Model - tip

DARE DE SEAMĂ

privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 09 din 24.08.2022
I.

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)
II.

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție
Obiectul achiziției
Cod CPV
Valoarea estimată a achiziției
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din
cadrul portalului guvernamental
www.mtender.gov.md)
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.

Primăria Peresecina
Satul Peresecina
1007601003356
Str. Ștefan cel Mare 57
023547238
023547236
prim.peresecina@gmail.com
http://peresecina.md/
Iurcu Maria / tel: 023547238
e-mail: prim.peresecina@gmail.com

Cererea ofertelor de prețuri □
Licitație deschisă ☑ Altele: [Indicați]
Costrucția sistemului de canalizare din s. Peresecina
45332000-3
25 829 333,33
Nr: 33/17
Link:
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap
_nr_9.pdf
31.01.2017

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene
Sursa de finanțare
Data deciziei de atribuire a contractului de
achiziție/ acordului-cadru
Denumirea operatorului economic
Nr. și data contractului de achiziție/acorduluicadru
Valoarea contractului de achiziție/acorduluicadru
Termen de valabilitate

Bunuri □

Servicii □

Lucrări ☑

Nu ☑
Da □
Buget de stat □ Buget CNAM □
Buget CNAS □ Surse externe □
Alte surse: FEN și Buget Local
02 martie 2017
SRL ”Polimer Gaz Conducte,,
Nr: 31
Data: 13.03.2017
Fără TVA: 21 940 111,32
Inclusiv TVA: 26 328 133,58
31.12.2025

Termen de execuție
IV.

24 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor

Temeiul juridic

Micşorarea valorii contractului □
Majorarea valorii contractului ☑
Modificarea termenului de executare/ livrare/
prestare □
Modificarea termenului de valabilitate □
Rezelierea contractului □
Altele: [Indicați]
Articolul 76 aliniat 7, subpunct 2, lit. a) b) c) a
Legea Republicii Moldova nr. 131 din
03.07.2015 privind ,,Achizițiile publice”

Creșterea prețului în urma modificării (după Stația de epurare nu dispune de aprovizionare
caz)
cu apă, ceea ce pune în dificultate exploatarea
conform cerințelor și normelor ecologice.
Totodată s-a constatat că stația de epurare nu
este dotată nici cu veceu pentru angajații ce vor
deservi funcționalitatea acesteia.
Modificarea anterioară a contractului de Termenul de valabilitate pînă la 31.12.2025
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) Majorarea contractului, ajustarea la rata
inflației, cu 3 199 827,00
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)

Descrierea achiziției înainte de modificare

Suma totală a contractului este de 29 527 960,58 MD, termen de valabilitate pînă la 31.12.2025
Descrierea achiziției după modificare
Suma totală a contractului este de 29 817 965,84 MD, termen de valabilitate pînă la 31.12.2025
VI.
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Modificările sunt necesare, din cauza că:
- Majorarea contractului cu 290 005 lei 26 bani, inclusiv TVA 48 334,21 lei, a survenit în urma
lucrărilor neprevăzute și anume cu lucrări de alimentare a stației de epurare cu sistem de apeduct
și construcția a unui veceu pentru angajații ce vor deservi stația de epurare. În cadrul executării
lucrărilor de instalare a utilajului stației de epurare s-a depistat necesitatea apei în procesul
tehnologic de activitate a stației. Veceul fiind o necesitate prioritară pentru personal.
- Toate aceste necesități nu sunt indicate în proiectul inițial
- Proiectul a fost executat în anul 2014, (fiind deja expirat) și nu sunt pîrghii pentru a sancționa
executorul de proiect
Natura contractului nu se modifică și se majorează cu 0,9 % din valoarea contractului, ceea ce se
încadrează în normele legislative în domeniul achizițiilor publice
(Se anexează procesul verbal nr. 2 din 24.08.2022 al grupului de lucru)
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DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizitii publice x
de incheiere a acordului-cadru
□
de anulare a procedurii de atribuire
□
Nr. 1 Din 26.08.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Numar de telefon
Numar de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,

e-mail)

IP LT „М. Eminescu” mun.Balti
mun.Balti
1017620004234
mun. Balti, str. Stefan cel Mare,81
0-231 22590
0-231-22565
contabileminescu@mail.ru
Cernovscaia Ecaterina tel 0231 22590

2. Date cu privire la procedure de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate

□Cererea ofertelor de preturi nLicitatie deschisa
□Altele: [Indicati]

Procedural de achizitie repetata (dupa caz)
Tipul obiectului contractului de achizitie/ Nr: #'M7fe-Ww/p./-Af/>-/65^7577637.Z7
acordului-cadru
Obiectul achizi|iei
Reconstructia acoperisuliii sarpant a cladirii L. T

"Mihai Eminescu" si renovarea fatadelor. Etapalla: Blocurile A/2 (galeree); A/3(Scda sportiva); A 4
(constructie auxiliara) - REPETAT din str. ]tefan
cel Mare, 81

Cod CPV
45260000-7
Expunerea
motivului/temeiului
privind
alegerea procedurii de atribuire fzzz cazul

aplicarii altor
deschisa)

procedure

decdt

licitatia

Procedure de atribuire (se va indicadin cadrul Nr: ocds-b3wdpl-MI)-l’65873 7763111
guvernamental Link-ul:

portalului
ww i; mtender. go v. md)

Platforma de achizitii publice utilizata
Anunt de intenfie publicat in BAP (dupa caz)
Tehnici si instrumente specifice de atribuire
(dupa caz)

Sursa de fiinantare

https://achiz.itii. nid/ro/puhUc/tender/21060498/

Data publicarii: 25.07.2022
□ achizitii.md; □ e-licitatie.md i □ yptender.md
Data: 25.07.2022
IAnk-u\:https://e-licitatie.md/confractnotice/38125

□Acord-cadru
nSistem dinamic de achizitie
□Licitatie electronica nCatalog electronic
□Buget de stat; aBuget CNAM; nBuget CNAS;
□ Surse externe; nAlte surse: [Indicati!

Valoarea estimata (lei, fcirci IVA)

3 998 782,90

3. Clarificari privind documentafia de atribuire:

(Se vet completa in cazul in care anfast solicitate clarificari)

Data soliciitarii clarificarilor
Denuintirea operatorului economic
Expunerea succiinta a solicitarii de
clarificare
Expunerea succiinta a raspunsului

12.08.2022

SRL «Nisprofcon», SRL «Luxgaz».

Solicitarea justifiedrii unor pozitii la capitolul
«manopera», «materiale», «utilaj»
La pozitiile solicitate au fast date rctspunsuri
justificative prin documente confirmative.
15.08.2022

Data transmiterii

4. Modificari operate in documentafia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care anfast operate modificari)

Rezumatul modificarilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupct caz)

Termen-limita de depunere si deschidere a
ofertelor prelungit (dupct caz)

In perioada clarificarilor, in urma intrebdrilor
expuse.
Documentatia de standart pe data de 26.07.2022;
Anunt departicipare din 26.07.2022; Caiet de
sarcini din 29.07.2022;
Nu x
Da □

Cu

zile

5. Pana, la termenul-limita (data 09.08.2022, ora 09: 00), au depus oferta 4 ofertanti:

Nr.
1.
2.
3.
4.

Denumirea operatorului economic

IDNO

SRL «Nisprofcon»
SRL «Luxgaz»

1003609010608
1004600011768

SRL «Vladmih-Company»
SRL «Iuris -Activ»

1014602000950
1018602004266

Asociatii/
administratorii

Gutanu Pavel
Plesca Alexei/Plesca
Cheorghe
Negru Marian
lurie Grusca

6. Informal» privind ofertele depuse si documentele de calificare si aferente DUAE prezentate de
catre operator» economic»

Denumire
document
Propunerea
tehnica
Propunerea
fmanciara
DUAE
Garanti a pentru
oferta
(dupct caz)

Denumirea operatorului economic
SRI. «Iuris -Activ»
SRL
SRL
SRL « Vladmih«Nisprofcon» «Luxgaz»
Company »
Documentele ce constituie oferta

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

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

Nu se cere

Nu se cere

Nu se cere

Nu se cere

Documente de calificare

Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

1. Oferta (fonnularul
F3.1)

prezentat

prezentat

prezentcit

prezentat

prezentat

prezentat

prezentcit

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentcit

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

neprezentat

prezentcit

prezentat

prezentat

neprezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentcit

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentcit

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentcit

prezentat

prezentat

prezentat

neprezentat

14. Experien|a similara minim 5 ani

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

utilaj si echipament
(fonnularul F3.11)
16. Declarajia privind
personalul de specialitate
(fonnularul F3.12)
17. Certificat de atestare
profesionala pentni
diriginte de santier
(inclusiv legitimate)
18. Informapi privind
subcontractantii
19. Infonnatii privind
asocierea
20. Avizul Agen(iei
pentni Supraveghere
Teluiica

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentcit

prezentat

prezentcit

prezentcit

prezentcit

prezentat

prezentat

neprezentat

prezentcit

prezentat

prezentat

neprezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

2. Devizele (formularele

3,5,7) -(intocmite conform
Regulilor de determinare a
valorii obiectivelor de
construc|ii NCM L.01.01.2012)

3. Garan(ia bancara 1 %

(fonnularul F3.2)
4. DUAE (Documentul
Unic de Achizi|ii
European) - acest
fonnular poate fi
completat pe
www.duae.nid
5. Grafic de executare a
lucrarilor (fonnularul
F3.3)
6. Netncadrarea in
situatiile ce determina
excluderea de la
procedure de atribuire,
ce vin in aplicarea art. 18
din Legea nr. 131 din
03.07.2015
7. Neimplicarea in
practici frauduloase si de
corupere
8. Ini ormatii generale
despre ofertant
(fonnularul F3.7)
9. Certificat de efectuare
sistematica a plafii
impozitelor,
contribujiilor eliberat de
Inspectoratul Fiscal
10. Actul care pennite
executarea tipurilor de
lucrari solicitate
11. Certificat/decizie de
inregistrare a
intreprinderii sau extras
12. Informajii cu privire
la obligatiile contractuale
fata de al (1 beneficiari
(fonnularul F3.8)
13. Minim 5 ani de
actvitate a companiei

15. Dotarea teluiica cu

21. Garantia lucrarilornu mai putin de 5 ani,
garantia pentru
materialele de constructie de b-aza - nu
mai ргЦт de 5 ani (sau
garan|ia de la
producator)
22. Garantia de buna
execute 5%
(Pentru agentul
economic ctyigator la
etapa semnarii
contractului)
23. Ultimul raport
fmanciar anual

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

neprezentat

neprezentat

neprezentat

prezentat

prezentat

prezentat

neprezentat

(Informatia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerintele din
documentatia de atribuire si se va consemnaprin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul
cdnd documentul a fast prezentat, dar nu corespundecerintelor de calificare))

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Denumirea lotului
Loti
Reconstructia
acoperisuliii sarpant a
cladirii L. T. "Mihai
Eminescu" si renovarea
fatadelor.
Etapall-a:
Blocurile A/2 (galerее);
А/3 (Sala sportiva); A/4
(constructie auxHiara)
REPETAT din str. ftefan
cel Mare, 81

Pretul
ofertei
(far a TV A)*

Cantita
te si
imitate
de
masura

Corespun
derea cu
cerintele
de
calificare

Corespun
derea cu
specificati
ile tehnice

SRL «Nisprofcon»

2 395 415.83

1 buc.

+

+

SRL «Luxgaz»

2 396 497.43

1 buc.

+

+

SRL« VladmihCompany»

2 399 269.74

1 buc.

+

+

SRI. «Iuris -Activ»

3 395 857.87

1 buc.

+

+

Denumirea
operatorului
economic

* In cazul utilizarii licitatiei electronice se va indica pretul ofertei finale
(Informatia privind ’’Corespunderea cu cerintele de calificare ” si ’’Corespunderea cu specificatiile
tehnice’’ , se va consemnaprin: „ + ” in cazul corespunderii siprin
in cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritati sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerintele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de scazut) sa solicitat:

Data
solicitarii
Scrisoarea nr.
109 din
11.08.2022

Operatorul economic

Informatia solicitata

SRL «Nisprofcon»

justificarea salariului mic,
la capitolul materiale
devizul locale nr. 3 justificarea prejului anormal
de scazut; justificarea
pozitiilor fara prej.pozitiilor
adaugate, etc.

Rezmatul raspunsului
operatorului economic
Scrisoarea operatorului economic SRL
«Nisprofcon» din 15. 08.2022 aplicata
prin semnatura electronica

La devizul local de resursc
“Lucrari de construcjie” nr.
5 -justificarea cantitafilor
majorate. justificarea
pozijiilor adaugate, etc.

SRL «Luxgaz»

Scrisoarea nr.
110 din
11.08.2022

justificarea salariului mic.
la capilolul materiale
devizul locale nr. 3 justificarea pretului anormal
de scazut; justificarea
pozitiilor fara pret,
pozijii lor adaugate. etc.
La devizul local de rcsurse
“Lucrari de constructie” nr.
5 - justificarea cantitajilor
mic§orate . justificarea
pozifiilor adaugate si
excluse, etc.

Scrisoarea operatorului economic
SRL«Luxgaz» din 14.08.2022 aplicata
prin semnatura electronica.

9. Ofertan|ii respinsi/descalificati:

Denumirea operatorului economic

Motivul respingerii/descalificarii

-

-

10. Modalitatea de evaluate a ofertelor:

Pentru un singur lot - da
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitari privind numarul de loturi care pot ft atribuite aceluiagi ofertant: [Indicati]
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:__________________________________
11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scazut □
Costul cel mai scazut □
Cel mai bun raport calitate-pre{ □
Cel mai bun raport calitate-cost □
(In cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate si denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluate aplicati: nu a fost aplicat criteriul

(Se va completa pentru loturile care an fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-prej
sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare
Valoarea din oferta
Denumirea operatorului economic 1
Denumire factorul 1 Ponderea

Punctajul calculat
Total

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

Total

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se vet completa in cazul in care ofertele an fast reevaluate repetat)

Motivul reevaluarii ofertelor
Modificarile operate

-

14. In uirma examinari, evaluarii si compararii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis: Atribuirea contractului de achizifie publica/acordului-cadru:

Denumirea lotului

Reconstructia
acoperisuliii sarpant a
cladirii L. T "Mihai
Eminescu " si renovarea
fatadelor.
Etapall-a:
Blocurile A/2 (galeree);
A/3(Sala sportiva); A/4
(construede auxiliara) REPETAT din
str.
Stefan ce! Mare, 81

Denumirea
operatorului
economic

Cantitate
si imitate
de
masura

SRL
«Nisprofcon»

Preful
unitar
(fara TVA)

Pretultotal
(fara TVA)

2 395 415,83

2 395 415,83

lbucata

Pretultotal
(inclusiv
TVA)

2 874 499.00

Anularea procedurii de achizitie publica:
In temeiul art. 71 alin.

lit

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

Denumirea operatorului
economic
SRL «Nisprofcon»
SRL «Luxgaz»
SRL «Vladmih-Company»
SRL «Iuris -Activ»

Data transmiterii

Modalitatea de transmitere

16.08.2022
16.08.2022
16.08.2022
16.08.2022

e-mail, posta Moldovei
e-mail, posta Moldovei
e-mail, posta Moldovei
e-mail, posta Moldovei

(Informarea operatorilor economici implicati in procedura de atribuire despre deciziHe grupului de
lucru pentru achizitii se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achizitiile publice)

16. Terrnenul de asteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimate, a contractului
este mai mica decat pragurile prevazute la art. 2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizitiile publice
In cazul in care valoarea estimata a contractului
este egala sau mai mare decat pragurile
prevazute la art 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

□ 6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin
mijloace electronice si/sau fax □
□ 11 zile in cazul netransmiterii comunicarii
prin mijloace electronice §i/sau fax □
□ 11 zile in cazul transmiterii comunicarii prin
mijloace electronice si/sau fax □
□ 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii
prin mijloace electronice si/sau fax □

(Selectati termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achizitiile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueaza in conformitate cu
prevederile TITLULUIIVCapitolulI (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republici i Moldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru mcheiat:

Denumirea
operatorului
economic

Intreprind
erea:
Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asoci
ere/
Cu capital
strain

Valoarea contractului

Numarul
si data
contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

fara TVA

inclusiv
TVA

2 395 415,83

2 874 499.00

Termen de
valabilitate
al
contractulu
i/acorduluicadru

SRL

«NISPROF
CON»

-

23

26.08.2022

45260000-7

31.12.2022

18. Informafia privind achizitii publice durabile (achizitii verzi) (rubrica data se completeazd doar in
cazul tn care la procedura de achizitie publica cm fast aplicate criterii de durabilitate si s-a mcheiat
contract/contractepentru lot/loturipentru care au fast aplicate criterii de durabilitate):

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

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

(DA/NU)

(indicati sumci 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:

Prejul cel mai scazut □
Costul cel mai scazut □
Cel mcii bun report calitate-pref □
Cel mai bun raport calitate-cost □

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru declard cd termenul de asteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptand cazurile prevdz.ute de art. 32 alin. (3) a! Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile puhlice ), precum si cd tn cazul tlepunerii contestatiilor si/sau
reception aril rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate si solution ate.
Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru acliiz,i(ii confirmd corectitudinea desfd^urdrii procedurii
de achizifie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducatorul grupului de lucru pentru achizitii:
____________ Grapa Nina

(Nume. Prenume)

___ _______

жж

(Semnatura)

Model - tip

.

DARE DE SEAMA

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

Nr.1 din 25.08.2022

L

Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Numir de telefon
Numflr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact
(ntme, prenume, telefon, e-ntail)

II.

Primaria Briceni
raionul Briceni or. Briceni
1007601004973

Briceni. Str. Independentei 28
0247-2-33-41
0247-2-33-41

carolina-melnic@mail.ru
Vanghelii Carolina

Date cu privire Ia procedura de achizi{ie:

Tirlul procedurii de achizitie
Ohiectul achizi{iei

Licitatie des<:hisa
Produse alimentare inclusiv ecologice
pentru institu{iile subordonate
Primariei or. Briceni

Cod CPV

1s000000-8

Valoarea estimatl a achizitiei

1301094.00

Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul Nr: ocds-b3wdp
,oort alulu i guv ernam ental y,ww. niende

r.

1

-MD- l 639639523233

gov. md)

Link-ul: 210,+8755

publiclrii anuntului de participare
Data (datele) qi referinla (referinfele) publicirilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proicctul (proiectele) Ia care se referl anun{ul
.Data

Data: 16.12.2021

respectiv (tlupd cazl

III.

Date cu privire la contractul de achizi{ielacordul-cadru:

'fipul contractului

de achizifie/acordului-cadru

Bunuri

r

Contractul de achizifie/acordul-cadru se referf Ia un Nur
;rroiect Ei/sau program finanfat din fonduri ale
lUniunii Europene
Sursa de finan{are
Buget de stat a
Data deciziei de atribrrire a contractului de achizilie/ 10.01.2021
acord ului-cadru
Denumirea operrrtorului economic
SRL V A Struc
Nr. qi data contractului de achizi(ie/acordului-cadru
Nr:17
Data:17 .01.2021

\y'aloarea contractului de achizifie/acordului-cadru

Firi TVA:

Termen de valabilitate
Termen de executie

l2 luni
12luni

83871.03
Inclusiv TVA: 100363.93

IV.

Date cu privire la modificirile necesare a fi efectuate:

Tipul modificdrilor
Temeiul

iuridic

Creqterea pre(rrlui

Micgorarea valorii contractului

in urma modificilrii

(dupd

cuz)

Modificarea anterioari

a contractului

de

achizitii publice/acordului-cadru (dund ca:)
Alte informalii relevante

I

Lesea nr. 131 din 03.07.2015
[Se va indica dacd se utilizeazd prelul actualizat al
contractului de ac hizitii publice/acordului-cadrul
[Se vor indica toate modificdrile operate onterior
Si valoarea ocestoral

V.

Descrierea achizi{iei inainte qi dupl modificare:
vor indica natura Si amploarea lucrdrilor, natura Si cantitatea sau valoarea bunurilor, natura
ampl oare a servic iilor)
(Se

Si

Produse alimentare inclusive ecologice pentru institutiile subordinate Primariei orasului
Briceni pentru perioada ionuarie -decembrie 2022

VI.

Descrierea circumstan{elor care au

In

flcut necesari modificarea:

legatura cu situatia economico-Jinonciaro pe piata din Republica Moldova si

incapacitatea de a mentlne preturile la produsele alimentare contractate anterior, a aparut
necesitatarea de micsorore a conlractului sus mentionst.

VII.

Rezultateleexaminirii:

inbaza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilielacordului-cadru
a fost incheiat acordul adilional privind
Denumire operator
economic
SRL V A Struc

Nr. qi data acordului adifional
Nr.1

24.08.2022

nr.

din

Valoarea modificirrilor (rjuod caz)
FIri TVA
Inctusiv TVA
-44 668.21
-53 601.86

Conducitorul grupului de lucru:

Vitalii

mun. ChiSindu, Sos. HtnceSti, 53; tel.:
'.

gov. md ; www. t ender. gov.

022-820-728;

md
124 et. 4;

tel.:022-820-652; fax: 022-820-651 ; e-mail: contestatii@ansc.md; www.qnsc.md

2

DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizilii
de incheiere a
de anulare a procedurii de

publice V

acordului-cadru
atribuire
Nr.

l.

n
tr

10 din24.08.2022

Date cu
u privire
UC la
tZt autoritatea contractantd
Z7

Denumirea auto

riti{ii

contractaht€

Direc{ia Regionali Situafii Excepfionale UTA
Gdsduzia

Localitate
IDNO
AdreSa

mun. Comrat
1006601001425
mun. Comrat. str. Novaia. nr.7

Numir
Numir

02982s03s

de telefon
de fax

E.mail oficial
Adrbsa de internet
PerSoana de contact (nttme,

naih
2.

029825035
utas@dse.md
pi:,enum'e, Ielefon,'e':'':,r

Dmitri Col1a, 076009009, logistica.utag@dse.md

',,1;.,

Datee cu orivire
onvlre Ila orocedura de atrr ulre

Tipul procedurii dc atribuire aplicate
Procedura de achizitie renetatl duod caz)
Tipul obiectului contractului de achizi{iel
acordului-cadru
Obiectul achizitiei
Cod CPV

Cererea ofertelor de prefuri V Licitalie deschisd
Altele: flndicatil
Nr:
Bunuri Z Servicii n Lucrdri n

I

Achizitionarea materiale lemnoase.
44100000-1

Expunerea motivului/temeiului'::,,'p nd
alegerea procedurii de atribuire @ zul
apticdrii altor proceduri' decdt licitayia,
dCSCNISA)

Procedura de atribuire (se va inQjcq din
c ad r u I por I u I u I i guve rn a m e n tal achiziti i.md/
u

Anun{ de intenfie publicat in,,BAP,
-^t
LUL/

,(dupd

I

Tehnici gi instrumente specifice deatribuire
tclunii t'az)
Sursa de finantare

Vafoaren estirnati (lei, fiird TVA)

3.

Nr: ocds-b3wdo I -MD- I 660208099 477
Link-u1:

Data publicdrii:
Data:

11

.08.2022

Link-ul:
Acord-cadru r Sistem dinamic de achizilie I
Licitatie electronicd n Catalos electronicn
Buget de stat V Buget CNAM n Buget CNAS n
Surse externe u Alte strse: flndicatil
9930,00

Clarificari privind documenta{ia de atribuire:
aufost solicitate clarificdri)

(Se va completa in cqzul in care

Data solicitiirii clarifi ciiilor
Denum irea oDeratorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de clarificare
Expunerea succintri a rispunsului
Data transmiterii

4.

ModificSri operate in documenta{ia de atribuire:
aufost operate modificdri)

(Se va completa in cazul in care

Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de,informare
(dupLi c(tz)

[Indicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

ideie

Termen-limiti d'e depunere-qi iICS
ofertelor prelungit (dupd caz)
l'dnd la termenul-hmrt

",;,-;,,,,;,,':,'l

[Indicali numdrul de zile]

data22.08.2022- ora l5:00)- au fost deouse
de

1 oferte
o

.;. :-. -:: i
::t

Denumirea
oneratorilor economici
qi

IDNO

AsoCia

::

,..Pnefill

.tiil
admin
istrato

,.

.

ofertei

,

(fara,.TY )

fllrr:::'

.:::ii::!:i:::l:i!.rt:

Pietul

=ofert0i
. iiliti[

,'..,,

I

t:::::ti

,:'i',,tlfinal,,,,,r,,,,,,

(fard

:\

i!

isnN.

:.'.

F'E:

,-.'5..-d,,,$
::::jE ::o Ql

--,.q

t: :

"L

::=

lJ

TVA) , =:i!
F,o,
,

q
r.
,ra, t-- tt At
H

',

:

::ii: t:i

ArtaZidaruiui SRL

7 873,05

(Informa{ia privind documentele prezentate
prezentdrii saLt ,,-" in cazul neprezentdrii)

+

7 873,05

la

deschidere

+

ud

:ut:::t::::::ii:

EES
!r t9 s:
rA-t.
\./,6 t
::: ::

+

+

se va consemna prin:

,,*" tn cazul

Constatdri/Comentarii/Oferle intirziate (dupd caz): nu au fost depuse oferte

6.

)nIe DUAE prezentate de citre operatorii economlgl:
privind
economlcr
Informalii
tno documentele
oocumenlete arer(
aferente
l1
L

lliiil*i*$i

l;

:,::;:::::::::1;i:

*-@,',Ei
l-.r:-

'uir'

,:

r;Fe

-;,
:

l
|

fi F- i.
'EtESl

)l
:t=:

,,;E;;
.'-8c.,

'r

+
t
i
+
+
+
+
Arta Zidarului SRL
(Idornrafia privind denunirea documentelor prezenlate se va indica in conformitate cu cerinlele din
documenta{ia cJe atribuire, se va consemna prin: ,,+" tn cazul prezentdrii sau,,-" in cazul
neprezentdrii)

fertelor cu cenn
cerintele sollcltate:
solici
nIo rnatla Dnvrnd coresounderea olertelor

Cantitate
Denumirea
lotului

D e n u m i rea"o.p€rato ru.,l

economic

Cor,e3punderea

qi;'riai.
oe:

:,,:::,:,:,::::,::::::

cu specifica{iile

.tehnicd I ,"

::t.

==
:,:::::maSUfA:=

I-ot

I

ArtaZidarului SRL

7

+

+

(La informalia privind corespunderea ofertelor cu cerinlele de calificare Si specfficaliile tehnice se va
indica prin: ,, + " in cazul corespunderii ;i prin ,,-" tn cazul necorespunderii).
8.
Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot n
Pentru nrai multe loturi cumulate r
Pentru toate lotLrrile Z
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [IndicaliJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

9.

Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel nai scitzul V
Costul cel mai scdzut r

*

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

(In cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)
10. Informalia privind factorii de evaluare aplicali:
(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pretr
sau cel ntai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare

Valoarea din'ofertd

Punctaiul calculat

AftaZidarului SRL
Prelul cel mai scizut

I

Total

104%

7 873,05

7 873,05

1.

Pentru elucidarea unor neclarit[fi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerinfele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prelului anormal de
schzLrt) s-a solicitat:

Data

Operatorul

.,ReZUmatii}::

economrc

:iaitrniut"i
opeiatolului
econolniC

12.
Den

13.

Ofbrtantiiresoinsi/descalificati
antr l resolrlsl/oescalrltca
irea operatorul ui economic

Motivul respinserii/descalifi cirii

um

Reevaluareaofertelor:

(Se va contpleta in cazul tn care ofertele

aufost reevaluate repetat)

Nlotivul reevalulrii ofeftelor
Modificlrile oncrrrte

14.

In urtna examindri, evaludrii gi compar[rii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire

s-a decis:

tilbulrea contractulul
ac IZ l9
1C
D€numirea
Denumirea
Cantitate qi
lotului
operatorului,
.:unitate de.
economlc
masura
Achizif ionarea
Arta Zidarului SRImateriale
set

u

',+i

Pretul total
(inclusiv
TVA)

ir:l

.-:,uhitai,-...1,,''i

,r

A),,,,

7 873,05

7 873,05

9 447,66

7 873,05

9 447.66

lemnoase.

Tota[:

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul ar1. 7l

alin. 1 lit

a

Argumentare: nll all fost depuse oferte
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii:

Denumirea operatorului
cconomtc
Arta ZidarulLri SRL

Data transmiterii

Modalitatea de transmiteie

22.08.2022

Prin poqta electronicd

(Infornrarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. l3I din 3 iulie
2015

privind achiziyiile publice)
Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

In

cazul

in

care valoarea estimati

a

contractului este mai mici decAt pragurile
prevdzute laart.2 alin. (3) al Legii nr. 131
din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice

V 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax
11
cazul netransmiterii

!

zile in

comunicdrii

r

prin mijloace

electronice

si/sau fax n
cazutl in care valoarea estimati a
! 11 zile in cazul transmiterii comunicirii
prin miiloace electronice si/sau fax r
contractului este egal6 sau mai mare decAt
pragurile prevdzute la aft, 2 alin. (3) al
n 16 zile in cantl netransmiterii
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
comunicdrii prin mijloace electronice
achizitiile oublice
si/sau fax r
(Selectali terrnenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind ochiziliile 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).

ln

Cor ]tractulI 0e
de acnlzl
achizitie/acordul-cadru incheila

Hwr:1-rffi

i D.nu-it."
.r, eraloiqlrri
^ ::t:

'fi

:'=OCOllOKIIC

Arta Zidanrlui SRL

ffi
4U24.08.2022

44100000-1

7 873,05

9 447,66

31.r2.2022

Prin prezentn clare cle seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru tnclteierea
contrtclultti/cotrtroctelor inclicote afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art.32 alin, (3) al
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice), precum Ei cd tn cazal depunerii
contestuliilor qi/sau recep(iondrii rupoortelor de monitorizare, aceastea au fost examinate qi
solu(ionuta.

Prin prezenta dure de seamd, grupul tle lucru pentru achizilii conJirmii corectituclinea desfisurdrii
procedurii de uchizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare,

Conduc[tor"ul grupului de lucru pentru ac
Alexandr CAZAC
(Nunte, Prenume)

DARE DE SEAMĂ DE MODIFICARE
a contractului de achiziții publice
Nr. 151/22 din 26.08.2022
I. Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Agenţia Servicii Publice (ASP)
mun. Chişinău
1002600024700
mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42
022 504021
022 212259
asp@asp.gov.md
www.asp.gov.md
ala.musteata@asp.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:
Tipul procedurii de achiziție
Obiectul achiziției

Licitaţie deschisă
Servicii de pază tehnică a oficiilor și
edificiilor Agenţiei Servicii Publice,
inclusiv şi servicii de deservire şi
mentenanţă a sistemelor existente de
semnalizare pază şi a incendiilor pentru
anul 2022.
Cod CPV
79713000-5
Valoarea estimată a achiziției
3 031 000,00 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din Nr: ocds-b3wdp1-MD-1635237680199
cadrul
portalului
guvernamental Link-ul:
www.mtender.gov.md)
https://mtender.gov.md/tenders/ocdsb3wdp1-MD1635237680199?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare
Data publicării: 26.10.2021
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- Servicii
cadru
Contractul de achiziție/acordul-cadru se Nu
referă la un proiect și/sau program finanțat
din fonduri ale Uniunii Europene
Sursa de finanțare
Surse proprii
1

Data deciziei de atribuire a contractului de Nr. 25/22 din 14.01.2022
achiziție/ acordului-cadru
Denumirea operatorului economic
ÎS „Servicii Pază a MAI”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului- Nr. 104
cadru
Data: 28.01.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului- Fără TVA: 2 356 750,00
cadru
Inclusiv TVA: 2 828 100,00
Termen de valabilitate

31.12.2022

Termen de execuție

01.02.2022 – 31.12.2022

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

Micșorarea valorii contractului

Temeiul juridic

Art. 76 alin. (7) pct. 4) din Legea nr.
131/2015 privind achizițiile publice;
Pct. 30, subpct. 11) din Regulamentul cu
privire la activitatea grupului de lucru în
domeniul achiziţiilor publice, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 10/2021
Creșterea prețului în urma modificării (după Nu
caz)
Modificarea anterioară a contractului de
Da
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)
1) Acord adiţional nr. 301 din 04.03.2022
2) Acord adiţional nr. 759 din 10.06.2022
3) Acord adiţional nr. 831 din 07.07.2022
Alte informații relevante
-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:
La data de 28.01.2022 a fost încheiat contractul nr. 104 cu operatorul ÎS „Servicii Pază a
MAI” privind achiziționarea serviciilor de pază tehnică a oficiilor și edificiilor ASP, inclusiv a
serviciilor de deservire și mentenanță a sistemelor de semnalizare pază și a incendiilor. Însă, în
legătură cu apariţia necesităţii micşorării suprafeţei oficiului SSC Leova, amplasat în or. Leova,
str. Independenţei, nr. 5, a apărut necesitatea modificării contractului nominalizat (Anexele nr. 1
și nr. 2).
Astfel, urmează a fi efectuate următoarele modificări:
1. Micșorarea suprafeţei indicată la adresa SSC Leova or. Leova, str. Independenţei, nr.
5 din 225 m2 în 49,6 m2.
2. Micşorarea preţului unitar de prestare a servicului lunar de la 1 440,00 până la 940,00
lei fără TVA şi, respectiv, micşorarea valorii contractului cu 2 500,00 lei fără TVA şi
3 000,00 lei, inclusiv TVA.
2

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
Modificarea contractului nr. 104 din 28.01.2022 este impusă de micşorarea
suprafeţei oficiului SSC Leova, amplasat în or. Leova, str. Independenţei, nr. 5 şi micşorarea
preţului unitar de prestare a serviciului lunar.
VII. Rezultatele examinării:
În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, s-a decis
încheierea acordului adiţional de modificare a contractului nr. 104 din 28.01.2022 privind
achiziţionarea serviciilor de pază tehnică a oficiilor și edificiilor Agenţiei Servicii Publice,
inclusiv a serviciilor de deservire şi mentenanţă a sistemelor existente de semnalizare pază şi a
incendiilor pentru anul 2022:
Denumire
operator
economic

ÎS „Servicii
Pază a MAI”

Întreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asociere/
Cu capital
străin

-

Preşedintele Grupului de lucru
pentru achiziţii publice

Nr. şi data acordului
adiţional

Nr. 4/944

26.08.2022

Valoarea modificărilor
(după caz)
Fără TVA,
Inclusiv TVA,
lei
lei

2 335 549,00

2 802 658,80

ALA MUSTEAŢĂ

Agenţia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53
tel.: 022 820703; fax: 022 820728
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor:
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, et. 4; tel.:022 820652; fax: 022 820651
e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

3

.

model-tip

DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de

aclttziliipublice

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

I
tr
tr

Nr. 1 din 29 atsust2022

1.

Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritiitii contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Numir de telefon
Numir de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

2.

Primlria

s. Antonesti

s. Antoneqti,

r. $tefan Vodd

1007601006184
r. Stefan Vodd
024248236.067503632
024248236
prim. antonesti@smail. com
s. Antonesti

Morari Nadejda, 067 503632

Date cu privire la procedura de atribuire:

lCererea ofertelor de prefuri nlicitalie deschisd
nAltele: flndicatil
Procedura de achizitie repetati (dupd caz)
Nr: ocds-b3wdp1 -MD-1 6589901 01 460
Tipul obiectului contractului de achizifie/ Bunuri s Servicii n Lucrdri I
acordului-cadru
Obiectul achizifiei
Reparatia unui drum local varianta alba din s.

Tipul procedurii de atribuire aplicate

Cod CPV

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia

Antonesti, raionul Stefan Voda
45233142-6
Pretul cel mai scdzut

deschisd)

Procedura de atribuire (se ua indica din cadrul Nr: ocds-b3wdp1 -MD-1 6589901 01 460
portalului guvernamental www.mtender. gov.md) Link-ul:
https ://achi zitii.mdl ro I oublic/tende r I 210607 47 I
Data publicdrii: 28.07 .2022
Platforma de achizitii nublice utilu;atil
I achizitii.md; n elicitatie.md; n yptender.md

nDa nNu

Procedura a fost inclusi in planul de achizifii
publice a autoritifii contractante

Link-ul c6tre planul de achizifii publice publicat:

Anunf de intenfie publicat in BAP (dupd caz)

Data:

Link-ul:
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)
Sursa de finan{are

Valoarea estimati Aei, fdrd TVA)

nAcord-cadru nSistem dinamic de
Iticitati" electronicd nCataloe electronic

achizilie

lBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;
nSurse exteme; nAlte surse: [Indica{il
559742,11

3.

Clarifrciri privind documentalia de atribuire:
(se va completa in cazul in care aufost solicitate clarificdri)
Data solicitirii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
E*oooet"a succinti a solicitirii de clarificare
Exnunerea succinti a risPunsului
Data transmiterii

4,

Modificiri

operate in documentafia de atribuire:

(Se va completa tn cazul

in care aufost operate modificdri)

Rezumatol modificlrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

ft"airati sursa utilizatd ;i

data

publicdriiJ

infnrnqr.e tlrlttnh anzl

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

[Indicali numdrul

de

zile]

Pdni la termenul-limiti (data 18.08.2022rora 08:30), au depus oferta 7 ofertanfi:
Asocia{ii/
IDNO
Denumirea operatorului economic
Nr.
administratorii
Vladimir Maxian
1021608000815
SRL Buildtrade
1,
Costisa Isor
1006600017133
SRL Metnox
2.
Alexandru PSduret
r005608001232
II Paduret Alexandru
3.
Ion Covali
101460002t726
SRL Ardan-Rut
4.
Nicolae Arsenii
1004600046216
SC Arnicauto SRL
f,.
Sershei Caraman
10066000r2s52
SC Autocaravana SRL
6.
Sersiu Paschevivi
1003600100216
Credo Industry SRL
7.
Informa{ii privind ofertele depuse gi documentele de calilicare qi aferente DUAE prezentate
6.
de citre operatorii economici:
Denumirea operatorului economiq

5.

Denumire
document
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Documentele ce constituie oferta
prin: prezentat, neprezentat, nu

Propunerea

(Se va consmna
prezeffiat
prezentat

>.

€En
9 -X

H

)f

coresprynde)

,

prezentat

ptezerrtat

ptezentat

pteze'Jtal

ptezental

tehnici
Propunerea

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

ptezentat

hnanciari
DUAE

prezental

prezentat

Drezentat

prezentat

neprezentat

prezental
ptezerfiat

r.rezenlat
neprezentat

prezentat

Garan{ia pentru

neprezentat
neprezentat

neprezentat

neprezentat

oferti

.
Documente de calificare
prezentat, neprezenlat
prin:
va
consmna
Se

.

. -- J -

Formularul
Oferta

ptezefLlat

neprezentat

neprezentat

neprezentat

ptezeffiat

prezental

neprezenta

Informalii

prezentat

neprezentat

neprezentat

neprezentat

prezentat

prezentat

neprezentat

desore ofertant

2

Certificat de
inregistrare sau

Prezentat

neprezentat

neprezentat

neprezentat

ptezentat

neprezenlat

neprezentat

prezentat

neprezentat

neprezentat

neprezentat

prezentat

neprezenta

neprezenta

prezentat

neptezental

neprezentat

neprezentat

ptezentat

neprezentat

neprezentat

prezentat

neprezentat

neptezentat

neprezentat

prezentat

neprezentat

neprezentat

prezentat

neprezentat

neprezentat

neprezentat

prezentat

neprezenta

neprezenta

prezentat

neprezentat

neprezentat

neprezentat

ptezentat

neprezentat

neptezentat

ptezentat

neprezentat

neprezentat

neprezentat

ptezentat

neprezentat

neprezentat

prezental

neprezentat

neprezentat

neprezental

prezentat

neprezenta

neprezenta

prezentat

neprezentat

neprezentat

neprezentat

ptezentat

neprezentat

neprezentat

prezentat

neptezentat

neprezentat

neprezentat

prezentat

neprezentat

neprezentat

decizia de

inregistrare a

intreprinderii
din Registru de
Stat al
persoanelor

iuridice
Cerere de

participare
Declara{ie

privind
valabilitatea
ofertei
Grafic de
executare

a

lucrdrilor
Declarafie

privind
experian{a

similard
Declara{ie
privild dotdrile
speclnce,

utilajul
gi echipamentul
necesar pentru

indeplinirea
corespunzatoare
a contracfului

Declara{ie

privind
personalul de
specialitate
propus pentru
implementarea
contractului
Aviz pentru
participare la

licitaliile
publice
de lucrdri din
domeniul
construc{iilor gi

instalatiilor
Declarafie

privind gaxantia
lucrdrilor
Ceriticat

privind lipsa
sau existenta

restantelor la
bugetul nafional
de stat

(Informa{ia privinil denumirea documentelor prezentate
se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire se va consemna prin; prezentot,
si
neprezentat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corispun-decerinleror
de carificire))

7.

rnforma{ia privind corespunderea oferteror cu cerin(ere
soricitate:
I)enumirea
Preful
Cantitate
Denumirea
Corespunderea
operatorului
ofertei
qi unitate
lotului
cu cerinfele de
economic
(ftrd TVA)* de mlsuri
calificare

Corespunderea
cu specificafiile
tehnice

Reparatia
unui drum
local
varianta
alba din s.
Antonesti,
raionul
Stefan
Voda

SRL Buildtrade
SC Arnicauto SRL

451243,25

in cazul utilizdrii licitayiei electronice se va indica prelul oferteifinale
"Corespunderea cu speciJicaliile
(Informayia privind "Corespunderea cu cerinlele ae catificare" $i
prin ,,-" tn cazul necorespunderii)
tehnice" , se va consemna prin: ,,1-" ln cazui corrrpurdrrii Si
*

g.

pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea-ofertei
(inclusiv justificarea prefului anormal de
cu cerin{ele stabitite in documentafia de atribuire
scizut) s-a solicitat:
Rezmatul risPunsului
Operatorul economic
eratorului economic
Ofertan{ii respinqi/descalifi ca{i:

Denumirea operatorului economic

II Paduret Alexandru

10.

pr ezentat toate actele so!94at9
n-a pr ezentat toate actele solicitate

i-a

n.a pt ezentat" toate actele solicitate
n-a orczentat toate actele solicitate
n.a prezentat toate actele solicitate

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

I

Pentru fiecare lot
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitlri privind numlrul de loturi care pot

fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11.

Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut I
Costul cel mai scizut n
Cel mai bun raport calitate-pre! n
Cel mai bun ra;lort calitate-cost n
de atribuire, se vor
(in cazul tn csre tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii
iiaiti roor, criteriile de aitbuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12.

Informafia privinti factorii de evaluare aplicafi:
cel mai bun raport calitate(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor:
prel sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare
Denumire factorul I
Denumire factorul n
Denumire factorul 1
Denumire factorul n

Valoarea din oferti

Denumirea operatorului economic I

Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic n

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

Motivul reevaluirii ofertel,or
fn urma examinlri, evaluirii
s-a decis:

qi

comparirii ofertelor depuse in cadrul p"o""a,J

de

atribuire

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Denumirea
Iotului
Reparatia unui
drum
local varianta
alba din s.
Antonesti,
raionul Stefan
Voda

Denumirea
operatorului
economic
SRL
Buildtrade

Cantitate qi
unitate de

misuri

Pretul unitar
(mrn TVA)
409990,00

Pre,tul total

(fnrn TVA)
409990,00

491999,00

Anularea procedurii de achizigie publicd:

in temeiul art.7l

alin.

lit

Argumentare:

rnformarea operatorilor economici despre deciziile grupului
de lucru pentru achizi{ii:
Denumirea operatorutui
Data transmiteiii
Modalitatea de transmitere
economic
SRL Buildtrade
zz avgust zu22
buildtradesrl@gmail. com
SRL Metnox
zz augvst 2u'2'2
metnoxsrl@gmail.com
II Paduret Alexandru
zz ausust 2U2)
alexlraduret@mail.ru
SRL Ardan-Rut
zz ausust 2u22
ardan-rut@mail.ru
SC Arnicauto SRI:
zz aus].]st 2u'2'2
arnicauto@smail.com
SC Autocaravana SRL
zz avsust 2u'2'2
autocaravana@mail.ru
Credo Industry SRL
zz august 2u'2'2
credoindustry@mail.ru
15.

(Informarea operato.rilor economici implicali
in procedura de atribuire despre deciziile grupului
de
llyry nentru achizilii se realizeazd tn ionformitate cu p:ieiederrte
art. 3I al Legii nr. I3I din 3 iutie
2015 privind ochiziyiile pubtice)

16.

Termenul de aqteptare pentru incheierea
contractului:
n cazul in care valoarea estimatd alontractului
16
este mai micd decAt pragurile prevdzute
la art.2
rnUlgqqe electronice si/sau fax
alin. (3) al Legii nr. t 3 1 din 3 lulie 2015 privind
.r
l--l l r
LJ I L zrre ^tn cazul netransmiterii comunicdrii
achizi{iile publice
mijloace electronice qi/sau fax n
ncazul in care valoarea
!
ll zile incazu
este egald sau mai mare dec6t pragurile
mijloace electronice gi/sau fax a
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii
nr. 13 I din 3
16 zile in cazul netransmGrii comuniiArii
iulie 2015 privind achiziliile publice
mijloace electronice si/sau fax n

zileincazultransm@
I

estffi

I

(selectali termenul dy alteytare respectat.
calcularea termenelor prevdzute de Legeo nr.
I3I din 3
iulie 2015 privind achiziliile publici, inclusiv
a termenelotr de a;teptare, se efectueazd in
conformitate
cu prevederile TITL(ILUI il/ capitolul I (calcularro
Trr*rruiui) al Codului civil al Republicii
Moldova).

17.

Contractuldeachizi{ielacordul-cadruincheiat:
treprinderea

Denumirea
operatorului
economic

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asociere/
Cu capital
strdin

Valoarea
contractului

Numirul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

4s233142-6

18'

491988

Termen de
valabilitate al
contractului/a
corduluicadru

31.t2.2022

rnforma(ia privind achizi(ii pubtice durabile (achizifii
verzi) (rubrica datd se completeazd doar
*iot, iiJi"ate criterii de durabilitate Ei s-a fncheiat
care aufist apiicate criterii de durqbilitate):

in cazul in care la procedura de aihailie publicd
contract/contracte pentru lot/loturi pentru

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

Valoarea de-achizi{ie cu TVA din contract/
contracte a
Iotului/Ioturilor pentru care au fost apricai"
iJ
durabilitate (tei MD):
""J,".i]

(indicali suma cu TVA)

codul cPV al lotului/roturilor pentru care au
fost apricate criterii

de durabilitate:

criteriul de atribuire pentru rotur/roturile pentru care
au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut z
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-prel n
Cel mai bun raport calitate-cost n

Prin prezenta darc ds seamd, grqpul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru
tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (*ceptdnd cazurile prevdzwe'di
art.32 atin. (3) al Legii
nn 131 din 3 iulie 2015 privind achizifiile pubtice 1, precum cd ti cazul depuner7 contestairitor
si
si/sau

recepliondrii rapoartelor de monitorfuare, aceastea aufost examinate

Ei

solugionite.

Prin prezenta dare de seami, gruput de lucrupentru achizilii conftrmrt corectitudinea
desfryardriiprocedurii
de achizilie, fapt pentru care poartd rdspundere conform pievedirilor legale
tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizitii:

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

05.09.2022.

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Primăria Cojușna
Denumirea autorității contractante
s.Cojușna
Localitate
1010601000025
IDNO
s.Cojușna
Adresa
023742406
Număr de telefon
023742238
Număr de fax
primariacojusna@gmail.com
E-mail oficial
Cojusna.md
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, Crăciun Igor, tel 069988847
e-mail)
primariacojusna@gmail.com
2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire
aplicate
Procedura de achiziție repetată
(după caz)
Tipul obiectului contractului de
achiziție/ acordului-cadru
Obiectul achiziției

□Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă □Altele:
[Indicați]
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1658738397410
Bunuri □ Servicii □ Lucrări □

Achiziționarea lucrărilor de reparație a fațadei la Grădinița
de copii nr.2 ,, Floricica” din satul Cojușna, r-ul Strășeni
45200000-9
Cod CPV
Expunerea
motivului/temeiului S-a aplicat COP
privind alegerea procedurii de
atribuire (în cazul aplicării altor
proceduri decât licitația deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica Nr: ocds-b3wdp1-MD-1658738397410
din cadrul portalului guvernamental Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21060499/
www.mtender.gov.md)
Data publicării: 25.07.2022
□ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
Platforma de achiziții publice
utilizată
□ Da □ Nu
Procedura a fost inclusă în planul
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
de achiziții publice a autorității
http://cojusna.md/programe-de-activitate/
contractante
http://cojusna.md/wp-content/uploads/2020/08/Plan-deachizi%C8%9Bii.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP Data: Data publicării: 25.07.2022
(după caz)
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060499/lot/11590430/
Tehnici și instrumente specifice de □Acord-cadru □Sistem dinamic de achiziție □Licitație
electronică □Catalog electronic
atribuire
(după caz)
1

Sursa de finanțare
Valoarea estimată (lei, fără TVA)

□Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse
externe; □Alte surse: Buget local
1 252 670,11 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)
Termen-limită de depunere și deschidere a
ofertelor prelungit (după caz)

[Indicați sursa utilizată și data publicării]
[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 15.08.2022, ora 14:00), au depus oferta 5 ofertanți:

Nr.

Denumirea operatorului economic

IDNO

1.

RENECONS S.R.L.

1015600026762

2.

Master-Construct S.R.L.

1019600004236

3.

SC TOPIMOBIL S.R.L.

1003600122566

4.

CONSTRUCTIV GRUP S.R.L.

1014600001470

5.

NISPROFCON S.R.L

1003609010608

Asociații/
administratorii
Popescu Sergiuadministrator
Teclenco Stefanadministrator
Malic Ion-asociat
Covrig Borisadministrator
Jereghi Igoradministrator
Gutanu Paveladministrator
Gutanu Gheorgheasociat

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

2

Denumirea operatorului economic
Denumire
document

RENECONS
S.R.L.

MasterConstruct
S.R.L.

SC
TOPIMOBIL
S.R.L.

CONSTR
UCTIV
GRUP
S.R.L.

NISPROFCON
S.R.L

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

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

Propunerea
financiară

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

DUAE

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

Garanția
pentru
ofertă

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

(după caz)
Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
DUAE
Date
generale
despre
ofertant
(inclusiv
rechizite
bancare)
Certificat de
înregistrare a
întreprinderii
Certificate de
atribuire a
contului
bancar
Cerere de
participare(a
nexa nr. 7 la
Documentați
a standard)

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

3

Extras din
Registrul de
Stat al
persoanelor
juridice (3
luni maxim
de la data
emiterii
acestuia)
Avizul
Agenția de
Supravegher
e Tehnică
(anexa nr.

22 la
documentați
a de
concurs)
Declarație de
neîncadrare
în siatuațiile
ce determină
excluderea
de la
procedura de
atribuire, ce
vin în
aplicarea art.
18 din Legea
nr. 131 din
03.07.2015,
Formularul
de
deviz(anexa
nr. 23)

Declarația
privind
confirmarea
identității
beneficiaril
or efectivi și
neîncadrare
a acestora în
situația
condamnării
pentru
participarea
la activități
ale unei
organizații
sau grupări
criminale,
corupție,
fraudă sau

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

4

spălare de
bani.
Declarația
privind
conduita
etică și
neimplicarea
în practici
frauduloase
și de
corupere,

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

Certificat
privind lipsa
sau existenta
restanțelor la
bugetul
public
național,
eliberat de
către
Serviciul
Fiscal de Stat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

Bilanțul
contabil /
ultimul
raport
financiar,
înregistrat la
Biroul
Național de
Statistică

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

Oferta

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

Garanţia
pentru ofertă
2 % sau
garanția
bancară prin
transfer
(anexa nr. 9

la
documentați
a de
concurs)

Certificate de
conformitate
pentru
material de
baza

5

- Declarație
privind
experiența
similară.
(anexa nr.

12 la
documentați
a de
concurs)
Declarație
privind lista
principalelor
lucrări
executate în
ultimii 5 ani
de activitate.
(anexa nr.

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

13 la
documentați
a de
concurs)
Declaratie
privind
personalul de
specialitate
propus
pentru
implementar
ea
contractului angajați la
momentul
depunerii
ofertei,
(anexele nr.

15 și nr. 21
la
documentați
a de
concurs),
Declarație
privind
dotările
specifice,
utilajul şi
echipamentul
necesar
pentru
îndeplinirea
corespunzăto
are a
contractului

6

(anexele nr.

14 și nr. 20
la
documentați
a de
concurs)

Graficul
calendaristic
de execuţie
a lucrărilor,
cu
reprezentarea
grafică a
consecutivită
ții
tehnologice,
termenii de
execuție a
lucrărilor și
valorificarea
mijloacelor
financiare,
(anexa nr.

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

10 la
documentați
a de
concurs)
Informații
privind
asocierea
(anexele nr.

17 și nr. 18
la
documentați
a de
concurs)
Documente
prin care se
demonstreaz
ă că
operatorul
economic are
acces la
laboratoare
de încercări
şi teste a
lucrărilor și
materialelor
ce vor fi
utilizate, în
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conformitate
cu natura şi
specificul
lucrărilor ce
fac obiectul
viitorului
contract.
Manualul
calitaţii
Certificate
ISO 14001;
ISO 9001;
ISO 45001;
Declarație,
referitor la
perioada de
garanție a
lucrarilor

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

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
Achiziționare
a lucrărilor de
reparație a
fațadei la
Grădinița de
copii nr.2 ,,
Floricica” din
satul Cojușna,
r-ul Strășeni

798 000,00 MDL

Cantita
te și
unitate
de
măsură
727 m2

799 000,00 MDL

727 m2

Corespunde
+

Corespunde
+

SC TOPIMOBIL 869 000,00 MDL
S.R.L.
870 000,00 MDL
CONSTRUCTI
V GRUP S.R.L.
903 296,67 MDL
NISPROFCON
S.R.L

727 m2

Corespunde
+
Corespunde
+
Corespunde
+

Corespunde
+
Corespunde
+
Corespunde
+

Denumirea
operatorului
economic
RENECONS

Prețul ofertei
(fără TVA)*

S.R.L.

MasterConstruct S.R.L.

727 m2
727 m2

Corespund
erea cu
cerințele de
calificare

Corespund
erea cu
specificațiil
e tehnice

Corespunde
+

Corespunde
+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile
tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)
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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
17.08.2022

SRL RENECONS

17.08.2022

SRL Topimobil

17.08.2022

SRL CONSTRUCTIV
GRUP
SRL Master-Construct

17.08.2022

Operatorul economic

Informația solicitată

Rezmatul răspunsului
operatorului economic
Justificarea prețului Reducerea cheltuielilor de
anormal de scăzut
transport-obiectul se află în
apropierea sediului companiei.
Reducerea cheltuielilor de
regie-întreprinderea deține în
posesie toate utilajele și
mijloacele necesare.
Reducerea manoperei-copia
ordinului de calcul al salariului
pentru muncitori.
Justificarea prețului Nu a prezentat
anormal de scăzut
Justificarea prețului Nu a prezentat
anormal de scăzut
Justificarea prețului Micșorarea beneficiului de
anormal de scăzut
deviz, a cheltuielilor de regie,
transport și salariul
muncitorului pe oră.

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic
Master-Construct S.R.L.

SC TOPIMOBIL S.R.L.

CONSTRUCTIV GRUP S.R.L.

NISPROFCON S.R.L

Motivul respingerii/descalificării
Prețul propus în ofertă este mai mare decît oferta
cîștigătoare.
Prețul propus în ofertă este mai mare decît oferta
cîștigătoare.
Prețul propus în ofertă este mai mare decît oferta
cîștigătoare.
Prețul propus în ofertă este mai mare decît oferta
cîștigătoare.
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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
Denumirea operatorului economic 1
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea
Denumirea operatorului economic n
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Punctajul calculat
Total

Total

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
Achiziționarea

Denumirea
operatorului
economic

lucrărilor de

RENECONS

reparație a

S.R.L.

Cantitate Prețul unitar
și unitate
(fără TVA)
de măsură
798 000,00
727 m2
MDL

Prețul total
(fără TVA)
798 000,00
MDL

Prețul total
(inclusiv
TVA)
957 600,00
MDL

fațadei la
Grădinița de
copii nr.2 ,,

10

Floricica” din
satul Cojușna,
r-ul Strășeni

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
RENECONS S.R.L.

Data transmiterii

Modalitatea de transmitere

23.08.2022

e-mail

Master-Construct S.R.L.

23.08.2022

e-mail

SC TOPIMOBIL S.R.L.

23.08.2022

e-mail

CONSTRUCTIV GRUP

23.08.2022

e-mail

23.08.2022

e-mail

S.R.L.
NISPROFCON S.R.L

(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
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

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

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

Denumirea
operatorului
economic

Întreprin
derea:
Cu
capital
autohton/
Cu
capital
mixt/asoc
iere/
Cu
capital
străin

RENECONS SRL

Valoarea contractului
Numărul
și data
contractului
/ acorduluicadru

Cod CPV

Nr. 57 din
05.09.2022

45200000
-9

fără TVA

798 000,00
MDL

inclusiv
TVA

Termen de
valabilitate
al
contractului
/acorduluicadru

957 600,00
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)

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau
recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate.
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:
______________________________________
(Nume, Prenume)

____________________
(Semnătura)
L.Ș.
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Model - tip

DARE DE SЕАМД

privind modifi саrеа contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr. 01/21052158

I.

din

Date cu privire la autoritatea сопtrасtапtй:
IMSP Centrul de Sйпёtаtе пr.
оr. Orhei
1 0 1 360600255з
str. Vasile Lupu 127
02з5 243в4
02з5 24556

Localitate
Аdrёsа
Nrlmi,r се tCIlefon
N1fiй:i dё fax
E-mail oficial
Adresa
de contact

П.

01,09.2022

php/acizitiil
Dvornic Ludmila
02З 5 2496'7, cs.orhei 1 @ms.md
Цttр ://cs 1 orhei.md/index.

Date сч privire la procedura de achizi{ie:

reactive

€od,CPV

pentru апul 2022 (Tepetat)
з3600000-6

LP

vаlоаrеа estimaiй а achizitiei

Nr. qi link-ul procedurii

(se

vа iпdica diп cadrul

Р Orl аlй[ui|!uч, ёr^о*r,П' OU wфtw. tцt ейdеr.: qoy,

Data publicйrii

ПI.

Orhei

md

cs.or|rei l

ТiРul,p,rocedurii de achizitie
Obiectul aahizitiei

p.rivind

1

m

d

\

si

consumabile

de

105 000,00

Nr: 21052l58
Link-ul:https:
https ://achiziti i.md/rolpublic/tender/2

de participare
qi referin(a (rеfеriп{еlе)

laborator

1

0 5

2

1

5

8/

21.02.2022

рчЬliсirilоr
Jurпаlul Oficial al Uniunii Еurороп0
la саrе se rеfеri arluntul
Date сч privire la contractul de achizi{ie/acordul-cadru:

Tipul contractului de
Вuпuri
ContractTl de achizltidacord:u,l-cadru se refeifl la uп Nu
proiect qi./sau p.og..- fiпап{аt din fonduri ale
Uniunii Еurорепе
Sursa de fiпапfаrе
Buget CNAM
Data deciziei de atribuire а contractului de achizitie/ 21.0з.2022
асогdчlui-саdru
Dепumirеа ореrаtоrului economic
SRL GBG-MLD
Nr. qi data contractului de achizi{ie/acordului.cadru
Nr: 21052158102
Vаlоаrеа contractului de achizi{ie/acordului-cadru
теrmеп de valabilitate
теrmеп de executie

IV.

Data: З |.0з.2022
Fйrй ТVА: 42 504.00
Inclusiv ТVА: 51 004.80

з|.\2.2022

з l .12.2022

Date сu privire la modificirile песеsаrе а fi efectuate:

гilЬr

.,

tpa

Маjоrаrеа valorii contractului п
Lеgеапr. ]31 diп 03.07.20]6, aty. 76, аliп. (7)
[Se уа iпdica dасd se utilizeazd pretul actualizat al

]
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сопtrасtului de

i

рuЬ l! с е/ас ordul ui -с adru|

[Se vor iпdiса toate modificdrile operate апtеriоr
i yaloarea acestora

v.

Descrierea achizi{iei inainte qi duрй modificare:
(Se vor iпdica паturа si amploarea luсrdrilоr, паturа
si caпtitatea sаu yaloarea Ьuпurilоr, паturа si
serviciilo|

_se

amploarea

Я

mаjоrеаzё cantitatea uпоr Ьuпuri са urmаrе а cererii mаri de investigare,
dupё cum urmеаzй:

Den. operator
есопоmiс

SRL GBG-MLD

vI.

Unit. de

Denumirea Ьuпurilоr

mаSurа
buc

Eprubete часuum din plastic ctl
100 mkl

Cantita
tea
800

Descrierea circumstan{elor care ач fiсчt песеsаrй modificarea:

(Se vor iпdiса motivele/argumeпtele modfficdrii coпtractului
de achizi|ie/acordului-cadru)
Са_ urmаrе а analizei periodice cu privire 1а activitatea laboratorului
а stocurilor

de reagen{i 9i consumabile, s;i
fi prevёzuti, se epuizeazё in scurt timp cantitatea
contractatб 9i livratб pentru pozilia,,Eprubete часuum din plastic cu anticbagulant
(100.Kt),, (cantitate

а depistat с5 in urma cererii mari de investigare се пu а putut

insufioientё репtru buna func{ionare а instituliei pina la finele апului)_

VП.

$

Rezultateleexaminйrii:

tn baza deciziei grupului de luсru de modificare а contractului de achizilie/aoordului-cadru
01.09,2022 а fost incheiat acordul adilional privind ma1
valorii
1ractului

'
Denumire ореrаtоr
economrc

SRL GBG-MLD

Сч capital
autohton/
Cu capi aI

,

пr. 0

l/2 1 052

1

5

8 din

:

mixt/asociercl

Inclusiv ТVА

Сu ea'p'i

strйin.

Capital ацtоhtоп

01/G

01.09.2o2?,l ,. . 7lz+oo.oo

2880.00

Сопduсйtоrul grupului de luсru:
(Nuпе. Рrепuпtе)

L.ý.

Дgепliа Дchizi|ii Publice: muп. Сhi;iпdu, sos. Нiпсе;ti, 53; lel.;022-820е-m ail :

Ь

ap@t епdеr. gov.

m d;

www.

tе

пdеr, gov.

m

d

Дgепsiа Nауiопаld репtru Sоlu|iопаrеа Coпtesta|iilor : muп. Ch.iEiпdtt, bd.
б52; fax: 022-820-65 ]; e-mail: coпtestatii@aпsc,md; www. atlsc, md

728;

cel Маrе ;i SJёпt, ] 24 et. 4; tel.;022-820-
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DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice 
Nr.2 din 05 septembrie 2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, email)

Banca Națională a Moldovei
Republica Moldova, mun.Chișinău
79592
Bulevardul Grigore Vieru 1
022 822 528, 022 822 337
022 228697
achizitii.contracte@bnm.md
www.bnm.md
Bătrînu Oxana,
email: oxana.batrinu@bnm.md, 022 822 528

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 Nr: n/a
caz)
Tipul obiectului contractului de Bunuri  Servicii □ Lucrări □
achiziție/ acordului-cadru
Obiectul achiziției
Tehnică de calcul și echipamente periferice
Cod CPV
30200000-1
Expunerea
motivului/temeiului
privind alegerea procedurii de
atribuire (în cazul aplicării altor
proceduri decât licitația deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din Nr: ocds-b3wdp1-MD-1651727064623
cadrul portalului guvernamental
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21055992/
www.mtender.gov.md)
Data publicării: 05.05.2022
Platforma de achiziții publice utilizată  achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
achiziții
publice
a
autorității https://www.bnm.md/ro/content/planul-achizitiilor-publice-alcontractante
bancii-nationale-moldovei-pentru-anul-2018
Anunț de intenție publicat în BAP Data: BAP nr.7 din 28.01.2022, pag.146-147
(după caz)
Link-ul:
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD1651727064623?tab=contract-notice
Tehnici și instrumente specifice de □ Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziție □ Licitație electronică
atribuire (după caz)
□ Catalog electronic
Sursa de finanțare
□ Buget de stat; □ Buget CNAM; □ Buget CNAS; □ Surse externe;
 Alte surse: Buget propriu
Valoarea estimată (lei, fără TVA)
3 648 132,50
3. Clarificări privind documentația de atribuire: n/a
(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

-

-
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4. Modificări operate în documentația de atribuire: n/a
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)
Rezumatul modificărilor
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare
(după caz)
Termen-limită de depunere și deschidere a
ofertelor prelungit (după caz)

-

-

5. Până la termenul-limită (data 10 iunie 2022, ora 10:00), au depus oferta 4 ofertanți:
Nr.
Denumirea operatorului economic
IDNO
Asociații/
administratorii
1. EVRINET SRL – lot 1 și 2
1005600059008
BOȚAN Dorin/
BOȚAN Dorin
2. BTS PRO SRL – lot 1, lot 2, lot 3
1008600061565
BĂLĂNUȚĂ Marin /
SUVOROV Alexandr
3. ACCENT ELECTRONIC SA – lot 1
1003600023124
RUSSU Vladimir,
și 2
LADÎGHINA Nina/
COBÎLAȘ Eugeniu
4. S&T MOLD SRL – lot 1, lot 2, lot 3
1002600033173
POPESCU Onisim
S&T AG/
MOȘANU EVGHENII
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de
către operatorii economici:
Denumire document
Denumirea operatorului economic
EVRINET SRL

Propunerea tehnică
Propunerea financiară
DUAE
Garanția pentru ofertă

Declarație
privind
valabilitatea ofertei
Dovada
înregistrării
persoanei juridice, în
conformitate
cu
prevederile legale din
ţara în care ofertantul
este stabilit
Certificat de atribuire a
contului bancar în MDL
Raport financiar
Certificat cu privire la
situația contribuabilului
Certificat care confirmă
neaplicarea sancţiunilor
penale (cazier juridic)
faţă de ofertant
Demonstrarea
experienţei operatorului
economic în domeniul
de activitate aferent

BTS PRO SRL

ACCENT
ELECTRONIC SA

S&T MOLD SRL

Documentele ce constituie oferta
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
Documente de calificare

prezentat
prezentat
prezentat
prezentat

prezentat
prezentat
prezentat
prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

neprezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat
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Denumire document

Denumirea operatorului economic
EVRINET SRL

BTS PRO SRL

ACCENT
ELECTRONIC SA

S&T MOLD SRL

obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit
Prezentarea actelor ce
atestă dreptul de livrare neprezentat
prezentat
prezentat
prezentat
de bunuri
Demonstrarea accesului
la
infrastructura/
mijloacele indicate de
autoritatea contractantă,
pe care aceasta le nu corespunde
prezentat
prezentat
prezentat
consideră strict necesare
pentru
îndeplinirea
corespunzătoare
a
Contractului
Demonstrarea
conformării
reglementărilor
Legii
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
nr.209 din 29 iulie 2016
privind deșeurile
(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din
documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când
documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare)
7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:
Prețul
Cantitate
Denumirea
Corespunderea Corespunderea
ofertei,
și unitate
Denumirea lotului
operatorului
cu cerințele de cu specificațiile
MDL
de
economic
calificare
tehnice
(fără TVA)
măsură
Lot 1: Calculatoare
291 354,00
14 buc
portabile de 14 inch
EVRINET SRL
Lot 2: Calculatoare
1 249 520,00
80 buc
portabile de 15.6 inch
Lot 1: Calculatoare
347 270,00
14 buc
+
portabile de 14 inch
Lot 2: Calculatoare
1 755 600,00
80 buc
+
BTS PRO SRL
portabile de 15.6 inch
Lot 3: Stații de lucru
All-in-One și
795 000,00
30/40 buc
+
monitoare
Lot 1: Calculatoare
358 225,00
14 buc
+
ACCENT
portabile de 14 inch
ELECTRONIC
Lot 2: Calculatoare
SA
1 759 000,00
80 buc
+
portabile de 15.6 inch
Lot 1: Calculatoare
400 400,00
14 buc
+
portabile de 14 inch
Lot 2: Calculatoare
S&T MOLD
1 708 000,00
80 buc
+
portabile de 15.6 inch
SRL
Lot 3: Stații de lucru
All-in-One și
1 043 700,00 30/40 buc
+
monitoare
* 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 ofertelor cu
cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) sa solicitat:
Data
Operatorul
Informația solicitată
Rezumatul
solicitării
economic
răspunsului
operatorului economic
Au fost prezentate copiile
10.06.2022 EVRINET SRL BNM a solicitat prezentarea următoarelor documente:

14.06.2022

S&T MOLD
SRL

14.06.2022

BTS PRO SRL

- Prezentarea contractelor, copiilor actelor de predareprimire bunuri, facturi, etc. pentru contractele de
livrare de bunuri similare celor ofertate la lotul 1 și
2, incluse în formularul Anexa nr. 12;
- Documentele ce atestă relația participantului cu
producătorul (certificat de partener autorizat al
producătorului pentru livrarea tipurilor de
echipamente ofertate sau contract de relație cu
producătorul sau autorizație de livrare);
- Pentru demonstrarea accesului la un Centru de
deservire tehnică local autorizat pentru deservirea
echipamentului ofertat cu specialiști calificați,
condiții
necesare
pentru
îndeplinirea
corespunzătoare a Contractului, se solicit
prezentarea:
a. Informația privind denumirea, adresa Centrului
de deservire;
b. Documente ce confirmă că centrul de deservire
autorizat va deservi echipamentul oferit de
Ofertant în cadrul procedurii de achiziție;
c. Documente aferente autorizării producătorului a
Centrului de deservire;
d Informații privind deservirea echipamentelor în
perioada de garanție (fluxul de lucru în perioada
de garanție), ce cuprind minim condiţiile în
descrierea bunurilor: Procedurile de menținere şi
suport; Timpul de reacție din momentul
adresării pentru suport şi timpului mediu de
reparaţie pentru fiecare tip echipament aflat la
mentenanță;
Organizarea
şi
asigurarea
suportului “hot-line”, inclusiv datele de contact.
BNM a solicitat prezentarea următoarelor informații:
Pct. 16 sbpct. 11 din Anunțul de participare: Pentru
demonstrarea experienţei operatorului economic în
domeniul de activitate aferent obiectului contractului,
inclusiv în sensul demonstrării experienței aferentă
obiectului contractului ce urmează a fi atribuit, se
solicită prezentarea copiilor actelor de predare-primire
bunuri, facturi, etc. pentru contractele de livrare de
bunuri similare celor ofertate.
BNM a solicitat prezentarea următoarelor informații:
Pct. 16 sbpct. 11 din Anunțul de participare: Pentru
demonstrarea experienţei operatorului economic în
domeniul de activitate aferent obiectului contractului,
inclusiv în sensul demonstrării experienței aferentă
obiectului contractului ce urmează a fi atribuit, se solicit
prezentarea copiilor actelor de predare-primire bunuri,
facturi, etc. pentru contractele de livrare de bunuri
similare celor ofertate.
Pct. 16, sbpct. 12 din Anunțul de participare:
Prezentarea actelor ce atestă dreptul de livrare de bunuri
(certificat de partener autorizat al producătorului pentru
livrarea tipurilor de echipamente ofertate sau contract
de relație cu producătorul sau autorizație de livrare) –
Kodak (lotul 7), EPOS (lotul 5), SAMSUNG (lotul 4)
Pct. 16, sbpct. 13 din Anunțul de participare: Informații
privind Centrul de deservire tehnică local autorizat
pentru deservirea echipamentului ofertat cu specialiști
calificați pentru echipamentul ofertat, și anume:
- Informații privind deservirea echipamentelor în
perioada de garanție (fluxul de lucru în perioada de

contractelor pentru
demonstrarea experienței
similare, celelalte acte
prezentate nu corespund cu
solicitarea înaintată conform
documentației de atribuire.

”S&T MOLD” SRL a
prezentat informația
solicitată.

”BTS Pro”SRL a prezentat
informația solicitată.
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16.06.2022

ACCENT
ELECTRONIC
SA

garanție), ce cuprind minim condiţiile în descrierea
bunurilor: Procedurile de menținere şi suport; Timpul
de reacție din momentul adresării pentru suport şi
timpului mediu de reparaţie pentru fiecare tip
echipament aflat la mentenanță; Organizarea şi
asigurarea suportului “hot-line”, inclusiv datele de
contact.
- Documente ce confirmă că centrul de deservire
autorizat va deservi echipamentul oferit de Ofertant în
cadrul procedurii de achiziție pentru EPOS (lotul 5),
SAMSUNG (lotul 4);
- Documente aferente autorizării producătorului a
Centrului de deservire pentru Kodak (lotul 7), EPOS
(lotul 5), SAMSUNG (lotul 4);
BNM a solicitat prezentarea următoarelor informații:
1.
Pct. 16 sbpct. 11 din Anunțul de participare:
Pentru demonstrarea experienţei operatorului economic
în domeniul de activitate aferent obiectului contractului,
inclusiv în sensul demonstrării experienței aferentă
obiectului contractului ce urmează a fi atribuit, se solicit
prezentarea copiilor actelor de predare-primire bunuri,
facturi, etc. pentru contractele de livrare de bunuri
similare celor ofertate;
2.
Pct. 16, sbpct. 13 din Anunțul de participare:
Informații privind Centrul de deservire tehnică local
autorizat pentru deservirea echipamentului ofertat cu
specialiști calificați pentru echipamentul ofertat, și
anume:
- Informații privind deservirea echipamentelor în
perioada de garanție (fluxul de lucru în perioada de
garanție): Procedurile de menținere şi suport; Timpul de
reacție din momentul adresării pentru suport şi timpului
mediu de reparaţie pentru fiecare tip echipament aflat la
mentenanță; Organizarea şi asigurarea suportului “hotline”.
3.
Solicităm respectuos prezentarea part
number-ului pentru laptopul și accesoriile incluse: case
și mouse pentru lotul 2, pentru identificarea exactă a
bunurilor și examinarea specificațiilor.

9. Ofertanții respinși/descalificați:
Denumirea operatorului economic
EVRINET SRL

BTS PRO SRL

ACCENT ELECTRONIC SA

S&T MOLD SRL

„Accent Electronic” SA a
prezentat toată informația și
actele confirmative care
demonstrează experiența
inclusiv
(PN
DELL.semnat.pdf) pentru
lotul nr. 2 privind produsul
ofertat conține part
number/identificator pentru
fiecare componentă și
subcomponente a setului
propus (laptop, geantă,
mouse) a fost suficientă
pentru identificarea și
evaluarea produselor.

Motivul respingerii/descalificării
În temeiul art.69 alin.(6) lit. a) și b) din Legea cu privire
la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, deoarece
ofertantul nu îndeplineşte cerinţele de calificare şi
selecţie și oferta pentru loturile 1 și 2 nu corespunde
cerințelor expuse în documentația de atribuire.
În temeiul art.69 alin.(6) lit.b) din Legea cu privire la
achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, deoarece oferta
pentru loturile 1, 2, 3 nu corespunde cerințelor expuse în
documentația de atribuire.
În temeiul art.69 alin.(6) lit.b) din Legea cu privire la
achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, deoarece oferta
pentru lotul 1 și 2 nu corespunde cerințelor expuse în
documentația de atribuire.
În temeiul art.69 alin.(6) lit.b) din Legea cu privire la
achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015, deoarece oferta
pentru loturile 1 și 2 nu corespunde cerințelor expuse în
documentația de atribuire.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot 
Pentru mai multe loturi cumulate □
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Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:___________________
11. Criteriul de atribuire aplicat:
Preţul cel mai scăzut 
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preţ □
Cel mai bun raport calitate-cost □
(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica
toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: n/a
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ sau
cel mai bun raport calitate-cost)
Factorii de evaluare
Valoarea din ofertă
Punctajul calculat
Total
Denumirea operatorului economic 1
Denumire factorul 1
Ponderea
Denumire factorul n
Ponderea
13. Reevaluarea ofertelor: n/a
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)
Motivul reevaluării ofertelor
În baza deciziei Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor nr.
03D-529-22 din 26.08.2022, grupul de lucru pentru achiziții al Băncii
Naționale a Moldovei a reevaluat ofertele pentru lotul nr.2 „Calculatoare
portabile de 15.6 inch” și a decis anularea acestuia din motivul că toate
ofertele depuse nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu
cerințele expuse în documentația de atribuire.
Modificările operate
Anularea lotului nr. 2 „Calculatoare portabile de 15.6 inch”.
14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:
Atribuirea contractelor de achiziție publică:
Denumirea
Cantitate
Prețul unitar
Prețul total
Prețul total
Denumirea lotului
operatorului
și unitate
(fără TVA),
(fără TVA),
(inclusiv
economic
de măsură
MDL
MDL
TVA), MDL
Lotul 3: Stații de lucru All-in-One și monitoare
Stație de lucru All-in30 buc
27 870,00
836 100,00
1 003 320,00
One
S&T MOLD SRL
Monitor de 27-inch
40 buc
5 190,00
207 600,00
249 120,00
2K QHD
Total lot nr. 3:
1 043 700,00
1 252 440,00
TOTAL, lei
1 043 700,00
1 252 440,00
Anularea procedurii de achiziție publică: pentru loturile 1 și 2 în temeiul art.71 alin.(1) lit.d) liniuța a 3-a din
Legea cu privire la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015.
Argumentare: Ofertele depuse nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele expuse în
documentația de atribuire.
15. Informarea operatorilor economici despre decizia grupului de lucru pentru achiziții:
Denumirea operatorului
Data transmiterii
Modalitatea de transmitere
economic
BTS PRO SRL
20.07.2022 (lot.1 și 3)
email și SIA RSAP
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S&T MOLD SRL
ACCENT ELECTRONIC SA
EVRINET SRL

05.09.2022 (lot.2)
20.07.2022 (lot.1 și 3)
05.09.2022 (lot.2)
20.07.2022 (lot.1 și 3)
05.09.2022 (lot.2)
20.07.2022 (lot.1 și 3)
05.09.2022 (lot.2)

email și SIA RSAP
email și SIA RSAP
email și SIA RSAP

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru
pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizițiile publice)
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:
În cazul în care valoarea estimată a contractului
 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace
este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2
electronice și/sau fax □
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace
achizițiile publice
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. Contracte de achiziţie încheiate:
Denumirea
operatorului
economic

S&T MOLD
SRL

Întreprinderea:

Cu capital
autohton

Numărul
și data
contractului
25/177/2022-LD
din
02.09.2022
(recepționat contractul
semnat de contraparte
05.09.2022)

Cod
CPV

Valoarea contractului
fără TVA

3021300
0-5,
3023130 1 043 700,00
0-0

Termen de
valabilitate al
contractului

inclusiv
TVA

1 252 440,00

31.12.2022

NOTĂ: Au fost semnate contractele pentru loturile 5 și 6, deoarece la aceste loturi a fost depusă câte o
singură ofertă și termenul de așteptare nu se aplică. La data de 29.07.2022 a fost depusă contestație de către
BTS PRO SRL aferent loturilor 1, 2 și 3. Respectiv, darea de seamă se prezintă pentru aceste loturi.
18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în
cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):n/a
Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile
(DA)
(achiziții verzi)?
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

1 043 700,00 lei fără TVA;
1 252 440,00 lei cu TVA

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

30213000-5, 30231300-0
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Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau
recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate.
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării
procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:
Constantin ȘCHENDRA (semnat electronic)
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DARE DE SBAMA
privind modifi carea contractului
de achizi{ii publice/acordului-cadru
Nr.

_1_

din

_06.09.2022-

la autoritatea contractant5:
I.
Dat
IP Liceul Teoretic ..Mihai Eminescu"
Denumirea autoritltii contractante
s.Sadaclia,str. 31 August 1989
t012620011549
Str.31 Ausust 1989
0692t7952.0697353 I 0
029757964
m. eminescu. sad@mail.ru

LoCalitate

IDNO

Adresa

r,

tii
Numei oet'oleron
Numdi de fax ',
E-mail oficial
Adresa de internet

,

Talmaci Natalia
Persoana de contact
(nume, prenllme, telefon, e-mail)
l.
Date cu prlvlre Ia procedura de achizi re:
o Cererea ofertelor de prefuri n
Tipul proCedurii de achizilie
,

Licitalie
Obiectul achizitiei
Cod CPV
Valoarea estimatl a achizitiei
Nr. si link-ul nrocedurii (se va indica din cadrul
por t alulu i grrr)no *, n tal www. mte nd er. sov. md )

Produse alimentare

5800000-6 Diverse produse alimentare
187600.00

I

Nr:
Link:OCDS-b3wdp1-MD1641208544750

l'l

Data publicirii anuntului de participare
Data (datele) qi referin{a (referinfele) publicirilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

03.01.2022

privind proiectul (proiectele) la care se referi

anuntul respectiv (dupd caz)
III. Date cu privire la contractul de achizifie/acordul-cadru:

o

Bunuri

n

Servicii

r

Lucrdri

tr

de achizitie/acordul-cadru se

referl Ia

Contractul
un proiect qi/sau program finan{at din fonduri ale
Uniunii Europene
Sursa Oe finanfarg.

o Nun Dar
o

Buget de stat

n

tr

Data deciziei de atribuire

a

Buget CNAS n Surse externe n
Alte surse: ilndicatil
contractului de Nr.1 din 19.01 .2022

achizitie/ acordului-cadru
Denumirea: operatorului economic

*;f

data contractului de achizifie/acordului-

y$ffi".l

contractului

de

Buget CNAM

achizi(ie/acordului-

SRL Slavena

Lux

Nr:5
Data:27.01.2022
Fdrd

TVA:

-78356.12

lnclusiv TVA: -93784.50
27 .0 | .2022-3 | .12.2022
Termen de valabilitate
27 .0 r .2022-3 r .08.2022
Termen de executie
Date cu privire la modificlrile necesare a fi efectuate:

Modificarea termenului de executarel livrarel
prestare !
Modificarea termenului de valabilitate I
o Rezelierea contractului n

;i.,i

.,1

tu,
-':

,r,

:r

,

;

'1,'.

Temei;t

iuiidic

,?;;rr'rir" prglului

ti'

i:'

Altele: IIndicotil

i

din 03.07.2015, art 76
[Se va indica dacd se utilizeazd prelul actualizat
al contractului de achizilii publice/acorduluicadrul
[Se vor indica toate modificdrile operate
anterior si valoarea acestoral

Lesea

'

in

rma modificdrii (dupd

;ii!!il

131

Modificarea anterioari a contractului de
achizitii punii"elacorduIui-ca dra (dupa i:ii)
Alte infoimatii felevante
V. Descrierea achizifiei inainte;i dupi modificare:
vor indica natura qi amploarea lucrdrilor, natura
serviciilor)
Liceul
ii Mtender
latfr
lan
lor
si lot
a Lux
(Se

;i

cantitatea sau valoarea bunurilor, natura

;i

amploarea

ntrac

in cali

wdol

4

.lJ-

2022. Ca

ali

economlc.

Descrierea circumstan{elor care au ficut necesari modificarea:
vor indica motivele/argumentele modificdrii contractului de achizilie/acordului'cadru)

VI.

(Se

ic

lui

nr 05 di

tl

S.R.L. Slave
ind in

ilor la
mal

rul sruoului

in vigoare. prin urmare s-a decis rezilierea contractului de achizitie.

VII.

Rezultateleexaminirii:
erupului de lucru de modificare a contractului de

in baza deciziei

a fost incheiat acordul adi{ional

Intreprinderea:
Cu capital

achizilielacordului-cadru
Rezi lierea contractulut

privind

u","ui.ftHj"5cdrilor

.r

|
': Cu capitai
',,'autohtonl

mixt/aSociere/,,:l

nr'-din

.

si Autu

u.otauf"i

uailionai

',

.

;,

;

tilitna

,

-,

IncluSiv

,,,*
'""|rtTv4'il,i

,

Cu caoital strnin
I

SRL Slavena Lux

06.09.2022

I grupului de
q

/n

h,kt &zt

Prenume)

=

-47351.42

-s5556.64

UN

(Semnitlura)

*9!-u

w;#

,{@tender. gov.

m d ; www. t ender. gov. md
atrionald pentru Solu1ionarea Contestaliilor: mun. Chiqindu, bd. $tefqn cel Mare Si Sfant, I 24 et. 4; tel. : 022-820-

652;

fax: 022-820-651 ; e-mqil: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ

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

122 din £?/To9.2Q22

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante
§ îiiiiiii::g K //
Număr de telefon
Număr de fax

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

Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne
mun. Chişinău
1006601000783
or. Chişinău, str. Gh. Asachi 25b
022 25-41-05; 022 25-41-73
022 72-80-47
serviciu, medical (â)mai .gov.md
Mariana
Boghii
mariana, boghii@mai.gov.md)

(022-25-41-73

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

□Cererea ofertelor de preţuri VLicitaţie deschisă
□Altele: [Indicaţi/
Nr:Procedura de achiziţie repetată (după caz)
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ Bunuri V Servicii □ Lucrări □
acordului-cadru
Ascensor pentru bolnavi cu brancarde şi pasageri,
Obiectul achiziţiei
inclusiv lucrările de demontare a ascensorului existent
şi montarea instalaţiei noi de ascensor
illiiliiiilia g
42400000-0
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (în cazul
aplicării altor proceduri decât licitaţia
deschisă) 'mM
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr: ocds-b3wdp 1-MD-1659614779005
portalului
guvernamental Link-ul:
www.mtender.gov.md)
https://achizitii.md/ro/public/tender/21061107/
Data publicării: 9 aug 2022, 14:08
Platforma de achiziţii publice utilizată
V achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
VDa nN u
Procedura a fost inclusă în planul de
Link-ul către planul de achiziţii publice publicat:
achiziţii publice a autorităţii contractante
https://mai.gov.md/sites/default/files/achizi%C8%
9Bii/2022/l.pdf
Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data: 10 august 2022
Link-ul:
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/ba
p nr 62 2.pdf
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire □Acord-cadru
nSistem dinamic de achiziţie
(după caz)
VLicitaţie electronică □Catalog electronic
Sursa de finanţare
VBuget de stat; oBuget CNAM; nBuget CNAS;
□Surse externe; oAlte surse: [Indicaţi/
Valoarea estimată (lei, fără TVA)
2 000 000,00
Tipul procedurii de atribuire aplicate

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

1

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)
15 aug 2 0 2 2 ,1 2 :0 9
Data solicitării clarificărilor
Denumire operator
Subiectul întrebării: caracteristice tehnice
Expunerea succintă a solicitării de clarificare
întrebare:

B una

ziua.

C larificaţi

va

rog

urm ătoarele:
1.
D im ensiunile
pu ţu rilo r
ascensoarelor. 2. C u rsa ascensoarelor (de la p o d ea
n ivelului de jo s p in a la podea nivelului de sus) 3.
Inaltim ea u ltim elo r etaje 4. A dincim ea fundaturilor
puţurilor

Expunerea succintă a răspunsului

B una ziua. 1. D im ensiunile puţurilor ascensoarelor
= + / - 1600x2600 şi 1700x1700 2. C ursa
ascensoarelor (de la p o d e a nivelului de jo s p in a la
po d ea n ivelului de sus) = + - 27250 şi 21250 3.
Inaltim ea u ltim elo r etaje = + / - 3000 4. A dincim ea
fundaturilor p u ţu rilo r = + / -1450/3300 N O T Ă :
P entru m ăsurări şi detalii de instalaţii a
ascensoarelor existente V ă puteţi prezenta la sediul
Serviciului m edical m un. C hişinău, str. Gh. A sachi,
25b
16 aug 2 0 2 2 ,1 4 :4 3

Data transmiterii
4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

(Se va completam cazul în care au fost operate modificări)
Rezumatul modificărilor
Publicate în BAP/alte mijloacelor de
illliliilM

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

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data de 31 aug 2022,14:00), au depus oferta 0 ofertanţi:

Nn

.

1

Denumirea operatorului economic

IDNO

Asociaţii/
administratorii

1

6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate
de către operatorii economici:
(Informaţia privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerinţele din
documentaţia de atribuire şi se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul
când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerinţelor de calificare))
D e n u m ire docu m en t

D en u m irea
o p era to ru lu i econ om ic
1
2
3

Documentele ce constituie oferta

(Se v a consem na prin: prezentat, neprezentat, n u corespunde)
Propunerea tehnică
Propunerea financiară
DUAE
G aranţia pen tru o fertă
(2% )

2

D ocu m en te de calificare

Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
Certificat de atribuire a contului bancar
Dovada înregistrării persoanei juridice
Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor
Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar
pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului
Declaraţie privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3
ani de activitate
Certificat de conformitate al ascensorului conform SM EN 81-20:2015;
SM EN 81-50:2015
Garanţie de bună execuţie 5% Obligatoriu la semnarea contractului
Certificat de atribuire a contului bancar
Dovada înregistrării persoanei juridice
Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor
Situaţia financiară
Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar
pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului
Declaraţie privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3
ani de activitate
Certificat de conformitate al ascensorului conform SM EN 81-20:2015;
SM EN 81-50:2015
Garanţie de bună execuţie 5% Obligatoriu la semnarea contractului

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:
D en u m irea
Cantitate C oresp u n d erea
Preţul
op eratoru lu i
ofertei
cu cerin ţele de
Şi
econ om ic
(fără
calificare
unitate
TVA)*
de
măsură

D enum irea
lotului

C oresp u n d erea
cu specificaţiile
tehn ice

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

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

D ata
solicitării

O p eratoru l econ om ic

In form aţia solicitată

R ezm atu l răsp u n su lu i
op eratoru lu i econ om ic

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:
D en u m irea op eratoru lu i econ om ic

M otivu l resp in gerii/d escalificării

3

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Preţul cel mai scăzut V
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preţ □
Cel mai bun raport calitate-cost □
(în cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate şi denumirea loturilor aferente)
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport
calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)_________________________________
F a ctorii d e evalu are

V aloarea din ofertă

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

P u n ctaju l calcu lat
T otal

T otal

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)
M otivul reevalu ării ofertelor
M odificările op erate

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:__________ _________ _____________
D enum irea lotu lu i

D en u m irea
op eratoru lu i
econ om ic

C an titate
şi u n itate
de
m ăsu ră

P reţu l total
(fără T V A )

Anularea procedurii de achiziţie publică:
în temeiul art. 71 alin.__lit__ .
Argumentare: ____________________
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii:
D enum irea op eratoru lu i econ om ic

D ata tran sm iterii

M od alitatea de tran sm itere

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

4

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:
----- x-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

In cazul în care valo area estim ată a contractului
este m ai m ică decât prag u rile prevăzute la art. 2
alin. (3) al L egii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achiziţiile pu b lice
în cazul în care v alo area estim ată a contractului

V 6 zile în cazul transm iterii com unicării p rin
m ijloace electronice şi/sau fax □
□ 11 zile în cazul netransm iterii com unicării
prin m ijloace electronice şi/sau fax □
□ 11 zile în cazul tran sm iterii com unicării prin
m ijloace electronice şi/sau fax □
□ 16 zile în cazul netransm iterii com unicării
prin m ijloace electronice şi/sau fax □

este egală sau m ai m are decât pragurile
prevăzute la art. 2 alin. (3) al L egii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind ach iziţiile publice

(Selectaţi termenul de aşteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achiziţiile publice, inclusiv a termenelor de aşteptare, se efectuează în conformitate cu
prevederile TITLULUIIVCapitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).
17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:
În trep rin d

Denumirea
operatorului
economic

erea:
C u capital
au toh ton /
Cu ca p ita l
m ixt/a$oci
C u ca p ita l
Străin

v

Valoarea contractului
Numărul
şi data
contractului/
acordului-cadru
' \

'v '

Cod

iîs S S m

fără TVA

inclusiv
TVA

Termen de
valabilitate
al
contractului
/

acorduluicadru

-

18. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi) (rubrica dată se completează doar în
cazul în care la procedura de achiziţie publică au fost aplicate criterii de durabilitate şi s-a
încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):
Au fost aplicate criterii pentru achiziţii publice durabile (achiziţii
(DA/NU) verzi)?
Valoarea de achiziţie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
(indicaţi suma cu TVA)
durabilitate (Iei MD):
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:
Criteriu] de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost
P reţul cel m ai scăzut □
aplicate criterii de durabilitate:
C ostul cel m ai scăzut □
C el m ai b u n rap o rt calitate-preţ □
C el m ai bu n raport calitate-cost □

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

5

DARE

SIiAMA

DI1

de atribuire а contractului de achizi{ii
de incheiere а
de апulаrе а procedurii de

publice

acordului-cadru
atribuire

п

п
гj

Nr. 7 din 07.09.20Щ

1.

Date cu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

I'гimйгiа com.Chetrosu гl,дпепii Noi
cotn, Clretrosu, гl. Ancl-ti i Noi
1007601 007402
Str.Mlbuit Frtrnze 1 8, con-r,Ch.troru, 4.Ац9ццДФ
0265 -32-246, 06890 8 з з 9
0265 з2 246

Dепumirеа autoritйtii contractante
Localitate

IDNo

Adresa
Numйr de telefon
Numf,r de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact
а-пuil)

2.

iш qд1 ! g.itt(Dp:"iti ].m
httbs zZqqmunarclr_etгoýl"r. цшLl
р

:

(пu,lt,te, рrеп,Ltпlе, tеlеJЬп,

Date сч privire la рrосеdчrа de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Procedura de achizi{ie repetatй (duрd 9gZ)
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
асоrdчlui-саdrч
Obiectul achizi{iei
Спd (-PV

Ехрuпеrеа

1

Leonid Zalevsclri, рrimаr
'

l'e l : 0 6

8 9,0

8Ш,,

e-mai 1 :

l

l

zа_!сц[(о.tщt!дц

псеrеrеа оfеrtеlот de preluTi пLicita{ie deschisй
пАltеIе: ГIпdiса{iI
Nr:Bunuri г: Servicii л Lucrйri п
Сопstruс{iа псореri;ului rle li1l ,,$пrptttt,lп" 1i
tarпtoi7.olareo Jfu{пdelor а grйdittilei rliп
s.C h etrrls ч rl.A tt е п i i Noi
45200000_9

rnotivului/ternciului privind

:rlegerea proccdurii de atribuire (iп cctzul

cpLicarii allor procechtri decijt

licilct{ict

clasc,hi,s,й)

(se va iпdica diп cadrul Nr: ocds-b,Эwdp1 -[Vl D.1 ý588
-Рrосеdurа de atribuire
guvеrпаmепtаl Link-ul:
portalului
https ://achizitii.m d/ro/public/tender/2 I 060644/
ylш\yl?1!9lll!9-|:8,Q1:,"!Il)
Data public бrlt 26.07 .2022
п achizitii.mcl; г: e-licitatie.rrrd; п ypterrder.nrd
Platforma de achizitii pulrlice utilizatй

пГ)а пNu

Рrосеdurа а fost iпсlusй in planul de
achizi{ii publice а autoritб{ii contractante

Link-trl оitrе planul de achizilii publice publicat:
https ://comunachetros u.nd l2022l0 8/0 1 /plan-deaclrizitie-rrrodifi catl

Anun{ de inten{ie publicat in ВАР

Data:

(duрй, caz)

Lirlk-trl:

(duрd caz)
Sursa de fiпап{аrе

пАсоrd-сасlгu t:Sistet-l"t clinan'ic de achtzl!te
гl[,icitatie clectronic:i rrCatalog electronic
л l}uget de stat; пBuget CNAM; пВugеt CNAS;

Vаlоаrеа estimatй (ei,.fdrd TVA)

3 512 330,00 lei

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire

пSursе extertre; пАltе suгsе: IIпdicayiJ

1

3.
(Se

t,ct

Сlаrifiсйri privind documenta(ia

cle

atribuire:

сrlmlэlеlа iп cazul. iп. cctre au.fb,sl solicilate clurificciri)

Data solicitйrii clarificйrilor
Denumirea ореrаtоrului economic
Ехрuпеrеа succintй а solicitf,rii de
clarificare
Ехрuпеrеа succintй а rйspunsului

21 iu|2022

-S"lrtii

pozitia 23 (IzF55C), 24
"r,hitecturale;
(IzF55E), 39 (IzF55B) - I'ermoizolarect exterioarct
а perelilor
PozФ 2З (IzF55C) consum соrпiеr 156 ml;
pozilia 24 (IzF55E) consum coTnier 372 пl; pozilia
Зq ain caiettrl de saгcirri este CI22B; pozilia З7

(IzF55В)сопsumсоЩ__

Data transmiterii

28.07.2022

Data solicitйrii clarificйrilor
D епumirеа operato ruluiзgqцgшlg
Ехрuпеrеа succintб а solicitйrii de
clarificare
Ехрuпеrеа succintй а rйspunsului

2,7.07.2022

Data transmiterii

Data solicitйrii clarificйrilor
Denumirea operatorului есоцоmiс
Expunerea succintй а solicitirii de
clarificare
Ехрuпеrеа suссiпtй а rйspunsului

Data transmiterii

Data solicitirii clarificйrilor
Dепumirеа operatorului economic
Expunerea succinti а solicitйrii de
clarificare
Ехрчпеrеа succintй а rispunsului

C o"t

iпt

-,

1l o z

il

i

e

i ;i

dе

п s i l а tе

а ll al e i

lloiп,e r al e,

Carrtiratea€ste сlе 7,6 m3, detrsi,tatea rlatei tпitrегаlе
serniclurf, de 1а 40 kе/цr2 pina lo 80 ,kg/*2
28,0].2022

27.07.2022
soluti i arh

i

[е с

lurаl.е

Го"iliа 54 (сЕзOА) rigle rбqinoase 50х50 mm. pas
300 пmt consllnl 0,0104mЗ/m2; Pozilia 69
(CNSOC), pozilia 68 (сЕ3t)А), riglе rй;inoase
50х50 rtm, pas 600 mпr, consum, clterestrea 0,0059
mЗlm2;Роzi!iа 73 (сЕ3OА), rigle rбqinoase 50х50
mm" pas З00 rrrm, collsum 0,0104 m3/m}
28.07.2022
2,1.0,1.2022
soltt

l

ii arh

il

ecl urct l с

и ai,,

caietrrl de sаrсiпi CN5OC Se
inlocrrieqte cu CN5lE Tгzrtatrrenttrl antiseptic al
lenrnбTii ре suрrаfе!еlе араrепtе clt paste
Bo.,ttia

arrtiseptice cu paste antiseptice, асореriri ре gTinzi
u.nr tOOm2 carrtitatea 0r41.

Data transmiterii

28м.2о22

Data solicitйrii clarificйrilor
Denumirea operatorului economic
Ехрчпеrеа succintй а solicitйrii de

27.0,7.2022

clarificare

Arullarea сеriпУеlelor cle la ./itrпizori репlrll
.filr,пi zctr

е

а

с

er ti.|i с а

t

е

lo

r

IS

О

2

Expunerea succintй а rйspunsului
Data transmiterii
Data solicitirii clarificйrilor
D епumirеа ореrаtо rul,rrqgqцgдц
Ехрuпеrеа suссiпtй а solicitбrii de
clarificare
Ехрuпеrеа succintй а rf,spunsului

Dеliпеrеа ceTtiГicatul ui S isterrrului de Managemetrt
de rnedirr ISO l4001 пu este оЬligаtогiu,
2в.01.2022
29.07

20п

,[i itlсl,п l.сtrе

дсореrirеа financiarб este integralй

la

fitlisar:ea

uсгiirilог de constructie.
29.01.2022
1

Data transmiterii
Data solicitйrii clarificйrilor
Denumirea operatorului eqonomic
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de

clarificare
Ехрuпеrеа succintй а rf,spunsului
Data transmiterii

Data solicitйrii clarificйrilor
Dепumirеа operatorului economic
Ехрuпеrеа suссiпtй а solicitйrii de
clarificare
Ехрuпеrеа sчссiпtй а rйspunsului
Data transmiterii
Data solicitйrii clarificйrilor
Dепumirеа ореrаtоrulul еJ9д9ццl9
Ехрuпеrеа succintй а solicitбrii de

clarificare
Ехрuпеrеа succinti а rйspunsului
Data transmiterii

29.0,7.2022
||iп,апl.аrе clill са ,gursе?

din suгsеlе

Forrdtrltri na[ional
privi rrd clezvoltarea rе gional1 ýi lосаlй ( FNDIIL),
29.01.2022

l-,'i,*rtr,=" surrt

29.07.2022

Fi*п["lч. Solicitatll

sa. п,е iп|Ьrm,uli ttпdе este
pthlicat plalпll de clchizilii ctl achizilia i,п cct,tlzct ,yi
ссч"е esle st,tпla alttcatc,t репlru асе!!!Ц Jц!.!зJ!iL_

Planrrl de achizilii va li modif'icat qi plasat ре
pagina wе]э а1 Autoritalii cont.a"tturtе.
з0.0].2022
01.08.2022

Fiпiпtаrе. (|iti Ьапi
elala, si сliп

sttп

АLОСДТ'[ репtru achizilia

Mtrse?
BuilЙlocati din tэugеtul Primiu,iei este de 159000
lei (сu TvA), qi din FNDRL in suпrй de 4056000
lei (crr ТVА).
01 ,08.2022

Data solicitйrii clarificйrilor
Denumirea operatorului economic
Ехрuпеrеа succinti а solicitйrii de
clarificare
Ехрuпеrеа succinti а rispunsului

01.08.2022

Data transmiterii

02.08.2022

Data solicitйrii clarificйrilor
Denumirea ореrаtоrчlчi есопоmiс

01.08.2022

с:е

рlапul de acldzilii

Auturitut.a ccrntractantй

а luat irr corrsideгatie

iпf'огпrаtiа dunrneavostra gi la data de 01.08.2022 а
fost rrrocliticat planul d. o"lriritii p"ntru u

Ехрuпеrеа suссiпti а solicitirii de
о|яrifiсяrе
Ехрuпеrеа suссiпtй а rйspunsului

caiet de sаrсiпi.
I'oata 69 сопfоrm explicatiilor din 28.07,2022
Аutогitаtеа colltгacti}nta а conf-iгtrlat sirrrlrolrrl de
поl,пlе CNSOC ,.T'rAtantellt igrrittll al lelrrnй.rii" са,ге
coresprtnd caietului dc saTcit"ti. consttnlul de
сhеrеstrеа este de 0"0059 п-rЗлrr2 este irrdicat 1а
pozitia 68 simlэоlul сЕ3OА. lrrtrebarea а 1bst
itrcoTect1sa contjгrrrat pozitia 69 tE]!4,__

Data transmiterii

02.08.2022

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr
Denumirea operatorului economic
Ехрuпеrеа succinti а solicitйrii de
clarificare
Ехрuпеrеа succintй а rйspunsului

01.08.2022

Data transmiterii
Data solicitйrii clarificйrilor
Denumirea ореrаtоrului есqц9дцЦ
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de
clarificare
Ехрuпеrеа succintй а rйsрчпsчlui
l

Data transmiterii
Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr
Dепumirеа operatorului economic_
Expunerea succintй а solicitйrii de

Fiпапlаrесl
Sunt" n"j ftlst alocata. Pгir-r Flоtаrirеа de Gr"tчеrп
с]е а.lосаrе u 5111,5e,lot, {trranciztгe Аlttогitаtеа
cotfiractanta Se regdseste prirrtre ci5tigaгii
proiectulrri Satu l [iLrr:opeit.ll,
02.08.2022
02.08.2022

Fiпапlаrе

si

{'olositi

[I"|,cticati SurSa utilizсtlёt ;,i dal,a

publicarii]

va

rugап} respectllos

гr,tlэriса

"С lalifi саri" репtгtt treclaTitati le ара гutе r:еlЫitсlг la
caietul cle sагсiпi szru la cloctlnrentele dc раrtiсiраге,

0з.08,2022

clarificare
Ехрuпеrеа succinti а rйцрццýц]ц!
Data transmiterii

4.

Моdiliсйri ореrаtе in clocumenta{ia de аtriЬuirе:
(Se l,ct colпpleta iп cctni iп, care аъt.|сlst operate modificari)
Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (duрd caz)
Теrmеп-limitй de depunere qi deschidere а
ofertelor prelungit (а"ра r*)

5.
Nr.
1.

)

3.

[Iпdiсаtri пumdrul de zileJ

Рflпfl la termenu1-Iimiti (data 05.08.2022, оrа 15:00)о au depus oferta 9 ofertanli:

IDNo

Dепumirеа ореrаtоrчlui economic

Consit PRO
BlOENERG CONSTRUCT
profmarket prim

00з6000040 ] 5
1014б000157з
1010600025874

1

Asocia{ii/
administratorii
cicanci Ivan
I"clalea Согrlсl
StTatatr

Аlехапdru
4

5.
6.
7.

8.
9.

6.

'l'ttгсаtlu [,ivirt

10i4600018975
1004600041406
1 00260000494в
10026000470б8
1 00360080897
1 009600000374

Vicoliv Grup SRL
Edif-Constr
softconstruct
Moldsercon
Hiperteh
Valdcongrup SRL

4.

viегir Магiа
N4untearru Dintr

Iazinsclri Anatolic
Gheгglrisarr С.
'I'urcan Denis

de
Informalii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate
cf,tre operatorii economici:

Denumi.eq ope.ato.ului есоry
Denumire
document

ofJ
Ёэ

о

l-

Ё
(L

шrу

zrш
oz
Б8

=
о
о

(/)

о

а"

х

Ф

Gtr

О

Ео

?0D

_.l

а
о

>Ё

о

о

т,
lл

5

о-

о
о
о
о
о

:t
I

q

о
о

J

б)

Ф

Ф

Б0:
о(л

L

о

Ф

эо

.g

ъ

J-

=

сл

Documentele се constituie оfъrtа
(Sе vа сопsmпа priп:
,,п!!!!цуJ!!!О,'_-

pr9zе

Рrорuпеrеа
telrnicй
Propunerea
fiпапсiаrй

+

-t-

-1-

],

]-

t-

t-

-t

+

+

+

+

+

+

+

+

-t-

+

DUAE

+

+

+

+

-t-

+

+

]-

-1_

Garanlia pentru
оfеrtё
(duрd caz)

+

+

+

+

+

+

-+

+

+

+

+

DUAE
сеrеrса de
participare

Documente de caliticare
Se ча сопsmпq pri!. rлryзsпtаl, rrcprezantal, пu соrеуцllls
-|
-г
+
+
-|
+
]
+

+

+

+

+

-t-

t-

+

+

Oferta
Declaralia

+

+

+

+

+

+

I

+

]-

ofertei anexa nT.8
conform оМF
nr.69 din
01.05.202|
Gаrап!iа репtru
оfеrtа 1%
ceгtificat de
atlibuire а
cotltltllti Ьапсаr
Grаfiсul de
executare а
luстёrilог Anexa
trr. 10 conforn.
оМF пг.б9 din
07.05.2021

+

+

+

-|

-t-

-|

I

+

+

+

+

+

]

-1-

-l-

+

]

+

-|

-|

+

+

-|

+

+

]-

+

+

+

+

+

+

-t-

l-

1

+

privind
valabilitatea

Declaralie
privind
experienla similar
anexa пt.|2,
anexa

nT.1 3

conform оМF
nr.69 din
07.05.202I
Dесlагаliе
privind dotйrile
specifice, utilajrr1
Ei eclripamentrrl
necesar pentru
irrdeplirrirea
coгespunzltoare а
contractullti
anexa пr.14,
соrrfЬrm OMIr

+

1

+

+

+

-].

-l-

-1-

+

]-

+

+

+-

+,

--t-

+

+

+

+

,I

+

+

+

,],

+

]-

+

+

+

+

-1.

+

+

+

I

+

+-

+

-t_

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

I

r-rT.69 dir.

0] .05.2021
Ultinrul rарогt
Ilnarrciar avizat ;i
inregistrat 1а
оrgапеlе

competente

Declara!ie
privind
personalul de
specialitate Ei/sau
а experlilor
propus/propuEi
репtгu

-+-

implimentarea
contractului
anexa пr.15,
сопfоrm оМF
пr.69 dirr

0].05.202I
Lista
subcotrtractan!ilor
;i partea/pirlile
din соrrtrасt саrе
sunt indeplinite
de aceqtea anexa
16, confornr
оМF пr.69 din
0].05,2021
Iпfоrmа{ii privir-rd
аsосiеrеа anexa
trr.17, cotrlbrtn
оМF nT.69 din
07 .05,2021

AгrgajaIrrerrt tегf

sus!inйtor

fiпапсiаг anexa
nr.18 сопfоrп,t
оМF'пr.69 din
01.05.202|
Angajalrrent
privind suslinerea
tehnicй Ei
ргоfеsiоrrаlй а

I

+

+

+

+

J-

+

+

+

+

-]-

+

+

+

+

+

+

+

+-

+

+

+-

+

+

+-

t-

+

+

+

+

+

-l-

-l-

+

+

Il

+

-|

]-

+

-|

+

+

-1_

+

ofertarrtr.rlui

/gruptrlui de
орегаtоri
ecotronrici апеха
rrT.19 conlbrnr
оМF rrг.69 din
07.05.2021
Declaralie tеr!
suslinбtor tehnic
anexa пr.20
conform оМF
пr.69 din
01.05.2021
Declaralie tеr!
sus!inbtor
ргоlЪsiоrrаl anexa
пr.21 оопГоrпr
оМF пг.69 din
07.05.2021

-+

-]-

t

-]-

+

+

+

+

-+

+

Avizul Agenliei
pentru
supraveglrere
telrnicй anexa
пr.22 сопГоrm

оМF

+-

-|

1-

+

+

+

+

+

rrr.69 din

07.05.2021

сегtifiсаt de
efectuare
sisterrraticЁ а

pl6!ii impozitelor,
contribu{iilor;
Copie eliberat de
Inspectoratul
Fiscal
Disponibilitate de
barri

lichizi

sar"l

capital сiгсulапt,
sаu de reslll,se
credite in sunrб
de nlirrinr
l 000 000.00 lei

Dе{iпеrеа

certificatului
sistenrului de
Managetrrent а1
calitatii ISo 9001
De!inerea
certificatulrri

sistenului

de

t-

-+-

"t,

I

,t,

J

+-

+

+

+,

+

-{-

-|

-]-

+.

-1-

-t-

+

+

+

I

-1-

+

]-

+

-1-

+

+

+-

-]-

+

,+-

-1-

-l-

+

+

+

+

]-

-1-

-1-

-i

-|

+

+

+

.,1-

-+-

-+-

-1-

+

-|

+-

+

+

+

+

+

+

t

+

+

+

-].

+

+

I

-t-

-t

-]-

+-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Managenrerrt de

ISO 14001
Manualul calitйtii

nrec]itt

Gararr{ia de buna
exectt{ie it-t
чаlоаrе de 5%

certificatul de
examinare а
cunoqtinlelor in
donreniul
securitйliiEi
sanatatll ln
muпса
certificatu1 de
аtеstаге tel-rr-rico
profesionall a

diгigirrtelLri de
ýапtiег

Declaralia
privind
confirmat,ea

identitйlii
ьепеfiсiаrilоr
efectivi qi
пеiпсаdrаrеа
acestora

in

situa!ia
condamnбrii
pentru
participarea la
activitйli аlе urrei
organizalii sau
gruplri criminale,
pentru coruplie,
frauda gi/sau
spllare de bani
Certificat/D ectzie
de iпrеgistrаrе а
irrtrepгinderii ;i
Extrasul din
registrtrl de stat
реriоаdа de
gаrапtiе аsuрrа

1uстёrilог
acl-rizitionate
cifTa de afaceri

medie апrrаlй in
ultimii 3 atri,
сопfirmаtй din
raportul financiar
in domeniul
corrstrucliilor
(egal sau mai
mare de
7000000,00 lei

-|

-|

+

+

+

t-

-t-

-{-

-]-

йrй ТVА)

сu сеriп!еlе сliп
(Iпfоrmаliа priviпc) deпumit,ect drlcumeпtelor prezeпtate se ltct iпclica iп сопfiл,пti,lсt.l,е
11u coresPLlпde (i,п cctzul
dосulэ,tепlа.|iа de atl,ibuil^e ;i se va соп.Sеmпа рriп; prezeпtat, lleprezelttпt,
сdпd docuiteпtul а fost prezeпtct|, cJar пч corespuпdeceriп{elor de cctlificctra))

7,

Informa{ia privind соrеsрuпdеrеа оfеrtеtоr сu cerin{ele solicitate:

Denumirea
lotului
Сопstruс|iа
acoperiqului
de tip
,r$аrрапtа"
Ei
termoizolarea
fo|adelor а
grddiпiyei diп
s.Chetrosu
rl.дпепii Noi

Dепumirеа
operatorului
economic

Consit PRO
BloENERG
CONSTRUCT
profmarket
Prim

Vicoliv
SRL

Grup

Edif-Constr
softconstruct
Moldsercon
Hiperteh
Valdcongrup
SRL

Рrе{ul ofertei
(йrа ТVА)*

cantitate
qi unitate
de

mйsurй

2

45,7 92з,9,7

1

2 585 592,,14

1

2,7|5

l

92,7,53

2 82| 658,29
2 851 434,00
,,
899 149,36

1

1

1

3 070 733,83
3 |32,740,45

l

3 1бб 494,00

l

1

Corespunderea
cu cerin{ele de
calificare

Corespunderea
cu specifica{iile
tehnice

]-

-1-

-1-

t-

-t-

-1-

-{

+

-1-

+

-l-

i-

-t-

-}-

]-

-1-

-]-

-|

iп cazul tttilizdrii licitaliei еlесtrопiсе se yct iпсliса preltl ofertei.fiпale
"Соrеs;lъtпсlеrесt ctt s1,1ecificct!iile
(Iпfсlrmаliа priviпcl "Ccriespъtnclerea съt, сеriп!еlе сtеЪаlifiсаrе" .yi,
cazt,tL пecorespuпclerii)
tеhпiсе" , Se va ronru,rrno рriп; ,,*" |п ca,zl,1l corespuпderii ;i рriп ,,-" i,и
*

8.

pentru elucidarea uпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа uпоr clate privincl corespunderea ofertei cu
pre{ulrri :rпоrmаl de scйzut) sсеriп!еlе stabilite in clocunrenta{ia с|е аtriЬuirе (inclusiv justificarea
а soIicitat:

Data
solicitйrii
]

9.08.2022

Operatorul economic
Consit PRO

IпfЬrmа{iа solicitatй
Justificarea рrеlurilоr qi
prezentarea in decurs
de 3 zile а
dосurпепtеlоr
slцrlimentare

RezmatuI rйsрuпsului
operatorului economic

Сопfоrm rlspur-rsului la
scrisoarea alltoгita1 i i
contractancte cu rrг.89 dirr
22.08.2022

9

obligatoгii ргечйzr"ttе irr
ccгitrtelc inclicate
9.0в,2022

]

]

9.0в.2022

BloENERG

Jrrstifi саrеа рrеlurilоr qi

CONSTRUCT

prezentarea in decurs
de З zile а

docunrentelor
suplinrcntare
оlэligаtоrii prcvlzute in
cerirrlele indicate
.Ttrstifi саrеа рrеlurilоr 9i
1эгеzепtагеа in dесurs
de 3 zile а

profmarket Рrim

docr.trnenteloT

19.08.2022

Vicoliv Grup SRL

suplinrentare
obligatorii prevlzute in
сеriп!еlе indicate
.Iustifi саrеа рrеlurilоr Ei
prezentarea iп decurs
dc З zile а
docunrentelor

Сопfогrт гZrspunsului la
scrisoarea autoгitйli i
contractanete cu пr.07-а din
20.08,2022

Соrrfогm rйspunsului la
scrisoarea alltoIitati i
cotrtгactanete сu пr.1 1 l08-2022
din24,08.2022

Conlbrrlr гlspurrsultri la
sсгi soat,ea aLltoгitali

i

contTactanete cu пr.01-22 din

22.08.2022

sr"tplinrentare

l9.08.2022

оlэligаtоrii рrечйzutе irr
cerintele irrdicate
Justifi саrеа рге!r,rгilоr qi
рrеzеtltаrеа irr decurs
de 3 zile а
docttrnentelor
sttplinrentare
obligatorii рrечбzutе in

Edif-Constr

СопlЬrпr гirspurrsului la
sсrisоагса atltoгitali i
contractatrcte cu пг.з8 din
22.08.2022

ccrirllclc indical"e

9.

Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic
10. Modalitatea tle evaluare

Motivul respirrgerii/descaliticirii

а ol'ertelor:

репtru fiесаrе lot п
pentru mai multe loturi cumulate п
репtrч toate loturile п
дltе limitйri privind numбr,ul de lоturi саге pot fi atribuite aceluiaEi ofcrtant: [IпclicaliJ
.Tustificarea deciziei de а nu atribrri contraotul ре loturi:

11. Criteriul de atrilruire aplic:tt:

Pre{ul cel mai sсйzut п
Costul cel mai scёzut п
Се1 mai Ьuп raport calitate-pre! гl
Cel mai bun raport calitate-cost п
se уоr
(iп
саzъl tп care tп саdrъl proceclurii cle atribuire suпt aplicate mаi пэъLltе crilerii de atribuire,
'iпdiса
toate criteriile de atribuire aplicate ;i сlепumirеа loturilor аfеrепlе)

l0

12. Informa{ia privintl factorii de ечаluаrе aplicrr{i: tttt esle
(Se va complela репtru

co,zt,tl,

loturile care au.fost atribuite tп baza criteriilor; cel mai Ьuп raport calil,ate-pre|

sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

vаlоаrеа din oferti

Factorii de ечаluаrе

Punctajul calculat
'I'otal

Denrtnriгea орегаtоrultti econolnic l
Ропdеrса
DenumiTe factorul 1
Denumire factorul n Ропdсrеа
Denumirea ореrаt9lцlul 999д9цЦ9д
Ропdеrеа
Denum rе Гасtоrul 1
Dепuпrirе f'асtогr:l п

Total

Ропdсrеа

,lJ. Recvaltlarea ofertelorz

пu. e,yte cctzul

(Se va completa iп cazul iп. cctre oferlele au.fost rееуа,luаtе repetat)

Motivul reevaluйrii ofertelor
Modificйrile ореrаtе
14.

in urmа examinirio evaluйrii

qi

соmраrйrii ofertelor depuse iп cadrul рrосеdurii

cle

atrilruire s-a

decis:

дtriЬuirеа contractului de achizilie рuЬliсй/асоrdului-саdru:

Denumirea
lotului
Coпstl,ucIia
acoperi;ului de

Dепumirеа
operatorului
есопоmiс
S.R.L Consit

Cantitate qi
unitate de
mйsurй

PRo

Pre{ul uпitаr
(fйrй ТVА)

2 457 923,97

Pre{ul total
(fйrП

ТVА)

2 45т 923,97

Рrе{ul total
(incIusiv

тчА)

2 949 508,77

tip,,$аrрапtа"
qi termoizolarea

.fa|adelor а
grddiпi|ei diп
s.Chetrosu
rl,дпепii Noi
Anularea procedurii de achizilie ptrblicй:

iп temeiul ar1. 71

alin.

lit

Аrgumепtаге:
achizi{ii:
15. Informarea ореrаtОrilоr economici despre deciziile gruрului de luсru репtru

Dепчmirеа operatorului
economic
S.R.L Consit PRO
BlOENERG CONSTRUCT
profmarket prim

Vicoliv Grup SRL
Edif-Constr

softconstruct
MoIdsercon

Data transmiterii

Modalitatea de transmitere

25.08.2022
25.08.2022
25.08.2022
25.08.2022
25.08.2022
25.08.2022
25.08.2022

а-mчil
е-mпil
а-mпiI
e-mail
а-mпil
е-mаil
e-пtail
11

e-tllпil
e-llmil

25.08.2022
25.08.2022

Hiperteh
Valdcongrup SRL

grupul,ui de
(IпJbrmarea operatorilor есопопоiсi implicali iп procecJura de ап,iЬъtirе clespre deciziila
3 ] diп 3 iulie
iuiru рuпП.u ichizi1ii se realizeazd tп ioп/brmitite cu prevederile art, 31 cl Legii пr. ]
201 5 priviпd achiziliil.e publice)

16. Теrmепul de aqteptare репtru inclreierea contractului:

Б с"rr' i","..

estimatй а contractului
"aloarea
este mai miсй decAt pragurile prevdzute |а arl.2
alin. (3) al Legii пr. 1З1 din 3 iulie 2015
privind achiziliile publice
estirnatй а contractului
Iffiiea
decAt
mаrе
mai
sau
este еgаlй
рrаgurilе
prevйzute 1а аrt. 2 alin. (З) al Legii r-rr. ] З 1 dirr
З iulie 2015 privind aclriziliilq jцЬДсJ*-__

zile iп cazul transnritelii соmtltliсiгii ргiп
miiloace electгonice qi/sau fax п
п l t ,ite in cazul netratrsmiterii соmuпiсlгii
ргiп miiloace electronice ýi/sau fах п
п tt zile in cazul transmiterii соmuпiсйrii
prin miiloace electronice;i/sau fax п
гl ,il" in cazul tretransmiterii соmurriсiгii
pгiri'6rrriiloacc сlссtrопiсс Ei/sau 1r,* д__

П

О

пr, l 3 ] diп 3 iulie
(Selectali tеrmепul cle a;leptare rеslэесlаt. Calcularea, terll,teпelor pretliizute de Legaa
'2015
coпforпli|ctle съt
iп
efecltteazd
piiviпd achizi1iili р)Ыiru, iiclusi.y а terlпeпelor de a;leptare, se
Repttbli.cii Моlсkл,а).
prevederile TITL7JL(]I IV Capitotul I (Саlсъtlсtrесt,Т'еrtrtепilui) ctl Codilui Cil,il cl
17. Contractul tle aclrizi{ie/acorcl ul-с:tсl ru inclreiat:

vаlоаrеа contractului

iпtrерriпсlсr
еа:

Crr crrpital

Denumirea
operatorului
economic

s.R.L
Consit
PRo

autohton/

Crr capital

mixt/asocier
el
Cu capittrl
strriin
Cu capital
autohton/

Nчmf,rul
qi data
contractului/
acordului-caclru

Cod СРV

Nг.l

45200000-9

06,09,?.022

fйrй

ТVА

2 457 923,97

inclusiv
1,чА

2 949 508,77

]'crmetl tle
уalallilit:rtc aI
ctllttract ultli/
lctlrclulttic:rclrtl

з|.12..2022

(l,ubricct сlаtй se crltп.pl,el.eazd cloar iп
18. Informa{ia privincl achizi{ii pulrlice drrrabite (achizi{ii verzi)
de dъtrаьilitсttе ;i,s,ct iпcheictt
cril.erii
aplicale
аttfо,чl
cazul iп care la proceclura de achizilie рuьliсd
cle cfurabililctte):
criterii
apl.icctle
care ctъt,ftlst
lol/loluri
сопlrасt/соll-п,а,сtе

репlru

1rni|,,r,

дu fost aplicate crite.ii репtru achizi{ii рuЬliсс clurabile (achizi{ii

(DA/NU)

Yаlоаrеа tle achizi{ie сu ТVА tliIr сопtгrtr:t/ coIrtl,irctc ir
lotrrlui/lotrrrilor pentrrr саrе аu ltlst aplicate criterii cle durabilitate (lei
MD):

(iпdicali sъttlla ctt T'VA)

verzi)?

codul cpv al lotului/loturilor репtrч саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate:

1z

pretul cel mаi scdzul, Е
criteriul de atribuire репtrч lotul/loturile репtrч саrе au fost anlicate l
criterii de durabilitate:
соslъl cel, пlаi scdzttl, а

Cel

пt.сti

Ьuп raport calilctle-pre| а

Cel mcti Ьuп raporl calita.te-ctlsl, а

рriп prezenta clare de sеаmd, grapul de luсrч cleclord сd tеrmепlil de

пqteptare репtru iпсllеiеrеп

Legii пr.
qi/sau
coпtestaliilor
1з1 сliП з iulie 2015 priviПcl achizi|iite publice ), рrесum qi сd tП cazul сlерuпеrii
receplioпdrii rapoortelor cle moпitorizare, пceastea au.fost ехаmiпоtе qi sоlu|iопаtе.

coпtrictului/coпtractelor iпсliсаtе afost respectпt (ехсерtitпtl cazurile рrеvЙzulе de пrt, 32 пlitl, (3) al

Рriп prezeпta dare cle sеаmd, grupul cle luсru репtru acltizi|ii сопlirmd corectitudiпea clesfdsurdrii procedurii
de aihizilie, fapt репtrч care poartd rdspaпdere соtфrпо prevederilor legole iп vigoare.

Conducitorul grupului de luсru
(Nuпlе, Рrепumе)

13

DAltB DE SЕАмд

de adjuclecare а procedurii de atribuire

Nr. occls-b3lvd

1.

1-MD- 1 657

р

1

503

1

01

d

in 29.08.2022

Date сu privire la autoritatea contractanti:

Denunrirea autorit5{ii contractante
Localitate

I.S. "Adrninistra!ia de Stat а DгLtmurilоr''
N4D 200.1, rnLrn. Сhiýiпбu, RM

IDNo

l 00360002з559
rlLlll, Chi9irliiLt, str. Вuсuгiеi. 12 а

Adresa
Numйr de telefon

Numir

de fax
Е-mаiI oficizrl
Adгes:r clc ilttcrnet
Persoana de contact (иrиlе, рrепu1.11е, lеlе|Ьп, е-пlсtil)

2,

18

022 22з11()
022 146249

achizitiir?asd.Ind
l.vrvrv.asd. tnc]

viогiса

uгsLr

Date cu privire Ia рrосес|urа clc аtriЬuirg:

tll рrосссlurii de аtriЬuirе дпliсаtс
I)rосссlurа de achizitie rереtаti (dttpQ caz

ollca

Tipul obicctului contractuIui cle

achizitie/

actlrclului-caci ru
ObiectuI achizi{iei

Ctlcl СРV
Iiхрuпсгсlt motir.ului/tcrtreiuItri privincl аlсgеrеа
рrосеdurii de аtriЬuirа (itt cctzL.Ll c.tlэ/,iccit.ii ctltol
,,,d

ttl,

i J i.,,i t

l

i,.

i t

а

t i

а

Lrrcriri cle instalirre 9i mопtаrе а раrареtеlоr metalice cle
protectic clcIbrlцabile clc tip semigreu cu stilpi;i
acccsorii ре drumurilc publice nationale.
4] 200000_9

Je.y,,l t i,t[t

proccdurlt dc atribuire (se лlа

portalului

Lr-rсгi]r,i

gLlyeп1(lп,lellta /

l1,1.уу,.rп

l

iпс{iссt с]iп cctclrttl

епd

el..

gl]l,,

t

п

cJ.

)

Nг,: ос!ЩРý,d
httр5Х/rlltеглlqlщ
1657l81_r0] l0

р1

-MD- 1 65718

cl/]

1503

10

I

Iollle/ I'епсlсГIп lо/осds-lэЗ

r, dp l

-NlI)'

]

l'l]ЦЦ,lцl_d.

,,ЦЦ]1ЦлцЦЦчrrtilizlti

Апuп[ cle iпtсп{iе prrblicat irl l]AI,

(clt.tllci

sursa clc fiпrrпtаrе
Vа lоа rса

es

tinr

ir

trirlе;, Гir

ul ргi vi пd герагtizаrеа,-,-'r ii loac.l
l)ll,tl r]l,tlll]ttгiIe ptlblice nalionale

Ргоgгаtll
11

l'а;

5 tiзJ 950.0()

3. claril'icriri

privind clocurrrelttatil clc ltrilruiге:

I)ata solicitririi

сlаrifiсirilоr

l)спuпt irсл орсrаtоrului есопоm ic
Рдрцде1е4 u сс i п tri а s о l ici t;i гi i cl е
Ехрg псrеа sttccin t:i а nlslltt rtsu lui
.:

] mtепdег.rпd

cctz) -lЪ;lr, 29юбlо2,

с Iа

ri fic

Й

Data transmiterii

4, Моtlitlсiri

орсrаtе iп c|octttlrclltatia cle atribuire:

Rczurtra tu l Itr ocl il'icl'i ri|оr
publicatc in l]Ap/alte шi.jlоlrссlоr clc ilrtъrпrirrе
'dupd ctlz

Рп

cl i с ct

I

i

.y t.t.t,,y

ct

ti

i l i z ct

t

й ; i. da

l

ct 1э ttb l i с й r i

iJ

о,

f

o,-,d

ulr-,i rr-,tie,

теrmеп-limiti de depullere si cleschitlcre
оf'еrtеlоr prelungit (clupa cuz.l

5,

а

[Iпdiса|i tltltllйпLl

zile/

РАпri la tсrпlспu1-1iпriti (clata 2-/.()'/.2022, оrа 10:00)о au
fost clepuse 2 (cloui) оlЪrtе:

Dепumirеа operatorului

IDNo

ссопоm ic

l00з6001 l 197l
l

Preful ofertei
(firД ТVА)

Asocia{ii/
аd

S.A. "Lltsrllectltl''
S.R.L. "RLttаdог'^

6,

cle

пl iп

istra torii

Yq4!ý]зуt9ар_

00460002 l 987

5 084 l10.07

Nicolae Malir-r

Informa{ii privincl оl'сrtа clepusй evaluati] сlосumепtеlе
9i
ореrаtоrul cconoln ic cлlillcat:

cle

5 500 000.9з

calificare :rferente DUдЕ prezentat

cle

сitrе

torului есопоmiс
1Sc чи

COLIsl111,1.cl. pI,1 11;

Ргорuпегеа 1ehrlicd
ргорuпегеа 1l llanc iаг.j

Gаrапliа pentI,tl оfЪfi

рrеZепlаl, ]1eprezelttat, пlt core,y

пrclе

ai

l)осuпr епlс clc са Iitlca гс
Dесlага!iе plivind valabi] itatea оf'егtеi

Gгаflс de ехесutаге а
Dесlага[iе

lr-rсгаiгiIог

ргiчrл!:щФЙfi,Л riЙ

Г)ct'];rt,llic privind Iitr.1 1l1,]111.ilr;11, I,,I ltшT,iri cxccLtt;rtc iil
ultirnuI ап de activitate
Dec Iагаjiе ргiчiлd dolril.i le spec i [ice. Llti lai Lr
5i echipatllcntr,rJ
llесеSаг репtгLl indepl in iгеа согеsрuпzitоаге а сопtгасtu]ui
I

Dесiага!iе ргiчi nd р.*r,* П аТrр.. ИШtut.
ргорLlS peIltгLl
iIllpleIllen1ll,ca c()Ill l,ilcttI l tl i
r

[,ista sLtbcoll1r,actatltiior,5i 1lltгteaillitrtile

Цlо.lцц!црrцlцql

а s()c

I

е

diriБпtгасt саге

ге а

Anga_jament ргiчiпd sus{irler.ea tellnictr si

оfЪrlапtu

l Lr

i/gгtt

р Lr

]

Lt

SLlnt

i ci е орегll1 огi

lэr.оЬй,Гi i

ýq9!i!]]лj

-cl

Lr

рД

с

DLlpi

az;

caz

]

DLrpa

Й

Dесlагаliе tег{ sus(i rliitог tсllп ic
Dесlагаliе tcr,I stts{i rliitог pгoIbsioIlal
Aviz pentгu раr,tiсiраге la ]icitatiile publ;c. Celucr.iTi аЬ
dorllerl j ttl соllstгtlсli i lог si irlstaIat i i lог:

QЩ] de аfЪсегi atlLtali" регiоаdll
cifl,ir de аlilсегi

7,

arlr_rl 202 l

[пfогпtаtilt ргi,iпr| ctlt,csJ-ltlntleгca оl'сгtеlоr сu ссriпtеlе solicitate:
I)сп

u пr

L Ltсгiгi

mопtаге

lletalice
dеlЬгlлаLl

ctl

StaIpi
dгulп r:гilе

паliопа|е.

irclr lotu

lu

l

i

irаr,й

-lat,apete

l

ýi
Ior,

cesoгii ре
pLrblice

сс!цq|]цс

S. Il. . l-.
" I1Lttitdoг"
]

]

i

ргсtul ofertei
(fhгД

ТVА)

5 500 000.9l

l

ll l'OtCCt]C

р scllrigгeu

l)епuпlirса
о реrl tоru lu i

cantitate

Corespunclerea
cu сеriп(е|е cle
са

lilicarc

Соrеsрчпdеrеа
cu specifica{iiIe
tch п ice

8.

Pentru еluсiсiаrеа uTror neclaritit(i sau сопlirпrаrеа uпоr date privind corespunderea ofertei cu сеriп{еlе
stabilite iп clocumenta(irr de аtriЬuirе (inclusiv justificarea рrе{ului !lпOrmаl cle sciizut) s-a solicitat:

Data solicitirii

Оlrеrа tortll ссопопr ic

Nг. 04-02/519l
din
09.08.2022

9.

S.A. "l.t.lslllecoll

Inform:r{ia solicitatй
l

пfЬгmаliе st_tpl i tпепtагй
la оfЪrlа ргеzепtаti

Rеzumаtul rйspunsului
oDeriltorului economic
IпfЬгmаliаt ргеzепtаtа пu coгespLlnde

сегiпtеlоr inaintate

Ofertan{ii respingi/clescalitlcati:

Denumirea opcratorului
econorn ic

S.A. "I-r-tstl-tecon"

N{.оtiчu l

respingcrii/clescalilicli rii

l)t,irt Jcltlct,su] I.S...AdllliIlistratilt dc Strt а Drumr:гilоr" пг. 0z1-02/,5 l9l din 09,08.2022
орсгаtсlгltlt-ti ecotlotllic S.A. .,LLislllecon" i-a fbst solicitatй irlГогпlа[iе sLtрliпlепtагi cLt
ргiчiге la оfёrtа ргсZсrllаt5 irl саdгLrl liсitаЦiеi.
irltгu соrtflгlлагеа ехреriепtеi similагел аu fbst pгezentatc:
l) Сопtгасt clc апtгерrizir Nг. l1-18/12 l diп 31.07.201,1 incheiat iпtrе i.S.
,,Дilпliпistгаtiа clc Stat ir Dгttmttrilог" si S.A, ,,I-ltsпlссоlt" ar,irrtl са olliect luсrйri

de rcllarп|ie ч tlrцtttLtlui ll3 Cltisittйtt

- IIiпсеsli - Ciпtislia -

IJusurпbett.\clt,

kпl

29+900

- 5l+250 Еtпро I, саrе llll seincadrcazti iп рrеr,еdеri|е аrt.22 аliп. (3) lit.a) din Lcgca
ргiviпсl aclrizi!iile publice пг. l3l din 03.07.20l5, dсоаrссе tегmепttIdе la ехссutаrеа
ittсгilгilог dcpiigcqte 5 atli (fapt сопI'irпlirt рriп Рrоссsul-чеrЬrrl пr.,l2 din
()I

.()9.20l6);

2) Crlrttгiiilt

clc srlllltrltгcJlгizli Nr.09/0 1-05 tIin 28.09.20l5 inclrciat iпtrе i,M.
S.lt.L. si S.Д.,oI-ttsltlcctlll" а1,Iiпсl са ollicct /rlcrr7ri de rсрпrоliс tt
ittthrйr:йtttittlei rttlicre ре rlruпtttl lt2б Tirпspol - CГtu;etti - Citlti,sliп, litlt 4б-l;ttt 9-]
(lrottsoltttl liпt 7]+500 - kпt 8l+200), сагс lltl se incitdгeazii iп pгeledeгiIe аrt. 22 alin.
(3) lit.a) clirr l,cgea privittd ttcltil,iIiile 1lttblice lrг. 13l tliп 03.07.20l5, tlсоаrесс
l,аIоагсit lrrсгl'iгiIrlг siпtillге llpilгapet рiеtопаl" (Dl l35) сопfогпl prrnctuIrri
rlг. l() .,l\сссsогiilс drrrпrului" din c|cvizul оfеrt:i рrеzепtаt iп cadrul licita!iei
lrr,. l5/00695 clirl 0б.05.20l5 tlc сrjtгс i.N1..,l}lclpгirrr" S.Il. l.. este clc l 6,14 l83,10lci
,. l}lltl 1lгirtr"

inclrlsir"I-VД, ссса сtl constitrtic rrtlti ptr{ilr clc 75'И, с|iп r,aloaгr.,a l,iitoгulrri соrttгасt.
()г, rtoгltta iпdicatit sllрга, 1lrevctlc схргсs сй trcLllric sii l'ie 1lrezerrtat ccl ptttilr ttn
co]ltl,act de lLlcгaгi sirlri]аге а сiгir i чаlilагс sii rlLr tlc lTlai lllici de 759/n din va]oaI,ca
viitoгLtltli ссlt,ttгасt, irlsi сhiаг daci vit]oat,elt сtlпlгасlLt]Lri alle\at este t1,1l1i t-1-1itгс, ча]оагеа

[LsriLlLц_ý_Lщliцс cxecutatc ill l]aza ac9ltLri цlцlга9t este rlliii nlicit de 759/о dirl va]oaгea
qa!!L,j]сц]]]LI с,9 trrпleaza а f] lщ]jдlШц.
l\stlil" cvlt]rrind tllЪr,tа si docLtrllclltc]e pгcz0llIate sLtlliiilletltliг 1ll,irl dcrllcгsLr1 dc
claгiilcal,c llг.9j,i]2 ditl l2.08.2022. s-a cotlstatat cir exllcгicllta illvocatn lltt ctlt,cspLttldc
cel-irltclol,illailltate tati de oLэiectrrl сс ltгt,tlеаzii а fl аtгiЬuit 9i Lrltеl,iог excctltat. соrltЬгlп
ceгilltcloг iltailltatc ill ArltrIlftll de рагtiсiраr,е si согеsрL]ilzаtог ргсr,сdсгilог агt,22 аliп. (З)
lit.a) dill l.cgea pl,ivirld achiziliiIc pLrbJice llг. lЗ l din 0З.07.20 1_5, potril,it сiгltiа ореrаtоrul
ectltlolllic ttгlllа sli 1-1гсzirltс ,,li.sltl ltrс:rйгilсlг similore cxeclltO|e itз ttllitпii 5 апi, itlsolitй cle
cet,liIic,[tt,i tla btttlti e.tcc,ttIic реl]lгlr c:cle tttcti itltptlrltttlte lчсrdri, iп core,sй se соп{iпii cel.
pt.tlitl tttt L,()11ll,{lc! clc lttct,til,i,yiпttlore tt c:til,ttil,cllclare sa tlu.fie tttcti ttticti de 75% сliпуqlоqrесt.
l,iilcll,ttltti co11tl,(1cl .scttt yctlcltlrea ctrtпuloI[i {l lll|Lll,()r сtlп|rсtс|еlсlr cxecllttlle'itl ttlIiпttrl ап cle
acli\|i1(Ile ,sci./ic еgаlй cLl ,\Qll пlсli tllare clecit yaloctreu yiilorttlui сопlr(]с.[. Ca,ti./iccirile cle

itttlicd lэeпe|ic:ictrii, ittсli/ёrепt claci:i ace;tict siпt otrtot,ilcisi (:оп!ruсtсlп|а,\clLl
c:lictt{i 7lt,il,aIi, l,ctloarca, perioacla .yi lclcttl eхacll(iei lttсгйrilоt,,уi 1,1t,ec:i:ettzй cluc[t ctu.fil.st
cfectttttttl ill c,tltl|ili,tllilttlL'c,tt tttlt,tltela pt,rlfLl,чitltt tlc,tliп cloпlctlitt,yi сlсtс-.й ott.|b,;t cltt.sc lct 1,1lttt

|эtttlti c.xer:ttlic

.l,/ii

.yll

,

i,,.r,LlpLr l dc lLlcl,Lt] а collsidcl-at oiЪl,ta са flind пссоrrfЬгmй,
dccis dc а гсsрillчс o1il,ta орсr,аttlгu]Lti cccttltltll ic S.z\. ..l.Ltslllccot-l''.

l{cicsirltl ciirl cclc c\l]tlsc.

ctlllsitlct-cllte clitl саге

t_

а

10. Reevaluarea оfъrtеlоr:
(Se va crlmplela iп cctzttl iп ссlrе rllt,t,lc,itl

Motivul rrэcvaluI rii оfеrtеltlr
Modificirile оDеrаtе

tttt f

rlsl t,cal,ctlttttlc l,epcl0l)

11, tn цrmа exanrin:lrii, evaluiirii si соrпраriirii о{'сгtеlоr clcpuse iп саrlrul
рrоссс|urii clc atl iЬuirс s-a clecis:
Аtri bui rеа сопtгасtr-tl Lli de ach i zi ti е

р trb

l i

сii/асtlгd

u

l)еп

пt

Dепumirеа lotultri

tI

l Lr i

-саdгLt

:

cantitate si
unitatc clc
m5surii

irеа

орсrаtоrului
ccott оIп ic

LLlcr;]гl cle l11Stt]IilI,e SI lll()lltaI,C а
рагареtеIог Iletalice de ргоtесtiе

(1?1rI

S.11.t,. "[lLrladoг

dеlЬгrлаЬilе сlе tip sеrпigгеtl cLi
stAIpi si ассеsогii ре dгutтluгilе

prctultotal
(inclusiv ТVА)

Pre{uI total

ТVА)

5 500 000,93

б б00 001.12

publice nationaIe.

12, Iпfоrmаrеа operatorilor ecclпttntici tlсsргс dcciziile gruptrluicle
luсru pclttru acirizitii:
Dспumirеа oJ-leгittortt
S.A.

lu

i есопоmiс

l)ltt:r tr:rпсm ilprii

"I-1tsl-t-tectln

MocIa litrr tea de trrrnsnl i tегс

22.08.2022

.574 R.S.-],Р,

22.08.2.022
([пfоrmаr еа ор er a.tori l or есо
se realizectzй itl сrlпfоt,пtilсllе

п о пt i с

c,tt

i

i

пt

7.1

l i

с

ct r

i

i

п р t. ос

pro,eclct,tlc rll.!.

З

l

е

t

l

Lr

r ct cl е

al l_cgii

пt.,

e-tttuil

SIA RS.4P, е-пtсlil

uIt,ibuire сlс,s;рrе cleciziile gпt1.1ttltti cle lttcrtt
репlrl.t achi:ilii,
].] l clitl 3 ittlie 20]5
рt.il.iпсl ttclti-iYiilc pub|ic:e1

1J, ТеrпlспtrI clc asteptare рспtrtt iпсhеiеrса coпtractttltri:
IIl cazLrl ill clrt,c \:lI(];ll.u:l cslitlt;rti lr ctlllt1.2cttlfi|1 arr.
rnai micij decal ргаgLrгilе pгevdzLtte ]а агt.2 alin, (3) al

Legii пг.

1З

ptrblice

l din j

iu]ie 20i5 ргivillсi lrchizitiile

6 zile iп cazul tr:rnsntiterii соmlrпiсirii
рriп mi.jlоасе
сIсс(rопiсс si/s:ru l:rr,
l l ziIe in cazr-tI netl.atlstlliter.] i .o,nunii,Tii
рБ
tlli.i lolic., t.leclt,tltlicc si tltLr I:tl
П ll zile in cazul tr""",.it*i.rr*,*1- рr,

rni.]Joace еlесtгопiсе si/saLr fЪх п

lб zile iп cazLtl пеtгапsrпitегii соrпLrпiсагii
l,,'l.'.,,',,.,''',,lticc :i sltLt litx

(Selectuli lеrпtепttl cla

uchi:i!iilc ptrbltc:e,

ct1,1t,7э!ilt.c:

l.(',\|)('(,|(|| ('ttlc'ttlttt.att !ct.tltetlalltt.
1lt,et,tl:trlc

tle Lc,q,:cr ltt.. l З l tIttt -J ittli,l 20l5 pril,ittcl

iпc:ltr.s,il, (l !e1,1llL|llel()l.c/c ct,ylellttt re,.s,e cl[aclttatr:ti
itt t:tlttf tlt,tttiltt!e

l(C'cllcttlttl,ett Tt,гtltellttltti) ttl (,|clclttltti

('iyil trl ll,clltt1.1licii

l,,,tolcloya).

ctt 1lt,ct,aclcll,tlc'l'lT-l,ULLll

lV

C.'ctpitolttI

14. ContractuI clc асhizi{iе/асоrсlul-сдс|ru incheiat:

орегаtоl,u ltri

S.R,L.
"Rutadoro'

corltгactLt]Lti/
асогd u l ui-cadгtt
l

]

Crl

]

si data

llutolttotl/

ecotlol1,1ic

vа oaгea corltгacttt

NLttllijгL,rI

lrllr,epгitlcleгca:
C'u capital

Denttnl iгеа

]lll\

tl

]

0/0 l _05i26

l

ciirl29.0|i,2022

l

r-ti

Cod СРV

тVА

fhгё'ГVА

4_5200000-9

500 00t)

6 б()0 00l

тегrпеп de
va]abi]itate al
сопLгасtLtlui/а
coгdLtluiсаdгu

Рбпi

Ia

гесерtiа fiпаIД
lt lLrсгi'iгilог

l

сопсluсitоrltl grtt;ltrIui clc luсru репtru achizitii:

ЁЁРUs]Х{

*цjýФ;:,:4

Iоп I)ruссlс

д.,

DARE DE SEAMA
pubiice

de atribuire a contractului de achizilii

tr

Nr.33 din 07 o-e$qabde-2022
Date cu privire la autoritatea contractanti:
n., * i t. u a u to ri t itii
D------.

cont

ra

ctan

rrr,rsr spitutqlBaplal Carhul
Mun.Cahul

te

I

Numir
Numir

86!

Str.Stefan cel M?re,23
029912-24-48

de telefon
de fax

E-mail oficial
Adresa de internet

009603003

Sr.cahul.anti
, Prenume, telefon'

teI'07670(lII2'

elt*i
mai

I

:

e-

-r-uriu"a'

offi ce'srcahul@ gmtril'com

Date cu privire la procedura de atribuire:

[-"*.6u.u

de achizi{ie repetatfl

ului de

achiziliei Bunuri

acordului-cadru
Obiectul achizi
Cod CPV

de

oC.t.t.u ofertelor

urii de atribuilg rPli94!9

I

Dezinfectante
24300000-7

privind

@emeiului

alegerea procedurii de atribuir

E (in cazul

ap

licdrii

indica din cadrul
guvernamental

portalului

il'.".0r+l*OryD:tSrel)942e(\t2
Link-ul:
http

s

:

//achi z\t\r.md k o I

Itcltenderl2l!q0ilq

o. u.hizitii publice utilizatd
ilrutto.-u
Procedura a fost inclusfl

in planul

de

achizi{ii publice a autoritllii contractante

A";;t d;,ht""ti. p"btitat in BAP (dupd caz)
qr rnstrumente specifice de atribuire
T.T.hnrc.

Sursa de finanfare

ilutou..*

stimat^ llgi;fdr's

*t irilii publice publir:at:

ffi
http

s

:

//

spital' md/c

ubl ic e/Pl an-achizit

Link-ul:

5000,00

fost
3. Clarificiri privind documenta(ia de atribuire: nu a
eta in cazu

Data solicit[rii clarificdrilor

D."""rtt*oP@

ach\zittt-

ii/

.st.tern dinamic de

acltizil
nLicitatie electronicEr nCatalog electronic
;.t CNLtvt; nBuget CNASS

ffi;A;-

nsurse externg;

!l/A

ate go ry I

n4!9

surse:

flndicgli

toccinti a
E------*p..o"."u

solicit[rii

u * t. u t qggi n14 a r i
e-------*
o

sP

de

i

u n suIu

Data transmitt4l

4.

nu a
Modificlri operate in documenta{ia de atribuire:
in cazttl in care au bst o?erate

R---utuI modific[rilor

data

p"lfi"ut. i" gAp/alte mijloacelor de
(d"P4:92

informare
;iffinere;i
o

fertelo r Pr elurt grt! duq ct! eZ

Pin[

3.

Nr.

|a

an,r

rmenul-limit[ (data
roir e a

o

p

erat

o

rului

6,

eco

I

Informa(ii Privind ofertele depuse
cltre oPeratorii economici:

Ei

Asocia{ii/
administratorii
Morozov Maria

IDNO

no m i c

-DM-Inter-Eeryqq-

Denumire

de zilell

au depus oferta 1 ofertan{ii:
august 2022,ora09:00),
-prai*1t

11

SA

1.

*mdrul

deschidere a

Publiciiriil

003600005263

DUAE prezentate
documentele de calificare qi aferente

D.*tt*.

d'e

qreiatorului economic

L SA lv4-lnter-Farma

doqmlnl

Documentele ce constituie oferta

Propuuerea tehnicd
Niu este caz

ofertd (duPd ca4

Garanlia

Se

Documente de calificare
ezentat, nu

va consmna Prin:

Cerere de ParticiPare

il. "" d.'t,.g' srrarg 3f!Ir!Prrn9e rr
oe-cta'--alieprnino"glgqUgg3ililg

C.n' l'".f

Extrasul din

f O. St'at at Persoanelor

juridice

4".11fl-rf rie atribuire a contului bancar
nationala comnetenta in

I

emis de autorltate

de inregistrate in

domeniu(,

D --i^+,,,1ur .lo
u!
nEElJLl
\,4 -,i incm,'n t

ftC t.L""dd.

i

securitate a produsulur chimtc

limba englezd sau rusd

inclusiv si traducerea in

limba de stat

caliJicare))

. Inlorm
l.Informa{iaprivindcorespundereaofertelorcucerin(elesolicitate:
Pre(ul
ofertei

Denumirea

operatorului

Denumirea lotului
St

TVA)*

C)orespunderea

Corespuudere4
cu specifica(iil9

de

cu cerin(ele de

calificare

tehnlice

+

+

misrlrd

3129,62

tit

M-tNTERFARMA

inalt a disPozitivelor medicale
(instrumente
chirurgicale)(ambala.i S 5 kg )
" in cazul rtrili-it'ii licitaliei eleclrontce

OrJor*o1
'in'canil
c

\r(lr 4

economic

Cantitate
qi unitate

se

"Corespunderea cu cerinlele de calilicare
in cazul necorespunderii)
rii ;i pt:in

"-"

1300

;

i

" C or

es

pundere a

cLt

L

prtn:
speciJicalii Le tehnice" , se ra consemna

"+

8.

Pentru elucidarea unor neclarit[(i sau confirmarea unor date privind cclrespunderea ofertei cu
cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormall de scdzut) sa solicitat:

Data

Operatorul economic

Rezmatul rispunsului
opel'atorului ecornomic

Informa{ia solicitati

solicitIriii

9.

Ofertan{ii respingi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic

Motivul respingerii/,ilescalificdrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot

I

11. Criteriul de atribuire aplicat:
PreJul cel mai scAzut u
in)azul in care in cadruL procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii
apLicate ;i denumirea loturiLor aferente)
12. Informafia privind factorii de evaluare aplica(i:
(Se va contplela pentru

de atribuire, se vor indica toate criteriiLe de atribuire

calltateloturile care aufost atribuite in baza criteriilor cel mai bun raport calitate-pre1 sau cel mai brtn raporl

Valoarea din oferti
Denumirea operatorului economic 1

Factorii de evaluare
Denumire factorul

1

Punctajr:rl calculat

Total

Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:
reevaluate

Motivul reevaluirii ofertelor

Modificirile operate
14. in urma examiniri, evaluirii gi compar[rii ofertelor

depuse

in cadrul ;rrocedurii de atribuire

s-a

decis:

ru
u
blic6/acordului-cad
cle achitzllle
Atri bu
bu.rrea contractulut de
Pre{ul unitar
Cantitate gi
Denumirea
Denumirea lotului
(fIrd TVA)
unitate de
operatorului
mlsurd
economic
2,4074
1300 L
Sterilizarea/dezinfectarea de SA M-Intergrad inalt a dispozitivelor Farma

Pre{ul total

Pre{ul total

(fIrI TVA)

(inclusi't'

3129,62

3380,00

TVA)

(instrumente
medicale
chirurqicale)(ambalai S 5 kg )

Anularea Drocedurii de achizi{ie public6:
lit
in temeiuiart. 71 alin.
Argumentare:
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii:
Modalitatea de transmitere
Data transmiterii
Denum i rea operatorului economic
e-mail
RSiAP,
SIA
Nr.01-1321 din 06.09'2022
SA M-Inter-Farma

se realizeaza ln
(lnformarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii
publice)
privindachiziliile
2015
iulie
l3l
din3
Legii
nr.
al
conformitateiupreyederile art,3l

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

Z 6 zileincazul hansmiterii comunicdrii
electronice si/sau fax

I

prin mijloace

n

contractului este mat
aft.2 alin. (3) al Legii
privind
achizitiile publice
nr. l3l din 3 iulie 2015
este
carul in care vatoarea estimatd a contractului
a

comunicdrii prin

ttl. l" .-"1 t.t."^",iterii

mi-jloace electronice qi/sau fax n

ffirii

i_-n

egal6 sau maimare decAt pragurilt

l1

comunicarii prin mijloac,e

I

electronice gi/sau fax
netransnriterii comuniciirii prin
a t6 til" in "atul
"-t6
rniiloace electronice qi/sau tax

lltu-ut'lt.laart'2
privind

aiin. (3) al Legii nr' 131 din 3 iulie 2015
publice
achiziliile
*lrrrzrYrarv

I

,ie

)0)

5

prit,ind uchizi|iile publice,

uprevederileTITLLILUIIVCaptolulI(Catcular,zaT,ermenuluLi)aI
Codtltti CiviL al Republicii Nloldova)

17. Contractul de achizifie/acordu[-cadru incheiat:
Valoarea r:ontractului

Intreprinder

Termen

eai

Denumire
a

operatorul
ui
econom ic

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixtiasociere

NunrIrul
gi clata

contractului/

cle

valabilitate
al
Cod CPV

firI

acord ului-cadru

contractului/

inclusiv

acorduluicadru

TVA

TVA

3129,62

3380,00

Cu caPital

strlin
Cu capital
autohton

SA M-

Inter-

Nr.226

07.09.2022

24300000-7

31.12.2022

Farma

(achizifii verzi)
r8. rnforma{ia privind achizi{ii pubrice durabile
care la proceclura de achizilie publicit orJorr.opiii|rt-rr,,)rt,

i,

a"rabilitate

(rubrica crat'i se compreteazd doar in cazut in
lot"loturi
s-a tncheiat contract/contracte pentru

;i

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

(DA/NU)

Valoareadeachizi{iecuTVAdincontract/contractealotuIui/|oturi|orpentru
care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):

(indicali suma cu T[/A)

criterii
CodulCPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate
d

de

urabilitate:

Criteriu|deatribuirepentruIotul/loturiIepentrucareaufostap|icatecriteriide
du rabil itate:

Prin prezenta dare cle seamd, grupul de luc

Prelul cel mai scdzut E
Costul cel mai scdzut a
Cel mai bun raPort calitate-Prel E
Cel mai bttn raport caLitate-cost ct

contractului/contractelor inclicute afost respectat
publice )' p
131 ctin 3 iulie 2015 privind achiziliile
. , .?
examinate qi solulionate'
aufost
aceastea
monitotizare,
cle
rapoartelor
recep(ioncirii

pentru tncheierea
alin' (3) al Legii nr'
contestafiilor Ei/sau

prin prezenta dare cle seamd, grupul cle lucru pentru achizilii con/irmii corectit,atlinea cleffisurdrii
deacltizi|ie,Japtpentrucarepoartdrdspundereconformprevederilorlegaleinvigoare.

Conduc[torul grupului de lucru pentru achizi{ii:

/ i,L / y'rr/e&,L"
(I,{ume, Prenume)

procedurii

DARE DE SEAMA
de anulare а procedurii de atribuire

Nr.44 diп06.09.2022

1.

Date сч privire la autoritatea сопtrасtапtй:

Dепumirеа autoritй{ii contractante
Localitate

Inspectoratul Gепеrаl al Politiei al
muп. Chiýinбu
10136010000495
mun. Сhiýiпёu, str. Tiraspol 1ll1
022-868262

IDNo

Adresa
Numйr de telefon
E-mail oficial
Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе,

з:цgц)

2.

nlef";

:eL@igp.eov.md
www.politia.md
Mariana Ciobanu, 022868262,
mariana. cio Ьапu(Е igp. gov. md

Date cu privire la рrосеdurа de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Рrосеdurа de achizi{ie rереtаtй (dupd caz)

Tipul obiectului contractului de

асоrdului-саdrч
Obiectul achizi{iei

Cod СРV
рrосеdurа de аtriьuirе (se
р

МД

о r tа l

ul u

i guv

е

r паm е п t а

l

Licitatie deschisй

Nr

achizi{ie/

ocds-b3wdp 1 -MD- 1 6605675

Luсrйri

17

864

Luсrйri de reparalie la Sectorul de polilie пr.5 al IP
Вйlli (Repetat)
45200000-9
vct

iпdiса diп caclrul

уузуt,!!t

сl

п t,l t: r,

gll

l,.

r!,!

tl )

Nr: ocds-b3wdpl -MD- l 6605675 17864

Link-ul: lrttps:/lmterrcler-.gor,,.mcl/terlclgг.s/Qcc]s*
b.iwdpl-МD-1фO
qрпtrасt-цqtiсе

Platforma de achizi{ii publice utilizatй

Data publicёrii:
achizitii.md

Рrосеdurа а fost iпсlчsй in planul de achizi{ii
publice а autoriti{ii contractante

Da
Link-ul сйtrе plarrul de aclrizilii publice publicat:
https ://ро lit ia. md/site s/de fau ltlfi les/mo fi саrеа пг, 3
_азlапului pentru_achizit i i_publice_al*i gрзеrrtr

Дццп{ de inten{ie publicat iп ВАР (duрd caz)
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
@црd caz)
Sursa de fiпап{аrе
Yаlоаrеа estimatй Qei, fdrd Т't/Д)

3. Сlаrifiсйri privind

1

5.08.2022

u_anu1_2022_0.pdf
Nu se aplicй
Nu se арliсй

Buget de stat
227 78з,зз

documenta{ia de atribuire сопfоrm informa{iei din SIA RSдР:

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr
Ехрuпеrеа suссiпtй а solicitirii de clarificare

25,08.2022
posibil devizele de cheltuieli surrt invechite. putini

bani. AtaEali чй rugаm actul de verificare

devizului.

а

Ехрuпеrеа succintй а r5spunsului

Vаlоаrеа estimativй а рrосеdurii а fost stabilitir
potrivit оfеrtеlоr prezentate la рrосеduга апtеriоаrй,
ata;at sunt anexate documetrtele песеsаге репtгu
intocmirea оfеrtеi.
25.08.2022

Data transmiterii

Modificйri ореrаtе in documenta{ia de atribuire:

4.

nu sunt.

э. Рiпй la termenuI-Iimitй (data 30.08.2022, оrа 1б:00), au depus oferta
1 ofertanti:

Nr.
1_

6,

Dепumirеа operatorului есопоmiс

IDNo

"Sapsanix - Grup" S.R.L.

1013602001606

Asocia{ii/
administratorii
veaceslav Nечzогоч

I_nformafii privind ofertele depuse
9i documentele de calificare qi аfеrепtе
de сitrе operatorii economici:

Documentalia de deviz

DUдЕ prezentate

Denumirea ореrаtоruIчi economic
Dепumirе document
"Sapsanix - Gruр" S.R.L.
Documentele се constituie oferta
уа сопs,пlпа рriп: prezeпlctl, пе,

DUAE
Сеrеrе de раrtiсiраrе (Апеха пг.7)
Declaralie privind valabilitatea ofertei (Апеха rlг S)
tru ofefta 1%

Documente de calificare
пtаl, перrеzепlа1,
execlttare а luсrёгilоr(Апеха пr. l0)

Gгаfiс de
Dесlаrаtiе ргiчiпd ехрегiеп(а sirnilarё (Апеха пг.
Declaratie privind lista principatelо
activitate (Апеха пг. l3
Dесlага!iе ргiчi nd dоtйгi le speci

fi

пu.

core

1}

се, uti laj ul 9 i ecrl i ца,rlе,rtLл-,"сеsа
ге а contractLrlui (Апеха пг. l4

DесIаrа{iе privind peгsonaILtl de specialitate
ргорus репtгu

irnplementqrea contractului (Апеха пг. l5)
Aviz pentrr.r раrtiсiраге la licitaliiIe
constгuctiilo!, 9i iпstаlа(iilог (Апеха пг.

pr-rbffi

7,

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

Dепчmirеа lotului

Denumirea
ореrаtоrчlчi
economic

Lucrёri de reparalie la
Sectorul de poli}ie пr.5 al IP
Bйlli (Rереtаф

'oSapsanix -

Grup" S.R.L.

Рrе{чl ofertei
(ffrё ТVА)*

Соrеsрuпdеrеа
сч сеriп{еlе de
calificare

2| 1 5б5,90

comentarii: Evaluarea tehnicё а fost efectuatй de сйtrе seclia construclii
а Direc}iei logisticё, raportul nr. 3419-8090 din 02.О9.2О22.

8.

Corespunderea
cu specifica{iile
tehnice
+

qi dezvoltarea infrastructurii

Репtru elucidarea uпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofeftei
cu cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de
scйzut) s-a solicitat: nu sunt.

9.

Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Dепumirеа
operatorului economic
"Sapsanix - Grup" S.R.L.

Motivul respingerii/descalifi
Itt temeiul аrt. 69 alin (6) lit. а)

alltlllle

-

сf,

rii

al Legii lзl12015 pгivirlct аЫ,оrt,iЬ llLlйс.

у

documentele de calificare prezentate t-tt-t sltnt setlltlate еIесtгопiс itl
сопfогmitаtе ctt ргечеdегilе pct.15 din AItun{Ltl de
рагtiсiраге 9i агt.33, а|iп. (I4)
lit, i) al Legii пг.l3ll20l5 ргiчiпd achiziliiIe publice.

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor: pentru fiecare lot.
11.

Criteriul de atribuire aplicat: prelul cel mai

scёzut.

12.Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i: nu se арliсй.
13. RеечаIuаrеа
14.

ofertelor: nu se арliсй.

iп

urmа ехаmiпйri, evaluйrii gi comparйrii ofertelor depuse
аtriЬuirе s-a decis:

in саdrul procedurii

de

Anularea procedurii de achizilie publicё:

iп temeiul art.7| alin. (1) lit. d) din Legea пr.131/2015 privind achizdiile publice.

Аrgumепtаrе: Documentele de calificare prezentate de сйtrе participantul procedurii nu sunt
(l4)
lit. i) al Legii пr.lз1D0|5 privind achiziliile "Instrumentele Ei dispozitivele d'e receplie electronicй а
ofertelor, а cererilor de participare, precum qi а planurilor qi а proiectelor pentru concursu.i de solulii,
trebuio sd gжапtеzе, prin mijloace tehnice si proceduri adecvate, cel pulin сй
ре ofertele electronice
semnate electronic in conformitate cu prevederile pct.15 din Anun{ul de partlcipur. qi аrt.ЗЗ, alin.

este aplicatё sеmпйturа еlесtrопiсй".

Astfel, autoritatea contractantё anuleazй рrосеdurа de atribuire а contractului de achizilii publice
din motiv сё au fost depuse numai oferte саrе sunt neadecvate, inacceptabile sau neconforme.
Info
пtоrmаrеа operatorilor
ilor economici dеsрце deciziile grupului de lucru pentru achizitii:

Dепчmirеа operatorului
economic
"Sapsanix - Grup" S.R.L.

Data transmiterii

Modalitatea de transmitere

06.09.2022

SIA RSAP, c-trlail

рriп prezeпta dare de sеаmd, grapul de lucru cleclard сd tеrmепul cle a;teptare репtrч

tпcheierea
coпtractului/coпtractelor indicate а fost respectat (ехсерfiпсl cazurile prevdzute'cli art, з2 аtiп. (З) al Legii
пr. 131 diп 3 iulie 2015 privind achiziyiile publice )l РrеСUm ;i сd tп cazul clepuпerii contestoliitor
;i/saa
recgpliondrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе qi sоluliопале,

Рriп prezeпto dare de sеаmd, grapul de lucra репtru achizi|ii сопlirmd corectitucliпea ctesfdsurdrii proceclurii
de achili|ie,fapt репtru care poartd rdspuпdere сопfоrm prevederilor legale tп vigoare.

Prqedintele grupului de lucru:
Alexandru

GANACIUC

DARE DE SEAMĂ
de anulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţii publice
privind achiziţionarea materialelor de construcţie
Nr. 155/22 din 08.09.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Agenția Servicii Publice (ASP)
mun. Chișinău
1002600024700
mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
022 504021
022 212259
asp@asp.gov.md
www.asp.gov.md
ala.musteata@asp.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate
Procedura de achiziție repetată (după caz)
Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru
Obiectul achiziției
Cod CPV
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)
Platforma de achiziții publice utilizată

Cererea ofertelor de preţuri
Bunuri
Materiale de construcţie
44110000-4
-

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1661837012904
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocdsb3wdp1-MD-1661837012904?tab=contractnotice
Data publicării: 30.08.2022
www.achizitii.md

Da
Procedura a fost inclusă în planul de
Link:
achiziţii publice a autorităţii contractante
http://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii
-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
Anunț de intenție publicat în BAP (după Data: caz)
Link-ul: Tehnici și instrumente specifice de Licitaţie electronică
atribuire
(după caz)
Sursa de finanțare
Surse proprii
Valoarea estimată (lei, fără TVA)
67 315,00
1

3. Clarificări privind documentația de atribuire:
Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de
clarificare

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

01.09.2022, ora 13:15
Buna ziua, cu privire la loturile Loturile 4-6-10,
dorim sa aflam dacă materiale de construcție
solicitate de Dvs va respecta ART 72 din legea
achizițiilor publice și anume punctele a) și c). și
anume conform HG Nr. 913 din 25-07-2016
privind aprobarea Reglementării tehnice cu
privire
la
cerințele
minime
pentru
comercializarea produselor pentru construcții,
HG 914 din 2020 pentru aprobarea
Regulamentului privind limitarea emisiilor de
compuși organici volatili cauzate de utilizarea de
solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în
produsele de refinisare a autovehiculelor, LEGE
Nr. 277 din 29-11-2018 privind substanțele
chimice, produsele cerute in oferta și anume
vopsele exterior interior, pe apa sau alchidice
etc. trebuie să respecte anumite cerințe legale
precum limita COV, ambalare și etichetare,
restricționarea unor substanțe precum plumb,
cadmium și crom. Autoritatea contractanta va
ține cont de toate actele normative?. Vă
mulțumesc.
Procedura de achiziție a fost anulată.
01.09.2022, ora 13:31
Buna ziua, Lot 10 este indicat marca concreta si
anume PF 115 doar de un anumit tip de ambalaj
2,7 kg care automat presupune procurarea
vopselei produse a producătorului autohton, ceea
ce contravine Legii 131 privind Achiziții
Publice, întocmirea caietului de sarcini a fost
efectuată cu încălcarea prevederilor legislației
din domeniul achizițiilor publice, or art. 37 alin.
(6) din Legea nr.131/2015 interzice autorității
contractante de a face referinţă la o anumită
marcă comercială sau la un anumit agent
economic, la un brevet, o schiţă sau un tip de
bunuri, nu vor indica o origine concretă, un
producător sau un operator economic concret, la
caz „email PF-115”, astăzi in urma discuției
telefonice cu persoana responsabilă de la ASP ni
s-a sugerat &quot;sa ne căutam de treaba&quot;.
Suplimentar dorim sa faceți cunoștință cu un caz
similar pe site-ul oficial al ANSC:
https://elo.ansc.md/DownloadDocs/DownloadFil
eServlet?id=62107 . Solicitam respectuos
modificarea caietului de sarcini. Vă mulțumim.
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Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii

Procedura de achiziție a fost anulată.
-

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost.
5. Până la termenul-limită (data 09.09.2022, ora 12:00), nu a fost depusă nici o ofertă.
Nr.
1

Denumirea operatorului
economic
-

IDNO

Asociații/administratorii

-

-

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

Denumirea
operatorului
economic

Documentele ce constituie oferta
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnică
Nu a fost depusă
nici o ofertă.
Propunerea financiară
DUAE
Garanția pentru ofertă (după caz)
Documentele de calificare
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în Nu a fost depusă
situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii
nici o ofertă.
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
Intenția de participare în cadrul procedurii de achiziție - cerere de
participare completată conform Anexei nr. 7 la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 - copia
în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură
olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat
prin semnătura electronică a operatorului economic
Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 90 de zile - Declaraţie
privind valabilitatea ofertei, completată conform Anexei nr. 8 la
Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.
115 din 15.09.2021 - copia în format electronic de pe documentul pe suport
de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau
documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic
*Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova - copia Extrasului din
Registrul de stat al persoanelor juridice în format electronic de pe
documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea
semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura
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electronică a operatorului economic
Datele din Registrul informației criminalistice și criminologice al
Republicii Moldova - copia cazierului judiciar al persoanei juridice în
format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură
olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat
prin semnătura electronică a operatorului economic
Informația privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi
contribuţiilor de asigurări sociale - copia certificatului SFS privind lipsa
sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional în format electronic
de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea
semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura
electronică a operatorului economic

*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.

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: nu se aplică.
Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului economic

Prețul
ofertei
(fără TVA)*

-

-

-

Cantita
te și
unitate de
măsură
-

Corespun
derea cu
cerințele de
calificare
-

Corespun
derea cu
specificați
ile tehnice
-

* 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.
9. Ofertanții respinși/descalificați: nu se aplică.
Denumirea operatorului
economic
-

Motivul respingerii/descalificării
-

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot □
Pentru un singur lot □
Pentru mai multe loturi ✓
Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: ________________________
11. Criteriul de atribuire aplicat:
Preţul cel mai scăzut ✓
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preţ
Cel mai bun raport calitate-cost □
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică.
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13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică.
14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de
atribuire s-a decis:
Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: nu se aplică.
Denumirea lotului
-

Denumirea
operatorului
economic
-

Cantitate și Prețul unitar Prețul total
unitate de
(fără TVA),
(fără
măsură
lei
TVA), lei
-

Prețul total
(inclusiv
TVA), lei
-

Anularea procedurii de achiziție publică: În temeiul prevederilor art. 71 alin. (1) lit. g) din
Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, se anulează procedura de atribuire a contractului
de achiziţii publice privind achiziţionarea materialelor de construcţie.
Argumentare: Există abateri de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de
atribuire, și anume, cerințele tehnice ale unor bunuri care urmează a fi achiziționate au fost
stabilite contrar regulilor privind descrierea bunurilor, reglementate de prevederile art. 37 din
Legea prenotată, fapt care ar putea constitui un obstacol de natură să restrângă concurența între
operatorii economici, potențiali participanți. Documentația de atribuire urmează a fi revizuită
integral pentru elaborarea ulterioară a acesteia în mod corect, cu luarea în considerare a efectuării
unui studiu de piață, precum și a unui studiu al actelor normative în domeniu.
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:
nu se aplică.
Denumirea operatorului economic
-

Data transmiterii
-

Modalitatea de transmitere
-

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: nu se aplică.
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  11 zile în cazul transmiterii comunicării
este egală sau mai mare decât pragurile prin mijloace electronice și/sau fax □
prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din  16 zile
în cazul netransmiterii
3 iulie 2015 privind achizițiile publice
comunicării prin mijloace electronice și/sau
fax □
17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: nu se aplică.

Denumirea
operatorului
economic

-

Întreprinderea:
Cu capital
Numărul
autohton/
și data
Cu capital
contractului/
mixt/asociere/
acorduluiCu capital
cadru
străin

-

-

-

Valoarea
contractului
Cod
CPV

-

fără
TVA

-

inclusiv
TVA

-

Termen de valabilitate
al
contractului/acorduluicadru
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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): nu se aplică.
Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice
durabile (achiziții verzi)?
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care
au fost aplicate criterii de durabilitate:

(DA/NU) ___________
__________________
(indicați suma cu TVA)
Preţul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preţ □
Cel mai bun raport calitate-cost □

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

Președintele Grupului de lucru
pentru achiziții publice

Gheorghe POJOGA
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DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice X
de încheiere a acordului-cadru
□
de anulare a procedurii de atribuire
□
Nr. 1__din 07 septembrie 2022 .
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Primaria Sadova
Denumirea autorității contractante
s.Sadova
Localitate
1007601007457
IDNO
MD-4436,r-ul Calarasi,s.Sadova
Adresa
02447523; 024475238; 060181897
Număr de telefon
024475238
Număr de fax
sadova.primaria@gmail.com
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, Anghel Tudor;069951999
e-mail)
Aghenie Aurelia, 060181897
2. Date cu privire la procedura de atribuire:

X Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă
□Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)
Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ Bunuri X Servicii □ Lucrări □
acordului-cadru
Obiectul achiziției
Beton gata de turnat cu livrare la locul
destinatiei in s. Sadova,r.Calarasi
44114100-3
Cod CPV
Expunerea
motivului/temeiului
privind Suma contractului ne permite sa aplicam procedura
alegerea procedurii de atribuire (în cazul COP
aplicării altor proceduri decât licitația
deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr: ocds-b3wdp1-MD-1660653718375
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21061717/
Data publicării:16.08.2022
X achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
Platforma de achiziții publice utilizată
□ Da X Nu
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
publice a autorității contractante
Tipul procedurii de atribuire aplicate

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)
Tehnici și instrumente specifice de atribuire
(după caz)
Sursa de finanțare
Valoarea estimată (lei, fără TVA)

Data:
Link-ul:
□Acord-cadru
□Sistem dinamic de achiziție
XLicitație electronică □Catalog electronic
XBuget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS;
□Surse externe; □Alte surse: [Indicați]
800000,00
1

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu sint

(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)

[Indicați sursa utilizată și data publicării]
[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 24.08.2022, ora 15:00), au depus oferta _3_ ofertanți:

Nr.

Denumirea operatorului economic

IDNO

1.

SRL BETON-LUX COMPANY

1014600005478

2.

S C. BETON SERVICE SRL

1005600019705

3.

SRL K1 BETON

1017600034464

Asociații/
administratorii
Genc Adem,Sirghi
Oleg,Ciobanu Petru
Onica Lilia,Caus
Aurica,Onica Vladimir
Digori Oleg,Kalay
Elena,Cecan
Alexandru,Andronic
Roman

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

Denumirea operatorului economic
SRL
S.C..BETON
SRL K1 BETON
BETON-LUX
SERVICE
COMPANY
SRL
Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
DUAE
prezentat
prezentat
prezentat
Informatii generale
prezentat
prezentat
prezentat
despre ofertant
Certificat de
prezentat
prezentat
prezentat
inregistrare a
intreprinderii sau
Extras din Registrul de
Stat
Certificat de atribuire a
prezentat
prezentat
prezentat
contului bancar activ
(current)
Denumire document
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Certificat de la
organelle
Inspectoratului Fiscal
de Stat privind
datoriile la Bugetul
Public National
Ultimul raport
financiar
Certificat de
conformitate
Garanția pentru ofertă
1% din valoarea
ofertei fara TVA

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

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

DUAE
Informatii generale
despre ofertant
Certificat de
inregistrare a
intreprinderii sau
Extras din Registrul de
Stat
Certificat de atribuire a
contului bancar activ
(current)
Certificat de la
organelle
Inspectoratului Fiscal
de Stat privind
datoriile la Bugetul
Public National
Ultimul raport
financiar
Certificat de
conformitate
Garanția pentru ofertă
1% din valoarea
ofertei fara TVA

prezentat
prezentat

prezentat
prezentat

prezentat
prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

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))
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7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea
lotului
Lot 1

Lot n

Denumirea
Prețul
operatorului
ofertei
(fără TVA)*
economic
SRL BETON-LUX 714999,0
COMPANY
SC BETON
715000,0
SERVICE SRL
SRL K1 BETON
760999,0
Operator economic 1
Operator economic n

Cantitate
și unitate
de măsură
500 metru
cub
500 metru
cub
500metri
cub

Corespunderea Corespunderea
cu cerințele de cu specificațiile
calificare
tehnice
+
+
+

+

+

+

* 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) sa solicitat:

Data
solicitării

Operatorul economic

Informația solicitată

Rezmatul răspunsului
operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic
SC BETON SERVICE SRL
SRL K1 BETON

Motivul respingerii/descalificării
Pret mare
Pret mare

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot □
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: achizitia se face pentru un singur produs
11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preţul cel mai scăzut X
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preţ □
Cel mai bun raport calitate-cost □
(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați:
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(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitatepreţ sau cel mai bun raport calitate-cost)
Factorii de evaluare
Valoarea din ofertă
Denumirea operatorului economic 1
Denumire factorul 1
Ponderea
Denumire factorul n
Ponderea
Denumirea operatorului economic n
Denumire factorul 1
Ponderea
Denumire factorul n
Ponderea

Punctajul calculat
Total

Total

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
Cantitate și
Prețul unitar
operatorului
unitate de
(fără TVA)
economic
măsură
SRL BETON- 500
metri 1429,99
LUX
cubi
COMPANY

Prețul total
(fără TVA)
714999,00

Prețul total
(inclusiv
TVA)
857998,80

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
SRL BETON-LUX SRL
S.C.BETON SERVICE SRL
SRL K1 BETON

Data transmiterii
Nr.74 din 30.08.2022
Nr.76 din 30.08.2022
Nr.75 din 30.08.2022

Modalitatea de transmitere
e-mail
e-mail
e-mail

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

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

X 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin
mijloace electronice și/sau fax □
 11 zile în cazul netransmiterii comunicării
prin mijloace electronice și/sau fax □
5

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:
Întreprinder
ea:
Cu capital
autohton/
Denumirea
Cu
capital
operatorului
mixt/asocier
economic
e/
Cu capital
străin

SRL
BETONLUX
COMPA
NY

Cu
capital
autohton

Valoarea contractului
Numărul
și data
contractului/
acordului-cadru

21

07.09.
2022

Cod CPV

4411410
0-3

fără TVA

714999,
00

inclusiv
TVA

857998,8
0

Termen
de
valabilit
ate al
contract
ului/acor
duluicadru

31.12
.2022

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

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

(DA/NU) ___________

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

__________________
(indicați suma cu TVA)

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii

6

nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau
recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate.
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:
______________________________________
(Nume, Prenume)

____________________
(Semnătura)
L.Ș.
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DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizitii
de incheiere a
de anulare a procedurii de

publice

acordului-cadru
atribuire

tr
tr

X

Nr.l din 29 august 2022

1.

Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autorititii contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Numir de telefon
Num[r de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

2,

Primdria Lozova
s.Lozova
1008601000248
s.Lozova,r-n ul Strdgeni,str.Stefan cel Mare nr.
0237 47236,02.j7 47238
0237 46238
s e cr etar

i atlo zo

v

2

7

(Egmai l. co m

Botnaru Liliott

Date cu privire Ia procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate

X

Cererea ofertelor de prefuri
oAltele: flndicatil
Nr:
Bunuri X Servicii o Lucrdri o

rlicitatie

deschisi

Procedura de achizitie repetati (dupd caz)
Tipul obiectului contractului de achizi(ie/
acordului-cadru
Obiectul achizitiei
Pele(i din rumeguq din lemn tore
Cod CPV
09111400-4
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
procedttri decdt licitalia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr:21061624
portalului guvernamental wu,u,. mlender. gov. md)
Link-ul: ocds-b.l wdp I -MD- 1 660 5 67 74 04 08
Data public[rii:l5 august 2022
Xachizitii.md; n e-licitatie.md; o yptender.md
Platforma de achizifii publice utilizati
r Da XNu
Procedura a fost inclusi in planul de achizi{ii
l,ink-ul c6tre planul de achizilii publice publicat:
publice a autoriti{ii contractante
Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd caz)
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
@upd caz)

Sursa de finantare
Valoarea estimati (ei, fdrd TVA)

3.

Data:

Link-ul:
nAcord-cadru rsistem dinamic de achizilie X Licitalie
electronic6 nCataloc electronic
XBuget de stat; rBuget CNAM; rBuget CNAS; rSurse
externe; nAlte_ swse: [IndicaliJ
500000,00

Clarificlri privind documenta(ia de atribuire:
(Se va completa tn cazul fn care au fost solicitate clarificdri)

Data

solicitirii clarificlrilor

Denumirea operatorului economic
ExDunerea succinti a solicitirii de clarificare
ExDunerea succinti a rlsnunsului
Data transmiterii

4,

Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa tn cazul

in care aufost operate modificdri)

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

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

5. Pflni la termenul-limiti
Nr.

[Indicali sttrsa utilizatd

Si data

publicdriiJ

[Indicali numdruil de zileJ

(data 29 august 2022, ora 16:30),nu au fost depuse nici o ofertl.

Denumirea operatorului economic

IDNO

Asocia{ii/
administratorii

1.

6. Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare

$i aferente

DUAE prezentate de

citre operatorii economici:
Denumire document

Operator

Denumirea operatorului economic
Operator economic

Operator economic

^)
2
economic I
Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentot, nu corespunde)

Operator economic
n

Propunerea tehnici
Propunerea financiari

DUAE
Garanfia pentru ofertE

dupd caz)
Se va consmna

Document

Documente de calificare
prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

1

Document n

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

7.

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

Denumirea
Iotului

Denumirea
operatorului
economic

Lot I

Operator economic I
Operator economic n

Lot n

Operator economic I
Operator economic n

Pre{ul ofertei
(fEra TVA)+

Cantitate qi
unitate de

Corespunderea
cu cerin{ele de

misuri

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile
tehnice

*

in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Idormafia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificore" Si "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se va consemna prin: ,, * " tn cazul corespunderii Si prin ,,-" tn cazul necorespunderii)
2

8.

Pentru elucidarea unor neclaritlfi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerin{ele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea prelului anormal de sclzut)
sa solicitat:

Data

Operatorul economic

Informafia solicitatl

solicitlrii

9.

Rezmatul rlspunsului operatorului
economic

Ofertan{ii respinqildescalifica{i:
Denumirea operatorului economic

Motivul respin geriildescalifi

cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot o
Pentru mai multe loturi cumulate o
Pentru toate loturile o
Alte limitdri privind numErul de loturi care pot

fi atribuite aceluiagi ofertant: [IndicayiJ

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

Pre{ul cel mai scezut tr
Costul cel mai sclzut a
Cel mai bun raport calitate-pret o
Cel mai bun raport calitate-cost o

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:
(Se va completa pentru loturile core aufost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitateprel sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare

Valoarea din ofertl
Demrmirea operatorului economic I

Denumire factorul I
Denumire factorul n

Ponderea

Ponderea
Denumirea operatorului economic n
Denumire factorul I
Ponderea

Denumire factorul n

Punctajul calculat
Total

Total

Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:
(Se va completa

in cazul tn care ofertele aufost reevaluote repetat)

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificlrile operate
14.

in urma examinlri, evaluirii

qi

comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire

s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:
J

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

Cantitate qi
unitate de

economic

mIsurI

Pre{ul unitar

(ftrI TVA)

Pre{ul total

(fErI TVA)

Pre(ul total
(inclusiv TVA)

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art. 7 I alin.

flft &/

Argumentare:
15' rnformarea operatorilor economici despre deciziile
grupului de lucru pentru achizifii:
Denumirea operatorului
Data transmiterii
Modalitatea de transmitere
economic
[se specificd SIA
po$td, etcJ

RS@

(Informarea operatorilor economici implicali
tn proceduro de atribuire despre deciziile grupului
de
lyllyrtnou achizilii se realizeozd tn ionformitite cuprevederile
art. 3l ai Legri nr. l3l din 3 iutie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

esti.ffi

In cazul in care valoarea
TT ,i:e dec6t pragurile previzute la art. 2 alin. (3)
al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achizi{iile
publice

J6zileincazultra@
I
netrur@
I

mijloace electronice qi/sau fax
tr l1 zile in cazul
mijloace electronice si/sau fax

cazul in care valoarea estimat[ aiorrtractutui este
egald sau mai mare decdt pragurile prev6zute la art.2

! ll

zilein

mijloace electronice 9i/sau fax o

ahL €) alLegii nr. 13l din 3 iulie )015 privind
iziliile publice

n 16zile incarutnet@
mijloace electronice gi/sau fax a

(selectasi termenul d1 asteytare respectat. Calcularea
termenelor prevdzute de Legea nr. l3l din 3
iulie 2015 privind achiziliite publici, inclusiv a termenelor
de osteptore, se efectueazd in conformitate
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenuiui)
al Codului Civil al ilepurblicii
Moldova).
17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului
economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asociere/
Cu capital

strlin

Valoarea
contractului

Numirul
qi data

contractului/
acorduluicadru

Cod

CPV

Iara
TVA

Termen de valabilitate
al
contractului/acorduluicadru

18' Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii vcrzi) (rubrica
clatd se completeazd doar in
cazul in care la procedura-de achizilie publicd aufost aplicate criterii
de durabilitate si s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care oriTott iplicate criterii
de durabilitate):

4

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

(DA/NU)

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

(indicali suma cu TVA)

codul cPY al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:

criteriul

de

atribuire pentru lotulfloturile pentru care au fost

aplicate criterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut a
Costul cel mai scdzut a
Cel mai bun raport calitate-prel a
Cel mai bun raport calitate-cost a

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru tncheierea
contractului/controctelor indicate a fost respectat (exceptilnd cazurile prevdzute di art. 3) olin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi\iile publice )t precum qi cd ti cazul depunerii contestaliilor Ei/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizore, aceastea aufost examinate

Ei

solulionite.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucra pentru ochizilii conJirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de achixilie,fapt pentru core poartd rdspundere conform prevede:rilor legale tn vigoare,

Conducitorul gmpului de lucru pentru achizi{ii:
(Nume, Prenume)
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