalizdrii procedurii de atribuire s-a identificat o eroare tehnicd prin
publicarea simultandpe platforma Mtender a doud proceduri, avind obiectul achiziliei identic, astfel,
autoritatea contractantd aflindu-se in imposibilitatea de a adopta mdsuri corective ftrd ca acestea sd
conducd la incdlcarea principiilor prevdzute la art. 7 alLegri nr.131 din 03.07.2015.

15. Componen{a grupului de lucru:

I Lidia TRE$CILO preqedinte grup de lucru \\*1+S-'R-
2 Grigore ROIC membru grup de lucru

3 Dinu PREPELITA membru grup de lucru

4 Alexandr DALTA membiu supleant grup de
lucru ^v{ff, Oleg CIUBOTARU membru supleant grup de
lucru

6 Elena ROMANENCO membru grup de lucru

7 Diana SIRGHI secretar grup de lucru 4w6



DARE DE SEAMA

de anulare a procedurii de atribuire

Nr. MD- I 65934906 I 056 din 24.08.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

4ct?nte Serviciul Hidrometeorolosic de Stat
mun. Chisindu
1006601003980
str. Grenoble,l34

NumIr de telefon .r. 02277 3603
^NUrglr,dg.fa8.t' uriu 022 77 36 03

contabil itate(Dmeteo. sov. md
Adresa de internet www.meteo.sov.md
Persoana de. con.tact (numg, prenuTne, telefon,
e-thail)t. ''i....1 '., r'. .r,^ .:i.:

Diana SIRGHI
TeI:022773603
e-mai I : c on tabilitate @,meteo. gov. md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

lCererea ofertelor de prefuri nLicitatie deschisI
aAltele: FndicaliJ

Prgcedqra de achizitie repetati dupiiYaz) Nr:
Bunuri I Servicii n Lucrdri n

Piese de schimb qi echipamente pentru statiile gi
posturile hidrometeorologice
38120000-2 38121000-9

trocedurii de atribui re (tn cazul
altor proceduri decdt licitayia

ri(sg v/ indica din
Suverryar(ental

M_q9d.:birrydp I -MD- 1 6 s9 3 49 0 6 I 0 s 6
L ink-ul : achizitii.md/rolpub I i c/te nder I 2 | 0 609 I 7 I
Data publicarii :0 1 .08.2022

Platforma de achizitii publice utilizatS achizitii.md; I e-licitatie.md; n yptender.md
Da rNu

Link-ul cdtre planul de achizlii publice publicat:
http ://www. meteo. mdTindex.php/transparenta I achizjii
publice/

,Anun1 ds'intdtifie publiq,at in BAP: (.dupd
caz)

Data:
Link-ul:

Ei instrumente specifice de
I rir, r . .i : _.,., 

.n. . 
.j . 

;; ,...:..'.'
rAcord-cadru rSistem dinamic de achizilie fl--tatt.
electronicI lCatalos electronic

fBuget de stat; rBuget CNAM; rBuget CNAS;
rSurse exteme; lAlte surse: flndicatil

Valoareii estimati (lei, fdrd TVA) 163000,00



Data solicitdrii cla rifictrrilor
Denumi[glr opergtorului econo.ic

Expun0rea succirtt[ a rtrspunsului i.

3. Clarificdri privind documentafia de atribuire:
(se va completa in cazul in care au fost solicitate clarificdri)

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care aufost operate modificdri)

Rceu m4jrl I m odifi cirilor
[Indica\i sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

[Indicali numdrul de zileJ

5. PflnI la termenul-limitl (data 19.08.2022, ora 00:00), au depus oferta I (unu) ofertan{i:
N{t

1. DALU MOL SRL 1 0 I 3600007534 Dumitru BOAGHE

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

(lnformalia privind denumirea documentelor prezentate se vq indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire;i se ve consemna prin; prezentuf, neprezentat, nu corespunde (in'cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

Denumire document
Denumirea operatorului economic
DALU MOL SRL

Documentele ce constituie oferta
zentat, nu corespunde

nerea tehnicd
nerea financiard

. Documente de califir

Dovada inregistrdrii persoanei juridice in
conformitate cu prevederile legale din lara in care
este stabilit
Certificat de atribuire a contului bancar

rt financiar
Certifi cat de conformitate
DECLARATIE
pri v ind valabilitatea ofertei



7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

I) Regulator de
incdrcare
ATERSA LEO
10
Suu
echivalentul

DALU MOL SRL 9 500,00 2buc. + +

2) OTT Data
Logger netDL
500

Ssu
echivalentul

DALU MOL SRL 134 000,00 2buc.

+ +

3)Anemometru
multifuncTional
portabil

DALU MOL SRL 9 900,00 6 buc.
+ T

x In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informafia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificore" Si "Corespunderea cu specificaliile
tehnice " , se va consemna prin; ,,1 " in cazul corespunderii ;i prin ,, -,' in cezttl necoreipuni.a"rii)

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

Data
solicitafii

9. Ofertanfii respin;i/descalifica{i:

DenumireA operatorului economic Motivu I iesp in giriVdescaiific
DALU MOL SRL Procedurd anulatd inbaza decizier grupului de lucru

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile I
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

PreJul cel mai scdzut I



Costul cel mai scdzut I
Cel mai bun raport calitate-preJ I
Cel mai bun raport calitate-cost I
(in cazul tn care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vorindica toate criteriile de atribuire aplicate;i denumirea liturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:
(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite in baza criteriilor; cel mai bun roport calitate-prey
sau cel mai bun raport calitate-cost)

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

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul I Ponderea
Denum re factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:
(se va completa in cazul in care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevalu Irii,ofertelor
Modifipdrile operate

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

Atribuirea contractulu i de achizigi e pub I i cdlacordului - c adru :

Anularea procedurii de achizi{ie publici:

in temeiul art.7I alin. l) lit g) al Legii nr.l31 din 03.07.2015.

Argumentare: Existd abateri grave de la prevederile legale care afecte azd, rezultatul procedurii de
atribuire sau face imposibil[ incheierea contractului. Drept abatere gravd, de la prevederite legale se
constati faptul cd pe parcursul finalizdrii procedurii de atribuire s-a identificat o eroare tehni-a prin
publicarea simultand pe platforma Mtender a dou[ proceduri, avind obiectul achiziliei identic, urif.l,
autoritatea contractantd aflindu-se in imposibilitatea de a adopta masuri corective frrd, ca acestea sd
conducd la incdlcarea principiilor prevdzute la art. 7 al Legii nr.13 I din 03.07.2015.



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

(Informarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitite cu prevederile art. 3t afLegii nr. ]31 din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I 3I din 3 iulie
2015 privind achiziTiile publice, inclusiv a termenelor de aqteptare, se efectueazd in 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 datb se completeazl
doar in cazul in care la procedura de achizifie publici au fost aplicate criterii de
durabilitate qi s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate
criterii de durabilitate):

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:
ln cazul in care valoarea estimata a contractului
este mai micd decdt pragurile prevdzute la art. 2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizigiile pub I i c e

Z 6 zrle in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice gi/sau fax I
n I 1 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice si/sau fax I

In cazul in care valoarea estimat[ a contractului
este egal[ sau mai mare decdt pragurile
previzute la art.2 alin. (3) al Legii nr. 13 I din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

tr 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice si/sau fax I
Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice $i/sau fax I

1 7. Contractu I de achizitie I acord u l-cadr u in c heiat :

Denumirea
operatorulu

l
economic

Intreprindere
a2

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Numirul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului
Termen de

valabilitate al
contractuluVa

cordului-
cadru

firi TVA inclusiv
TVA



Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a;teptare pentru incheiereu
contractului/contractelor indicute afost respectat (exce4And cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ): precum;i cd in cazul depunerii contestaliitor gi/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, sceastes au fost examinate Ei solulionate.

Prin prezents dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitadinea desfdsurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizifii publice
privind achizitionarea: produse alimentare conform necesitalilor IMSP Spitalul clinic de Boli- 

Infectioase "Toma CIORBA" pentru simestru Il anul2022

Nr.l dinM
Date cu privire la autoritatea contractant5:

Denumirea autoritd{ii contractante IMSP SCBI ,oToma Ciorbioo
Localitate mun. Chisinau

IDNO
Adresa

1003600132I^!1__
t l, $t"fa" r-l Mt*JAj

Numir de telefon 022-358099
Numir de fax 022-245068

E-mail oficial achizitii. i m sp scto(@ gmai [. com

Adresa.de internet

;rrrrrrne 
contact (wurne, prenuma r:11:: Curea Cristina

Date cu privire la procedura de atribuire:

Cererea ofertelor de preluri (bunuri)Tipul proce{urii de atribuire aplicate

Procedura de achizi{ie repetati (dupd

Fioduse alimentare conform necesitdlilor IMSP Spitalul
Clinic de Boli Infectioase "Toma CIORBA" pentru simestru
II anul2022

Tiput obiectului contractului de
achizitie/ acordului-cadru
Obiectul achizi{iei

1 s 800000-6
Conform planului de achizitiiExpunerea motivului/temeiului

privind alegerea procedurii de
atribuire (in cazul aplicdrii altor

i decdt licitalia deschi
Nr: ocds-b3' l-MD:1,6s-E4e-I5-6TAProcedura de atribuire (se va indica

din cadrul portalului guvernamental
M

f- int -ut : http s : //achi zitii.md k o lpubl i c/tend er I 2 | 0 60 4 57 I
Data public itrii 22,07 .2022
achizitii.md;

i,-k*l .6t* pta*l de aCtirilii publice publicat:
http ://tomaciorba,md/?go:news&n: I 87

Platforma de achizi(ii publice
utilizati
Procedura a fost inclusi in planul de
achizi{ii ptrblice a autoriti{ii
contractante
Anun{ de intenfie publicat in BAP

Link-ul:



fehnici qi instrumente specifice de
htribuire

Licitalie electronicd

Sursa de finantare Alte surse: Ministerul Sanatdfli al Republicii Moldova
Valoarea estimati IeL fiird TVA) 800000.00 /ei

(se

Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

va completa tn cazul fn care aufost solicitate clarificdri)

1. Data solicitirii clarificlrilor

Denumirea operatorului
economic
Expunerea succint[ a solicitirii
de clarificare
Expunerea succinti a
risnunsului
Data transmiterii

Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

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

Rezumatul modifi clrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)
Termen-lirnitd de depunere qi deschidere a
ofertelor nreluneit 6upd caz)

PAni la termenul-limitd (data 02.08,2022, ora 15:00), a fost depuse opt oferte din partea
urmitorului ofertant:

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

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
adminlstratorii

1. SRL Nobil Prest 1010600021038 Calueher Vadim
) MELTAN SRL 1018600003955 Melnic Tatiana
3. SRL BAGUETTE t014600037741 Bolsacova Ecaterina
4 CC "Nivali-Prod"SRL 1006600010112 Plesca Igor

Gradinaru Sereiu
SC ''VILLA PRODOTTI'' S.R.L. 1016600007719 Agrici Alexei

Asici Vladimir
6 SRL Axedum r00360s00293s Coiocaru Grisore
7 Produse de Familie 10r0600010111
8 SA "Auqur Perla" 1002600047714 Gheorshita Ana -Lucia

Denumirea lui economic



Denumire document J'^ o
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Cerere de participare prezentat prezenml ptezenta, ptezentat prezentat prezentat Documen-
tele nu
sant

vizibile

prezentat

Declaralie privind
valabilitatea ofertei

prezentat prezentat prezentst prezentat prezentst prczentat prezentat

Propunerea tehnicd
(specificalii tehnice)

prezentat prezental prezentfll prezenlal prezents prezentst prezentat

Propunerea financiard
(specificalii de pre!)

prezenMl prezenmt preT,ental prezentul prezentill prezenwt prezenlst

Document Unic de
Achizilii European
(DUAE)

prezentat prezewat prezentut prezental prezentut prercntst prezentat

Dovada inregistrdrii
persoanei juridice, in
conformitate cu
prevederile legale din
lara in care ofertantul
este stabilit

prezentflt prex,entat prezentat prezentst prezentat prezental prezentst

Raportul
financiar/Situalia
financiard

prezentat prezental prezewat prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat de atribuire
a contului bancar

prelentat prezenmt prezental prezenlat pre6ental prezewat prezentst

Declaralie privind
confirmarea
ldentltalll
beneficiarilor efectivi
gi neincadrarea
acestora in situalia
conoalnnanl penuu
parriciparea la
activitAli ale unei
organlzalll sau
grupari criminale.
pentru coruplie,
fraudd Ei/sau spdlare
de bani

prezentat nepreze
ntat

prezentu nepreze
ntut

preT,entu nepreze
ntat

Certificat
c o nfo rmitate/c al itate

prezenrst prezewa prezent(rt prezentat prezentfll prezentst prezental

(lnforma{ia privind denumirea clocumentelor prezentate se va indica tn confbrmitate cu cerinlele din
do"cumentayia cte alribuire Ei se t,a con,\emna prin; prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul a.fost prezenlat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:



Denumirea lotului

*il"";i'* - -
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

ftrA TVA

Cantitate qi
unitate de

masura

Corespundere
a cu cerinfele
de calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Lotul 1

Produse crupoase
SRL Nobil Prest r72 197.00 10200 kg "l -f

MELTAN SRL r72 197.96 -F +

SRL BAGUETTE 174 403.00 1- +

Lotul2
Legume qi fructe

SRL Nobil Prest 137 638,89 1 1360 kg J. +

MEI,TAN SRI, 152 222.22 .F -.t-

SRL BAGUETTE 189421,80 +- +

Lotul 3 Carne de
vitd

SRL Nobil Prest 100 666,64 800 kg + +

CC "Nivali-
Prod"SR[,

100 666.65 + +

S.R.L. ''VIL[,A
PRODOTTI''

123 000,00 + -F

SRL BAGUETTE 131 848.00 + +

Produse de Familie 1s9 600.00 t' +

Lotul4 Carne de
porc

CC "Nivali-
Prod"SRL

I499,99 100 kg + +

SRL Nobil Prest 8 500,00 + +-

SC ''VILLA
PRODOTTI'
S.R.L.

9 450,00 "i. +

Produse de Familie 9 917,00 +

SRL BAGUETTE 10 185,00 t +

Lotul 4
Carne de pasdre

S.R.I,. ''VILLA
PRODC)TTI''

l2l 900.00 3000 kg

CC "Nivali-
Prod"SRL

134 360.00 + +

SRL Nobil Prest 134 429,00 + +

Produse de Familie 137 790.00 + +

SRL Axedum r40 s60.00 + +

SRL BAGUETTE 167 168,00 + +

Lotul 5 Conserve SA "Augur Perla" t7 661,26 200 kg + +

SRL Nobil Prest l7 tt43,00 + +

SRI, BAGUETTE 2t 375,50 + +

MELTAN SRL 22 208.33 + +

Lotul 6
Ulei din floarea
soarelui

SRL Nobil Prest 30 266,67 800 kg + +

SRL BAGUETTE 30 304.00 + +
MELTAN SRL 38 666,67 + +

Lotul T

Produse de
panificalie

SRL Nobil Prest 4 941.48 200 kg -F +

MELTAN SRL 4 944.44 t +

SRL BAGUETTE 6 056.00 -l- +

4



35 655,00 1400 kg

1 820 kg

300 kg

+ +
Lotul 8 Fructe 9i
legume
transformate

SRL Nobil Prest

.snue_lcrrElE
SA t'Augur Perla"

!5_9?!,00
48 521,67

't- +
+ +

t- i-
Lotul 9 Diverse
produse alimentare

SRI", Nobil Prest 66 296,00
+ +

+MELTAN SRL
SRL BAGIJETTE

66 296,39
90 065,80
-r+Te8po

1-

+ +
Lotul 10 Pegte SRL BAGIJII'I1'U

* in cazul utilizdrii licitaliei electrttnice se ttu inrJicct prelul ofertei.finale

(lnformalia privincl "Corespunderea cu c:'erinlele cle'catificare" ;i "Corespunderea cu specfficayiile

tehnice" , se va con,semna prin; ,,4-" in cazul corespunclerii ;i prin "-" tlt Cazul neCorespunderii)

pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea

ofertei cu cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv iustificarea pre{ului

anormal de scizut) s-a solicitat:

Informa{ia solicitati -Rezmatul risPunsului
oneratorului economicData

solicitirii
Operatorul
economic

Denumirea oPeratorului

S.R.L. "VILLA
PRODOTTI"

Ofertan{ii respinqi/descalilica{i:
*:- M;A;ti respingerii/descalific[rii

Ctrl 4 C"rnJai, p"$* I operatoruG;o"o-ic i fost descalificat pe motiv

cd suma of'erita pe tot (121 900,00) nu corespunde cu prgtyl care de fact

este 139150.00, operatorul este situate dupd pret p:lo:11ll'sa decis de a

trece 1a urmdtorul of.utor"t economic CC "Nivali-Prod"SRl carc a oferit

cel mai mic Plgig-191-!!!-q9,!!

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care p.t fi atribuite aceluiaEi ofertant: Ilndicayi/

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aPlicat:

Pre{ul cel mai scizut n
(in cazul in c:are tn cadrul proc:edurii de atrihuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire' se vor

indica toate criteriile de atiibuire aplicate qi clenumirea loturilor aferente)

Informa{ia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

sau cel mai bun raport calitate-cost)

L__ _ --__&ge"'rs&tysr 
-_----l Y4sqloirylsq-L-rseeulJ4lsE---l



rului economic 1

Denumire factorul 1

Denumire factorul n
b6umit*u operatorului econgln ic-n

Denumire factorul 1

Denumire f.actorul n

Reevaluarea ofertelor:

Motit ut t*evalulrii ofertelor
Modificirile oPerate

in urma examiniri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de

atribuire s-a decis:

achizitie publicS/aco4Ulgf:g4ll

Ar.t"t"a pt"cedurii de achizilie publica:

tn temeiul art.7l alin' -- lit --'
Argumentare:

Atribuirea contractulu de llzl le
Cantitate qi

unitate de
mf,suri

Prelul unitar
(firn TVA)

Pre{ul total
(fnr[ TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic
10200 kg

-_ 
1 1360 kg-

--- 800-iis -

t72197.00 r72197.00 206344,00
Lotul i
Produse crupoase

SRL Nobil Prest

t37 638,89 137 638,89 152250,00
Lotul2
Legume $i fructe

SRL Nobil Prest

100 666,64 100 666,64 120800,00
Lotul 3 Carne de

vitd
SRL Nobil Prest

100 kg

3000 kg

200 kg

g 499,99 8 499,99 101.99,99
Lotul4 Carne de
porc

CC "Nivali-
Prod"SRL

134 360,00 134 360,00 161232,00
Lotul4
Carne de Pasdre

CC "Nivali-
Prod"SRL

t7 661,26 l7 661.26 21193,50
Lotul 5 Conserve SA "Augur

Perla
800 kg l0 z6s,6z I so zeedz 36320,000

Lotul6
Ulei din floarea
soarelui

SRL Nobil Prest

4 941,48 4 941,48 5652,00
Lotul T

Produse de
panificalie

SRL Nobil Prest 20u Kg

*- 
Goo ks- 35 655,00 35 655,00 42785,00

Lotul 8 Fructe Ei

legume
transformate

SRL Nobil Prest

1820 kg 66 296,00 66 296,00 76646,10
Lotul 9 Diverse
oroduse alimentare

SRL Nobil Prest

300 kg 14 898"00 14 898,00 17877,00
Lotul 10 Pegte SRL

R AGI IRTTE

Informarea operatorilor economici despre cleciziile grupului de lucru pentru achizilii:



I)enumirea operatorulu i
economic

SRL Nobil Prest
MELTAN SRL

CC "Nivali-Prod"SRL
SC "VILLA PRODOTTI'' S.R.L.

Produse de Familie
SA "Auqur Perla"

Data transmiterii

17.08.2022

pre deciziile grupului de lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3I al
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice)

Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

n cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art.2 alin. (3) al Legii nr. 131
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

(Selectayi termenul de a;leptare respeclat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

Contractul de achizi(ie/acordul-cadru incheiat:

Modalitatea de transmitere

SIA RSAP, e-mail

n cazul in care valoarea estimat[ a contractului
este mai micd decdt pragurile prevdzute la aft.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 20 i 5

ivind achiziliile publice

6 zlle in cazul transmiterii comunicdrii prin
ttriiloggg rlqglglLce l4gti !u" n
t-l 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
rin rniiloace electronice si/sau fax n

tl 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii orin
mijloace electronice qi/sau fax I
U 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii

in miiloace electronice si/sau fax n

Denumirea
operatorulut

eeonomrc

Intreprinder
ea:

Cu capital
autohton/

Numirul
gi data

contractului/
acordului-cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate

al
cOnt:rActului
lacordului-

cadru

IErn TVA ,"-r-.* tU;

SRL Nobil
Prest

Cu
capital

ilutohton

l7
PA 24.08.2022 I s80000

0-6

547661.68 640797.70
31.12.2022

SA "Augur
Perla"

Cu
capital

autohton

18
PA 24.08.2022 1 580000

0-6

17661,25 21193,50
31.12.2022

SRL
BAGUETTE

Cu
cupital

autohton

t9
PA 24.08.2022 1 580000

0-6

14898.00 17877,00
31.r2.2022

CC "Nivali-
Prod"SRL

Cu
capitul

autohton

20
PA 24.08.2022 l s80000

0-6

742859,99 171431.99
31.12.2022



Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica dati se completeazi
doar in cazul in care la procedura de achizilie publici au fost aplicate criterii de durabilitate
qi s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate):

Prin prezenta clare de seamd, grupul cle lucru declurd cii termenul de aqteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate ilfost respectat (exceptfrnd cflzurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr.
l3I din 3 iutie 2015 privind achizi(iite pubtice ), precum Ei cd in cazal depunerii contesta(iilor Ei/sau
recep{iondrii rapoartelor de monitorizure, aceasteq au.fost exsminate Ei solulionate,

prin prezenta dure cle seamd, grupul de lucru pentru achizilii confirmd corectitudinea desfiigurdrii procedurii
tle achizitie,fapt pentru care poartd rdspunclere conform prevederilor legalein vigoure,

Conducitorul institutiei:
Sergiu Vasili{a ,,..,-*-fu&

,',;;i:.,$K:ilifi-r*

i;ll'ffi'€it,1r r,sffi$o+
'i*?i:J;-i"i'r.'

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

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a
lotuluilloturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (Iei MD):

(indicqti 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:

Prelul cel mai scdzut n
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-prej n
Cel mai bun raport calitate-cost n



DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii publice й
de incheiere а acoTdului-cadru о
de anulare а procedurii de atribuire tr

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Dепчmirеа autoriti i contractante primaria Ваurсi
s.Baurci
1007601004401

Adresa str. Lenin 107а

Numir de telefon
Numйr de fax
E-mail oficial primariabaurci@gmail.com

Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пuпе, рrепumе, tеlеJ'оп,

е-mаil)
Carapirea Elena
0'7 8З9645З, lenastancu99@g mail.com

Tipul procedurii de atribuire aplicate п Сеrеrеа оfеrtеlоr de рrеluri
й Licitalie deschisi
п Altele: [Iпdicatril

Рrосеdurа de achizi{ie repetat5 (duрй caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

й Bunuri
п servicii
п Lucrёri

Obiectul achizi{iei Работы по устройству дорожного покрытпя
изо счаткп по л. Вино адItая

Cod СРV
Expunerea motivului/temeiului
alegerea procedurii de atribuire
aplicdrii ahor proceduri decdt
deschisii)

privind
(iп cazul

licita|ia

Link-ul : https ://mtender. gov.nrd/tendersl'ocds-

b3wdp l -MD-16 59702515з47

Platforma de achizi{ii publice utilizati / achizitii.md; п e-Iicitatie.md; п tender.md

Рrосеdurа д fost inclusi in planul de
achizilii publice а autoritй{ii contractante

/Da пNu
Link-ul с5trе planul de achizilii publice publicat:

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

Tehnici qi instrumente specifice de аtriЬuiге пАсоrd-саdru пSistеm dinamic de achizi{ie
пLicita е electronica trcatalo electronic

Sursа de finan{are И Buget de stat; пBuget CNAM; пВugеt CNAS;
пSursе exteme;

1

model-tip

Nr.8 dinJ' 0е,2о22

1. Date cu рriчirе la autoritatea contractantй:

Localitate
IDNo

0291з зз 5 5

45200000-9

Рrосеdчrа de atribuire (se va iпdiса diп
cadrul port alului guуеrпапепtаl
www.mtепdеr.gоч.пd)

Nr: ocds-b3wdpl -MD-1 6597025 1 5347

(duрd caz)



. Alte Surse : [Iпdiса{iI
Vаlоаrеа estimati (lei, fйrй TVA) 827з62,з0

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va сопрlеtа iп cazul iп care au fost solicilate clarificdri)

4. Modificiri operate in documenta{ia de аtriЬuirе:

(Se va completa iп cazul iп care au fost operate пodificdri)

5. Рiпi la termenul-Iimitn (data 15.08.2022, оrа l l:00), au depus оfеrtа б ofertan{i:

6. Informalii privind ofertele depuse;i documentele de calificare si аfеrепtе DUAE prezentate de
сitrе operatorii economici:

Data solicitirii clarifi сйrilоr
Denumirea оperatorului есопоmiс
Expunerea sчссiпtй а solicitirii de
сlаrifiсаrе
Ехрчпеrеа sчссiпti а rйsрчпsului
Data transmiterii

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

[пdiсаУi sursa ulilizald ;i data publicdriiJ

ТеrmепJimiti de dсрuпеrе ;i deschideгe а
ofertclor prelungit (dupi1 caz)

Ilпdicali пutпdrul de zileJ

Nr, Dепumirеа operatorului есопоmiс IDNo Asocia{ii/
дdmiпistrаtоrii

l SRL KTumaconstruct> 1014611000965 Киорогло Георгий
) (DPH-RETAL) 1002600017261 Dragusan MihaiI
J <Zelinscaia Betra> Федр Бузаджи
1 SRL" ТепеrаЬ - Bas ciu" 100з6110058зб Нейковчен Вадим

KS.C.Cimtermic > 1007605004579 Ivan Terzi
6 SRL KLIAICUL> 100з610002698 Tulus Drrritri

2

1003605150445



Dепumirе dосчmепt
Dепчmirеа ореrаtогчlчi есопоmiс

SRL
тurпасопstrчсt

DPH_
RETAL

ZeIinscaia
Betra

SRL" ТепеrаЬ
- Bas ciu"

SRL
LIлlcUL

Documentele се constituie oferta
(Se va сопsmпа рriп: рrеzепtаl, перrеzепtаl, пч соrеsрl!пdе)

DUAE prezeпtqt prezeпlal рrеzепlql plezeпtal prezeпtql prezeпtat
Сметная документация prezeпlal Prezeпlat prezeпlat prezeпlal prezeпlal prezeпtat
Банковская гарантия prezeпtat prezeпtat prezeпtqt рrеzепtаl prezeпtat preZental
Декларация о
действительности оферты

prezeпtat plezeпt.ll prezeпtat prezeпlat prezeпtql prezeпtat

Documente de calificare
Se va сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеz епlаt, пч соrеSрцпdе

Список уrредителей
(EXTRAS )

prezeпtat prezeпlal prezeпtal prezeпtat рrеzеп!аl рrеzепtqt

Финансовый годовой
отчет за 202lг,

prezeпtat рrеzепtаt prezeпtat prezeпtat prezeпtal prezeпtat

Заявка на участие prezeпtat prezeпtqt prezeпlat prezeпlat prezeпl{!t prezeпlal

График выполнения работ prezeпtat рrеZепtаl prezeпtul prezeпtat рrеzепlql prezeпtat
,Щекларация о схохем
оllыте

prezeпtqt prezenlat рrеzепlql prezeпtal prezeпtat

выполцение обязательств
по 1тrлате налогов, сборов
и взносов соци,шьного
страхования в
соответствии с
действ5лощими
законtlыми положениrIми
Ресrryблики Молдова

prezeпtat prezeпtal prezeпt.lt prezeпtqt prezenlat prezeпtцt

,Щекларация о списке
основных работ,
выполненных за
последний fод
деятельности

prezeпtat prezeпtat prezeпtal prezeпtat Prezental prezeпlat

,Щекларачия о
спецефическом
оснащении, инструментах
и оборуловании,
необходимых дllя
соответсвующего
выполЕения договора

prezeпtal prezeпtqt prezeпlat prezeпtal prezeпtat рrеzепlql

,Щеюrарачия о
слецимизироваЕном
персонале, Ilредложенном
для выполЕения договора

prezelltat prezeпlat prezeпlal рrеZепtqt prezeпtat prezelltal

не вовлечение в
ситуации, определяющие
исключение из процедуры
присуждения, как указано
в cT.l 8 Закона Ns l3 l/20l5

prezeпlal prezeпtat рrезепlаt prezeпlal prezeпtat prezeпlat

заключение
Государственной
строительной инспекции

prezeпtat prezeпtqt prezeпlal prezeпtal prezeпtqt prezeпtal

(Iпfоrmаliа priviпd dепuпirеа dосumепtеlоr prezeпtate se уа iпdica iп coпformitate cu cerinlele diп
dосuпепtаliа de atribuire ;i se vа сопsеппа priп: prezeпlat, перrеzепtаt, пч соrеsрuпdе (iп cazul
сdпd dосumепlul а fost prezentat, dar пu соrеsрuпdесеriп|еlоr de calificare))

S.C.Cimtermic

prezeпlat

)



7. Informalia privind соrеsрuпdеrеа ofertelor cu cerinlele solicitate:

Dепчmirеа lotuIui Dепчmiгеа ореrаtоrчlчi
economic

Pre{uI
ofertei

(firй ТVА)*

cantitate
ýi unitate

de mбsurй

Corespunde
rеа cu

сеriпtеlе de
caiificare

Corespun
derea cu

ýpecifica!ii
le tehnice

SRL <Tumaconstruct>
611724,з1 + +

67 4720,зI +

<Zelinscaia Веtrа> 708660,16 + +

SRL" Tenerab - Bas ciu"
746195,80 + +

(S.C.Cimtermic) 78143,7,65 + +

SRL (LIAICUL) 802520,00 + +

* iп cazul utitizdrii licitayiei еlесtrопiсе se va iпdiса pre|ul ofertei.fiпale
(IпfоrmаУiа priviпd "Соrеsрuпdеrеа cu сеriпlеlе de саlфсаrе" ;i "Corespuпderea cu specificaliile
tеhпiсе" , se уа сопsеmпа рriп: ,,+" iп cazul corespuпderii qi рriп ,,-" iп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Pentru elucidarea uпоr neclaritйli sau сопfirmаrеа uпоr date privind corespunderea ofertei cu
cerin(ele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scйzut) s-
а solicitat:

9. Ofertan{ii respingi/descalifrca(i:

Dепчmirеа
operatorului economic

10. Modalitatea de evaluare а оfеrtеlоr:
pentru fiесаrе lot И
репtru mai multe loturi сumчlаtе п
pentru toate loturile п
Alte limitari privind numdrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Iпdiсаli]

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре lotuTi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scбzut И
costul cel nrai scйzut п
Се1 mai bun raport calitate-pre1 п

4

I)ata
solicitirii

Operatorul economic Informatia solicitati Rezmatul rispunsului
ореrаtоrчlчi economic

Лот-1
Работы по
устройству
дорожного покрытия
из брусчаткrr по ул.
Виноградная

(DPH-RETAL))
+

Motivul respingerii/descalifi сirii



Cel mai bun rароrt calitate-cost tr

(iп cazul iп care iп cadrul proceclurii с]е atribuire suпl aplicate mаi пuhе criterii t]е atribuire, se чоr
iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va соmрlеtа репtrч loturile care aufost atribuile iп baza criteriilor: cel mai Ьuп raporl calitate-pre|
sau cel mаi Ьuп raporl calitate-cost)

l3. Reevaluarea ofertelor:

(Se va соmрlеtа iп cazul iп care ofertele aufost reevaluate repetal)

Factorii de ечаlчаrе vаlоаrеа din ofert5 Punctajul сдlсulаt
Denumirea ореrаtоrului economic 1 Total

Denumire factorul 1 |Ponderea
Denumire factorul n Ропdеrеа

Motivu l rееча|чirii ofertelor
Modificirile operate

14. iп urmа examiniri, eva|uirii gi соmраririi ofertelor depuse in cadrul procetlurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizi}ie publica/acoTdului-cadru:

Dепцmirеа lotului Dепчmiгеа
operatorului

economic

caпtitste ýi
unitдte de
milýчrI

Рrе!ul
unitar

(fйrй ТVА)

Рrе{ul total
(fПr5 ТVА)

Рrе{чI total
(incIusiv
тчА)

Работы по устройству
дорожного покрытия из
брусчатки по ул.
Виноградная

SRL <Tumaconstruct> 1 611'724,з1 611724,зI 7з4069.11

Anularea procedLгii de achizi{ie publicё:

iп temeiul аrt. 7l alin. lir

Аrgumепtаrе:

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

Dспчmirеа operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de trапsmitеrе

SRL KTumaconstruct> 11.08.2022 е-tпаil
(DPH-RETAL) 17.08.2022 e-пail
<Zelinscaia Betra> 17.08.2022 e-mail
SRL" ТепеrаЬ - Bas ciu" |] -08.2022 е-lпаil
KS.C.Cimtermic> 1,7.08-2022 e-mail
SRL (LIAICUL) 1,7.08.2022 e-пail
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16. Теrmепчl de aýteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in саrе valoarea estimati а contractului
este mai micй decit рrаgurilе prevйzute Ia art. 2
alin. (3) al Legii пr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizi{iile publice

й б zlle iп cazul transmiterii comunicёrii prin
mijloace electronice qi/sau fax п
п 11 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin mijloace electronice Ei/sau fах п

In cazul in саrе чаlоаrеа estimat1 а contractului
este egali sau mai mаrе decAt pragurile
рrечйzutе la art. 2 alin. (3) al Legii rT. 1З1 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

П 1 1 zile in cazul transmiterii comunicйrii pTin
mijloace electronice qi/sau fах п
п 16 zile in cazul netransmiterii comunicЁrii
prin mijloace electronice gi/sau fax п

(Selectali tеrпепul de aýteptare respectat. Calcularea tеrпtепеlоr prevazute de Legea пr. 131 diп 3 itlie
20l5 priviпd achiziliile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr dе aýteptare, se фсtuеаzй iп сопfоrпitаtе cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrпепului) al Codului Ciyil al Republicii Moldova).

17. Contгactul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

Intreprinder
еа:

Сц capital
autohtor/
Сч capitдl

mixraýociere

cu capitil
strtriп

Numбrцl
ýi data

contractulцi/ асоrdчlчi-
саdrч

Cod
cPv

vаlоаrеа contractului
Теrmеп de

valabilitate al
contractului/
acordului.

cadru
йr5 TVA inclusiy

тчА

SRL
(TURNACONSTR
UCT>>

Cu
capital
autohton

J\!84 24.08.2022 452000
00-9

,7з4069,1,|
з1.,1,2.2022

(DA/NU)

Vаlоаrеа de achizilie cu ТYА din eontract/ contracte а
Iotulu7loturilor pentru саrе au fost aplicate criterii de
durabilitate (Iei MD):

(iпdiсауi sumа cu TVA)

Codul СРY aI lotului/loturilor репtru саrе au fost aplicate criterii
de durabilitate:

6

(Iпfоrпаrеа operatorilor есопоmiсi implicali iп procedttra de atribuire despre deciziile grupului de
Iucru репtru achizЦii se realizeazй iп сопfоrmitаtе cu prevederile art. З ] al Legii пr. ] 3 ] diп 3 iulie
2015 priviпd achizi|iile publice)

18. Informatia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (ruЬriса dati se completeazi dоаr in
cazul iп саrе la рrосеdчrа de aehizilie publici au fost aplicate criterii de durabiIitate qi s_a incheiat
contract/contracte репtru lot/loturi pentru саrе au fost apIicate criterii de durabilitate):

Dепumirеа
operatorului

econonric

6|1,724,з1

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



Criteriul de аtriЬчirе pentru lotuVloturile репtru саrе au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pre{ul cel mai scizut п

costul cel mai scizut п

Cel mаi bun rароrt
calitate-pre' п

Cel mai Ьuп rароrt
ealitate-cost п

РriП рrеzепlа tlarc de sеаlпd, grupul de lucru declard. сd tеrrпепul tle a$teptarc репlrч iпсhеiеrеа
СопlrасlаluУсопlrасtеlоr iпdicale afost respeclat (ехсерlfrпd cazurile prevdzule {Ie art. 32 аliп. (3) aI Legii пr.
131 diп 3 iulie 2015 priviпtl achiziliile publice ), precam ;i сd iп cuzal depuпerii coпleslaliilor $i/sau
recep|ionйrii rapoartelor de попilоfizаrе, aceuslea aafos! ехumiпаlе qi sоlu|iопаtе,

Рriп рrеzеп!а dare ie sеаmЙ, grapul tle lucfu репtru achizi|ii сопJirmй coreclitudiпea les|йýurйrii procedurii
de achizi|ie, fopt репtru care poartd riispuпdere сопfоrm prevederilor legale iп vigoare.

Саrарirеа Nicolai
(Nume, Рrепчmе) (Sеrплаtша)
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr. 05 din 24.08.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante  IP LT  Măgdăcești 
Localitate s. Măgdăcești, r-ulCriuleni 
IDNO 1012620009429 
Adresa S.Măgdăcești,r-ulCriuleni,str. Ștefan Cel Mare 1 
Număr de telefon 0248-34-255, 0248-34-997 
Număr de fax  
E-mail oficial  liceumag@gmail.com 
Adresa de internet liceumag@gmail.com 
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-
mail) 

BozianuRodica,069205182, 
rodicabozianu81@gmail.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri ѴServicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Procurarea produselor alimentare pentru IP LT 
Măgdăcești din  satul Măgdăcești 

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

---- 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1657797191964 
Link-ul:https://achizitii.md/ro/public/tender/21060020/ 
Data publicării: 14.07.2022 

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

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

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

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 ѴLicitație 
electronică□Catalog electronic 

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 390390,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

http://www.mtender.gov.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060020/
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Data solicitării clarificărilor  20 iulie 2022, 11.48 
Denumirea operatorului economic --- 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Întrebarea a fost: Șold de pui cu os,făra,fara spate? 
Expunerea succintă a răspunsului  Bună ziua! A fost scris succint. Corect- Șold de pui cu 

os,,fără spate,refrigerat calit superioara! Vă mulțumim! 
Data transmiterii 20 iulie 2022, 11:48 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

Rezumatul modificărilor ----- 
Publicate în BAP/altemijloacelor de informare 
(după caz) 

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

 
5.Până la termenul-limită (data  25.07.2022, ora 11:48), au depus oferta 7 ofertanți: 
 
Nr. Denumirea operatorului economic 

 
IDNO Asociații/ 

administratorii 
1. S.C ”Villa Prodotti” S.R.L. 1016600007719 Agrici Alexei 
2. S.R.L. ’’Lapmol’’ 1002600024308 IonitaSerghei 
3. S.R.L ’’Credoprim’’ 1003600026963 Costru Gheorghe 
4. ÎI ’’Pozorovski Lilian’’ 1010605000089 Prozorovski Lilian 
5. S.R.L. ’’ Nobil Prest’’ 1010600021038 Calugher Vadim 
6. S.R.L  Produse de familie 1010600010111 Iacovet Viorel 
7. S.R.L. ’’Baguette’’ 1014600037741 Cebotari Valentin 
 
6.Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de 
către operatorii economici: 
 

Denumire document 
SRL 

Lapmol 
SRL 

Credopri
m 

ÎI 
Prozorov

ski 
Lilian 

S.C. 
Villa 

Prodotti  

S.R.L 
Nobil 
prest 

 SRL 
Produs

e de 
familie 

SRL 
Baguette 

 

 Documentele ce constituie oferta 
(Se va consmna prin: prezentat, 

neprezentat, nu corespunde) 

       

 

 

Propunerea tehnică prez. prez. prez. prez. prez. prez prez. prez. 
    

Cerere de participare prez. prez. prez. prez. prez.  prez. 

Declarație privind valabilitatea 
ofertei 

prez. prez. prez. prez. prez.  prez. 

Certificat de efectuare sistematică 
a plăţii impozitelor, contribuţiilor 

prez. prez. prez. prez. prez.  prez. 

Certificat de atribuire a contului 
bancar 

prez. prez. prez. prez. prez.  prez. 

Certificat/decizie de înregistrare a 
întreprinderii/extras din Registrul 
de Stat al persoanelor juridice 

prez. prez. prez. prez. prez.  prez. 

Formular informativ despre 
ofertant 

prez. prez. prez. prez. prez.  prez. 
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Autorizaţia sanitară de 
funcţionare pentru produse 
alimentare/ Certificat de 
înregistrare oficială, eliberat de 
ANSA 

prez. prez. prez. prez. prez.  prez. 

Autorizaţia sanitară veterinară de 
funcţionare pentru produsele de 
origine animalieră a agentului 
economic participant 

prez. prez. prez. prez. prez. prez. prez. 

Autorizaţia sanitar-veterinară pe 
unitate de transport 

prez. prez. prez. prez. prez. prez. prez. 

Certificat de inofensivitate/ 
calitate/ conformitate/ sanitar 
veterinar, declarația de 
conformitate (după caz) 

prez. prez. neprez. prez. prez. prez. prez. 

Certificat de deținere a 
laboratorului atestat pentru 
efectuarea controlului permanent 
asupra calității sau contract cu 
asemenea laborator 

prez. prez. prez. prez. prez. prez. prez. 

Declarație privind confirmarea 
identității beneficiarilor efectivi 
și neîncadrarea acestora în 
situația condamnării  pentru 
participarea la activităţi ale unei 
organizaţii sau grupări criminale, 
pentru corupţie, fraudă şi/sau 
spălare de bani 

prez. prez. prez. prez. prez. prez. prez. 

(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 
Lotul1-
Produse 
Lactate 

S.R.L ’’ Lapmol’’ 104061,85 + + + 
S.R.L Credoprim 104060,00 + + + 

 ÎI Prozorovsckii Lilian 143521,40 + + + 

Lotul 2-
Carne 

ÎI Prozorovsckii Lilian 77547,00 + + + 

 S.C ”Villa Prodotti” 
S.R.L. 

77545,10 + + + 

 SRL Produse de familie 81277,80 + + + 
 SRL Nobil Prest 86880,00    
 SRL Baguette 97207,80    

Lotul 3-
Pîine și 
chifle 

Achiziția nu a avut loc 
conf art .71 lit A 

- - - - 

Lotul 4-
Diverse 
produse 

alimentare 

S.R.L. ’’ Nobil Prest’’ 146980,26 + + + 
ÎI Prozorovsckii Lilian 157753,00 + + + 
S.R.L. ’’Baguette’ 208660,17 + + + 
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* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile 
tehnice”, se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 
 
8.Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) 
s-a solicitat:  
 

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

    
    
    
 
9.Ofertanții respinși/descalificați: 
 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  
 
10.Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
 
Pentru fiecare lot Ѵ 
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  Ѵ 
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   
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13.Reevaluarea ofertelor: 
 
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  
 
14.În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire 
s-a decis: 
 
Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumireal
otului 

Operatorul 
economic 

desemnatcâșt
igător 

Denumireapro
duselor 

Unitatea 
de 

masura 

Cantitatea Prețulu
nitar(fă

ră 
TVA) 

Prețul 
total 
(fără 
TVA) 

Prețul 
total 

(inclusiv 
TVA) 

 
Produse 
Lactate 

 
 
 

S.R.L ’’Credo 
Prim’’ 

 

Brînză de vaci kg 526 57,87 30493,81 32875,00 
Smîntînă kg 235,50 41,67 9812,5 10597,50 
Lapte l 1796 10,6 19040,93 20564,20 
Unt kg 148 141,20 20898,19 22570,00 

Cașcaval kg 152 100,01 15201,9 18242,28 

  Chefir l 624 13,89 8666,67 9360,00 
 

 
Carne 

 

Villa Prodotti 
SRL. 

 

      
Șold de pui cu 
os fara spate kg 624 50,4 31449,60 37739,52 
Fileu de pui kg 660 69,84 46095,5 55314,6 

Pîine și 
chifle 

Achiziția nu a 
vut loc conf 
art71 lit A 

      

      
 
 
 
 
 

Diverse 
produse 

alimentare 
 
 
 

SRL Nobil 
Prest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cartofi kg 1449 7,41 10733,33 11592,00 
Ceapă kg 427 6,3 2688,52 2903,60 
Morcov kg 396 8,15 3226,67 3484,80 
Sfeclă de masă kg 376 6,30 2367,41 2556,80 
Varză kg 300 9,26 2778,78 3000,00 
Verdeață  
(pătrunjel) kg 35 51,85  

1814,81 1960,00 
Mere kg 3295 7,22 23797,22 25701,00 
Mărar kg 20 57,41 1148,15 1240,00 
Lămîi kg 48 26,67 1280,00 1536,00 
Banane kg 188 23,33 4386,67 5264,00 
Gutui kg 160 27,78 4444,44 4800,00 
Prune kg 198 14,81 2933,33    3168,00 
Brocoli kg 160 40,74 6518,32 7040,00 
Ardei dulci kg 40 16,67 666,67 720,00 
Pastă verzi  kg 160 36,67 5866,67 7040,00 
Orez cu bob 
rotund  kg 170 23,33 3966,67 4760,00 
Sfeclă de masă kg 376 6,30 2367,41 2556,80 
Crupe de griu 
Arnaut kg 82 15 1230,00 1476,00 
Paste făinoase kg 49 15,83 775,83 931,00 
Pastefain Taitei        kg 224 31,67 7093,33 8512,00 
Făină de grîu kg 211 10,67 2250,67 2700,8 
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Fasole albă kg 160 25,00 4000,00 4320,00 
Crupe de 
porumb kg 104 13,17 1369,33 1643,20 
Ulei litru 148 35,0 5180,00 6216,00 
Suc de fructe litru 1150 10,5 12075,00 14490,00 
Mazăre verde kg 82,8 17,50 1449,00 1738,80 
Pastă de roșii kg 16,56 31,67 524,40 629,98 
Ceai kg 6,5 115,00 747,50 897,00 
Sareiodată kg 49 7,83 383,83 460,60 
Cacao kg 6,4 110,00 704,00 844,80 
Ouă buc 7706 2,33 17980,67 21576,80 
Zahăr kg 198 21,3 4216,67 4554,00 

  Frunză de dafin kg 0,4 186,67 74,67 89,60 
  Piper negru kg 0,98 190 186,20 223,44 
  Magiun de măr kg 40,42 26,67 1077,87 1293,44 
  Rosii kg 317 22,22 7044,44 7608,00 

 

Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

S.R.L ’’Credoprim’’ 27.07.2022,  scrisoarea nr.100 e-mail 
S.R.L. ’’Lapmol’’ 27.07.2022,  scrisoarea nr.101 e-mail 
ÎI ’’Prozorovski Lilian ’’ 27.07.2022,  scrisoarea nr.102 e-mail 
S.R.L. ’’Baguette ’’ 27.07.2022,  scrisoarea nr.103 e-mail 
S.R.L. ’’ Produse de familie’’ 27.07.2022,  scrisoarea nr.104 e-mail 
S.R.L. ’’Nobil Prest’’ 27.07.2022,  scrisoarea nr.105 e-mail 
S.C ”Villa Prodotti” S.R.L. 27.07.2022,  scrisoarea nr.106 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 

Ѵ6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax□ 
 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax□ 

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

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax□ 
 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax□ 
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(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate 
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii 
Moldova). 

 
17.Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/a
cordului-

cadru C
od

 C
PV

 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractului
/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv TVA 

S.R.L. 
’’CredoPrim

’’ 

Capital 
străin 

62/ 
2022 24.08.

2022 
15

80
00

00
-6

 
104060,00 114208,98 

31.12.2022 

”Villa Pro” 
S.R.L. 

Capital 
autohton 

63/ 

2022 

24.08.
2022 

15
80

00
00

-6
 

77545,10 93054,12 

31.12.2022 

S.R.L"Nobil 
Prest"  

Capital 
autohton 

64/ 
2022 

24.08.
2022 

15
80

00
00

-6
 

146980,26 166970,96 

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 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/loturilepentrucare au 
fostaplicatecriterii de durabilitate: 

Preţul cel mai scăzut  □                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               
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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, 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: 
 
 
 
Efros Elena               _________________ 
(Nume, Prenume)   (Semnătura) 
L.Ș. 
 



Model - tip

DARE DE SEAMA
privind modifi carea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr. 02 din 2-epgust_-2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantd:

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

III. Date cu privire la contractul de achizi{ielacordul-cadru:

Denumirea autorititii contiactante Primdria Palanca r-nul Stefan-Vodd
Localitate s. Palanca r-nul Stefan-Vodd
FNO t007601005372
Atlrese ND-4227. s. Palanca r-nul Stefan-Vodd
Nunirde tClefon 024247401
Numdrde fax 024247236
E-mail oficial palanca.p rim afia@mail.ru
AdieSa de internet
Persoana de contact
hume. pi;enume. telefoi. e-mail)

Cozlovschi Dumitru 068258452
oalancasv@vahoo.com

Tipul procedurii de achizilie Cererea ofertelor de prefuri r
Licitatie deschis[ X Altele: flndicatil

Obiectul achizi{iei Lucrari Constructia sistemei de canalizare sr

statiei de epurare in s.Palanca r/l Stefan
Voda

Cod CPV 4523440-80
Valoarea estimati a achiiitiei
Nr. Ei fink-ul procedurii (se va indica din cadrul
portalului guvern ame ntii www.mlcndcrse!.md)

Nr:
Link:

Data publicirii anunlului de participare Nr.486/1 7 din 22 decembrie 20 17 publicata
in B AP nr.96 12017 din 01.12.2017

Data (datele) qi referinfa,(referin{ele) publicirilor
anterioare in Jurnalul. OfiCiat .at Uniunii Europene
privind.proiectul (proiectete) la care se referi anun{ul
iespectiv (dupd caz)

Tipul contractului de achizifie/acordului-cadru Bunuri r Servicii nlucr[ri X
Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se referi la un
proiect qilsau program finan{at din fonduri ale
Uniunii Europene

Nu XDa r

Sursa de finan{are Buget de stat X Buget CNAM r
Buget CNAS nSurse exteme r
Alte surse: flndicatil

acordului-cadru
14 martie2022

Denumirea opeiatorului economic SRL URALIS
Nr. qi data contractului de achizi{ie/acordului-cadru Nr:10

Data:16.01.2018
Valoarea contractului de achizifie/acord ul ui-cadru FSri TVA: -1492393.52 lei

Inclusiv TY A: -1492393.52
Termen de valabilitate 31.t2.2023
Termen de eiecutie 11 luni

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



Tip-Imodif it0.1,,..i.

' .,::,. :l' :i':':::::::::::.::

Micqorarea valorii contractului X
Maj orarea valorii contractului
Modificarea termenului de executarel livratel
prestare l
Modificarea termenului de valabilitate n
Rezelierea contractului n
Altele: flndicatil

Temeiul juitdic Ajustarea valorii contractului din catza scumpirii
prefurilor, a inflafiei ;i in conformitate cu
prevederile Regulamentului privind ajustarea
periodici a valorii contractelor de achizilii publice
cu executare continui, incheiate pe un termen mai
mare de un an qi art.76 alin.(4) din Legea Nr.
13 | 1201 5 privind achizitiile publice

Creqterea prefului in urma modificirii(dup.d caz) [Se va indica dacd se utilizeazd prelul actualizat al
contractului de achizitii publice/acordului-cadrul

Modificaiea anterioarl ^ contraCtului de
achizitii oublice./acord ului-cadr u(dupd c az)

[Se vor indica toate modificdrile operate anteriot
si valoarea acestoral

Alte infoimatii relevante

V. Descrierea achizifiei inainte qi dup[ modificare:
(Se vor indica natura ;i amplo'area lucrdrilor, natura Si cantitatea sau valoarea bunurilor, natura ;i amploarea
serviciilor)

vL Descrierea circumstan{elor care au frcut necesarl modificarea:

Se modifica contractul cu SRL URALIS in felul urmator;
-se micsoreazr suma contractului cu 1492393.52 - suma lucrarilor indeplinite prin proiectului ,,Masuri de

adaptare si rezilienta la schimbarile climatice si dezvoltarea institutionala in Zona Ramsar ,,Nistrul de

Josifinantat de Agentia Austriaca pentru dezvoltare si implementat de Societate Ecologica AO BIOTICA
conform act de primire-predare dupa terminarea executarii lucrarilor din 01.09.2020

VII. Rezultateleexaminirii:

in baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilie/acordului-cadru nr.-02-din
14.03.2022 a fost incheiat acordul adilional privind micsorarea valorii contractului cu suma 1492393.52 lei

n*o.t*i"u op"""toi
eConomic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu canital strlin

Nr. qi data'acor lui
adifional'

Valoarea modificiritor (duPi

FirI TVA Inelusiv T'Va

SRL URALIS Capital autonom 02 23.08.2022 -1492393.52 1492393.52

I grupului de lucru:

53; tel.: 022-820-703 ; fm: 022-820-728;

bd. 124 et. 4;



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice
de ir-rcheiere a acordultti-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr, 1 din 12 august 2022-

t. Date cu privire la autoritatea contractantir:

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

6e va complelo in cazttl in care au frtst solicitate clarific'dri)

V
n
!

Denumirea autorit[(ii contractante Primdria com. Co$codeni

Localitate s. Coscodeni

IDNO l 00760 1 002865
s. Coscodeni
026236333Numir de telefon

Numir de fax 026236331
E-mail oficial primariacoscodpd@bk tu
Adrcsa de internet

VIERU Liuba, 026236 3 33, primariacoscodeni@bk'rup.rto'onu de contact (nume' prenume, telefon, e'
tttail)

I)ate cu privire la procedura de atribuire:
MC"t.te" "fertelor 

de pre{uri nLicitalie deschisd

rAltele: flndicati
Tipul procedurii de atribuire aplicate

Bunuri n Servicii n Lucrdri M
Proceclura de achizi(ie repetatl (dupd t97
f tp"t obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Luciiri de repararc a drumurilor locale in variant albaObiectul achizi
45200000-9

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii cfe atribuire (in cazul aplicdrii altor

uri decdt licitatia deschisa
Nr:ocds:b-3-wdp-l--MD'-L6s-71-99591!23P.ocedtra de atribuire (se va indica din cadrul

p o r t al ul tt i guv e rn a m e nt a I www. ntt-e n d e r. g ov. md') Link-ul: lttps://mtender.gPv
MD- r657198507398 tract-noti
Data nublicdrii: 01 ivlie 2022
M achizitii.rnd; n e-licitatie.rnd; n yptender.mdPlatlbrma clc achizilii publice utilizatd
r Da EINLr

Procedura a fost inclusi in planul cle achizilii
publice a autoriti{ii contractante

Link-ul cdtre planul de achizilii pLrblice publicat:

Anun{ de intenfie publicat in BAP (dupii caz)
Link-ul:
nA,coiO-caArLr lsistem dinarnic de achizilie r:Licitalie
electronica uCatalog electrottic

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire

EBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; nSurse

externe: MAlte surse: Fondul Rutier
Sursa de finan{are

565 193,00 leiValoarea estimat[ (lei, fdrd TVA)



Data solicit[rii clarifi cirilor 11iulie2022
SIA RSAI' * p*mite vizLralizarea acestei informatii

-Agqp{g4iperatoruluieconomic,.n*pun.t.o sttccinti a solicit[rii de clarificare itttrebarea "Care este temeittl legal pentrn

solicltarea garn(iei banqare STRIC'l' tratrsf-er la cont ;i
nrr Garanlie Bancard? in caz cd nLr modificali cerinfele
vom fi nevoili sd depunem contesta{ie, fapt care va

tes i versa procedttra"'
Si raspttns ca este o eroare tehnic[' Autoritatea
contractantd nu a solicit garanlia pentry !&rt4' .--Expunerea succintl a risPunsului

n'r"t'"ZUnData transmiterii

Data solicitflrii clarificirilor
Denumirea oPeratorului economic

11 ittlie )O))
SIA RSAP nu permite vizvalizarea ace$er ln&lnslti

b*punereu succint[ a solicit[rii de clarificare S-'o ptutut intrebarea "Care este temeiul legal ca sa va
prezentam orclinLrl de angajare, contract individLral de

illuu.u eta. al dirigintelui de santier, aceste sunt date ctt
caracter personal?"

@cter personal tlu vor fi
ata$ate in sistem doar se vor solicita de la c?gtigitor pe

suDoft de hirrie.

Expunerea succintfl a risPunsului

Data transmiterii | 1, tulte lv/z

4. Modificiri operate in documenta(ia cle atribuire:

6e va complela in cazul in care atr fost operate modificdri)

6. Informa{ii privincl ofertele depuse;i documentele de calificare;i aferente DUAE prezentate de

citre operatorii economici:

Rpzrrrn qf rrl modifi cirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare
kluud caz)

ilndicali ,sursa utilizcttd ;i dala publicdriiJ

Termen-limit[ de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (duPd caz)
flndica{i numdrul de zile]

5. Pflni la termenul-limitd (data 20 iulie 2022, or' 16:30), au depus oferta 5 ofertanfi:

Nr. Denumirea oPeratorului
economic

IDNO Asociatii/
administratorii

I il Gamureac A lexandrr"t l 0 l 5602003394 Gamureac Alexandru

2. S.R.L. FRATELLI CONSTRUCT I 02 l 60200 I 005
SLn nsnp nu permite vizualizarea acestei

informalii

3. S.R.L. MARCONS-DRUM l 007602003489
SIA RSAP nu permite vizttalizarea acestel

informaiii

4. SRL IZVORUL DIN PIATRA 1015609001285
CEBAN VE,ACESLAV JURAVE,LI
ANDREI / Cheptene AlexandrLt

5. SA Drunuri Bal{i I 003602008028
SIA RSAP nu permite vizvalizarea acestel

informa!ii

Denumirea operatorului economic
Denumire document SA

Drumuri
ll6lli

II
Ganrureac
Alexattdru

S.R.L.
FRATE,LLI

CONSTRTJC
T

S.R.L.
MARCONS-

DRI.JM

Documentele ce constituie ol'erta



(Se va consntna prin: Prez ntaI, neprezentt rt,na ryt9!p!!143

Cerere de parliciPare Prezentat Neprezetttat Neprezentat Neprezentat
Neprezenta

I

DUAE Prez,entat Neprezentat Neprezentat Prezentat
Neprezenta

t

Oferta tehrricd Prezeutat Neprezentat Neprezentat Neprezentat
Neprezenta

t

Oferta financiard Prezentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat
Neprezenta

t

Grafic de executare a lucririlor Prezentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat
Neprezenta

t

Documente de calificare
Se va consrnnct prirt; prezenlal. neprezenlal, nu corespund,e 

-
Neprezenta

tDeclarafie privind
ofertei

valabilitatea Prezetttat I NePrezerttat Neprezentat Neprezentat

Declaralie priv ind exPerien{a
sirnilara

Prezental Neprezentat Neprezentat Neprezentat
Neprezenta

t

Declara{ie privind dotdrile
specifice, utilajul gi echiparnentul
luecesar pentru indePl in irea
corespunzdtoare a contractul u i

Prezentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat
Neprezenta

t

Declarafie privind personalul de
specialitate gi/sau a exPer{ilor
propus/propugi Pentru
imp letnerttarea contractulu i

Prezerttat Neprezentat Neprezentat Nepre zentat
Neprezenta

t

Avizul pentru particiPare la
licitaliile publice de lucrbri din
domeniul construc{iilor ;i
instala{i ilor, inclusiv Construcfi i

rutiere

Prezentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat
Neprezenta

t

Dovada inregistrbri i Persoanei
juridice, in conformitate cll
prevederile legale din {ara in care
ofertantLrl este stabi I it

Prezentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat
Neprezenta

t

Ultirnul rapoft financiar Prezentat Neprezentat Neprezentat Neprezentat
Neprezenta

t

I-ichiditate generald, anul 2021 Prezentat Neprezentat I NePrezentat Neprezentat
Neprezenta

t

Cerlificat privind lipsa sau

existenfa restanfelor la BPN
Prezentat Neprezentat I NePrezentat Nepre zentat

Neprezetlta
t

Certificatul de atestare a
dirigintelui de Eantier propus, in
dorneniul,,Cottstrucli i rutiere"

Prezentat Neprezerttat I NePrezentat Neprezentat
Neprezenta

t

Informa{ii privind delinerea de
laboratoare proprii autorizate 9i
acreditate in modr,rl stabilit, sau a
contractelor cLl aeeste laboratoare,
pentru incercbri beton qi a altor
materiale gi elemente de construc{ie
care necesitd incercdri, incluse in
ofe116

Prezentat Neprezentat I NePrezetttat Neprezelttat
Neprczerrta

t

(ln/brmayia privind elenumirea docuntentelor prezentate se va inciica in conformitate cu cerinlele din

clocuntentalia cle crlribuire ;i se ttct consatnna prin: prezentflt, neprezentst, txu corespunde (in cazul

cCncJ clocuntentul a lbst prezenlal, dctr nu c,orespundecerin{elor de culificure))



7. Informa{ia privincl corespunderea ofertelor cu ceiin{ele solicitate:

* in ceztil utilizdrii licita{iei electronice se va indica preyul ofertei finale
(lnformalia privind "Corespunderea cu cerinlele deiatfficare" Ei "Corespunderea cu specifica{iile

tehnice" , se ve consemny prtn; ,, * " in Cazttl corespunderii ;i prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

g. pentru elucidarea unor neclarit[fi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

cerin(ele stabilite in clocumentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de sc[zut) s-

a solicitat:

9. Ofertan{ii respinqi/descalificafi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi cIrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot M
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n ' :i

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

ll. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scdzut M
Costul cel n-rai scbzut n
Cel mai bun raPort calitate-Pre1 r:

Cel mai bun raPort calitate-cost n

(fn cazul in care in caclrul proceclurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor

inclica toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12. Informa(ia privind factorii cle evaluare aplicafi:

(Se va completa pentru loturile cere aufbst atribuite in baza criteriilor; cel mai bun rcrport calitate-
! 'i prel saLt cel mai bun raporl calilate-cost)

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1 Total
Denum re factorul 1 Ponderea

Denumire f'actorul n Ponderea
Denumirea operatorului econornic n Total

4

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul ofertei
(lir6 TVA)+

Cantitate qi
unitate de
misuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lot I Onerator ecottomic I

Ooerator econom ! tt

Lot n Ooerator economlc I

Onerator econotnic tt

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informatia solicitati Rezmatul r[spunsului operatorului
economic

26.01.2022 il Gamureac Alexandru
Prezentarea actelor
adiacente DUAE

S-au prezentat actele solicitate



Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

6e va completa in cazul in care o.fbrtele au Jbst reevaluate repetat)

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

14. tn urma examiniri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publica:

in temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

(lnJbrmarea operatorilor economici implicayi in procedura de an'ibuire despre deciziile grupului de
'luirtr 

pentru achizilii se realizeaza in ionfrtrmitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. l3I din 3 iulie

2015 privind achiziyiile publice)

(Selectutri ter:ntenyl de a;teptare re speclut. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr' I3I din 3

iutie 2015 privind achtztytiie publici, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazdin conformitate

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
misur[

Pre{ul unitar
(firn TVA)

Preful total
(fnr[ TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA).

Lucrdri de reparare a

drumurilor locale in
variarrt albd

it Gamureac
Alexandru

I proiect 500 354,06 500 354,06 600 424.87

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

Denumirea operatorului
economlc

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

I Gamureac Alexandru 05 august 2022 SIA RSAP, e-ma

S.R.L. FRATELLI CONSTRUCT u) august /ull SIA RSAP, e-tna

S.R,L. MARCONS-DRUM 05 august2022 SIA RSAP, e-ma

SRL IZVORUL DIN PIATRA 05 aueust2022 SIA RSAP, e-nta

SA DrLrmuri B6l{i 05 ausust2022 SIA RSAP, e-mail

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

i;;"^tl i" cr"t" 
"aloarea 

estirnatd a contractului este

mai mici decAt prag0rile prev6zr"rte la art, 2 alin. (3)
al Legii nr. i3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

V 6 zile in cazul transrniterii cornunicdrii prin
miiloace electronice gi/sau fax I
tr 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
rniiloace electronice qi/sau fax D 

--

il;tzutin care valoarea estimatd a contractului este

egal[ sau mai mare dec6t pragurile prevdzute la an.2
alin. (3) al Legiinr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

tr 11 zile in cazul transmiterii cornunicdrii prtn
niiiloace electronice $i/sau fax n
J t6 zile in cazul netransmiterii cornunicirii prin
miiloace electronice $i/sau fax n



Valoarea contractul tti
Termen cle

valabilitate al
contractuluVa

cordului-
cadru

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea

Cu caPital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

stratn

Numirul
qi data

contractului
/ acordului-

cadru

Cod CPV inblusiv
TVA

II Gamureac
Alexandrrt

CLr capital
autohtott

l9 12.08,2
2

45200000-9 500 3 54.06 600 424.81 3l,12.2022

ctt preveclerite TITLULUI IV Capitolul I (calcularea
Moldova).

17. Contractut de achizifie/acordul-caclru incheiat:

Conducitorul gruPului de

GOBJiLA l,irrbovl
(Nume" Prenume)

T.ermenttlui) al Codttlt'ti Civil al Republicii

lg. Informnfia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubriccr datd se contpleteazd doar irt

cazul in core la proceclura cle achizilie publicd au.fost aplicate criterii de dtrabilitate ;i s-a tncheiat

contract/contracte penttu lot/loruri pentru care attfost aplicate criterii de durabilitate)t

Prin prezentn clare de seamd, grupul de lucru cleclarti cd termenul de a;tepture penlru inclteiereu

contructului/contrtrctelor indicctte a fost respectat (exceptand cazurile prevdzlde de art. 32 olin' (3) ul Legii

nr, 131 ctin 3 iutie 2015 privind aitriz4iite'publice ), precum qi cii in cazul clepunerii contestatiilor ;i/so't
recep(iondrii ropoart?lor ile monitorizare, uceostefl uufost exuminute Ei solu(ionate'

prin prezetrtrt drtre de sectmd, grupr.tl de lucru pentru aclrizilii confirmii corectitutlineu des.ftisurdrii procedurii

cle rchiZilie,.fupt pentru cure potifci riispundere confbrnt prevetlerilor Iegale in vigotre'

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

I :l ' '

Valoarea tle achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilorpentrucareaufostaplicatecriteriide
durabilitate (lei MD):

codul cPV al lotului/loturilor pentru care au fost apl'icate criterii

j.tI"*':.".
Criteriuldeatribuirepentrulotul/loturilcpentrucareaufost
aplicate criterii de durabilitate:

NU

(indicayi suma cu TVA)

Prelul cel nni sctizut n

Costul cel msi scdzut a

Cel nui bun raport calitate-Pre{ n

Cel mai bun raPort calitate-cost a



































 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/ 

Nr. 3_ din din 18 august 2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante 
  
IP Liceul Internat cu Profil Sportiv Lipove
ni 
 

Localitate MD-4124, MOLDOVA, Cimişlia, 
s.Lipoveni, s.Lipoveni 

IDNO 
  
1012620011066 
 

Adresa MD-4124, MOLDOVA, Cimişlia, 
s.Lipoveni, s.Lipoveni 

Număr de telefon 
  
024171234 
 

Număr de fax 
  
024171234 
 

E-mail oficial 
  
valentinabirsa71@mail.ru 
liceul.lipoveni@mail.ru 

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

Barsa Grigore 024171234 
liceul.lipoveni@mail.ru 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri 
] 

Obiectul achiziției PRODUSE ALIMENTARE PENTRU I 
JUMĂTATE A ANULUI 2022 

Cod CPV  
                                                            1580
0000-6 - Diverse produse alimentare 
 

Valoarea estimată a achiziției  665 000  
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: 
Link: 

Data publicării anunțului de participare 14 dec 2021, 16:02 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

 

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

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

Nu □     

Sursa de finanțare Buget de stat □    20036882  
 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1012620011066
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1012620011066
https://achizitii.md/ro/organization/idno/1012620011066
mailto:valentinabirsa71@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
https://achizitii.md/ro/public/budget/20036882
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Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Nr. 2    din 30 decembrie 2021 28 

Denumirea operatorului economic Baguette SRL 
Nr. și data contractului de achiziție/ Nr:2 

Data:11.01.2022 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 24559,30 
Inclusiv TVA: 29470 

Termen de valabilitate 30.11.2022 
Termen de execuție 30.11.2022 
Denumirea operatorului economic NivaliProd SRL 
Nr. și data contractului de achiziție/ Nr:7 

Data:11.01.2022 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 48450  
Inclusiv TVA: 58140 

Termen de valabilitate 30.11.2022 
Termen de execuție 30.11.2022 
Denumirea operatorului economic Slavena Lux SRL 
Nr. și data contractului de achiziție/ Nr:4 

Data:11.01.2022 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 75859,67 
Inclusiv TVA: 90965,90 

Termen de valabilitate 30.11.2022 
Termen de execuție 30.11.2022 

 

 

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

Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului  □ 
 

Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat] 
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

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

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

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

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor)  
PRODUSE ALIMENTARE PENTRU I JUMĂTATE A ANULUI 
2022______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
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din cauza războiului din Statul vecin, Republica Moldova duce lipsă la produsele de 
import și/sau autohtone. Dacă totuși produsul există pe piață internă, vânzătorii angro 
refuză vânzarea către agenții economici sau prețul acestora este majorat consierabil, 
din cauza crizei în domeniul produselor alimentare, care abia își ia amploare, atât la 
nivel global cât și regional. Situația economică instabilă ne obligă să ne confruntăm cu 
factori economici duri, fluctuații de creștere a prețurilor la toate produsele alimentare, 
inclusiv și autohtone, precum și majorarea costului a resurselor energetice și a 
carburanților. Mai mult ca atât, prin Hotărârea Parlamentului nr. 41 din 24 februarie 
2022 a fost declarată stare de urgență pe termen de 60 zile, în legătură cu războiul 
regional din Ucraina. 

Rezultatele examinării: 

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/ s-a decis 
încheierea acordul adiţional privind micșorarea sumelor în felul următor 
 
 

Denumire operator economic Valoarea modificărilor (după caz) 
Fără TVA Inclusiv TVA 

Bguette SRL -12475,50 -15132,60 
NivaliProd SRL -48450 -58140 

Slavena Lux SRL -60097,10 -72134 
 

Conducătorul grupului de lucru: 

_ BĂRSA GRIGORE     ____              ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura) 
L.Ș. 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 



*:,
DAREA DE SEAMA

de anulare a procedurii de achizilii publice

Nr. 20 din 24.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autoritltii contractante Primaria mun. Unshenr
Localitate mun. Unsheni
IDNO I 00760 I 00 I 787
Adresa str. Nationallnr. T

Numir de telefon 0236 22s77
Numir de fax 0236 22s77
E-mail oficial primaria unsheni@vahoo.com
Adresa de internet www.unsheni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Racovila Tatiana, +37 3697 29897,
racovita.tatiana@mai Lru

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitalie deschisa

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

Lucrari

Obiectul achizitiei Lucriri de repara{ie capitald a strizii Tereza
Sobolevschi din mun. Unsheni

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental
u,ww.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp1 -MD-1 657 1 14580930
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp I -MD- 1657 | 14580930?tab=contract-notice
Data public 6rii: 06.07 .2022

Platforma de achizitii nublice utilizati n achizitii.md; I e-licitatie.md; n yptender.md

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

lDa nNu
Link-ul c6tre planul de achizilii publice publicat:
http ://ungheni.md/wp-
content/upl oadsl 2022 I 0 I /Plan-achizio/oC8%9Bii-
2022 -D rso oz i ti e - min. o df

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

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

Nu se aplica

Sursa de finanfare lBuget de stat; rBuget CNAM; rBuget CNAS;
lSurse externe: nAlte surse: ilndicatil

Valoarea estimatl (lei, /ard TLA) 5 400 000.00

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:



(Se va completa in cazul tn care au.fost solicitate clarilicdril

4. Modificlri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care au.fost operale morti/icdri)

5. Pini la termenul-limiti (data U41,. 2022, ora 17 : 00 ), au depus oferta 5 ofertanfi:

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

Data solicit5rii clarificirilor t5.07.2022
Denumirea torului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de
clarificare

Sd specificdm numerele indicatoarelor confbrm
regulamentului circula{iei rutiere, avind in vedere
cl fiecare tip de indicator are pret dif-erit. cea ce
tace dificil lbrmarea corecta a of'ertei.
Am indicat numerele la flecare tip de indicatorExpunerea succinti a rdsounsului

Data transmiterii t5.07.2022

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

flndica{i sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

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

findicali nuntdrul de zileJ

Nr. I)enumirea operatorului
economic

IDNO Asociatii/
administratorii

t. SRL"Cons-Viand" t002609002t54 Administrator Sacultanu Victor
) SRL"Aedificatoro' l0l 1609003775 Administrator Cozari Ana
aJ. SA"Drumuri-Strdseni" 10036001 11971 Director-interimar Gonta Isor
4. SRL"Compania Termosistem" 10036001 17881 Administrator Ursu Valeriu

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL"Cons-Viand" SRL"Aedificator" SA"Drumuri-
Strdseni"

SRL"Compania
Termosistem'"

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

Propunerea tehnicd prezentat prezentat prezental prezentat
Propunerea financiard Drezentat prezentat prezentat prezental
DUAE prezental prezentat prezentat prezenmt
Garan{ia pentru ofertd prezentat prezenlal prezentat prezentat

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

Cerere de participare prezentat prezentat prezentat prezentat
Declaralia privind
valabilitatea ofbrtei

prezental prezentat prezentat prezentat

Devizele de cheltuieli
(F3, F5, F7)

prezentat ptezenlal prezentat prezentat

Grafic de executare a
lucrarilor

prezentat prezentat prezental prezentat

Declaralie privind
experienta similard

prezentat prezentat prezentat prezental

2



(lnformalia privind denumirea documentelor prezentate se va incJica in conformitate cu cerinyele dindocumenta{ia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, nepreTentat, nu corespunde (in cazulcdnd documentul afost prezenrat, dar nu torrtpuidrcerinlelor de catificare))

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

* In cazul ulilizdrii ticitaliei electronice se va indica pre{ul ofertei finale (lnformafia privin4"Corespunderea cu cerinlele de calificare" qi "Corispunderea cu specificiyiile tehnrce,, , se va
consemna prin: ,,+" tn cazul corespunderii ;i prin ,,-" in cazul necoreipunderiil

/€claratte privind lista
frincipalelor lucrlri
executate in ultimul an
de activitate

prezentat prezentat prezentat prezental

Declaralie privind
dotdrile specifice,
utilajul gi echipamentul
necesar pentru
indeplinirea
corespunzdtoare a
contractului

prezentat prezentat prezentat prezentat

Declarafie privind
personalul de specialitate
propus pentru
implementarea
contractului

prezentat prezentat prezentat prezentat

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

prezentat prezentat prezentat prezentat

Infbrmafii privind
asocierea

prezentat ptezentat prezentat prezentat

Certificat de atestare
tehnico-prol.esionala a
dirigintelui de qantier qi
ordinul de angajare de
cdtre operatorul
economic

prezenlal prezental prezentat prezentat

Certificat privind lipsa
datoriilor de Bugetul de
Stat

prezenlal prezentat prezentat prezentat

Denumirea
Iotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul ofertei
(fbrd TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
mdsuri

Corespund
erea cu

cerinfele de
calificare

Corespund
erea cu

specificafii
le tehniceLucriri de

repara{ie
capitali a
strizii Tereza
Sobolevschi din
mun. Ungheni

SRL"Cons-Viand" 4 835 830"03 I set + +
SRL"Aedificator" 5 189 46t.05 I sel + +

SA"Drumuri-
Strdseni"

5 346 807,55 I set f +

SRL"Compania
Termosistem"

5 377 393,77 I set + +



Data
solicitirii

Operatorul
economic

Informa(ia
solicitatl

Rezumatul rispunsului operatorului
economic

g. pentru elucidarea unor neclaritit-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:

9. Ofertanfii respin;i/descalifica{i:

__!gry!q.ea operato.ulti Motivul respin gerii/descalifi ci rii-

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot I
Pentru rnai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile I
Alte limitari privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi of-ertant: [lnclicayiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scazut !
Costul ceI mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-Pre! n
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul in care in caclrul procetlurii cle arribuire sunt aplicate ntai ntulte criterii de atribuire' se vor

intlica loate criteriile cle atribuire aplicale ';i denumirea loturilor aJbrente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va contpleta pentru loturile care au.fosl atribuite in baza criteriilor; cel mai bun raport calitate-pre1

sau cel ntai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

14. in urma examiniri, evalu[rii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire
s-a decis:

F*torii de evaluare I Vuloutta din oferti Punctajul calculat
Total

Denumire lactorul I lPonderea
Denum re f-actorul n Ponderea

l)enumirea ooeratorului economic n Total

Denum re 1'actorul I Ponderea

Denum re f'actorul n Ponderea

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificdrile o



Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate gi
unitate de

mdsurd

Pre{ul unitar
(fnri TVA)

Pre{ul total
(fdrn TVA)

Pre(ul total
(inclusiv
TVA)

Lucriri de
reparafie
capitalfl a
strlzii Tereza
Sobolevschi
din mun.
Unsheni

.'Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul arL.7l alin. I lit . g.

Argumentare: Pe parcursul analizei" evalu4rii si/sau finalizdrii procedurii de atribuire se constata erori
sau omisiuni. autoritatea contractantS aflindu-se in imposi,bilitatea de a adopta masuri corective lbra ca
acestea sd conducd la incdlcarea principiiloe prevdzute la art. 7

(ln/ormarea operalorilor economici implica{i 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)

16. Termenul de a;teptare pentru incheierea contractului:

(Selecta{i termenul de a;teptare respeclat. Calcularea termenelor prevdzule de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziyiile publice, inclusiv a termenelor de a$teptare, se efectueazd in conforntitate cu
preveclerile TITLULUI IV Capitolul I (CalculareaTermenului) aI Codului Civil aI Republicii Moldova).

de ie/acord l-cadchiziC

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL"Cons-Viand" 24.08.2022 SIA RSAP. e-ntail
SRL"Aedificator" 24.08.2022 SIA RSAP. e-mail
SA"Drumuri -Strdseni"' 24.08.2022 SIA RSAP. e-mail
SRL"Comoania Termosistem" 24.08.2022 SIA RSAP, e-mail

In cazul in care valoarea estimatd 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

J 6 ztle in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax r
JlIz
prin mi

e in cazul netransmiterii comunicarii
oace electronice gi/sau fax n

In cazul in care valoarea estimata a contractului
este egala sau mai mare decdt pragurile
prevdzute Ia art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

i-l I I zile in cazul transmiterii comunicarii prin
miiloace electronice si/sau fax r
n l6 zile in cazul netransmiterii comunicarii
prin miiloace electronice si/sau fax n

. Contractu a u ru
Intreprinderea: Cod CPV Valoarea contractului

17 incheiat:



Cu capital
autohton/ :

Cu capital 
i

mixt/asociere/ :

Cu capital istriin 
I

\-umirul
gi data

contractului/ i

acordului- i
ftrI TVA inclusiv

TVA

Denumirea
operatorului

economic

Termen de
valabilitate

al
contractulu
i/acordului-

cadru

l8' rnformafia privind achizitii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd .se completeazd doar incazul ht care la procedura de achizi{ie publicd au fo,st apliiate criterii de clurabilitctte .si s-a incheiulcontract/contracte pentru lot,ktturi pentru care uu.fost ipticare criterii ,tu ,jr,,,obitlirloi"),

(DA/NU)

Prelul cel mai scdzul

Coslul cel nxai scdzut

Clel ntai bun raport calitute-pre1

Cel mai bun rctport calitute-co.\t c

Prin prezento dore tle seomd, gruput cle lucru declurii cd termenul de o;teptore pentru ttrcheierecrcontractului/contractelor intlicate ofost respectot (exceptrtnd cazurile prevdztile d) nrt. SZ inn. e) al Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privintt nchizi1iile publice ), prr"um;i cd'fn cazul depunerii contestatiilor;i/scrurecep(iondrii ropoortelor de monitorizare, aceasteo ou.fost exominate Ei sotutionite.

Prin prerynta dure de seamd, grupul tle lucra pentru achizilii con/irmd corectitudinen desJdsurdrii proceluriide achixilie,fopt pentru care poartd rdspundere conlorm pievederilor legate tn vigoare,

Conducitorul grupului de lucru pe achizifii:

. Ion Galusc[
I nLu?xeIe, preftuneIe)

I

T

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

valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (indicali suma cu TVA)

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

criteriul de atribuire pentru lotur/roturile pentru care au
fost aplicate criterii de durabilitate:



DARE DE SEAMA

de апulаrе а procedurii de atribuire
РNFР Nr.б din 23.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractant5:

f)enumirea autoritйtii contractante IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Mo;neaga"

Localitate mun.Chiqinlu

IDNo 100з600l 50783

Adresa muп. Chi;inбu, str.Testemilanu, 29

Numйr de telefon 022 40з 697

Numбr de fax 022 40з 69,7

B-mail oficial achizitiiprrbli cescr(Фgmai ],соm

Adresa de internet Lцryrryýсr.шd

Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
е-mаil)

Aliona Grigora;, te|.022 40З 697

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Рrосеdurй de negociere
йr1 publicarea prealabil1 а unui anun{ de

oafticipare
Рrосеdurа de achizitie rереtаtf, (duрd caz) NT:

Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru

Вuпuri

Obiectul achiziliei Reagenli qi consumabile pentru Analizatorul
automat СuЬе 30 tuch pentru dеtеrmiпаrеа VSH.

Cod СРV 33000000-0
Ехрuпеrеа motivului/temeiului
alegerea procedurii de аtriЬчirе
aplicdrii altor proceduri decdt
deschisd)

privind
(tп cazul

licita!ia

сопfоrm Hotйririr
12.08,2020 pct.

de Guvern пr.599 din
|28 subpct. 1),

ýi 3) ,,Autoritatea contractantй аrе dreptul de а
aplica procedura de negociere йrй publicarea
prealabilб а unui anun! de participare in
urmйtоаrеlе cazlxi:1) dасй in cadrul unei proceduri

de licitalie deschisё, restrAnsб, cerere а ofertelor de

preluri sau dialog competitiv organizate pentru

aйizi[ia bunurilor, serviciilor sau lucrёrilor
respective nu а fost depusй nicio ofert5 sau nicio
ofertй adecvat1, cu condilia sб пu fie modificate in
mod substan{ial condiliile iniliale ale achiziliei
сопfоrm prevederilor punctului I29, iar absenla

concurenfei nu este rezultatul unei restrffngeri

artifi ciale а р arametrilor achiziliei publice ;

3) dacй lucrlrile, bunurile sau serviciile din motive
tehnice, de crea{ie sau referitoare la protecfia
drepturilor exclusive pot fi executate, furnizate sau
prestate numai de сйtrе un anumit operator

1



economic gi nu existй о altй alternativй.
- Сопfоrm procedurii de achizilie publica LD ш.
2|059296 din 01 .0'l .2022,,Necesitйli de reagenli ;i
consumabile de laborator sisteme inchise pentru
апul 2022 etapa II" dеsй;urаtй iп cadrul IMSP
Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Mo;neaga" ,

in temeiul art.1| alin.(l) lit.a) al Legii пr.131 din
03.07.2015 privind achizi}iile publice, se anuleazй
atribuirea contractului. Autoritatea сопtrасtапtd,
diп propria iпi|iativй, апulеаzй procedura de

atribuire а сопtrасtului de achizilii publice, dасd ia
aceastd decizie tпаiпtе de data traпsmiterii
соmuпiсdrii priviпd rezultatul aplicdrii procedurii
de achizilie рuЬliсd, " а fost апulаtй чrmйtоаrеа
pozi{ie репtru саrе пu а fost depusf, nici о ofertй
Lot 4. Reagenli qi consumabile репtru Analizatorul
automat Cube 30 tuch pentru determinarea VSH;

Рrосеdurа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
р ortalului guvеrпаmепtаl уw,w, mtепdеr, gtly,md)

Nr: -Platforma Achizifii.md ре саrе dеsй;оаrй
IMSP SCR ,,Timofei Moqneaga" procedurile de
achizilii, nu оfеrй posibilitatea desfbgurйrii
procedurilor de negociere йrй publicarea рrеаlаЬilй
а unui anunt de participare

Link-ul:- Platforma Achizilii.md ре care dеsй;оаrй
IMSP SCR ,,Timofei Mo;neaga" procedurile de
aйizilii, пu оfеrй posibilitatea desй;urйrii
procedurilor de negociere йrй publicarea рrеаlаЬilй
а unui anunt de parlicipare

Platforma de achizi{ii publice utilizatй

Platforma Achizilii.md ре саrе desй;oarё IMSP
SCR ,,Timofei Moqneaga" procedurile de achizifii,
nu оfеrй posibilitatea desйEurйrii procedurilor de
negociere йrй publicarea prealabilй а unui anun! de
participare

Рrосеdurа а fost inclusf, in planul de achizi{ii
publice а autoritй{ii contractante

Nu, urmеаzб, а Гt inclusй са рrосеdurй sераrаtй in
Planul de achizilii modificat pentru ап:J 2022
(aprobat de MS)
Link-ul сйtrе planul de achizilii publice publicat:

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

Tehnici qi instrumente specifice de аtriЬuirе
(duрd caz)

Nu

sursa de finantare CNAM
Yаlоаrеа estimatй Iei, fdrd ТVА) 110.280.00

3. Clarificйri privind documenta{ia de аtriЬчirе: -

4, Modificйri ореrаtе in documenta{ia de atribuire:-

5. Рfiпi la termenulJimitf, (data 23.08.2022, оrа 14:00)о пu а fost depusf, nici о оfеrti:

Nr. Denumirea ореrаtоrului economic IDNo Asocia{iii
administratorii

2



1.

Dепumirе document
Dепumirеа operatorului economic

Documentele се constituie oferta
(Se va соп.smп.а рriп: prezeпtat, перrеzепtсrt, пu соrеsрuпdе)

DUAE
Garanlia репtru ofertй - in valoare de
1% din suma ofertei йrй ТVА
specificatii tehnice
specificatii de рrеt

Documente de calificare
Se уа ссlпsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе

Cerlificat de irTegistrare (decizie de
iпгеsistrаrе)/ Extras de inregistrare
Prezentarea de dovezi privind
сопfоrmitаtеа рrоdusеlог, identificatй
prirr Teferire la specificalii sau
standarde rеlечапtе
Declaralie ре proprie rlspundere
precum сй livrarea уа ачеа loc cu
respectarea lanlului condiliilor de
pйstrare ýi transportare
Declaralie ре рrорriе rйspundere
privind termenul de valabilitate restant
(la mоmепtul livrйrii)

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

7. Informa{ia privind соrеsрчпdеrеа ofertelor сu сеriп{еlе solicitate:

* iп cazul utilizdrii licitaliei еlесtrопiсе se vа iпdiса prelul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmаliа priviпd "Corespuпderea сu сеriп!еlе de calфcare" ;i "Corespuпderea сu specfficaliile
tеhпiсе" , se vа сопsеmпа priп: ,,* " iп cazul corespuпderii ;i рriп ,,-" ifl cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtrч elucidarea чпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei
cu cerin{ele stabilite in documentalia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de
scйzut) s-a solicitat: -

9. Ofertan{ii respin;i/descalifica{i: -

1,0. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor: -

Dепumirеа lotului
Dепumirеа
operatorului

есопоmiс

Рrе{ul ofertei
(frrаТVА)* Cantitate qi

unitate de
misurй

Cores punder
еа сч

cerin{ele de
calificare

Соrеsрuп
derea сч

specifica{ii
le tehnice



1,1. Criteriul de atribuire aplicat: -

12.Informa{ia privind factorii de ечаlчаrе aplicafi: -

13. Rеечаluаrеа ofertelor: -

14. in чrmа ехаmiпйriо evaluйrii qi соmраrйrii ofertelor depuse in саdrчl procedurii de
atribuire s-a decis: -

Anularea procedurii de achizilie public6:

Дrgumепtаrе: se anuleazй procedura de achizi[ie iп teпeiul аrt.71 аliп.(l) lit. а) al Legii пr.131 сliп

03.07.2015 priviпd achizitiile publice deoarece пu afost dерusd пiсi о ofertй;

15. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de luсru репtrч achйi{ii: -

l,б. Теrmепul de щtерtаrе pentru incheierea contractului: -

17. Exeepfie- рrосеduri de negocierf, ff,rfl рuЬliсаrе la саrе пu se aplicf, termenul de aqteptare
pentru sепшаrеа contractelor: -

18. Contractuldeachizi{ie/acordul-cadruincheiat: - пu se aplicd

Dепчmirеа operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

In cazul in care valoarea estimatй а contractului
este mai miсй decit pragurile prevйzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

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

In cazul in саrе valoarea estimatб а contractului
este еgаlй sau mai mаrе decAt pragurile
prevбzute la art. 2 аliп. (3) al Legii nr. 131 din 3
iulie 2015 privind achizi{iile publice

П11 zile in cazul transmiterii comunicйrii prin
miiloace electronice si/sau fax п
п 16 zile in cazul netransmiterii comunicёrii
prin miiloace electronice si/sau fax п

Denumirea
operatorului

есопоmiс

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Сu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strйiп

Numйrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod
срч

yаlоаrеа contractului
Теrmеп de

valabilitate al
contractului/acor

dului-cadrufiri ТVА inclusiv
тчА

19.Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (ruЬriса datй se completeazй
doar in cazul in саrе la рrосеdчrа de achizi{ie publicf, ач fost aplicate criterii de
durabilitate ;i s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru саrе аu fost aplicate
criterii de durabilitate):



20. Аu fost aplicate criterii репtrч achizi{ii publice
durabile (achizi{ii verzi)?

Yаlоаrеа de achizilie сu ТVА din contract/ сопtrасtе а
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

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

Criteriul de atribuire pentru lotuИoturile репtru саrе au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Рriп prezeпta dпre de sеаmd, grupul de lucru declord сd tеrmепul de a;teptare репtru iпсhеiеrеа
contractului/contractelor iпdicate а fost respectat (ехсерtrtпd cazurile prevdzute de art. 32 аliп, (3) aI Legii
пr. 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achiziliile publice ), precam qi сd iп cazul dерuпеrii coпtesta|iilor ;i/sau
recep|ioпdrii tapoartelor de moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе ;i sоluliопаtе.

Рriп prezenta clare de sеаmd, grupul de luсru репtru achizi|ii сопtirmd corectitudinea desfdsurdrii proceclurii
de achizi|ie, fapt репtrш care poartd rйsрапdеrе сопfоrm prevederilor legale tп vigoare.

Conducйtorul grupului de luсru: ru FERDOHLEB L.S.
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DARE DE SEAMA

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

Nr. 3_din 24 0B 2O2Z

l. Date cu privire la autoritatea contractant[:

rlrlI

D

!

f)en umirea autoritlfii contractante

VADUL LUI ISAC
1 00760 I 007077
s.Vadul lui Isac, rl Cahul. 5321NumIr de telefon 079793981

NumIr de fax
mariavadulluii ail.comAdrcsa de internet

Persoana de contact (nume,nnru*e, ktefrr,
e-mail)

Piscunov Alexandra

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire uplicut. lCererea ofertelor de prepr@
oAltele: findicatilProcedura de achizitie .epetate

Tipul obiectului contractului-A" ucfririliel
acordului-cadru

Bunuri! Servicii n Lucrari

Obiectul achizifiei ,, Achizifionarea unui tracto. crie-o..I lr.rrt*necesitlfile primlriei satului Vadul lui [sac, rl

34900000-6 -Diverse eC@
glpiese de schimbExpunerea motivului/t"ffi

alegerea procedurii de atribuire (tn cazulaylicgrii altor proceduri decdt licitasia
deschisd)
Procedura de atribuire 1sffi
p o r t a I ul ui guv e r nome n t al www. mt e nde.r. g ov. m d)

Nr: 21060969
Link-ul: trttps:l
b3wdp I -MD- 1 659426297 57 6

Platforma de achizitii ice utilizati achizitii.md; n e-licitatie.md: IAnunf de inten(ie publicat inBAp (drpd crr)
[-ink-ul:

Tehnici Ei instrument. sp.cifi.e tl. atribui.e oAcord-cadru nsistem ainffi
n[,icitatie electronicd oCatalog electronic

qgglgllcdrii:2 aug ZOZZ, ltlg



Sursa de finan{are lBuget de stat; nBuge@
nSurse exteme; tAlte surse: [lndicali/

Yglg3lgu estimatl (ei, fdrd TVA) 590 00,00 LEI

3. Clarificlri privind documentafia de atribuire:

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

4, ModificIri operate in documenta(ia de atribuire:

(Se va completa in cqzul in care au fost operate modificdri)

5' Pf,nI la termenul-limitl (data 15 aug 2022,13:01), au depus oferta I ofertanfi:

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

Data solicitlrii clarificlrilor 2 aug 2022, 13:33
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitIrii de clarificare Adaptarea corectd a docum@

solicitatae.
Expunerea succintl a rlspunsului Da, ducumentele vor fi modificate conform

cerin{elor.
Data transmiterii 10 aug 2022,08:31

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

findicayi sursq utilizatd Si data publXariiJ
'l'ermen-limitl de depunere qi deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

findicali numdrul de zileJ

Denumirea operatorului economic Asociafii/
administratorii

TGR Grup SRL t005600038722 Novafchii Ion

Denumire
document

Denumirea operatorului economic

Documentele ce constituie oferta
e va consmna prin: prezentat,
prezentat

Propunerea
financiard

Documente de calificare
Se va consmna prin; prezentot, neprezentat, nu

Nr. IDNO

l.

Agropiese TGR
Grup SRL



Certficat sau decizie de
inregistrare a
intreprinderii gi

extrasul din Registrul
de Stat al persoanelor
iuridice

prezental

Specifica(ii tehnice prezentot
Specificafia de pre( prezentat
Ultimul Raport
financia r

prezentat

Certificat de efectuare
sistematic[ a pltr(ilor
impozitelor,
contribu(iilor eliberate
de Inspectoratul Fiscal

prezentat

(lnformalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica fn conformitate cu cerinlele din
docuntentalia de atribuire $i se va consemna prin: prezentot, neprezentot, nu corespunde (in cazul
cand documentul ofost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

7. Informa(ia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se vq indica prelul ofertei finale
(lnformalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificore" Si "Corespunderea cu specifrcatiile
tehnice" , se va consemno prin: ,,*" tn cazul corespunderii Si prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarit5fi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerintele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal de
sclzut) s-a solicitat:

Denumirea operatorului economic Motivul resDinserii/descalifi clrii

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei

(fera TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
masura

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corcspunderea
cu specifica(iile

tehnice

Lot I Agropiese TGR Grup
SRL/tractor

450 000,00 BucatS da da

Agropiese TGR Grup
SIIL/renrorcl

150 000,00 Bucatd da da

Lot n Operator economic 1

Operator economic n

Data
solicitirii

Operatorul economic Informafia solicitatl Rezmatul rlspunsului
oneratorului economic

9. Ofcrtan(ii respin;i/descalificafi:



10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot s
Pentru mai multe loturi cumulate o
Pentru toate loturile I
Alte limitdri privind numErul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [lndicasiJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

I l. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai sc[zut I
Costul cel mai scizut n
Cel mai bun raport calitate-pre{ n
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se yor
indicq toate criteriile de otribuire aplicate si denumirea liturilor aferente)

12. Informa(ia privind factorii de evaluare aplica(i:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite tn baza criteriilor; cel mai bun raport calimre-prel sou cel mai bun raport calitale_cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

(se va completa tn cozul in care ofertele au fost reevaluate renetot
Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile operate

14' in urma examinrri, evalurrii qi comparrrii ofertelor depuse in cadrul procedurii deatribuire s-a decis:

I 5. Atribuirea contractutui de achizitie pu blici/acorclulu i-cadru :

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat
SRL Constdrum

LOTUL l/bunuri
Denumirea operatorului economic n

Denumire lactorul I

Denumire factorul n

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate pi
unitate de
mIsurI

Preful unitar
(fnr5 TVA)

Pre{ul total
(f5rn TVA)

Preful total
(inclusiv

Achizifionarea
unui tractor
cu remorci
pentru
necesitifile

Agropiese
TGR Grup
SRL/tractor

BucatI

BucatIAgropiese
TGR Grup
SlLl-/remorci



primlriei
satului Vadul
lui Isac, rl
Cahul

Total

Anularea procedurii de achizilie public6:
In temeiul art. 7l alin. lit

Argumentare:

l6.Argumentare: La procedurl
nr.669 din 2016,nu se atribuie
prezentate doar l(unu) oferte.

s-au prezentat doar un singur
decizie de atribuire agentului

ofertant,conform Hotardrii Guvernului
economic din procedurd dacd au fost

nfbrmarea operatorilor econo nici des deciziile ui de lucru ru achizitii:
Denumirea operatorului

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Agrorriese TGR Grun SRL 25 AUGUST 2022 e-mail, fax, telefon.

(ln/brmareo operotorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizi{ii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3 I al Legii nr. I3I din 3 iulie
201 5 privind achiziliile publice)

19. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(Selectafi termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv o termenelor de asteptare, se efectueazd tn conformitate
cu prevederile TITLULUI U Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova),

20 Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai mic[ decdt pragurile prev6zute la arI.2
alin. (3) al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

p 0 zite in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
tr 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice gi/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egal[ sau mai mare decdt pragurile
prevAzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 13l din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice

tr 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
Z 16 zile in cazul netransmiterii comunic[rii
prin miiloace electronice si/sau fax n

Denumirea
operatorului

economic

Numirul
gi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV
Valoarea contractului Termen de

valabilitate al
contractului/acord u lui

-cadrufIrI TVA inclusiv TVA

Agropiese TGR
Grup SRL

27 26.08.2022 3490000
0-6 600 000,00 630 000,00 30 decembrie 2022

Prin prezento dore de
c o n t roct u I u i/co nt racte I o r

seomd, grupul de lucru declorri cii termenul de n;leptare
indicote o fost respeclot (evceptfrnd ctzurile prevdzute cle art.

' pentru tncheierea
32 alin. (3) al Lesii

5



nr. t3t clin 3 iulie 2015 privind achizitriile publice ), precum si cd in cozul depunerii contestaliilor qi/sou

recep(iondrii rapoartelor cle monitorizore, aceastea aufost examinate ;i solulionate'

prin prezento clore 4e seamd, grupul cle lucru pentru achizilii confirmd corectitudinea desfa$urdrii proceclurii
cle rchizilie,fopt pentru care poartd rdspandere codorm prevederilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi(ii:

'/@a-c-z*)a /r:/ez'z'zze'e'-
(Nume, Prenume)

6
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Anexă 
la Ordinul Agenției Achiziții Publice  

nr. ______ din ___________ 
 

Formular - tip 
 

Dare de seamă privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

 
Nr. 08 din 24 august 2022 

 
I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

 
Denumirea autorității contractante Primăria Peresecina 
Localitate Satul Peresecina 
IDNO 1007601003356 
Adresa Str. Ștefan cel Mare 57 
Număr de telefon 023547238 
Număr de fax 023547236 
E-mail prim.peresecina@gmail.com 
Adresa de internet http://peresecina.md/ 
Persoana de contact Iurcu Maria 
 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 
 
Procedura de atribuire aplicată COP 
Nr. procedurii Nr: 21056817 
Data deschiderii ofertelor 31.05.2022 

Nr. BAP   Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1653025163070?tab=contract-notice 

Data publicării în BAP 20 mai 2022 
Data (datele) și referința 
(referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv.  

COP 

 
III. Date cu privire la contractul de achiziție: 

 

Tipul contractului de achiziție 
Bunuri □ 
Servicii □ 
Lucrări ☑ 

Obiectul de achiziție Reparația capitală a sălii sportive din s. 
Peresecina r-nul Orhei 

Cod CPV 50700000-2 
Contractul se referă la un proiect și/sau 
program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene 

Nu ☑ 

Da □ 



2 
 

Sursa de finanțare 

Buget de stat ☑ 
Buget CNAM □ 
Buget CNAS □ 
Surse externe □ 

Alte surse: Buget Local 
Data deciziei de atribuire a contractului 09 iunie 2022 
Operatorului economic cîștigător SRL ”Hiperteh,, IDNO: 1003600080897 
Date de contact ale  operatorului economic  tel: 069270422 
Nr. contract de achiziție nr. 33 
Data contract de achiziție 17 iunie 2022 
Valoarea contractului de achiziție 321 768,92 
Termen de valabilitate 31.12.2023 
Termen de execuție 2 luni 
 

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru: 
 

Tipul modificărilor operate 

Micşorarea valorii contractului □ 
Majorarea valorii contractului □ 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare □ 
Modificarea termenului de valabilitate □ 
Rezelierea contractului ☑ 
Altele: [indicați] 

Temeiul juridic 
• Legea Republicii Moldova nr. 131 din 

03.07.2015 privind ,,Achizițiile publice” 

Valoarea modificărilor SRL ”Hiperteh,, 321 768,92 lei 

Informații privind creșterea prețului în 
urma modificării 

[se indică dacă se utilizează preţul actualizat 
al contractului de achiziţii publice/acordului-
cadru] 
Nu se aplică  □ 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru 

Nu ☑ 
Da □ 

Alte informații relevante  
 

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

 
Descrierea achiziției înainte de modificare 
 

Valabilitatea contractului pîna la 31.12.2023 
 
Anul 2022 – 289 772,92 MD 
Anul 2023 – 31 996,00 MD 
 

Descrierea achiziției după modificare 
 

Se reziliază contractul, nr. 33 din 17 iunie 2022 din motivul devierilor devizelor față de 
proiectul tehnic. 









DARE DE SEAMĂ

de anulare a procedurii de achiziţii publice 

Nr. d^Ldin Z l  <?£■ 2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante IM ”Exdrupo”
Localitate mun.Chişinău
IDNO 1003600161002
Adresa mun.Chişinău
Număr de telefon 022 471165
Număr de fax 022 471165
E-mail oficial ap.exdrupo@mail.ru
Adresa de internet www.exdrupo.md
Persoana de contact Tetelea Radion

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitaţie deschisă
Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr: 21060589
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri x Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei------------------------ 2______________________________ Borduri de beton
Cod CPV 44114200-4
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)

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

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

Nr: ocds-b3wdnl-MD-l658821186598
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds- 
b3 wdp 1 -MD-165882118 65 98?tab=contract-notice
Data publicării:26.07.2022

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

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

x Da □ Nu
https://exdrupo.md/wp- 
content/uploads/2022/01/Planul- 
achizi%C8%9Biilor-publice-2022.pdf

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data: 28.01.2022
Link-ul: httns://tender.eov.md/ro/svstem/ 
files/bap/2014/bap nr 7 0.pdf

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
Nu este cazul

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

Sursa de finanţare □Buget de stat; □ Buget CNAM; nBuget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: Autofinanţare

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 35 500

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:Nu sunt

Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic

1

mailto:ap.exdrupo@mail.ru
http://www.exdrupo.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3
https://exdrupo.md/wp-content/uploads/2022/01/Planul-achizi%C8%9Biilor-publice-2022.pdf
https://exdrupo.md/wp-content/uploads/2022/01/Planul-achizi%C8%9Biilor-publice-2022.pdf
https://exdrupo.md/wp-content/uploads/2022/01/Planul-achizi%C8%9Biilor-publice-2022.pdf


Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare
Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire: Nu sunt

Rezumatul modificărilor
A

In documentele licitaţiei au fost modificate 
dimensiunile bordurelor

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

Nu este cazul

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

Nu este cazul

5. Până Ia termenul-Iimită (data 17.08.2022, ora 09:00), nu a a fost depusă nici o ofertă.

Nr. Denumirea operatorului 
economic

IDNO Asociaţii/
administratorii

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

Nu a fost depusă nici o ofertă

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Documentele ce constituie oferta
Specificaţia tehnică Formularul (Anexa nr. 22)
Specificaţia financiară Formularul (Anexa nr. 23)
DUAE
Garanţia pentru ofertă

Documente de calificare
Oferta
Cerere de participare Formularul (Anexa nr.7)
Dovada înregistrării persoanei juridice
Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor
Experienţa similară Formularului (Anexa nr. 9)
Certificat de atribuire a contului bancar
Formularul informativ despre ofertant
Raport financiar
Lichiditatea generală
Declaraţie privind valabilitatea ofertei (Anexa 
nr.8)
Informaţia privind asocierea (Anexa nr. 11)
Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului conform 
Formularul (Anexa nr.13)
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Declaraţie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului 
conform Formularul (Anexa nr.14)
Lista subcontractanţilor şi părţile din contract 
care sunt îndeplinite de către aceştia (Anexa
nr.15)
Angajamentul terţ susţinător financiar Formularul 
(Anexa nr.16)
Declaraţie terţ susţinător financiar Formularul 
(Anexa nr.17)
Angajament privind susţinerea tehnică şi 
profesională a ofertantului/grupului de operatori 
economici Formularul (Anexa nr.18)
Declaraţie terţ susţinător tehnic Formularul 
(Anexa nr.19)
Declaraţie terţ susţinător professional Formularul 
(Anexa nr.20)

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Nu a fost depusă nici o ofertă

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preţul
ofertei
(fără

TVA)*

Cantitate 
şi unitate 

de
măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice

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

Data
solicitării

Operatorul
economic

Informaţia solicitată Rezmatul
răspunsului
operatorului

economic

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi: 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 aceluiaşi ofertant: [Indicaţi] 
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:_________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor: Nu este cazul

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

A

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

D e n u m ire a  Io tu lu i D e n u m ir e a

o p e r a to r u lu i

e c o n o m ic

C a n t ita te  şi 

u n ita te  de 

m ă s u r ă

P r e ţ u l  u n ita r  

( fă r ă  T V A )

P r e ţ u l  to ta l 

( f ă r ă  T V A )

P r e ţ u l  to ta l 

( in c lu s iv  T V A )

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

în temeiul art.71 p .l  lit.(a) a Legii 131 privind achiziţiile publice din 03.07.2015.
Argumentare: Autoritatea contractantă, din proprie iniţiativă, anulează procedura de atribuire a 
contractului de achiziţii publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind 
rezultatul aplicării procedurii de achiziţie publică, în următoarele cazuri: 

a) nu a fost depusă nicio ofertă.

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: Nu sunt
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D e n u m i r e a

o p e r a t o r u l u i

e c o n o m ic

în trep rin d erea :  
C u C ap ita l 

A u to h to n / C u  
C ap ita l M ix t/ 
A sociere/C u  

C apita l S tră in

N u m ă r u l  
ş i  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 i l i t a t e  

a l
c o n tr a c tu lu ifă r ă  T V A

in c lu s iv
T V A

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

A u  fo s t  a p lic a te  c r i t e r i i  p e n tr u  a c h iz i ţ i i  p u b lic e  d u r a b ile  
(a c h iz iţ i i  v e r z i)?

(DA/NU)

V a lo a r e a  d e  a c h iz iţ ie  c u  T V A  d in  c o n tr a c t /  c o n tr a c te  a  
lo tu lu i/ lo tu r i lo r  p e n tr u  c a r e  a u  fo s t  a p lic a te  c r ite r i i  d e  
d u r a b il i ta te  ( le i  M D ):

(indicaţi suma cu TVA)

C o d u l C P V  a l lo t u lu i / lo t u r i lo r  p e n tr u  c a r e  a u  fo s t  a p lic a te  
c r ite r i i  d e  d u r a b il i ta te :

C r ite r iu l  d e  a tr ib u ir e  p e n tr u  lo tu l / lo tu r i le  p e n tr u  c a r e  a u  fo s t  
a p lic a te  c r ite r i i  d e  d u r a b il i ta te :

Preţul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preţ □ 

Cel mai bun raport calitate-cost a

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii
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DARE DE SEAMA
de atribuire а contractului de achizilii publice

Nr,1 din 23,08.2022
ivire la autoritatea contractantйi1. Date cu

Denumiroa autoriti!ii contractants IMSP lnstitutul de Меdiсiпё Urgепtё
Localitate muп.сhisiпёu
lDNo 10036001 52606
Adresa mun.chisinau, Str.Toma ciorba, 1

Numar de telefon / lax (022) 250-в09 / 250_704

E-mail

Adresa de internet www,urqenta,md
реrsоапа de contact Sегчiсiчl achizi{ii publice

2. Date cu rivire la rосеdчrа de atribuire:

Expunerea motivului/temeiului privind alegerii
rocedurii de atribuirё а,-в ql"b**l"*,,ada нл, ы,,)

platforma de achz е utilizatё

Tipul procedUrii de atribuire aplicate Ljcitatie dеsсhisё
Procedura de achizitie rереtаtЁ (dupa caz) Nг

TiPul obiectului contraclului de achizilie Bunuri
obiectul de achizitie Рrоdчsе petroliere - 2022 (2)

cod сРv 09100000-0

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1659003808179 / 21060768
Link-ul hЦps/mЦdlцqlrD!ЦendeБ/oФý,b3ri/dpl,MD-1659003808179?tab.contraci-noticeProcedura de atribute Fо va indica din сdшt potar.llui

g чvе m апепt, l lЕr ml егld е r. о оv. п d l
Data publicбrii: 28 id 2а22, 13,27
п aqhizitii-md; п eJicitatie,md; Ll yplender,md

пDа BNuProcedura а fost inclUsa iл planul de achizitii pUblice а

autoritёtii contractante Link-Ul сёtге planUl de achizitii publice pUblicat

Data: 21,09,202,1
Апчп! de intentie publicat iп ВАР (duрd caz)

Link-ul: httos://tender,oov.md/гo/sYstem/files/ba0/2014/ba0 пr 73 0.Ddf

Tehnici si instrumente specifice de atriblJiё (duрё са4

sursa de fiпапtаrе Surse proprii

valoarea estimati riei, fdЁ гr'Д) 1 275 000 MDL
3. Сlаrifiсёri vind documenta ia de аtriЬuirе: (se va completa in cazul in саrе aU Iost solicitate сlапl]сёгi)

4. Modificiri о erate iп documenta ia de atribuire; (Se va completa in сэzul in саге aU fosl opeGte modiiiфn)

Teгmen-limita de unere deschidere а oferteloI relu it

Rezumatul modificarilor
Publicate iп ВАР / alte mijloace de informarc (duрё caz)

Nr DвпUmkOа ор€вlоrilоr oconomici lDNo Aэo.aýradminiýtratorii
1 LUkoil-Moldova 1002600005897 simопоч Dumitru

5. Рiпi la tеrmепч1-1imitЁ data 18 а 2022,9:30 , ач fost de use,| чпч oferte:

6. lnformatii privind ofertele depuse s,i documentele de calificare ý,i aferente DUAE prezentate de citre
о eratorii economici:

с.GрчМ!с€r,фlФ ф caffi саЕ))

DФl.мtlk со c..njfui. оfфi, (se va фпФ Dпп, иеrеп!4 mфемЬq пU dеsоU.хъ)Nl 0епчmirеа oporatoiloI acoпomici

1 LUkoil,п,,40ldova prezental prezentat

Dосumопtо do саliiiсarо (ýё va сопý.mпа рmi рrczбпlаt пOрrсr.мt п] соlвтчпф)

(.пф z2} . zl}

conn.
.цilо| ЁС0 DUл!

ргеzепtаt prezental prezenlat Prezentat Prczentat1 LUkoil-Moldova P.ezentat pгezentat prezentat prezentat prezental

7, lпfоrm la vind соrоs чпdеrеа ofertelor сч cerin le solicitate:

п саd miliz'rir lic]фei еlфt,оп@ se va indca plqul olеlbi fiide ( пfumфа рr]мй iС{еФOпdнба сч celinFle ф cali]icar€, { чпdgба cu фесйфliilе lehnicer ýе va сопsеmпа рпп, .*, in caa]l copspundoni q рпп Gl iп саrul

8. Репtrч elucidarea чпоr neclaritёti sau confirmarea чпоr date privind corespunderea ofertei cu cerinle|e

LtJkoi1-liloldova

ciЪ oclanica, СОR, min 95;Aspect limpede ýi
kansparcnt

L t 2 500 29,35 t1 1,Benzina PremiUm cOR 95

L t 40 000 27 ,94 +2 2 MOtorina Еuго EN-590

'Aditiviidin mоtоппа nu trebuie sё conlina compu$iai
mеtаlеlоr ýi losJorulu i, 'ciira cetaлicai min,s1,0, *Punct

de inflamabilltate: miп,55'с,'Dепsitаtеа Ia 20'с:
max,860,0 kq/m', "r'iscozitate lа 40'С: 2,004,50mm2/s

stabilite тп documentatia de atribuire iпсl, justificarea lui апоrmаl de sciz s-a solicitat:
пФш.t]l nbr0N!|oi оrg.tоФlчi Фnoбic

1

achizitii@urqenta.md

I

I

I

| 
,,i

prezentat I prezentat

I



9. ofertantii res insi/descalificati:

10. Modalitatea de evaluare:

Ibnuпir.. or!..torului фmmlс нr.фпUпi@ и- ьtiwl rфrп!фi/dфспmсar!

репtru toate lotunle с
11, Criteriul de atribuire aplicat:

Рrе ul cel mai sсёzчt п
п caul iп сФ in фdrul pro.edOrii ф atjbuie sчпt aфlicaE mа пчь Фвrji de йЬUrе se чfi indica ыаЕ fienib de atibцire Фd€ае ýi фочmа lоiчп q аlфпtе)

12. lпfоrmа la riчiпd factorii de ечаlчаrе а lca li ts.,.-*. r,",*," _.,oa.i!rb h,.r ф5с dп. м..йф!..t* dФr м,фdtd-d,

1 3. ReevaIuarea ofertelor: (Se va соmрlеlа in cazul iп саrе aU fost reevaluate rереiаl)

Dепчпr€а Ooela&lrlur есопопф п

14. п rezultatul examinarii, evaluarii 9i compararii ofertelor depuse iп cadrul procedurii de atribuire s.a decis:
АtriЬuirеа contractuIui de achizitie publica / acordului-cadru:

о'. фЕtьa iФlф, соR 97,3. ,,6pol
sM EN 228.А] 2017

puýi зi поЬlоЬr Я lэýhrчlч . 'С ia

ч.оhф,0:53'с '0опýьь. la 50'с 33a,8
l vgzlab la1O'c 295]mi 26

15. lпfоrmаrеа о ratoriIor economici des re deciziile |чi de lucru ntru achizitii:rч

LukoilMoldova

1.Benzina PBmium coR 95 2500 61 145 83 /з з75,00

2 2.моiOriпа ЕUф Eti-590 Lit 23 a] 2 9з1 ззз,зз

992179,16 11909i5,00

Dп. trDrfiit!'lj моп.lмФ do lr.пrл]lФ

Nr.01-8/_, 23,08.2022 Е - mail / SlA RSAP / п/-тепdеr

lп cazul iп сз.е чаlоава eslimata а contraclului este mai m ф dефt ргфчrilе
рrечбzutе la art.2 аl,(З) Legea пr,'l3t/15 prilind achiziljile рчЬliс€

П б zile in cazul tгansmiterii comunica lii рriп miiloace еlесtrопiсе ýi/ýa! fax

П 11 zile ln сзzчl netвnsmitedi comuniфdi pdn m]jloace eleciюnice Si/SaU fax

п cazul iп саrе чаlоаrеа eýtimaв а clnlвctuluieste egala sao mаimаrе deйt
ргаgчilе prclazule la a.t,2 al,(3) Legea пrlЗ1/15 pdYind achizi{iile public€

П'l1 zile iп cazul tгапsmilеfii comuniфdi prin miiloace еlесlюпiсе ýi/ýau lax
П 16 zile in йzчl netвnýmiterii соmuпiфпi рriп miiloace еlесiiгопiсе slsau far

17. Сопtrасtе|е de achizitie incheiate:
'5)

l!*!.rосi.rdсФШ .di fаri пА сч TvA
capital Stгаiп 584 / 23,08,2022 09100000-0 992 479,16 1 190 975,00CS (Lukoi|-|\,1oldova} SRL 31.12,2022

18, lПfОrmаliа privind achizilii publicedurabile(achizitiiverti)(rubricadaи!ecompletoazidoarincazulincarclaprocёduЁdeachit4iepub|ica

Ач fозt aplicatg c.it9riip/U achizitiipublico durabilo (ас h ititii чопi)? (oA/NU) __
v.loaвa d. .chitФ cu TvA dln conlracta а lotu.ilo, р/ч сaв ач folt aplb.b c.itorii do
dunbillt t0 (loi rl0): (indicatisuma с! TVA)

codulcPv allotului/loturilor р/ч cara зU foýt aplicatecliteriido duaabilЫe;
criterjulde atribuire р/u lotul/loturilo pentru саrе аU foýt aplicate critedido d!Iahilitatei Prelulcel mаiýсЭаJt tl / cosIul celmaiscazut l

celmai bun rафrt calitaie-pвt/ cel mai ЬUп raporl calitale,cost

au fost aplicate cliterii de durabilitate i r.а incheiat contract/.ont.acto p.ntru lol,/loturi pcntru caro aU foýt aplicato crit€rii de durabi|itate):

Рriп prezanla dare de sееmё, grupul da lчсru dасlеrё са tеrпепul de arteptare репtч icheieree contaclului иd,cate а fost respectat
(ехсврВпd cazurile рrечёzчtе de аrt,З2 аliп.(3) al Legii пr.131/15 privind achiziliile publice), рrесuп ýi сё iп cazul depunerii
coлlestar,'ilol, acostea аU fost бхаrпiпаtе si so'Uaiorate.

Рriп prazenta dare de sеапё, grupul dB lucru репtrч achizilii сопfirmё corcctitudinea p|qcadurii de achizi,tie, fapt pentru
care роаftё rёsрuпdеrе сопfоrп prcvederilor legale iп vigoare.

, .Mihail Ciocanu

2

Presedintele grupului de lucru репkч achizitii:

21,46 29,35

2з,?8 1]1/600,00

Апчlаrеа procedurii de achizilie рчЬliсё: in temejul аrt,71 аliп.(_) lit._) Аrgumепtаге:_,

'l6. Теrmепчl de a9teptare pentru incheierea contractului:

0бфl..r ф.r{f!fui мй

1



DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizifii publice
de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr.l din 19.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantii:

t
tr
tr

Denumirea autoritltii contractante Institutie Publica Gimnaziul Falestii Noi
Localitate rl.Fdlegti, s.FaleStii Noi
IDNO 101262000n686
Adresa rl.Fileqti, s.Fdlestii Noi
Numilr de telefon 025960366
Num5r de fax 025960366
E-mail i o n i i tari (rD ra mb I e r.4!
Adresa de internet
Persoana de contact Jitari lon

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Clarific[ri privind documentatia de atribuire:

Tipul procedurii de afribuire aDlicate
Tipul obiectului contractului de
achizi[ie/acordului-cadru

Bunuri ! Servicii n Lucriri a

Obiectul de achizitie Produse al imentare pentru septembrie-decembie 2022
Cod CPV 15800000-8
Expunerea motivului/temeiului
privind alegerii procedurii de atribuire
(in cazul aplicdrii altor proceduri decdt
licitalia deschisd sau cererea oferlelor de
pre!uri)
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv
link-ul procedurii de otribuire)

Nr:21061140
Link-ul ocds-b3wdp1-MD-1659629794260

Data gi ora deschiderii ofertelor Data 19.08.2022 I Ora 10,00
Anun( de inten(ie publicat in BAP Nu! Dao

Data:
Link-ul:

Anunt de participare publicat in BAP/
Invitatia de participare transmisii

Link-ul:

Data publicdr.iiltransmiterii: 04.08.2022

Tehnici qi instrumente specifice de
atribuire

Nuo acord-cadrun sistem dinamic de achizitieo
licitatie electronicEE cataloe electronicn

Sursa de finan{are
Buget de stat I
Buget CNAM n
Buget CNAS o
Surse exteme o
Alte surse: lindicalil

Valoarea estimatl (lei, fdrd 'I'VA) 162 000.00

va in cantl in care au fost solicilate



Denumirea operatorului economic
Expunerea succintfl a rezumatului demersului

Data transmiterii
RIsDunsul la demers Expunerea succintd a rdspunsului:
Contestarea documentafiei de atribuire Nun IDaa

vo comDlela in cazul in cara ou fttst t)Daralc modificd,
Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de inforrnare
(dupd caz)
Transmise operatorilor economici inregistrati Data:
Termen-limiti de depunere gi deschidere a
ofertelor prelunqit

N"E
Da n Cu zlle

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:

5. Pini la termenul-limitl (data 16.08.2022, ora 10.30), au fost depuse septe oferte:

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 19 auzust 2022 ora 10-00
Oferte intirziate (dund cad:nu sur

Denumirea operatorilor
economici

Data, ora prezentlrii Notificiri privind
restituirea ofertelor

6. Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE
de cdtre econoIlrct:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Proaspat
Prod SRL

Fabrica de Unt din
Floresti SA

CC Nivali-Prod
SRL

Documentele ce constituie oferta
(Se va con.smna prin: prezenlal, neprezenlal, nu corespunde)

Formularul standart al
Documentului Unic de Achiitii
European

prezentat prezenlat prezentat

Cerere de participare (Anexa 7) prezentat prezentat prezentat
Declaratie privind valabilitatea
ofcrtei (anexa nr. 8)

prezentat ptezenlat prezentat

Specifica[ii tehnice (anexa r. 22) prezentat prezentat prezentat
Specificalii de prel (anexa Dr. 23) prezentat prezentat prezentat

Documente de calificare
Se va consmna prin: prezenlat, neprezenlol, nu corespunde

Certificat de iffegistrare, Extras
din Reeistrul de Stat Prezentat prezentat

Certificat de efectuare
sistematica a platii impozitelor,
conkibutiilor eliberat de Inspect.
Fiscal

prezentat prezentat

Actul ce atesti dreptul de a livra
bunurile solicitate

prezentat prezentat

Dcclaraf ia privind livrarea,
transDortarea si asamblarea

prezentat prezentat

2

Denumirea operatorilor
economici

IDNO Asoc ia!i i/admi nistratorii

Fabrica de Unt din Floresti SA 10036070fi922 Grigoras Pavel
Proaspat Prod SRL t 012600008914 Viorel Iacovet
CC Nivali-Prod SRL 10066000101l2 Plesca I., Gradinaru S/Gradinaru S.



elementelor se va face din contul
opemtorului economic cistisitor
Autorizatie sanitar veterinara ptezenljrl prezentat
Act/Certificat ce ar cooirma
calitatea conformitatea/
inofensivitate

prezentat prezenlat

Autorizatie sanitara de
functionare

prezentat prezentat

Certificat de atribuire a contului
bancar

prezentat prezentat

DECLARAJIE privind
confi rmarea ide'tititii
benefi ciarilor efectivi gi
neincadrarea aceston in situalia
condamndrii pentru participarea
la activitefi ale unei orgarizalii
sau gnrpdri criminale, pentru
corupfie, fraudA $i/sau sp5la.e de
Dani.

prezentat pfezentat

1

(Inforna|ia privind denumireo documentelor prezentdte se va indica in conlbrmitate cu
cerinlele din documenlolia de otribuire ti se vo consemna prin: pre^entat, neprczentat, nu
cofespunde (in cazul cdnd documentul a.fost prezenlat, dar nu coraspundecerin1elor de
caltficare))

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(InJbrmalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificore" $ "Corespunderea cu
specificctliile tehnice" , se va consemna prin: ,,+" in cuzul corespunderii ;i prin ,,-" in cazul
necorespunderii)

8, Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind
corespunderee ofertei cu cerintele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv
justificarea prefului anormal de sctrzut) s-a solicitat: nu a fost cazul

ol'ertelor cu sol icitate:"

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei
(rara

TVA)*

Cantitate
Qi unitate

de miisuri

Corespunderea
cu cerintel€ de

calificare

Corespunderea
cu specificatiile

tehnice

l-ot I Nu a fost prezentata
nici o oferta

Lot 2
Fabrica de Unt din
Floresti SA

+ +

Lot 3 CC Nivali-Prod SRL + +
Proasoat Prod SRL + +

Lot 4 Nu a fost prezentata
nici o oferta

Lot 5 Nu a fost Drezentata nici o oferta

Data
solicitirii

0peratorul
economic

Informafia solicitati Rezmatul
rispunsului
operatorului

economic

9. Ofertanfii respinEi/descalificafi: nu sunt

Denumirea operatorului economic Motiwl resDinserii/descalificil rii



10, Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IwlicatiJ

Justiftcarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scdzut si corespunderea cerintelor de calitate specificatd
Costul cel mai scezut n
Cel mai bun raport calitate-prel !
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul in care in cudrul procedurii de atribuire sunl aplicate moi nulte criterii tle otribuire,
se vor indicu loate criteriile de atihuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evrluare aplicafir

(Se va completa pentru loturile care au.fosl atrihuite ?n baza criteriilor: cel mai bun raTtort
culitate-prel sau cel mai bun raport calitate-cost)

13, Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile operate

14. In urma examinlri, evalulrii qi compariirii ofertelor depuse in cadrul procedurii
de atribuire s-a decis:

Atribuirea

Anularea procedurii de achizilie publicI:

in temeiul art. 7l alin. lit

Factorii de evaluare Valoarea dir oferti Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic I Total

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

contractului de acordului-cadru:
Denumirea

lotului
Denumirea

operatorului
economic

Cantitate Pre{ul
unitar

(filrl TVA)

Preful total
(fnrn TvA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Lotul nr.2
Produse lactate

Febrica de Unt
din Floresti SA

46304.35 50 995.00

Lotul nr.3
Carne proaspata
refrigerata

CC Nivali-Prod
SRL

38 225.00 45 870.00



Argumentare:

15. Informarea op€ratorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru
achizitii:

(Infttrmarea operalorilor economici inplicali tn procedura de atribuire despre leciziile grupului
de lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. I3I din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(lelytali termenul de a$teprare respecrat. calcularea termenelor prevdnrre de Legea nr. l3I
din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efecneazd tn
conformitate cu prevederile T'IILUL(I IV Capitotul I (Calcuturea 'Ibrmenului) at todului Civit
al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

18. Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizilii verzi) (rubrica datd se
compleleazd doar in cqzul in care la procedura de achizilie publicd auJbst aplicate
crilerii de durabilitate $i s-a incheiat conlract/conlracte penftu lot/loturi Dentru cure au
fost aplicote criterii de durabilitttte):

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Proaspat Prod SRL 19.08.2022 SH RSAP, e-mail
Fabrica de Unt din Floresti SA 19.08.2022 SIA RSAI', e-mail
CC Nivali-Prod SRL 19.08.2022 SIA RSAP, e-mail

In cazul in care valoarea estimati a
contractului este mai mici decAt pragurile
previzute la art.2 alin. (3) al kgii nr. 131
din 3 iulie 2015 privind achiziflile publice

[ 6 zile in cazul transmiterii comunj"drii
prin mijloace electronice qi/sau fax n
E I I zile in cazul netransmiterii
comuniclrii prin mijloace electronice qi/sau
fax n

[n cazul in care valoarea estimati a
contractului este egald sau mai mare decAt
pragurile previzute la art. 2 alin. (3) al
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

! I I zile in cazul transmiterii comunicirii
prin mijloace electronice qi/sau fax n
tr 16 zile in cazul netransmiterii
comunicdrii prin mijloace electronice si/sau
fax n

Denumirea
operatorului

economic

intreprinderea:
Cu capital
auaohton/
Cu capital

mirUasociere/
Cu capitol striin

Numirul
$i data

contractului/
acordului{adru

Cod
cPv

Vdoare& contractului Termen de

valabilitate al
contractului/

acordului-
cadru

IXrI TVA inclusiv
TVA

FABRICA DE
UNT DIN
FLORESTI SA

Cu capital
autohton

l8
29.O8.2022

I
46 304.35 50 995.00 30.12.2022

CC NIVALI-
PROD SRL

Cu capital
autohton

l9

29.08-2022

I
38 22s.00 4s 870.00 30.12.2022



Au fost aplicete criterii pentru achizifii publice dursbile
(achizifii veni)?

(DA/NID 

-NU
Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a
lotuluinoturilor pentru csre au fost splicate criterii de
durabilitate Qei MD):

(indicali suma cz TYA)

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

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care su
fost eplicete criterii de durrbilitate3

Prelul cel mai scdzul E

Coslul cel mai scdzul n
Cel mai bun raport calitdte-prel E

Cel mai bun raporl calile etosl B

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lusu declsrd cd termenul de u;tE tarc penfia incheierea
confiadului/contractelor indicate a fosl rcspeclat (ucepfind cazufiIe prcvdzate de arl 32 alin (3) al
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), ptecum Si cd h cazul depunefii contestaliilor
Si/sau rccepliond i rapoutelor de monitoriave, aceastca au Iosl &aminate ti soltrlionate.

Prin prezpnta dare de seamd, grupal de lusu penlru achizilii confrmd corectitudinea desJdsardrii
procedurii de achizilie, fapt pmtu care poartl rdspund.ere conform prevderilor legale in vigoare

Conducltorul grupului de lucru pentru achizifii:

Jitari lon
(Nume , Prenume)



 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/ 

Nr. 23/08 din 23 august 2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria orașului Criuleni 
Localitate orașul Criuleni 
IDNO 1007601009093 
Adresa MD 4801, orașul Criuleni, bd. Biruința, 

12 
Număr de telefon 061022291, 068114432 
Număr de fax 0248 22 585 
E-mail oficial aplcriulenivprimar@gmail.com 
Adresa de internet www.primariacriuleni.md 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Mihail SCLIFOS 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă □   
Obiectul achiziției Lucrări de construcţii complete sau 

parţiale şi lucrări publice, or. Criuleni 
Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției  4068900 MDL 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: ocds-b3wdp1-MD-
1649084017389-EV-1649255331651 
Link: e-licitatie.md/public/offer-
docs/386122 

Data publicării anunțului de participare 16.04.2022 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz) 

 

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

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

Nu □  

Sursa de finanțare Bugeul APL 
Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

16/05 din 16.05.2022 

Denumirea operatorului economic SRL Structural Construct 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr: 27/06 
Data:27.06.2022 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 4059961,4 
Inclusiv TVA: 4 871 953,7 

Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție Lucrări □ 

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

http://www.mtender.gov.md/
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Tipul modificărilor  Majorarea valorii contractului  □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezelierea contractului  □ 
modificarea volumelor de lucrări conform proiectului de 
execuție și actului de constatare 

Temeiul juridic art. 76 alin 1 lit. a), b, c, alin (2) lit.a), b), c). 
Creșterea prețului în urma 
modificării (după caz) 

Ca urmare a modificărilor  prețul lucrărilor se majorează 
cu 221 262,59 lei, suma totală a contractului constituie 5 
092 916 lei 

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

Majorarea valorii contractului  □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezelierea contractului  □ 
modificarea volumelor de lucrări conform proiectului de 
execuție și actului de constatare 

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
Lucrări de reconstrucție a bd. Biruința din or.Criuleni 
 

   № 
 crt. 

 
Denumire lucrărilor     

Unitatea de 
masura  

Volum 

 

1 2 3 4 
 1. Lucrari de demolare 

1 Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea 
tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm 
Коэффициент к трудозатратам=0,800 
Коэффициент к материалам=0,800 
Коэффициент к машинам=0,800 

m2 3 000,000 
 

2 Transportarea betonului asfaltic frezat cu autobasculanta de 10 
t la distanta de: 4 km t 180,000 

 
3 Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri 

din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton 
(borduri din piatra sau beton) 

m 2 000,000 
 

4 Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea 
drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 11-30 cm buc 40,000 

 
 2. Amenajare 

5 Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei 
terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea 
damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren 
catg. II 

100m2 38,000 
 

6 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru 
drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara 
innoroire (10 cm.) 

m3 380,000 
 

7 Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 
(vibropresat 200x100mm, 6 cm. gr.) asezate pe un strat din 
amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu 
amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 

m2 3 400,000 
 

8 Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 
(vibropresat 200x100 mm, 6 cm. gr. colorat) asezate pe un strat 
din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu 
amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 
(Kman=2) 
Коэффициент к трудозатратам=2,000 

m2 400,000 
 

9 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru 
drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara 
innoroire (20 cm.) 

m3 361,000 
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1 2 3 4 
10 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii 

unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 t 1,083 
 

11 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la 
cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica m2 1 805,000 

 
12 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii 

unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 t 0,542 
 

13 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata 
la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica m2 1 805,000 

 
14 Borduri mici, prefabricate din beton cu b=10 cm, pnetu 

incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o 
fundatie din beton, de 10x20 cm 

m 2 900,000 
 

15 Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei 
terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea 
damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren 
catg. II 

100m2 64,500 
 

16 Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 
30% 100m2 64,500 

 
17 Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m 

latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru 
perete de sprigin 

m3 7,200 
 

18 Strat de fundatie din pietris m3 1,200 
 

19 Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului, 
inclusiv sprijinirile m2 96,000 

 
20 Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu 

diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,  pt. pereti si 
diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 

kg 142,000 
 

21 Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier, cu 
diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv 
constructiile executate cu cofraje glisante 

kg 373,000 
 

22 Beton turnat in ziduri de sprijin, preparat cu centrala de betoane 
si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B12,5 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 

m3 19,200 
 

23 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta 
de: 4 km t 1 196,000 

 
24 Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de 

vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu 
inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 
kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment 
Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020 

buc 40,000 
 

 Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
Modificarea contractului a survenit ca urmare a actului de constatare a volumelor de lucrări necesare, 
care nu au fost prevăzute inițial, a volumelor propuse spre excludere si altor lucrări propuse spre 
includere, in cadrul proiectului: „Reconstructia bulevardului pietonal Biruinta din or. Criuleni. 
 Comisia formată din:  
 Reprezentatntul autorității contractante  Primarul orașului Criuleni Mihail Sclifos  
 Antreprenor SC Structural Construct SRL  Administrator  Anatolie Bocan 
 Proiectant Andrei Vatamaniuc  
 Responsabil Tehnic Anatolii Stircu 
 Diriginte de șantier Ion  Andrie 

În urma examinării la faţa locului s-a constatat: 
Pe parcursul implementării proiectului s-au identificat lucrări de construcție care 

nu au fost prevăzute de către proiectant în devizul inițial și necesită  a fi incluse, iar o 
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serie de lucrări, în circumstanțele apărute, lucrări  montaj și materiale, necesită de a fi 
excluse. 

Ca urmare a celor constatate, se propunme modificarea contractul inițial se modifică 
tipul lucrărilor, cantitatea de lucrări și materiale din oferta operatorului economic după 
cum urmează: 

Volumele de lucrări propuse spre excludere 
№ 

 crt. 
Simbol 

norme şi Cod  
resurse   

 
Lucrări şi cheltuieli       

 
U.M.  

Cantitate conform 
datelor din proiect 

 

1 2 3 4 5 
  1. Lucrari de demolare   

1 DI155A 
k=0,8 

Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea 
tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm m2 -3 000,000 

   2. Amenajare   
7 DA12C 

 
Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu 
asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire m3 -64,000 

8 Dl107 
 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui 
strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 t -1,083 

9 DB19F 
 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in 
grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica   m2 -1 805,000 

10 Dl107 
 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui 
strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 t -0,542 

11 DB16H 
 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la 
cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica  m2 -1 805,000 

12 DE11A 
 

Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu 
incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o 
fundatie din beton, de 10x20 cm 

m -2 900,000 

15 RpCA0
1A 
 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m 
latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi 
poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de 
pina la 20 mc cu maluri nesprijinite 

m3 -7,200 

16 TsC54C Strat de fundatie din pietris m3 -1,200 
21 TsI51A

4 
Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 
km t -1 196,000 

Volumele de lucrări propuse spre includere 
 

№ 
 crt. 

Simbol 
norme şi 

Cod  resurse   

 
Lucrări şi cheltuieli       

 
U.M.  

Cantitate conform 
datelor din proiect 

 

1 2 3 4 5 
  1. Lucrari de demolare adaugator   

1 DG05B 
 

Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, 
formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe 
brinder, covoare asfaltice la rece 

m2 4 241,000 

2 TsI51A4 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 
4 km t 74,460 

   2. Zid de sprijin si banca linga MAIB (lucrari 
adaugatoare) 

  

3 CB01B 
 

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in 
constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile m2 70,500 

4 CC02A2 
 

Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu 
diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,  pt. pereti si diafragme, 
exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 

kg 265,930 

5 CA03K 
 

Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti 
sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa 
conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) 

m3 5,780 
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1 2 3 4 5 
pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton 
simplu clasa C20/25  

   3. Amenajare accese pietonale adaugator (3800 m2)   
6 DE10A 

 
Borduri prefabricate din beton 100x30x15 cm, pe fundatie de 
beton 30x15 cm m 50,000 

7 TsE06B 
 

Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat 
izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare 
manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, 
de 10-12 t, in teren coeziv 

100m2 38,000 

8 TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu 
ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 

100 m3 0,976 

9 TsI51A4 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 
4 km t 160,890 

10 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 100 m3 0,976 
11 TsD08A1 

 
Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri 
static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm 
grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv 

100 m3 0,976 

12 DA12C 
 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, 
cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire 
(pentru h= 15cm de piatra sparta la 3100 m2 se adauga 5 cm de 
piatra sparta, pentru h=20cm de piatra sparta la 700 m2 se adauga 
10cm de piatra sparta) 

m3 225,000 

   4. Amenajarea accese pietonale conform caiet de 
sarcini (3800 m2) 

  

13 DE11A 
 

Borduri mici, prefabricate din beton 100x20x10 cm, pnetu 
incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o 
fundatie din beton, de 10x20 cm 

m 520,000 

14 DE11A 
 

Borduri mici, prefabricate din beton 100x20x8 cm, pnetu 
incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o 
fundatie din beton, de 10x20 cm 

m 930,000 

   5. Amenajare accese ciclisti adaugator (1805 m2)   
15 TsE06B 

 
Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat 
izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare 
manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, 
de 10-12 t, in teren coeziv 

100m2 18,050 

16 TsC03F1 
 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu 
ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 

100 m3 0,881 

17 TsI51A4 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 
4 km t 145,370 

18 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 100 m3 0,881 
19 TsE05B 

 
Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului 
natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si 
deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II 

100m2 18,050 

20 TsD08A1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri 
static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm 
grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv 

100 m3 0,881 

   6. Amenajarea accese ciclisti    
21 DE11A 

 
Borduri mici, prefabricate din beton 100x20x8 cm, pnetu 
incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o 
fundatie din beton, de 10x20 cm 

m 1 450,000 

22 DE18A 
 

Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 
asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in 
proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime 
strat de 5 cm tip Caramida neteda 200*100mm, 6 cm grosime, 
colorata 

m2 1 805,000 

   7. Spatii verzi   
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(Semnatura) 

I 
/ 

100m2 

Conform constatarilor proiectantului, si a celorlalti membri ai comisiei, Lucrarile sus 
mentionate au caracter esential, fundamental si de baza in vederea mentinerii procesului 
tehnologic necesar pentru executarea lucrarilor stipulate in caietul de sarcini, dar si sunt 
necesare de executat pentru a atinge nivelul cerintelor indicate in proiectul respectiv. 

Lucrarile propuse sunt indinspensabile fata de achizitia iniutiala si fac parte din procesul 
tehnologic de executare a contractului initial, iar contrectarea unui alt agent economic pentru 
volumele respective, nu este posibila 

Astfel, volumele propuse pentru excludere sunt in suma de -1 982 189,00 lei inclusiv 
TVA. 

Iar volumele de lucrari propuse pentru includere, potrivit devizului estimativ expertizat, 
sunt in valoare de 2 645 638,43 lei inclusiv TVA. 

Ca urmare a negocierilor si a preturilor din contractul existent, pentru volumele incl use, 
Antreprenorul a prezentat o oferta de 2 232447,79 lei, inclusiv TVA, ceia ce va majora suma 
contractului initial cu 221 262,59 lei inclusiv TV A., sau 4, 7% din valoarea contractului 
initial. 

' In baza celor relatate in actul de constatare, grupul de lucru considera necesare 
modificarile propuse, si semnarea acordului aditional conform ofertei de 2 232447,79 lei, 
inclusiv TV A 

Totodata, consideram ca modificarea propusa corespunde cerintelor stipulate la art 
Aart. 76 alin 1 lit. a), b, c, alin (2) lit.a), b), c)., al Legii privind achizitiile pub/ice 

VI. Rezultatele examinarii: 
in baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizitie/acordului-cadru nr. nr.27 /06 

din 27.06. s-a decis incheierea acordul aditional privind modifcarea contractului incheiat cu OE SRL Structural 
Construct SRL, cu excluderea si includerea volumelor sus mentionate, si majorarea sumei contractului cu 221 
262,6 lei inclusiv TV A, sau 4, 7 % din suma contractului, respectiv valoarea total a a achizitiei constituie 5 092 
916 lei. 

Modificarile propuse au fost coordonate cu Antreprenorul SC Structural Construct SRL, 
Proiectantul SRL Lamiez Administrator Andrei Vatamaniuc Responsabil Tehnic Anatolii Stircu 

Diriginte de santier Ion Andries 

64,500 TsEOlB 28 Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 
10-20 cm, in teren mijlociu 

27 TsDO 1 B Imprastierea cu lopata a parnintului afinat, ·in straturi uniforme, de 
10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren 
miilociu 

26 TsG02A Curatarea terenului de iarba si buruieni 
25 TsC51 B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 

100 m3 6,450 

t 1 064,250 

100 m3 6,450 
100m2 64,500 

m3 645,000 

24 Ts151 Al O Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 
10 km 

apatura mecaruca cu excavatorul e , - , me, cu motor cu 
ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in autovehicule teren cat . Il 













DARE DE SEAMA

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

Nr. 9 din 25 august 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantd:

g
-
B

Denumirea autoritltii contractante Directia Generald Educalie Floregti

Localitate or. Floresti

IDNO 1009601000094

Adresa or. Floresti. b-dul Victoriei 2
Numir de telefon 02s0 2-62-48

Numir de fax
E-mail dgitsfl oresr i@mail.ru;contabi litateadgefl oregti@mai Lru

Adresa de internet
Persoana de contact Mocan Marianna ; 0250-26248;

contabi litatead gefl oresti(@mail.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate EICererea olerlelor de preluri lLicitatrie deschisd

r:Altele: ndic(ltil
Plocctlu ra de achizitie repetatd (dtrpd cazl Nr:

Tipul obiectului contractului de achizi(ie/
acordului-cadru

Bunuri M Servicii r Lucrdri r

Obiectul achizitiei Produse Alimentare

Cod CPV 15800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in caztl aplicdrii altor
ptoceJ uri decar I i ci ta1 i a de,chi sd)

Nu

Proce(lura de atribuire (se va indica din cadrul
p or t alului guvern am e n t ql v, rN v'. m t e n d e r. gov. 1 n d )

Nr: ocds-b3wdp1 -MD-1 660739275267

Link-ul: https:.,/achizilii.mdlro/pub lic/tender/2 I 061 83 1'/

Data publicdrii : I 7.08.2022

Platforma de achizilii publice ulilizatE Machizitii.md; a e-licitatie.md; r yptender.md

Procedura a fost inclusi in planul de achizitii
nublice a autorititii contractante

trDa lNu
Link-ul citre planul de achizitii publice publicat:

Anun( de intcntie publicat inBAP (dupd caz) Data:

Link-ul:

Tehnici pi instrumente specifice de atribuire
(dund caz)

aAcord-cadru osistem dinamic de achiziJie MLicitatrie

electronica !Calalog electronic 

-

Sursa de finan(are MBuget de stat; lBuget CNAM; .Buget CNAS; trSurse

erterne; rAlte surse: ftndicalil
Vaf o:rrea estimatd (lei, fdrd TVA) 61 916.25 lei



3. Clariltctrri privind documentatia de atribuire:

(Se va completa tn cazul tn care aufost soticitate clariJicdri)

4. Modifictrri operate ln documentatia de atribuire:

(Se vq conpletd tn cazul in care au fost operate modificdri)

5, PAntr la termenul-limitl (data ,ora )')' au fost depuse oferte:

6. Informafii prfuind ofertele depuse gi documentele de calificare qi aferente DUA.E prezentate de cltre
. operatoriieconomici:

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinSele din

dolume&alia de anibuire Si se va consemna-prin: prcZentat neprezentat, nu corespunile (tn cazul

cdnd docutnentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de caliJicarQ)

(



7. Informa(ia privind corespunderea ofertelor cu cerintel€ solicitat€:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful ofertei
(ftua TVA)*

Cantitate $i
unitate de
mIsurI

Corespunderea
cu cerinlele de

calificare

* In can utilizdrii licitayiei electronice se va indica pre1ul ofertei finale
(InJormalia privind "corespunderea cu cerinlele de calilicare " ;i "corespunderea cu specifrcaliile
tehnice" , se va consemna prin: ,,+" in cazul corespunderii Si prin ,,-" in cani necoreipuileriq

8. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmar€a unor date privind corespunderea ofertei cu
cerint€le stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificaria pre{ului anormal de scizur; s-a
solicitat:

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informafia solicitati Rezmatul rispunsului operatorului
economic

9. Ofertan{ii respin$i/tlescalificati:

Den umirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi clrii

10, Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot M
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile a
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluia$i ofeftant: [Indicali]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut M
Costul cel mai scAzut -
Cel mai bun rapoft calitate-pre! tr
Cel mai bun raport calitate-cost o

(in canl in care in catlrul proceclurii de atribuire sunt aplicate mai mtlte criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate Si denunrirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

(Se va completa pentnt loturile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-
prel satt cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic I Total

Denurnire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

J



Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factoml 1 Ponderea

Donumire factorul n onderea

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa in cazul tn cme ofertele au fost reevalude rcpetat)

14. in urma examinEri, evalutrrii qi compartrrii ofertelor depuse ln cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizitie public6:

in temeiul art. 71 alin. L lit q-

Argumentare: nu a fost deDuse nici o oferte

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

16. (Informarea operatorilor economici implica{i in procedura de atribuire despre deciziile gruodui de

tucru pentru achizifii se realizeazl ln conformitate cu prevederile trt. 31 al Legii nn 131 din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice)

17. Termenul de a$teptare pentru lncheierea contractului:

(Selectayi termenul de d;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute.de Legea.nr, 131 din 3
'iulie 

20'15 privind achiziliiie publici, inclusiv a termenelor de asteptare, se efgtuea-zd t1t c9n{ornitate

cu preveirile TqLULW iV Capitolul I (Calcularea Terinenului) al Codului Civil al Republicii

{j'*tis.
ffI

--In ca"ul ln 
"-e 

valoarea estimatl a contractului este

mai mictr decAt pragurile prevdzute la art. 2 alin. (3)

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

-16 
zile in cazul transmiterii comunicirii prin

miiloace electronice Ei/sau fax o
tr I I zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice Ei/sau fax c

--Tn 
caart ln ca.e valoarea estimatl a contractului este

egal6 sau mai mare decdt pragurile prevLztfie la art, 2

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

! 1l zile ln cazul transmiterii comuniodrii prin

miiloace electronice qi/sau fax o

tr tO zile in carol nehansmiterii comunic4rii prin
miiloace electronice qi/sau fa1 a

Moldova).



18. Contractul de achizi;ie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprind
erea:

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asoci

ere/
Cu capital

strAin

Numirul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod
CPV

Valoar€a
contractului

Termen de
valabilifate

al
contractului/
acordului-

cadru

:.:.

15rd TVA

19. Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tn
cazul in care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitati Si s-a tncheiat
contrqct/contracte pentru Iot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitati):

Prin prezentu dare de setnd, grupul de lucru declsrd cit termenul de qteptare pentru incheierea
cotllruclului/contructelor indicate a fost respectal (exce And cazufile prevdzute de an. 31 alin. (3) at Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind rchiziliile publice ), precum qi cd tn ctzul tlepunerii contestaliilor $/s;u
receplion{irii rspoutelor de monitorizare, scestea au fost examinnte $i solu(ionate.

Prirt prex,enta dare de seanri, grupul tle Iucru penlru achizilii conrtrmd corectitu(linea desfd$uriirii procetlurii
de ochizilie, fspt pentru care poarld rdspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Au fost aplicate criterii pentru achizifii publice durabile (achizitii
vcrzi)? (DA/NU) _
Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii ale
durabilitate (lei MD): (indic.4i suma cu TVA)

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

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pcntru care au fost
aplicate criterii de dur.abilitate:

Prelul cel mai scdzut a

Costul cel mqi scdzut a

Cel mai bun raport calitate-prel a

Cel mai bun raport calitate-cost tr
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