




DAREA DE SEAMĂ  
de atribuire a contractului de achiziții publice   х 
de încheiere a acordului-cadru                             □ 
de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

 
Nr. 06\2022  Din  30.08.2022 .    

 
Date cu privire la autoritatea contractantă: 

 
Denumirea autorității contractante Primaria s. Etulia 
Localitate s. Etulia r-ul Vulcanesti UTA Gagauzia 
IDNO 1007601004342 
Adresa str Lenin167 s. Etulia r-ul Vulcanesti UTA 

Gagauzia 
Număr de telefon +37329376236  +37329376238 
Număr de fax +37329376236   
E-mail etulia.primaria@mail.ru 
Adresa de internet www.etulia.md 
Persoana de contact Cuidjuclu Serghei 067100692 

 
Date cu privire la procedura de atribuire: 

 
Tipul procedurii de atribuire aplicate COP 
Tipul obiectului contractului de 
achiziție/acordului-cadru 

Bunuri x  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul de achiziție Produse alimentare pentru grădiniță Voskhod s. 
Etulia UTA Găgăuzia pentru a doua jumătate a 
anului 2022 

Cod CPV 15800000-6 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerii 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă sau cererea 
ofertelor de prețuri) 

Prin decizia grupului de lucru al primariei s. 
Etulia № 06.02-2022 din 23.08.2022 

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

 Nr:   
21060858 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1659085167266 

Data și ora deschiderii ofertelor Data: 22.12.2021 Ora:112.00 
Anunț de intenție publicat în BAP 
 

Nu x    
 

Da □    
Data: 
Link-ul: 

Anunț de participare publicat în BAP/ 
Invitația de participare transmisă 

Nr: 21060858 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1659085167266 
Data publicării/ 
transmiterii:  

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  Nu□  acord-cadru□ sistem dinamic de 
achiziție□ licitație electronică□ catalog 
electronicx 

Sursa de finanțare Buget de stat x 
Buget CNAM □ 
Buget CNAS □ 
Surse externe □ 
Alte surse: [indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 170 101,13 
 











Produse alimentare pentru 
grădiniță Voskhod s. Etulia 
UTA Găgăuzia pentru a doua 
jumătate a anului 2022 

SRL Slavena Lux 3 lot  76317.73  91359.22 

Produse alimentare pentru 
grădiniță Voskhod s. Etulia 
UTA Găgăuzia pentru a doua 
jumătate a anului 2022 

SRL Baguette 2 lot  52794.14 59130.92 

Produse alimentare pentru 
grădiniță Voskhod s. Etulia 
UTA Găgăuzia pentru a doua 
jumătate a anului 2022 

SA Fabrica de unt din 
Floresti 

1 lot  66269.89 72507.23 

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

  [se specifică SIA RSAP, e-mail, fax, 
poștă, etc] 

 
Notă* Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile 
grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice. 
 

Grupul de lucru a respectat termenul de așteptare pentru încheierea contractului de: 
 

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

x 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace 
electronice și/sau fax 

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

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

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

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

 
 
Notă* Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a termenelor 
de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea 
Termenului) al Codului Civil, și implicit, art. 261 (1), 264 (4) și 265. 
 

Contractele de achiziţie încheiate: 
 

Nr. 
d/o 

Denumirea 
operatorului  

economic,  (IDNO) 

Numă
rul 

contra
ctului 

Data 
contractului 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen
ul de 

valabilit
ate a 

contrac
tului 

fără TVA cu TVA 

1 SRL Iugintertrans 57 30.08.2022 15800000-6 10356.50 11186.40 31.12.2022 

2 SRL Slavena Lux 58 30.08.2022 15800000-6 76317.73 91359.22 31.12.2022 

3 SRL Baguette 59 30.08.2022 15800000-6 52794.14 59130.92 31.12.2022 

4 SA Fabrica de unt 
din Floresti 

60 30.08.2022 15800000-6 66269.89 72507.23 31.12.2022 

 





DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitii publice

Nr. 2 I 0591 1 6 din 22.08.2022
I. Date cu privire la autoritatea contract antd,:

Date cu privire la procedura de atribuire:

Den umirea autoritnfii contractante IMSP Asociatia Medicala fe.itoiiututioc.ona
Mun.Chisindu
10036001 s2743
Str. Vadul lui Voda.80Numlr de telefon 022t47s25s

Num[r de fax 022t47s25s
E-mail oficial amt.ciocana(@ms.md
Adresa de internet www.amt-ciocana.md
Persoana de contact (nurneJrui@
mail)

Danu Evghenia

Tipul procedurii de atribuire a Licitatie deschisd
Procedura de achizi{ie .ep.tate ad"pd ra, Nr:21059116Tipul obiectului contractutffi
acordului-cadru

Lucrdri de reparaJie capitald

Obiectul achizifiei Lucrdri de reparalie capitald:
centrul consultativ Diagnostic, mun.chigindu str. vadul
lui Voda 80.

Cod CPV 4s400000- I

Exp unerea m otivului/tem eiu@
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii-altor

eclari decdt licitatia deschisd

Licitalie deschis6

Procedura de atribuire (se ia i"ffi
portalului guvernamental www. mtender. gov. md\

Nr: 210591 I 6
Link-ul:

Data public[rii:28 .06.2022Platforma de achizi{ii publice utilizati n achizitii.md
Anunf de intenfie publicat in BAp (d"pd ,r4 Data: 17.06.2022

Link-ul: BAP. nr.47
Tehnici qi instrumente specifice O. ut.inuio Achizilie licitalie publicd

Sursa de finantare Buget local
Valoarea estimatd (lei, fdrd fVA) 3 525 609.66

3' clarificiri privind documentafia de atribuire:
(se va completa in cazul tn care au,/bst solicitate clarificdri)

D4!4 solicitirii clarificirilor 29 iunie 2022, 12:02
Denumirea operatorului economic



Expunerea succinti a solicitlrii O. ctarinrr"e Buna ziua. Rugdm sd indica{i termenul de valabilitate a
ofertei

Expunerea succintl a rispunsului uuna zrua!'l'ermenul de valabilitate a ofertelor este de 60
zile, stipulat in Documentafia Standard (anexa nr. 2, p.2g)

Data transmiterii Rdspuns (29 iun 2022, 12:11):

4' Modific[ri operate in documentafia de atribuire: Nu au avut loc.
(se va completa in cazul tn care aufost operate modfficdri)

Rezumatul modificirilor
PuUi.ut.

Termen-limitl de depunere qi O.r.t iO... u
rfertelor prelungit (dupd caz)

5' PinI la termenul-limitl (data 20.07,2022 ora-8:00), au depus oferta 2 ofertan{i:

6' Informafii privind ofertele depuse gi documentele de calificare;i aferente DUAE prezentate decltre operatorii economici:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{iil
administratorii

1 SRL Cons Art Eneineeris l 0 1 460003280s Igor Qeban2 SRL Consit Pro I 0036000040 1 5 Cicanci Ivan

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Documentele ce constituie oferta
'se va consmna prin; prezentqt, neprezentat, nu corespunde

Anexa nr,7,

Cerere de participare

Prezentat

Anexa nr.8o

Declaralie privind
valabilitatea ofertei

Prezentat Prezentat

Garan{ia pentru ofertd Prezentat

Devizul de cheltuieli Formele 3" 5.7
Anexa nr. 10

Grafic de executare a
lucrdrilor

Prezentat

Anexa nr. 12

Declaratie privind

Prezentat



experienta similard

Anexa nr. 13

Declaratie privind lista
principalelor lucrlri
executate in ultimul an
de activitate

Prezentat Prezentat

Anexa nr, 14

Declaralie privind
dot6file specifice,
uti laj utr gi,echiparnentuI
necesar pentru
indeplinirea
corespunzdtoare a
contraCtului

Prezentat Prczentat

Anexa nr. 15

Declaralie privind,
.ilrpersonalul oe

specialitate propus
pentru implementarea
contractului

Prezentat Prezentat

Anexa nr. 16

I- ista subeontractanli lor
$i partea/pArlile din
contract care sunt
indiplinite de acestia

Prezentat Prezentat

Anexa w. 17

Informatii privind
asocibrea

Prczentat Prczentat

Anexa,,nr.18

Angajament ter!
sustindtor financiar

prezentat Prezentat

Anexa nr. 19

Angajament priVind
sus{inere4,tehnicd gi
profesionald a
ofertantuluilgrupului, de
Operatori ecohomici

Prezentat Prezentat

Anexa,nr;'2A

Declarafie ter! suslindtor
tehnic

Prezentat Prezentat

Anexa nt,27

Declaralie te( suslinitor
profesional

Prezentat Prezentat

Avizui Agenliei:pentru
Supraveghere Tehnicd

prezentat Prezentat



I Dovada inrEgisftAxfi

I persoanei juridice, in
I co-nformitbte cu

prevederile legale din
{araincare ofertanful

-Certificat de atribuire a
Confului bancar

Prezentat Drooon LqL

Prezentat Prezentat

;:r--I Cerfificat de efectuare I Frezerltat

I sistemaricd aptrJii Irmpozitelor, 
I

conrribufiilor eliberat de I

,ffiectoraul 
Fiscat dr- 

/

t razclllal

Raportul financiar
pentru ultimul an de
aetivitate

-

rrezentat Prezentat

_--
Neprezentat

Extras din.c.tr.trt t Prezentat
I uancar otspr*''-r 

vs{v'f,

I disponibilitateade bani

l!r:!irr: sau cerrificate de
I lmte de credit din
I ultirnele 3 zile dupd
I deschiderea procedurii
I de aChi2itie

Certificat dsla Centrul
9_r 

in:F.t:e.in dorneniut
securitdfii ;i sdndtdlii in,muno6 

l

Certificatul de at I

for^-r^^ ,- n :esJare 
I

Prezentat

P..*"trt

Prezentat

Prezentat,.:.:"_, pr,ureslonaIl" a
dirigintelui de cn,.,rio,

:Deilaratrie piivind I Prezentat
confirmarea identitdtii I
beneficiarilor efectivi si I
neincadrarea acestora in Isitualia sondamndrii 

--- 
Ipentru participarea la I

activitdli ale unei I
orpaiizalii sau grupdri Icrlminale I

TTVZENIAI

rCertifieat IS'O 14001
Sistemul de managment
at protecti€i medirrt,,i

rrezenlat Prezentat

-__
Prezentat

Pr*r"t"t

E
Cerfificat ISO 9001
Sistemul de managqent
at ealitdtii I u cri ri t..,

Prezentat

Prezentat, CertifiCat : ISO,.4. 5OO t
S.istemul de managmlnt
al sanftStii $i securitatii



(Informa;ia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele dindocumentalia de atribuire ;i se va consen,ma prin; prez,entat, neprelentat, nu corespuncle (tn cazul cdnddocumentul afost prezentat, dar nu corespuidecerinlelor de caliJicare))

7 ' Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele solici tate:

* 
_In 

cazul utilizdrii licitaliei electrcnice se va indica prelul ofertei finale(Informaria privind "coresptmderea cu cerinyeh de carrJiciri;; si"."c*npurderea cu specificariire tehnice,, , seva consemna prin: ,,-l " in cazul corespunderii ;i prin ,,_,, in cazut necorespunderii)
8' Pentru elucidarea unor neclaritili sau confirmarea unor date privind corcspunderea ol.ertei cucerinlelerstabilite in documentalia de atribuire (inclusiv justificarea p".ru"i u"""-a de scizut) s-

Denumirea
lotului

Lucrdri de
reparafie
capitald,
Centrul
Consultativ
Diagnostic

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei

(fbra TVA)*

Cantitate qi
unitate de
mlsuri

Corespunderea
cu cerinfele de

califir'qre

Corespunderea cu
specifica{iile

tehniceSRL Cons Art
Engineerig

2 049 659,42 1 bucatd + -T-'

SRL Consit pro 2 8t3 993,20

Operatorul economic lnformafia soticitatd Rezmatul rf,spunrului op."a1o*lui
economic03,08.2022 SRL Cons Art Engineerig Prezentarea ?n temeiul art.

7 0 al Q) Legea
Achiziliilor Publice nr.13 1

03.07 ,201s,
argumentarea prefurilor
anonnal de scdzute pentru
urmdtoarele materiale de
construcfie:
1. Pozilia nr. 32 din
formularul nr. 3- (Ferestre
din mase plastic),
2. Pozi\ia nr. 50 din
fbrmularul nr. 3- (Amestec
"Penetron").
3. Pozilia nr.5 1 din
Formularul nr.3- (Spumd
de poliuretan).
4. Pozilia nr. 57 din
Fomularul nr. 3- (Vopsea
pe bazd de copolimeri
vinilici).
5. Pozilia nr.136 din
Fomularul nr. 3- (Amestec
,,Nevelir -Raoud"

Prin scrisoarea de justiiifi.u.e ,rr.
30.11 .2I-2, Operatorul economic
argument eazd. cheltuielile prezentate in
oferta la procedura, prin faptul cd
intreprinderea colaboraezd cu deferili
furnizori direcli de materiale, conform
contractelor beneficiind de conditii
favorabile in comparalie de condiliile
de pa!6, beneficiazd de reduceri
maximale la gama produselor de
construcfie la furnizorii cu care
colaboreazd.



9 poziqia;.j4a 
dt"Fomularul nr. 3_ (Cruriu

c her amo gr an i t, c al i tate a
.superioard 60*60 cm).?: Pozilia nr. 142 dinFomularul nr. 3- (pd;;ghips -carton I 2. J mmgrosimea, rezistentaridicatd sub acfiunea

focului).
{. Pozisia nr. 143 dinFomularul nr. 3- (ptd;;ghips -carton 12.5 mmgrosimea, hidro).
2 Pozigia n.. 146 dinFomularul nr. 3- (Adeziv
pentru placarea pldcilor
de gresie),
I0 pozilia nr. 196 dinFomularul nr. 3_ fU;f aeprofiluri din aluminiu gataconfec{ionate inclusivarmdturile6 accesoriile

necesare).

SRL Consir pro Motivul inge.iild*sca]ffiEi
document.lo, soi[itaE

9. Ofertanfii respinqi/descalificafi:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
PentruJiecare lot.

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut, corespunclerea cerinlelor solicitate,

12' rnformafia privind factorii de evaruare apricafi:

'::,'T;#Y::::;;XIt:#;ite care aufost atribuite tn baza *iteriitor. cel mai bun raport calitate-pretr sau cel

13. Reevaluarea ofertelor:

Factorii de eyaluare
Valoarea din ofertiDenurnirea ratorului economicl Punctajut calcutatDenumire factorul I Ponderea

Ponderea

D.numir. fuctoiJl PondereaD.nr*ir.6ffi
Ponderea

(se va compreta tn cazur in care ofertere aufost reevaruate repetat)



Moait.e.itu op..aE
U. in urma examinlri, evalui"*

decis: compardrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s_aAtri buirea contracturui de achiziti e p u b r i c d/ ac or duhri - cadru :

Anularea procedurii de achizilie publica:
in temeiu I art. 7lalin. _ lit

Argumentare:

l5' rnformarea operatoriror economini ,r^
e lucru pentru achizi{ii:

(wrm.area oPeratorilor economici itnht.;--]: .-- , 

-ru4'com

u.ntz.tllt se realizeazd ,, ""rr",)lf,t^',!!!i*li 
in Procedura de atribuire desnre,to.;,i;t- ^-..-, . 

"-.'--.--.'-..--
,,,t,,j!:^,:^"':,"".a2a tn conformint" 

"up,,u,i",it,-i)i."rT;';::;:fr:";!f#";,,,X;"*rffi,;,!:;f#f;,,tr;:

(S1lyt1li termenul de a$tuDtare rprha-j^j ,a-1 ,

";;rer;1,;;!;i::,i::;1'#i;:|;,";fi,i:::;i:;:::;#:;::,":,:i:::^!: !,n":, 13r din 3 iutie 2015

DenumiEalodiil Denumirea
operatorului

economic

Cantitate Si
unitate de
mlsuri

Pre{ul unita"-
(ftrI TVA)

Pre{ul totat
(flri TVA)

Preful total
(inclusiv TVA)Lucrdri de reparafie

capitald,, Centrul

Consultativ
Diagnostic.

SRL Conr Art
Engineerig

I bucatd 2 048 6ss.42 2 048 6s8n 2 458 390J0

Denumiruu-piltoffi
econornic Data t"ansmffi tttooalita@SRL Cons AJ

08.0s.2022SRL ConsiiFro
08.08.202,

tn cazul in care uu

il?#ii:,|',.,f ff:'.";']; ::{,iJ'? t? 2,t 2 arin (3)
;li;:; nr 13r ii,?i"ri {ioi,riT,ii"3\;L1i:

t,11 zile t"
ryji lo?ce electronice qi/sau [i'o"'tn cazul in care uut

l1f ,t Ti i:l'_$lr**ir" p,"ua^rre ra artffil ;I,ffi:l "; 
il ffi.;'ffi #Jff 'X; J?"1

l,l7 zile * .
ryii lo?ce_ etectronice qi/sa; i.;;;t,l6 zile t"
miiloace electronice qi/sau-[*'o'



Denumirea
operatorului

economic

ntreprind
erea:

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asocie

re/
Cu capital

strlin

Numirul
$i data

contractului/
acordului_cadru

Cod CPV

Valoarea conGctului

Termen de
valabilitate

al
contractulu
i/acordului-

cadru

frin TVA inclusiv
TVA

SRT CONS
ART
ENGINEERIG

Intreprinder

autohton

22.08.2022 45000000_7
2049659,42

2459390,10 30 .04,2023

ffititorizarc, i"""'i""'",fj"iT2"li,ff,"?,{,t'iil"X?;:n, contestasiiror'si/sa)

:::J,;;;',;:;;**:w:::,;,,f;I*,;:;f:::;!:,","!;,rf"?##:!;;;;yr*uritriiprocedurii

conducdtorur grupurui de rucru vas,e pociumban

Au fost aplicate criterii pentru achizifii publice durabile (achizitii (DA/NU)/Valoarea de achizifie cu TVA din contru.rr.onilil
;'HillliX',H fff ia.*.; rost apri.u t, I.it,"ii o u

(indicasi ,umiiiTru)
,4"" 

j,: 
l^a_T,y 

al r o t u I u i/t o r u ri I o r p e n t rude durab'itate: ----' 'vrqr'trr ffts'fru care au fost apricate criterii

-___- 
_:#'.'#:ffif ,j;;H.rlffi rorur/rorurileo*,"ucareaurost

Prelul cel mai scdzut a
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate_pretr.
Cel mai bun t_callple-cost.



DARE DE SEAMA

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

Nr.52 din29.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

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

Denumirea. autoiitltii contractante Primdria or. Cricova
LobalitatE Mun. Chisindu, or. Cricova
IDNO 1007601010183
Adlresa Mun. Chisindu, or. Cricova, str. Chisin[ului,90
Numii de:telefon 022/430290
Numdi dC fax 0221453238
,E-mail oficial cricovaprim ar ia@mail.ru
AdieSa de inteinet orimariacricova.md
Persoana de,, contact (nume, prenume, telefui4 ei.
mau)

Gufu Svetlana, specialist

Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de preiuri llicitatie deschisi
nAltele: flndicatil

Procedura de achizitie reoetati (duod caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri r Servicii n Lucrdri I
"Autospeciala pentru transportarea degeurilor menajere
solide"

Cod CPV,.'i 34144s10-6
Eipunerea motivuluiltemeiului privind alegerea
proceduiii , de ' atribuii:e :(ii';, Cazul aplicdrii altor
procedur:i dzcdt licitatta deschisil ,,, ',

Procedura de,atribuirei;',. (s,e 1s,:,indica .'din cadrul
portalului guyernamental www.m tender. soii.mdt
,,, llr, , :

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1656679349575
Link-ul : https: I I achizitii.m'd/ro/publicltender 121 0 593 57 /
Data publicdrii: 05.07 .2022

Platforma de:achizitii publice utilizatl r achizitii.md; n e-licitatie.md; I yptender.md
Anun{ de intenfie publicat in BAP, (dild ca4 Data:

Link-ul:
Tehnici: qi instrumente specifice de atribuire
(dupdcaz), :, . ii'r , ,',,: : :

nAcord-cadru rSistem dinamic de achizilie llicitatie
electronici rCatalog electronic

Sursa de,finan{arei ,.. " ,:, nBuget de stat; rBuget CNAM; nBuget CNAS; rsurse
externe; nAlte surse: Buget local

2080000,00

Data solicitirii clarificirilor



4. Pini la termenul-limiti (data 21.07.2022, ora Q!QQ), au depus oferta ! ofertanfi:

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

3.

.N' ,Ddnumiiea,..opetato rului,.eConomic', IDNCI

1. Eximotor SA 1002600034712 Socolova Natalia
2. Ravitan SRL 1004601000033 Sershei Petrov
3. East Test SRL 1003600028532 Mararita Mihai
4. Ecmasasro SRL

Denumiie document
Denumirea operatorului economic

o
L

Xrrl

tl
(n

F]

o
o
0)F
q

rtl

L
o0
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Certificate de efectuare
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iden1i, 16[ii benefgciarilor efbctivi
gi neincadrarea acestora in
situa{ia condamnirii pentnr
participarea la activitali ale
unei organizalii sau gruptui
criminale, pentru corup1ie,
frauda SilSau sphlare de bani ',:,

,Piezentarea infonna{iei, piivind
capacitatea tehnic6 qi
experienfa specificI o

Nq)
H

q:)
N(.)

(.)
N
G)L

q)
N ..o-!
C)

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire qi se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul
cAnd documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare)

6. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oferteifinale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se va consemna prin: ,,1" in cazul corespunderii ;i prin ,, -" fh cazul necorespunderii)

7, Pentru elucidarea unor neclaritnli sau confirmarea unor date privind corespunderea ofefiei
cu cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de
scizut) s-a solicitat:

Denumirea
opeiatorului
,,, 

, eCono.mic,,

Preful ofertei
(fEreTVA)* Cahtitate

, qi unitate
de misuri

,l' ,, ,, ,,.,"
Corespunderea,
cu cerinlele de

,,,.', 
calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Autospeciala
pentru
transportarea
deqeurilor menajere
solide

Eximotor SA 1741600,00 1 bucatd +

Ravitan SRL 2060000,00 I bucatd T T

East Test SRL 2075000"00 I bucatb + +

Ecmasdagro SRL

Data ,,',..,.,,,,
' i. .,v .;:sollclrarll:

Opeiatorul
eaonomlc,

lnforma{ia solicitatE Rezmatul,rdspuniului. operatorului
economlc

22.07.2022 Eximotor SA Prezentarea arzumentiirii ofertei Prezentarea informaliei privind



conforn anunfului de particiPare statutul de Dealer Oficial cu referire
la comercial izar ea Ei deservirii
tehnice a brandului MAZin
2021,pr ecum gi atagarea
documentaliei oficiale confirmative
privind statutui de Dealer Oficial gi
CMR drept dovadd sosirii
autocamioanelori in RM

8. Ofertan{ii respinqi/descalificafi:

Denumirea operatorului economic Motivul res pinqerii./descalificirii

Ecmasagro SRL
Nu au fost prezentare documentaJia necesard
conform anunful de participare

9; Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

10. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scdzut n
Cosnrl cel mai scdzut a
Cel mai bun raport calitate-pret n
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

' LL.Informa{ia privind factorii de evaluare aplicafi:

(Se va completa pentru loturile ,orc ou Tort atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-
prel sau cel mai bun raport calitate-cost)

Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelo r
Modificirile oDerate

l2.ln urma examiniri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de
atribuire s-a decis:

DenumirCa lotului 'Denumirea
operatorului
,.,Cconomic

Cantitate qi
unitate de,
misuri

Prelul unitat,
:,:,(frrf:TVO

Pieful,total
.,dnii,TVA)

,,,,Pretul:total ,

(inclusiv:TVA)

Autospeciala pen-
tru transoortarea

Ravitan SRL I lot 2 060 000.00 2 060 000,00 2 472 000,00

4



deqeurilor menaje-
re solide

Anularea procedurii de achizilie public6:
alin. 

- 
lit 

-.
in temeiul art.
Argumentare:

Informarea ilor economici

de achizitie/acordul-cadru itt"tt4q!

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

YalesIiLGUaA--
Q'{ume, prenume)

prin prezentu dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru tncheierea

contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptand cazurile prevdzute de art, 32 ulin' (3) al Legii

nr. 131 din 3 iulie 2015 privinA ainiziltite pubtice ): precum qi cd tn cazu! d.ePunerii contesta(iilor qi/sau

recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, alceastea ai fost examinate qi solu{ionate, Prin prezenta clare de

seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii de achizfie' fapt
pentfu iare poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

lui de lucru

(Informarea operatoriror economici impricali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de

rucru pentru achizirii se rearizeazd tn ionformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. l3l din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice'

L3. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(5,!lecta;i termenul de a;teptare respectat' Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr' 131 din 3

iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptTre, se_efectueazd in conformitate

cu prevederile rrciitit iv cap,y61u,1 I (Calcularea Termenutui) at codului Civil al Republicii

Moldova).

il ca""t it c".-"toarea estimat[ a contractului este

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

al Legii nr. 131 din 3 i,rli" 2015 privind achiziliile J nffi 1""*"1netransmiterii comuniclrii prin
miiloace electronice qi/sau fax n
ffiiterii comunicdrii Prin
miiloace electronice Qi/sau fax nffiimati a contractului este

egald sau mai mare decAt pragurile prev-dzute la art' 2

ufi". t:l al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind ffiansmiterii comunicdrii Prin
miiloace electronice qi/sau fax I

Contractul de achizi Termen de
valabilitate al

contractuluilacord
ului-cadru

Numinil Valoarea contractului

inctusiv '
TVA 

,

Ravitan SRL 101 29.08.2022 34144510-6 2 060 000,00 2 472 000,00 31.t2.2022



DAREA D SEAMA

de anulare a procedurii de achizitrii publice

Nr. 2l din _ 29.08.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autorititii contractante Primdria mun. Unsheni
Localitate mun. Uneheni
IDNO 1007601001787
Adresa str. Nafionaldnr. T
Numir de telefon 0236 22577
Numir de fax 0236 22s77
E-mail oficial primaria_ungheni@yahoo. com
Adresa de internet www.unsheni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefoi,
e-mail)

Racovila T atiana, +37 3 697 29997,
rac o vit a. tat iana@,mail.ru

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitalie deschisd

Procedura de achizifie repetati (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de' achizitiel
acordului-cadru

Lucrdri

Obiectul achizifiei Lucriri de construire a refelelor de canalizare
menajeri din str. Romani intre str. V. Lupu - I.Creangi gi str. V. Alecsandri - Decebal. mun.
Ungheni

Cod CPV 4s332000-3
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrulportalului guvernamental
www.mtender.goy.md\

Nr: ocds-b3wdpl -MD-1 659073028288
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp 1 -MD - I 659 07 3028288?tab:contract-notice
Data publicari :29.07.2022

Platforma de achizitii publice utjlizatd r achizitii.md; I e-licitatie.md; J Vptenaerrna

Procedura a fost inclusd in planul de
achizifii publice a autorifitii contractante

IDa nNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
http : I I tngheni . m d/wp -
content/upl oads I 2022 l0 1 /Plan-achizi%C8%9Bii-
2022 -D isp ozi ti e -min. p df

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

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

Nu se aplicd

Sursa de finan{are lBuget de stat; rEuget CNAM; .Buget CNAI
nsurse externe; fttte surse: Fondul Nafional
pentru Dezvoltare Regionald gi Locald

I



/

3. Clarificiri

(Se va completa

privind documentafia de atribuire:

tn cazul in care auJbst solicitate ctarificdri)

Data solicitirii clarifi cirilor 01,08.2022
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitirii de
clarificare

Care este volumul de beton corect ? in descriere se
solicita Beton BI51200 - 7 .76 m3. iar in resurse este
volumul de 8.01 m3

Expunerea succint[ a rispunsului Conform proiectului tehnic volumul de beton este
7.76 m3

Data transmiterii 02.08.2022

Data solicitlrii clarificirilor 01.08.2022
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare

Specificali vd rog resursul bordura 8P100.30.15
(demontate) - 4.02 m sunt existente ? Se va
refolosi? sau va fii necesar de procurat ?

Expunerea succinti a rispunsului Bordura demontatd se va refolosi
Data transmiterii 02.08.2022

Data solicitirii clarificirilor 0r.08.2022
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintd a solicitlrii de
clarificare

Ramificatie din PVC d.160 - 6 buc. La cite srade
sunt ?

Expunerea succinti a rispunsului Ramificalie simpl5 din material plastic pentru
canalizare la 90 srade

Data transmiterii 02.08.2022

Data solicitirii clarifi cdrilor 0L08.2022
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare

Pct.16 sub pct. 5 Garanlia de bund execulie, sub ce
formd totuqi va fi garantia de bund executie?

Expunerea succinti a rispunsului Autoritatea contractantd va accepta garantia de
buni execulie atit sub formd de scrisoare emisa de
cdtre o bancd comerciald cit qi posibilitatea retinerii
din procese verbale semnate la executarea
lucrdrilor.

Data transmiterii 02.08.2022

Data solicitirii clarificirilor 02.08.2022
Denumirea operatorului economic



Expunerea succinti a solicitdrii de
clarificare

Acelas lucru qi la pozitia 58.... Pldci din beton,
pentru trotuare (demontate) - 218.225 m2...la fel
vor fi refolosite ?

Expunerea succintd a rdspunsului Placile din beton demontate vor fi refolosite
Data transmiterii 02,08.2022

Data solicitirii clarificirilor 02.08.2022
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintd a solicitirii de
clarificare

Pozitia 57 k:L25 sau 1.75 care coeficient anliclm.
Dentru cd sunt indicate ambele?

Expunerea succinti a rispunsului S-a produs o gregeald mecanicd, lapozilia 57 se va
utilizak:I,25

Data transmiterii 02.08.2022

4, Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

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

5. PAni la termenul-limiti (data 19.08. 2022, ora 09 : 00 ), au depus oferta 5 ofertan{i:

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

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

findicayi sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

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

pndicali numdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului
economic

IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. SA"Darnic Gaz" I 00360 1 006407 Admin strator Filaret Mereacre
) SRL"Compania Termosistem" 10036001 17881 Admin strator Ursu Valeriu
3. SRL"Polim er Gaz Constructii" I 002600040564 Admin strator Ciocan Alexandru
4. SC"Foremcons"SRL r 00560000 I 878 Admin strator Axentii Dumitru
t. FCI"Capital"SRL 1 0036050028 I 0 Admin strator Igor Galciuc

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SA"Darnic Gaz" SRL"Compania
Termosistem"

SRL"Polimer Gaz
Constructii"

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

Propunerea tehnica otezental ptezefiat pTezefiat
Propunerea financiard Dtezental ptezenlal ptezentat
DUAE prezentat prezentat prezenlat
Garantia pentru ofertA prezentat prezentat prezentat

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

Cerere de participare prezentat Drezentat Dtezentat



/

fec tarcla pnvlnd valabilitatea
bfertei

ptezentat prezenlal prezentat

Devizele de cheltuieli (F3, F5,
F7)

prezenlal ptezenlat prezefial

Grafic de executare a lucrdrilor prezentat prezentat ptezenlal
Declaralie privind experienla
similar6

prezentat prezentat prezentat

Declaralie privind lista
principalelor lucrdri executate
in ultimul an de activitate

prezentat prezentat prezental

Declaralie privind dotirile
specifice, utilajul gi
echipamentul necesar pentru
indeplinirea corespun zdtoar e a
contractului

prezentat prezentat prezefial

Declarafie privind personalul
de specialitate propus pentru
implementarea contractului

prezentat prezentat prezentat

Lista subeontractan{ilor qi
partea/p1trlile din contract care
sunt indeplinite de acegtia

prezental ptezenlat prezentat

Informatii privind asocierea prezentat prezental prezentat
Certificat de atestare tehnico-
profesionala a dirigintelui de
qantier gi ordinul de angajare
de citre operatorul economic
(domeniul ap6 gi canalizare

prezenlal prezentat prezentat

Certificat privind lipsa
datoriilor de Bugetul de Stat

ptezentat prezentat prezentat

Certificate de conformitate la
elemente din beton.armat
prefabricate, capac cu ram6
compozit, capac fontd, levi din
PVC qi piesd de leg6turd din
PVC, borduri

prezenlat prezentat ptezenlat

Certificate prin care se atestd
respectarea standardelor de
asigurare a calitafli gi de
protec{ie a mediului

prezentat prezentat ptezenlat

Contract cu laborator autoizat
pentru incercdri ale
materialelor Ei elementelor de
contruclie incluse in ofertd

prezental prezentat prezental

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SC"Foremcons"SRL FCl"Capital"SRL
Documentele ce constituiC oferta

(Se va consemna prin: prezentat, neprezewet, nu
corespunde)

Propunerea tehnicd prezentat prezenlat
rropunerea ltnanclara ptezental prezentat
DUAE prezental prezentat



ianntia pentru ofertd prezental prezental
Documente de calificare

Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu
- corespunde

Cerere de participare Drezentat Drezenta:L
Deolaratia privind valabilitatea ofertei prezental DTEZENIAI
Devizele de cheltuieli (F3, F5, F7) DrezenIaI prezentat
Grafic de executare a lucrdrilor prezentat Drezentat
Declaratie oriv nd exnerienta similara prezenlal prezentat
Declaralie privind lista principalelor lucrdri
executate in ultimul an de activitate

ptezental prezental

Declaralie privind dotirile specifice,. utilaj ul Ei
echipamentul necesar pentru indeplinirea
corespunzStoare a contractului

prezentat prezentat

Declaralie privind personalul de specialitate
propus pentru implementarea contractului

prezentat prezental

Lista subcontractanlilor Ei partea/parlile din
contract care sunt indeplinite de acestia

prezentat prezentat

Informatii privind asocierea ptezeffial otezenlat
Certificat de ate stare tehnico -profesionald a
dirigintelui de gantier gi ordinul de angajare de
cdtre operatorul economic (domeniul apb qi
canalizare)

prezefiat prezentat

Certificat privind lipsa datoriilor de Bugetul de
Stat

prezentat prezentat

Certificate de conformitate la elemente din beton
armat prefabricate, capac cu ram[ compozit,
capac fontd, levi din PVC gi pies6 de legdturd din
PVC, borduri

prezenlal prezentat

Certificate prin care se atestd respectarea
standardelor de asigurare a calitdlii qi de
protectie a mediului

prezental prezental

Contract cu laborator atrtorrzat pentru incercdri
ale materialelor Ei elementelor de contruclie
incluse in oferta

prezenlal ptezental

(Informatria privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerin{ele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, nepre1entat, nu corespunde (in cazul
cdnd documentul afost prezenlat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

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

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Pre{ul ofertei
(frr6 TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
misuri

Corespund
erea cu

cerin{ele de
calificare

Corespund
erea cu

specifica{ii
le tehnice

Lucriri de
construire a
re{elelor de
canalizare
menajeri din str.
Romand intre str.
V. Lupu - I.
Creansi si str. V.

SA"Darnic Gaz" 2.665.833,33 I set + +
SRL"Compania
Termosistem"

3.061 .691,08 1 set + +

SRL"Polimer Gaz
Constructii"

3.119.715,85 I set T +

SC"Foremcons"SRL 3.277,079,6r I set + +
FCI"Capital"SRL 3.67 |.890,48 I set + +

5



Alecsandri -
Decebal, mun.
Uneheni

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

8. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerinlele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal de
sclzut) s-a solicitat:

9. Ofertanfii respinqi/descalificafi:

Denumirea oDeratorului economic Motivul respingerii/descalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scdzut I
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre1 I
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul tn care in cadrul proceclurii de atribuire sunt aplicate mai multe crirerii rJe atribuire, se vor
indica loate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

Data
solicitirii

Operatorul
economic

Informa{ia
solicitatd

Rezumatul rdspunsului operatorului
economic

25.08.2022 SA"Darnic-Gaz'o Justificarea
pre{ului anormal
de sclzut

Operatorul economic a filzut referire
la experienfa anterioarlo importarea
principalelor materiale la prefuri
preferen{iale qi finisarea unei lucriri
aseminitoare in mun. Unsheni

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

Denum re factorul I Ponderea
Denum re factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
6



Denumire factorul I Ponderea
Denumire f-actorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaludrii ofertelor
Modificirile ooerate

L4. In urma examinirio evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire
s-a decis:

Atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publica:

in temeiul wt,7l alin. 1 lit . g.

Argumentare: Pe parcursul analizei. evaludrii finalizdrii procedurii de atribuire autoritatea contractantd
a receplionat contractul de finantare cu IP ONDRL. in care se impun unele condilii privitor la caietul de
sarcini. astfel se constatd erori sau omisiuni. autoritate,a contractantd aflindu-se in imposibilitateA de a
adopta mdsuri corective fbrf, ca acestea sd conducd la incdlcarea principiilor prev[zute la art. 7

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate;i
unitate de
misuri

Preful unitar
(fIrI TVA)

Pre(ul total
(fIrI TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Lucrlri de
construire a
refelelor de
canalizare
menajeri din
str. Romani
intre str. V.
Lupu - I.
Creangi qi
str. V.
Alecsandri -
Decebal,
mun.
Unsheni

l5.Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SA"Darnic Gaz" 29.08.2022 SIA RSAP, e-mail
SRl"Compania Termosistem" 29.08.2022 SIA RSAP, e-mail
SRL"Polim er Gaz Constructii" 29.08.2022 SIA RSAP, e-mail
SC"Foremcons"SRL 29.08.2022 SIA RSAP, e-mail
FCI"Capital"SRL 29.08.2022 SIA RSAP, e-mail

{



(Informarea operalorilor economici intplicali in procedura de atribuire despre cleciziile grupului 4e
lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3I at Legii nr. I S I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

(Selectali termenul de a;teplare respeclal. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achizi{iile publice, inclu^giv a lermenelor de aEteptare, se efectueazd in conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Repubttiii Moldova).

17. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

18. Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul in care la procedura de achizilie publicd au.fbst aplicate criterii de durabilitate ;i s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au,fost aplicate criterii de durabilitate):

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cii termenul de a;teptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (excepftncl cazurile prevdzute tle art. SZ ittn. (3) at Legii nr,

8

In cazul in care valoarea estimata a contractului
este mai micd decdt pragurile previzute Ia art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achiziliile publice

l1 6 zilein cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice gi/sau fax n
n 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice gi/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

[ 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice gi/sau fax n
n 16 zile incazulnetransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice gi/sau fax n

. uontrac eac ru lnc

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Numirul
gi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului

Termen de valabilitate
al

co ntractului/acordului-
cadru

inclusiv
. TVA

Au fost aplicate criterii
(achizifii verzi)?

pentru achizi{ii publice durabile (DA/NU)

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

Pre{ul cel mai scdzut .
Costul cel mai scdzut a
Cel mai bun raport calitate-pre{ a

Cel mai bun raport calitate-cost a



l3I din 3 iulie 2015 privind achiziliite pahlice ), precum Ei cd in cazul depunerii contesta(iilor Ei/saurecepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate Ei solulionite.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfdgurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legate tn vigoare,

Conducitorul grupului de lucru pe achizi{ii:

Ion Galusci
(numele, prenumele)

























DAREA DE SEAMA
de atribuire а contractului de achйitii pцblice

Nr. 56/DS/22 din 29.08.2022

1. Date сч рriчirе la дutoritatea contractanlii

Inýtitulia Publica ,,Centrul de Tehnologii
Infomationa.le in Finante"
Мuп, ChiqinЁu

IDNo 10056000з6924
Adresa Str. constantin Tanase ш. 7
Nчmir de telefon 022-26-28-7з
Nчmir de fax 022-24-з7 -1,5

E-mail ctif@ctif gov.md
ctif.gov,md
Ечфепi Ballca, 067381 1З8,
evqlreni,baiica@ctif, gov.md

2. Date cu privire la рrосеdчrа de atribцire:

3. Сlаrifiсiгi privind documentatia de atribuire:
(Se уа colпpleta iп cazul tп cale аuJоSt solicitate сlаfфсdf'

Licitatie deschiýi

Вчпчri

obiectul de achidtie Imprimante
cod СРv з0232110-8
Ехрuпегеа motivului/temeiului privind alegerii
procedurii de atribuire (iп cazul aplicdrii аПоl
рlосеduli dесаl licila|ia dеsсhisd Sau cercrea ofeflel.)r dе

NT: МТепdеr: ocds-b3wdpl-MD-1658755270559
Link_ul: htфs://mtender.gov.md/tendeTs/ocds-
ЬЗwdр1 -MD-1 65 8755270559?tab=contract-notioe
Data publicfi i: 25.07.2022

рlаtfоrmа de achizi!ii publice utilйaIi { achDitii.md; tr elicitatie.md; tr }ptender.md

Рrосеdчrа а fost iпсIчýi in рlапчl de дсhйitii
publice а auloritýtii conlractante

Da
Link-ul citTe planul de achizilii publice рчЫiсаt:
hltDs://ctif.eov.md/achiziti;publice

Anunt de intenlie pubticat in ВАР Nr. 3 din 14.01.2022
Tehnici ýi inýtrumente ýpecifice de atribuire LЦtatie electronici
Sursa de finantare Alte surse: ýиrsе proprri
vаlоаrеа eýtimati 1/€i, йrd TI/A) 66266,61

Denumirea ореrаtоrцlчi economic
Ехрчпегеа succinti а ýolicitйrii de
сlаrifiсаrе
Ехрчпеrеа ýцссiпti а fiýрчпsчlчi
Date tгansmiterii

Denumirea autoritilii contractante

Localitate

Adreýa de internet
реrýоапа de contact

TiIrul Drocedurii de atribuire aDlicatc
Tipul obiectului contlactului de
achizitie/acordului-cadru

рrосеdчrа de atribuire

Data solicitiгii ctarificйгilor



4. Modiffciri operate in docrrmentalia de atribuire:
(Se ,,,а coпpleta iп cazul iп cafe auJost opqate пodiJicdri)

5. Pani la termenul-Iimitn (data 10.08.2022, оrа_09:00), ач foýt depuýe 4 oferte:

6. Iпfогmаfii privind ofertele depuse qi documentele de calilicare ýi aferente DUAE
prezentate de сitrе operatorii economici:

(Iпfoma|ia рfi|iпd dосulпепtеlе pfezeпtale se уа сопýеппа рfiп: ,,+ " iп саzul pfezeпtafii, ,,-" iп cazul

Rеzumаtцl modifi сirilоr Nц ач fost modificiri
РчЫiсаtе iп ВАР/ incircate in SIA RSAP
(МТепdеr)

Nu

Тrапsmiýе opefatorilor
inreяiýtrati

Nu{
Da tr Cu zl]'e

Dепumirеа operntorilor economici IDNo Aýocialii/ndminiýtratorii
s.c. ..Triomac" S.R.L. 1006606001224 constantin Alexandru / Malairau Sergiu
,,BTS Pro" S.R.L, 1008600061565 Suvorov AlexandTЛalanuta Магiп
.NEoSUPORT SERVICE" S,R.L. 10086000617з8 вейап Iurie
S.C. ,,VENOMNBT _ LUX" S,R,L, 1005600022947 Gradinaru LauTiana

Denumir€ document
Denumirea operatolului economic

S.c. ..Тгiоmас" S.R,L.
Documentele се conýtituie oferta

,, + " iп cazul pfezeпtdfii ýi ,,- " iп саzul пер1

GаIапliа la oferta in mётimе de lolo din valoaTea
ofertei йтй TVA

Documente de calificare
зе|асопsе lпа оfiп: ..+" iп cazul pfezeпldfii si .. - " iп cazu|

DeclaTatia privind va]abilitatea ofeltei

GaTanlie de Ьuпй execulie а conhactului in miтimе de
50lо din suma totala а contactului

Denumirea oDeratoIrrlui есопоmiс
.,BTS Рго" S,R,L.

Documentele се constituie o{ertд
(se уо сопsеmпа Dfiп: .. + " iп cazul Drezeпtdrii ýi .. - " iп cazul пеDrcZепtdlii ýi/sau пu соfеSDuпdе)

DUAE +

Propunelea tebnice +

РrоDuпеrcа fiпалсiаIа +

Garanlia la oferta in mбritne de lolo din valoarea
ofeftei йrа TvA +

I)осчmепt€ de calific*re
(Se ,л,а сопsеlппа рfiп: ,, + " iп cozul ptezeпtdlii ýi ,, - " iп cazul перlеzепldrii si/sau пч соrеsрuпdе)

TermenJimiti de dерчпеrе ýi deschidere
я ofertelor Drelunsit

Dепчmir€ document

2



Сеrеrеа de parlicipare +
DeclaTa{ia pTivind valabilitatea afetei +

operator economic iшеgistrаt in lista DroducatoTiloI ЕЕЕ +
Gfiantie, pentru bunuTile liчrаt€
Garanlie de buna exeaulie а contгaatului lп maxime de
5% din suma totala а contactului +

Dепчmirе docltщent Dепчшirеrr oDelatorшlui economic
,,NBOSUPoRT SERVIсE" S,R,L.

Documentele се constituie oferta
(Se ,,,а со Sеппа рfiп: ,, + " iп cazu| pfgzeпtiirii ;i ,,, " iп caz1l] пepfezeпtafii $i/sau пu coles рuпdе)

DUAE
Propunerea tеhпiсi
Рrорчпеrеа fiпапсiай
Gffanlia la oferta in mfuime dc 1 % din чаlоаrеа
ofefiei гdrа тvА

Documente de саlifiсаге
(Se -l1a со ýеп1па pf iп: ,, + " tп cazu| paezeпtdfii 

I i ,,, " iп cazul пeprezeпtalii ýi/ýau пч cofe 9рuпdе)
Сеrегеа de paIticipaxe
Declaratia pIivind valabilitatea ofertei
Operator economic inregistrat in lista producetoriloг ЕЕЕ
Garantie, pentru bunurile livrate
Gайпtiе de Ьuпа exeautie а contractului in mбrimе de
5% din ýumа totalЁ а contтactului

obligatoriu
(репtIш ofertantul declдrat caýtigator)

Dосаmёпеk dе ф: 'dосuпепtе 
.le caliЛcarc'', ,рfорапеrе frпапсlаtd'' si "ilustlarc'', 

sппt iizйite doot сапtl
оР апlulаi umйlоl clasat, i Se atibuie slalul - ,,ttl coпsialefafe''.

Dосumёпеk dе ф: 'dосuпепtе 
.le саlФсаrcП, uрrорuпеlеfлпапсiйii'' |i ,,ilustarc'', suпl yizibile doal сапаi

ofeftanlulai u flllоl clasar, i se atlbuie Slalut - ,,tп coпýiile lfe".

Dепчmirе document Denumirea ореrаtоrцlrri economic
S.C. ,,VBNOMNET _ Llж" s.R,L.

I)ocumentcle се conýtituie oferta
(3е уа сопsеlппа рfiп: ,, 1- " iп 9azul prezeпtdf ii |i ,, - " iп cazul пeplezeпtatii $i/Sau пч carespuпde)

DUAE
Рrорuпеrеа tehnica
PToprurerea fiпапсiагi
Gamntia la ofefia in mdтimе de 1ОZ din valoarea
ofertei йй TVA

Documentc de саlifiслrе
(Se Na соп.lеlппа рfiп., ,, + " iп caz1l prezeпtdrii ,i ,,-" iп cazul пeplezaпlilrii $i/sau пч соrеsDuпdе)

Сеrетеа de participaTe
Declalalia plivind valabilitatea ofertei
operator economic inregistat in lista producdtolilor ЕЕЕ
Gaйnfie, репtru bunuгile livrate
GaTan ie de Ьчпа executie а contactulй in mfuime de
5% din sumа totala а contгach_rlui

obligatofiu
(pentrц ofertantul declarat caýtigitor)

rrnalia priyind соrеýрцпdеrеа ofertelor сu cerintele ýо)licitate:

Denumirea Iotului
Dепчmir€а
орегаtоrчlui Pretll ofeгtei

0ei, ftia TvA)
caпtitate
ýi unitate

Соrеýрчпdеrеа
cu cerintele de

califieare
сu specificatiile

1ehnice
iпрriпапtП
multifunctionali

S.c. ,,Triomac"
S.R.L. з 1920,00 8 buc. + +

7. Iпfо

з



,,BTS Pro" S,R,L. 76з5,00 2 buc, + +

(Informa|ia priyiпd "Соrcsрuпdеrеа сч сеriп|еlе dе caliJicare" si "Соrеsрuпfutеа cu Speci|icaJiile tеhпiсе" , Se

уа соlБеппа рriп: ,, + " iп caz1ll colerpunderii ýi priп ,,:' iп саmI necorespuпderii)

8. Репtrч elucidarea чпоr neclarititi sau сопfirmаrеа unor date priYind соrеýрчпdеrеа
ofertei сч cerint€le stabilite in dосцmепtаtiа de яtriЬчirе (incluýiv justificarea pretului
апоrmаl de scizut) ý-а ýolicitat:

9. Ofertan(ii respingi/descalificali

DenumiTea lotului Denumilea operatorului
economic

l0. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

репtгч fiесаrе lot {
pentu mai multe lоtuгi crrmulate в
репtu toate lotmile tr

Alte limitfi pdvind пumйпrl de lotuTi сате pot fi atribuite aceluiaýi ofertol:n [Iпdica|i]
Justificarea deciziei de а nu аtliЬй сопtrасtul ре loturi:

11. Сritеriul de atribuire aplicat:

Рrе{чl cel mai scizut i
costul cel mai scazut tr

Cel mai bun lapoft calitate-pret tr

Се1 mai Ьuп Iароfi calitate-cost tr

(jп cazul iп cale iп cadrul plocedurii dе atlibuift suпl aplicale паi пuhе critqii dе atribuire, se yor iпdiса toate
clileliile dе alibuire aplicalesi dепuпilеа lotulilol аfеrепlе)

12. Iпfогmа{iа privind factorii de ечаlчаrе aplicati:

Data
ýolicitirii

Operatorul
есопоmiс

Informatia ýolicitatй
Rezumatul rispunsrrlrri
oDeratorului ecoaomic

Factorii de ечаluаrе vаlодrеа din oferti Punctajul calcrrlat
Denumirea opeTatoruiui есопоmiс 1 Total

Dепumirе factorul 1 PondeTea

Dепчmiге factorul п Ponderea
Denumilea opelatorului economic п Total

Denumile factorul 1 Ponderea

Denumiтe factorul п Ponderea

1з. Reevaluarea оfеrtеlог
eta iп cazul iп cafe tele ач fosl rce\laluate

Motivr rеечаlчirii оfеrtеlоr
Modificiri[e operate

Motivul r€ýpingerii/deýcalifi cirii

4



ului de achizitie Dublic

Denumirea pozitiilor din
lot

Dепumirеа
operatorului есопоmiс

cantitate ýi
unitate de
mЕsчIi

Ргеtul unitar
(fitr' ТУА)

Prelul total
(frга TvA)

Prelul total
(incluýiv
тчл)

Imргimапtй
nultifunctionaI5 S.c. ,,Triomac" S.R.L, 8 Ьuс. 3990,00 з 1920,00 з8з04,00

Imрrimапtа lаsег ,,BTS Рго" S.R,L. 2 Ьцс. з817,50 7635,00 9162,00

14. in чrmа ехаmiпiri, evдhririi ýi соmраririi ofertelor depuse in cadrul procedurii de
atribuire ý-а deciýi

Atribuirea

l5,Iпfогmаrеа ореrаtоrilоr economici dеýрrе decйiile grupului de lцсrч репtrч
achйilii:

(Iпfоrmаrеа operatorilol есопоlпiсi iп|plica|i iп рfосеdufа de atribuife despre deciziile
yupului de lucru репtlu achizi|ii ýе realizeazd iп coпfofпitate cu prыederile art, 31 al Legii пr,
131 diп 3 iulie 2015 priviпd achi,zi|iile publice)

16. Теrmепчl de agteptare репtrч incheierea сопtrасtцlчi:

(Selecta|i lеmепul dе a;teplafe rcspeclal. CaLculal,ea tеrпепеlоr рrеуйzu!е dе Lelea пf, ] З 1 diп 3 i1llie 20l5 рliуiпd
achizi|iile publice, |псlusiN а tеlпепеlаl de a|le?tale, se фсhlеаzd iп соп:|о|пilаlе сч pl,eyederite T]TLUL(J| tl/
CaPilo|ulI (Calc1llafea Теrпепчllli) aI Codului Cilil aL Republicii MIoldoya).

l7. Contractele de achizitie incheiate:

l8.Informatia priYind achizitii рчЬliсе durabile (achizi{ii verzi) (rчЬriса dati ýе
completeazi dоаr ln cazul in саrе la procedura de achйilie рцЬliсi ач foýt aplicдte

Dепцmiгеа oтreratorului есопоmiс Data transmiterii Modalitatea de transmitere
,,BTS Pro" S.R.L, \2.08.2022 Elec tf опiсhriп е-lпаil
S,с,,.Тгiоmас" S.R.L, |2.08,2022 Е l е ctf опiс/рl i п е - па i l

in cazul in сате valoarea estimata а contracflrlui
este mai mica decat pragurile ргечаzчtе 1а art. 2
alin, (З) al Legii ш. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

! б zile in cazul trапsmitеrii соmчпiсirii prin
mijloace electronice qi/sau fax

п 1l zile ln cazu1 netransmiterii comunicйTii
р п mijloace elecfuonice ýi/sau fax tr

in cazul in саrе valoarea eýtimata а confuactului
este еgаld sаu mai mахе decAt рrаgшilе
рIечйzutе 1а art. 2 аliп. (З) al Legii rrr. 1 З 1 din 3
iulie 2015 pTivind acЫziliile publice

П 11 zile in cazul traлsmiterii comunicfuii prin
mijloace electтonice ýi/sau fа,ч о

Е 16 zile in cazul netranýmitelii comunicfuii
prin mijloace electTonice qi/sau fax п

Denumirea

€сопопiс, (IDNO)

cu capital

Cu capital

cu capital
ýtrйiп

Num5rul
ýi data

contгactului

cod cРv

vаlоаrеа contraetlrloi

теrпепчl d€
v3labililate а

contraetuluii?ira ТvА сч TvA
Iei MD

S,C.,,Triomac"
S.R.L.

cu capita] пr, l00/Llrl2022
din 29,08,2022

зO2з2110_8 з1920,00 з8з04,00 Рапа
з1-12,2022

,,BTS Pro" S,R,L, Cu capjtal пr, 10]/LPl2022
diп ?9.08,2022 зO2з2l ]0"8 76з5,00 9162,00 Pana

з1.12,2022
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criterii de durabilitate ýi ý-а lncheiat contract/contracte репtrц lоtДоluri репtrч саrе
ач fost aplicate сritеrii de durabilitate):

Au lbýt nplicate criterii репtrп achizitii publice durabile
(achizitii verzi)? NU

vдlоаrеа de *ciizi{ie сч ТvА din contrac' contracte а
lоtчlчiЛоlчrilоr репlrч сдrе дш fost дрliсаtе criterii de
durabilitate (lei MD):
codul СРv al lotului/loturilor репtru cafe дч fost aplicate
cIiterii de dursbilitatel
criteriul de atribuire репtrч lotuИoturile репtrч сдrе ач
fost aplicate сritегii de durabili(ale:

Рfiп ррzепtа dafe de ýеапd, gfupul de luсfu alесIапd сd tеfпепul de aqteplale peпtla lпcheiefea
coпtfactulaycottfactelor iпdicate а fos' lespectal (ехсерtапd cazufile pleydzale de alt, 32 aliп. (З) aI
Legii пl, 131 diп 3 ialie 2015 pliyiпd achiфiile publice), рfесulп |i сd lп cazal depanerii coпleslЦiilol
ýi/saa fecep|iondrii rupoaltelof dе пonitolkafe, aceýtea au|ost exarrliпate ýi solalioпate.

Pfia pfeze ta alarc de seatld, gfupal ale lucfu репlfu achizi|ii соп.|iлпrd colectitudiпea desJdsaffuii
pюcedufii dе achizilie, fapt репtfа сие poafй liispuпdefe сопfоfп pfeyedefilof legale lп yigoafe,

Dirесtоаrе interimarб,
Pregedinte supleant al Grupului
de lucru pentru achizi{ii:

Еlепа SAIIARNEAN W
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

 
Nr. 97/22 din 30.08.2022  

 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

 

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare 
Patrimoniu a Ministerului Apărării 

Localitate Republica Moldova 
IDNO 1006601001229 
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  
Număr de telefon 022-25-21-49 21-21-28 25-20-71 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49  
E-mail oficial  dumitru.negoita@army.md  
Adresa de internet https://army.md 

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

DUMITRU NEGOIŢĂ 
dumitru.negoita@army.md   
TATIANA MARIAN 
 tatiana.marian@army.md 

 
 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitația deschisă 
Procedura de achiziție repetată (după caz) - 
Tipul obiectului contractului de 
achiziție/acordului-cadru Bunuri  

Obiectul achiziției Articole de îmbrăcăminte (lenjerie de corp), pentru 
necesităţile Armatei Naţionale în anul 2022 

Cod CPV 18300000-2 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

- 

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

  
  
ocds-b3wdp1-MD-1655386939030 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1655386939030?tab=contract-notice 
Data publicării: 24.06.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

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

DA 
https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=
148&obj=7319 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) 
BAP nr. 40 din 24.05.2022 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap
_nr_40_0.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  nu  
Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 3563625,00 

 
3. Clarificări privind documentația de atribuire: 

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

mailto:tatiana.marian@army.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655386939030
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Data solicitării clarificărilor  - 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare - 

Expunerea succintă a răspunsului - 

Data transmiterii - 
 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
 
Rezumatul modificărilor În documentația de atribuire și în descrierea loturilor au 

fost operate modificări în vederea indicării sintagmei 
„culoarea în conformitate cu pantone „18-1022 TCX””, 
la următoarele loturi: 
nr. 1 – „Lenjerie de corp”; 
nr. 2 – „Lenjerie călduroasă”; 
nr. 3 – „Tricou din bumbac”; 
nr. 5 – „Chiloți din bumbac”. 

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1655386939030?tab=contract-notice 

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

 
5. Până la termenul-limită (data 19.07.2022, ora  10:00), a depus oferta un ofertant: 

 
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ administratorii 

1. SRL „Vargus-Grup” 1013600012220 Virgiliu BOGDAN,  
Iurie ARMAȘ  

2. SRL „Zilant” 1003600031589 Andrei CRAVCENCO  

3. SRL „Powers Embroidery” 1018606000211 Ruslan NANI  

4. SC „Iuvas” SRL 1003600045603 Iurii VASILIU 

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

către operatorii economici: 
 

Denumirea document 

Denumirea operatorului economic 

SR
L
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ar
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SR
L

 „
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ila
nt

” 

SR
L

 „
Po

w
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E

m
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” 

SC
 „
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va

s”
 

SR
L

 

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

Propunerea tehnică 

Specificaţii tehnice (anexa nr. 
22, conform documentației 
standard) – original, cu 
aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Propunerea 
financiară 

Specificații de preț (anexa nr. 
23, conform documentației 
standard) – original, cu 

prezentat prezentat prezentat prezentat 
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aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului 

Garanţie pentru ofertă 1% din 
valoarea ofertei fără TVA: 

1. scrisoare de garanție (anexa 
nr.9, conform documentației 
standard) - original eliberat de 
bancă, cu aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului 

sau 

2. transfer la contul autorității 
contractante copia ordinului de 
plată cu aplicarea 
semnăturii electronice a 
ofertantului 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Eligibilitatea 
ofertantului 

DUAE - Formularul standard al 
Documentului Unic de Achiziții 
European, cu aplicarea 
semnăturii electronice a 
ofertantului 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Cererea de 
participare 

Original, cu aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului (anexa nr.7, conform documentației standard) prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarație privind 
valabilitatea ofertei 

Original, cu aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului 
(anexa nr. 8, conform 
documentației standard) 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

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

prezentat prezentat Statut „în 
așteptare” 

Statut „în 
așteptare” 

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

Statut „în 
așteptare” 

Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de 
bugetul public național prezentat prezentat Statut „în 

așteptare” 
Statut „în 
așteptare” 

Prezentarea de dovezi privind conformitatea bunurilor, 
identificată prin referire la specificațiile solicitate prezentat prezentat Statut „în 

așteptare” 
Statut „în 
așteptare” 

 
Constatări/Comentarii:  
 

1. La lotul „Lenjerie de corp” prețul cel mai scăzut a fost propus de către 
ofertantul SRL „Vargus-Grup”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta, 
documentelor justificative și a mostrei, prezentate de către operatorul economic SRL 
„Vargus-Grup” pentru lotul menționat, s-a constatat că acestea corespund cerințelor 
solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Se propune 
achiziționarea lotului menționat de la operatorul economic SRL „Vargus-Grup”. 
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2. La loturile „Lenjerie călduroasă”, „Tricou din bumbac”, „Tricou din bumbac cu 

mâneci lungi”, „Chiloți din bumbac” și „Chiloți din bumbac de culoare albă” prețurile 
cele mai scăzute a fost propuse de către ofertantul SRL „Zilant”. În urma examinării 
documentelor ce constituie oferta, documentelor justificative și a mostrelor, prezentate 
de către operatorul economic SRL „Zilant” pentru loturile menționate, s-a constatat că 
acestea corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentația 
de atribuire. Se propune achiziționarea loturilor menționate de la operatorul economic 
SRL „Zilant”. 

 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 
 

Denumirea 
lotului Denumirea operatorului economic 

 
Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură  

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lenjerie de 
corp 

SRL „Vargus-Grup” 1295000,00 

9000 c-t. 

+ + 

SRL „Zilant” 1296000,00 + Statut „în 
așteptare” 

SRL „Powers Embroidery” 1350000,00 + Statut „în 
așteptare” 

SC „Iuvas” SRL 2212470,00 + Statut „în 
așteptare” 

Lenjerie 
călduroasă 

SRL „Zilant” 1057500,00 

4500 c-t. 

+ + 

SRL „Vargus-Grup” 1170000,00 + Statut „în 
așteptare” 

SRL „Powers Embroidery” 1179000,00 + Statut „în 
așteptare” 

SC „Iuvas” SRL 1424700,00 + Statut „în 
așteptare” 

Tricou din 
bumbac  

SRL „Zilant” 432000,00 

9000 
unit. 

+ + 

SRL „Vargus-Grup” 540000,00 + Statut „în 
așteptare” 

SRL „Powers Embroidery” 558000,00 + Statut „în 
așteptare” 

SC „Iuvas” SRL 1125000,00 + Statut „în 
așteptare” 

Tricou din 
bumbac cu 
mâneci lungi 

SRL „Zilant” 21600,00 

450 unit. 

+ + 

SRL „Vargus-Grup” 33750,00 + Statut „în 
așteptare” 

SRL „Powers Embroidery” 35100,00 + Statut „în 
așteptare” 

SC „Iuvas” SRL 56250,00 + Statut „în 
așteptare” 

Chiloți din 
bumbac 

SRL „Zilant” 319500,00 9000 
unit. 

+ + 

SRL „Vargus-Grup” 400500,00 + Statut „în 
așteptare” 
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SRL „Powers Embroidery” 414000,00 + Statut „în 
așteptare” 

SC „Iuvas” SRL 506250,00 + Statut „în 
așteptare” 

Chiloți din 
bumbac de 
culoare albă 

SRL „Zilant” 15975,00 

450 unit. 

+ + 

SRL „Vargus-Grup” 20025,00 + Statut „în 
așteptare” 

SRL „Powers Embroidery” 20700,00 + Statut „în 
așteptare” 

SC „Iuvas” SRL 25312,50 + Statut „în 
așteptare” 

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice”, se va 
consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 
 
 
8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu  

cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a  
solicitat:  
 

Data 
solicitării Operatorul 

economic Informația solicitată 

Rezumatul 
răspunsului 
operatorului 

economic 

29.07.2022 

SRL „Vargus-Grup” 
Solicitarea clarificărilor la 
documentele obligatorii și prezentarea 
documentelor justificative. 

A prezentat 
informațiile solicitate 

SRL „Zilant” 
Solicitarea clarificărilor la 
documentele obligatorii și prezentarea 
documentelor justificative. 

A prezentat 
informațiile solicitate 

 
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

 
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

- - 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
- Pentru fiecare lot în parte       

     Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: nu se referă la procedura în cauză    
             
11. Criteriul de atribuire aplicat: 

- Preţul cel mai scăzut   

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea - - 
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13. Reevaluarea ofertelor: 

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

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Prețul 
unitar 

(fără TVA) 

Prețul total 
(fără TVA) 

Prețul total 
(inclusiv 

TVA) 
Lenjerie de corp 
 SRL „Vargus-Grup” 9000 c-t. 143,89 1295000,00 1554000,00 

Lenjerie călduroasă 

SRL „Zilant” 

4500 c-t. 235,00 1057500,00 1269000,00 

Tricou din bumbac 9000 unit. 48,00 432000,00 518400,00 

Tricou din bumbac cu 
mâneci lungi 450 unit. 48,00 21600,00 25920,00 

Chiloți din bumbac 9000 unit. 35,50 319500,00 383400,00 

Chiloți din bumbac de 
culoare albă 450 unit. 35,50 15975,00 19170,00 

Suma totală a contractului 1846575,00 2215890,00 
Suma totală a procedurii de achiziţie 3141575,00 3769890,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 
În temeiul art. 71 alin. _-_ lit _-_.             
Argumentare:  ____-____ 
 
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 
economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

SRL „Vargus-Grup” 12.08.2022 prin e-mail SRL „Zilant” 
(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în 
conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice) 

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

 

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

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

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

□ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 
□ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax □ 
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(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, 
inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al 
Codului Civil al Republicii Moldova). 
 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

 
Denumirea 
operatorul
ui economic 

 
Întreprinderea: 

Cu capital 
autohton/ Cu 

capital 
mixt/asociere/ 

Cu capital 
străin 

Numărul și 
data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 
Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/a 

cordului- 
cadru 

 
fără TVA 

 
inclusiv 

TVA 

SRL „Vargus-Grup” - 14/640 30.08.2022 18300000-2 1295000,00 1554000,00 
23.12.2022 SRL „Zilant” - 14/641 30.08.2022 18300000-2 1846575,00 2215890,00 

 

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 încheia
t contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)? (DA/NU)    
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor 
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): 

 
 

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

 

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 
 

  Sergiu VOINU  
 

(Nume, Prenume) (Semnătura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex.: Tatiana Marian 
tel.: 022 25 21 49 
e-mail: tatiana.marian@army.md 

mailto:tatiana.marian@army.md
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Dare de seamă 
de atribuire a contractului de achiziții publice 

Nr.98/22 din 30 august 2022 .    

 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu a 
Ministerului Apărării 

Localitate Republica Moldova 
IDNO 1006601001229 
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84 
Număr de telefon 022-25 24 91 25-23-66 
Număr de fax 022 25 24 81 
E-mail oficial  mihail.turanin@army.md 
Adresa de internet https://army.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Mihail Turanin 

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire 
aplicate 

Cererea ofertelor de preț  

Procedura de achiziție repetată 
(după caz) 

Nr: 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Lucrări 

Obiectul achiziției Lucrări de reparație capitală a sistemelor de apeduct central din 
cadrul Regimentului de rachete antiaeriene (Dănceni). 

Cod CPV 45232153-9 
Expunerea motivului/temeiului 
privind alegerea procedurii de 
atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1657892059881 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21060140/ 
Data publicării: 15.07.2022 

Platforma de achiziții publice 
utilizată 

achizitii.md 

Anunț de intenție publicat în BAP 
(după caz) 

Data: 29.04.2022 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_33_0.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  
(după caz) 

Nu 

Sursa de finanțare □Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 600 000,00 

 
 
 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657892059881
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3.  Clarificări privind documentația de atribuire:  
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   
Data solicitării clarificărilor  

  
  
18 iul 2022, 08:02; 20 iul 2022, 09:00; 20 iul 2022, 09:04; 
  
21 iul 2022, 08:40; 26 iul 2022, 10:01; 27 iul 2022, 17:59. 

Denumirea operatorului economic - 

Expunerea succintă a solicitării de clarificare Au fost solicitate clarificări referitor la unele aspecte 
tehnice ale lucrărilor, precum și la condițiile de 
participare la concurs. 

Expunerea succintă a răspunsului  Întrebările recepţionate, au fost analizate, fiind oferită 
informaţia necesară. 

Data transmiterii 18 iul 2022, 08:50; 20 iul 2022, 10:00; 21 iul 2022, 08:09; 
21 iul 2022, 09:11; 27 iul 2022, 15:17; 28 iul 2022, 13:21. 

 
4.  Modificări operate în documentația de atribuire: Nu au fost. 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

 
5.  Până la termenul-limită (data 15.08.2022, ora 08:00), au depus oferta 4 (patru) ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. S.C. ”Vimpex - SV” 1003600013189 Vsevolod Gorceag 
2. S.C. ”Polimer Gaz Complet” 1003600089591 Boris Împărățel 
3. S.C. ”Orizont” 1003600059222 Vasile Lipcan 
4. S.C. ”Adrika” 1014600026086 Nina Covas 

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

de către operatorii economici: 
Lucrări de reparație capitală a sistemelor de apeduct central 
din cadrul Regimentului de rachete antiaeriene (Dănceni). 
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Documentele ce constituie oferta 
Garanţie pentru ofertă 

N
u 

co
re
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un

de
 

N
u 

   
  

co
re
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un

de
 

+ 

* Cerere de participare + + + 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei + + + 
Devizul de cheltuieli 

N
u 

co
re

sp
un

de
 

N
u 

   
  

co
re

sp
un

de
 

+ 

DUAE + + + 
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Documente de calificare 
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate 
cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este 
stabilit. Actualizat, cu vechimea de cel puțin 3 luni 
înaintea de data de deschidere a procedurii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr.10, Graficul de executare a lucrărilor + 

Anexa nr.12, Declaraţie privind experienţa similară 
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii 
împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în 
ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a 
ofertelor): 
- un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări 
similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează 
a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din  valoarea 
viitorului contract; 
și/sau 
valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în 
ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât 
valoarea viitorului contract. 

+ 

Anexa nr.14 
DECLARAŢIE 
privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul 
necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului 

+ 

Anexa nr.15 
DECLARAŢIE privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului (însoțit de 
copiile contractelor individuale de muncă) 

+ 

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

+ 

Anexa nr.17 
 Informaţii privind asocierea (după caz) + 

Anexa nr.18 
Angajament terţ susţinător financiar (după caz) + 

Anexa nr.19  
Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a 
ofertantului/grupului de operatori economici (după caz) 

+ 

Anexa nr.29 Memoriu tehnic + 
Raportul financiar pentru ultimul an de activitate + 
Lichiditate generală (150%) + 
Extras din contul curent bancar despre disponibilitatea 
de bani lichizi, sau certificate de linie de credit din 
ultimele 3 zile după deschiderea procedurii de achiziție 
– 500 mii lei. 

+ 

Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de 
Bugetul public naţional + 

Certificat ISO 9001 Sistemul de management al calității 
lucrărilor + 

Certificat ISO 14001 Sistemul de management al 
protecției a mediului + 
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Certificatul de atestare tehnico-profesională a 
dirigintelui de şantier, pentru fiecare compartiment 
inclus în lucrare (însoțit de copiile contractelor 
individuale de muncă) 

 
* 

 
* 

+ 
 
* 

Avizul Agenției pentru supravegherea tehnică  + 
Cazier judiciar pe numele companiei + 
Manualul Calităţii  + 

* - ofertele operatorilor menţionaţi se află în statut de aşteptare. 

(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)) 

 
Oferta clasată pe locul 1, S.R.L. ,,Vimpex – SV”: 
Urmare a verificării documentelor prezentate la procedura de achiziție publică, s-a constatat că 

garanția pentru ofertă, nu corespunde cerințelor de participare la concurs. 
În Anunțul de participare la concurs în pct.40, subpct.2, este menționat că perioada de valabilitate a 

Garanției trebuie să fie de 60 zile. Perioada de valabilitate a Garanției S.R.L. ,,Vimpex - SV” este de doar 
30 zile, fiind valabilă până la data 19 septembrie curent. 

Totodată, verificând Devizul de cheltuieli, s-a constatat că în compartimentul nr.2-2-1 ,,Reabilitarea 
sondei de adincime nr.f/n. Lucrari tehnologice. Platforma B1”, după completarea Capitolului 3 ,,Lucrări 
de constructii”, nu au fost incluse Cheltuielile directe (,,Asigurările sociale”, ,,Transportarea 
materialelor”), cotele ,,Cheltuielilor de regie” și ,,Beneficiul de deviz”. Pct.4.3.3.5 din Codul practic în 
construcții CP L.01.01-2012 ,,Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-
montaj prin metoda de resurse” stipulează că în Formularul Nr.3 şi Formularul Nr.7, după ,,Total” se 
includ:  

- contribuţiile la asigurările sociale şi medicale defalcate din cheltuielile pentru salarizarea 
muncitorilor - constructori în mărimea stabilită de legislaţia în vigoare;  

- cheltuielile de transport, în % din costul materialelor;  
- cheltuielile de regie din totalul cheltuielilor directe ( pentru lucrările de montare şi reglare-
demarare – din cheltuielile pentru salarizare); 

- beneficiul de deviz din totalul cheltuielilor directe şi cheltuielilor de regie. 
Mai mult decât atât, în Anexa ,,A” din același Cod practic se stipulează că ,,Valoarea stabilită de 

devizele locale cuprinde cheltuielile directe, cheltuielile de regie şi beneficiul de deviz”. 
 Prin urmare, oferta S.R.L. ,,Vimpex-SV” se respinge, pe motiv că devizul de cheltuieli a fost elaborat 
contrar prevederilor pct.54, subpct.1, lit. b) din Documentația Standard aprobată prin ordinul Ministrului 
finanțelor nr.69/2021, care stipulează că ,,Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, 
astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul 
de sarcini, cât și lista cu cantitățile de lucrări. În acest scop propunerea tehnică conține documentația de 
deviz (formularele 3, 5 și 7 corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte 
normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii). 

Oferta clasată pe locul 2, S.R.L. ,,Polimer Gaz Complet”: 
Urmare a verificării documentelor prezentate la procedura de achiziție publică, s-a constatat că 

garanția pentru ofertă, nu corespunde cerințelor de participare la concurs. 
În Anunțul de participare la concurs în pct.40, subpct.2, este menționat că perioada de valabilitate a 

Garanției trebuie să fie de 60 zile. Perioada de valabilitate a Garanției S.R.L. ,,Polimer Gaz Complet” este 
de doar 30 zile, fiind valabilă până la data 13 septembrie curent. 

Totodată, verificând Devizul de cheltuieli, s-a constatat că la unele poziții din devizul de cheltuieli au 
fost operate modificări la normele de consum, fiind ilegal micșorate, ceea ce a contribuit la modificarea 
consumului normat al orelor de manoperă și utilaj, după cum urmează:  

1.  Compartimentul nr.2-1-1 ,,Castel de apa V=50m3, H=18m. Platforma A1”: 
a) poziția nr.5, cod CL15A ,,Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m”:  

- Muncitor - a fost inclusă norma de consum 24,00 h-om, (norma de bază 91,00 h-om); 
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- Automacara - a fost inclusă norma de consum 1,4142 h-ut (norma de bază 4,95 h-ut); 
- Buldozer - a fost inclusă norma de consum 1,5371 h-ut (norma de bază 5,38 h-ut). 

2. Compartimentul nr.2-2-1 ,,Reabilitarea sondei de adincime nr.f/n. Lucrari tehnologice. Platforma 
B1”: 

a) poziția nr.51, cod FjH03C ,,Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica 1BA-15V”: 
- Sondor - a fost inclusă norma de consum 20,00 h-om (norma de bază 171,00 h-om). 

b) poziția nr.53, cod FjF05B ,,Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele 
executate cu instalatie 1BA-15V”: 

- Sondor - a fost inclusă norma de consum 1,40 h-om (norma de bază 2,00 h-om); 
- Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50 - a fost inclusă norma de consum 0,20 h-ut 
(norma de bază 0,4 h-ut); 

- Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min - a fost inclusă norma de 
consum 0,20 h-ut (norma de bază 0,4 h-ut). 

Analiza cantitativă a abaterilor constatate, cu cuantificarea acestora în valoarea monetară, denotă faptul că 
valoarea prețului devizului-ofertă a fost diminuat cu aproximativ 74,10 mii lei, iar diferența dintre ofertele 
participanților clasați pe locul 2 și 3 este 54,71 mii lei. Prin urmare, în cazul în care S.R.L. ,,Polimer Gaz 
Complet”, nu ar fi efectuat modificări la normele de consum în pozițiile menționate, oferta acestuia ar fi 
fost poziționată pe locul 3. 

Prin urmare, oferta S.R.L. ,,Polimer Gaz Complet” se respinge, deoarece potrivit pct.135 din 
Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.638/2020, este 
catalogată ca neconformă și inacceptabilă. 

La evaluarea ofertei, Autoritatea contractantă s-a condus de prevederile art.7,lit.c) din Legea 
nr.131/2015 privind achizițiile publice, care stipulează că ,,Reglementarea relaţiilor privind achiziţiile 
publice se efectuează în baza principiilor asigurării concurenţei şi combaterea practicilor 
anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice”. 

 
7.  Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lucrări de reparație capitală a 
sistemelor de apeduct central din 
cadrul Regimentului de rachete 
antiaeriene (Dănceni). 

S.C.  
,,Vimpex-SV” 1 414 023,37 1 lucrare -  

S.C.  
,,Polimer Gaz 

Complet” 
1 470 164,80 1 lucrare -  

S.C.  
,,Orizont” 1 524 868,89 1 lucrare + + 

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

 
8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 

cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de 
scăzut) s-a solicitat:  

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată Rezumatul răspunsului operatorului 
economic 

17.08.2022 S.C.  
,,Orizont” 

Clarificări cu privire la Prețul și 
valoarea inclusă, pentru unele resurse, 
precum și documentele justificative 
cuprinse în DUAE 

La data de 18.08.2022, a prezentat întreg 
setul de documente, conform solicitării. 
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9. Ofertanții respinși/descalificați: 
Denumirea 

operatorului economic 
Motivul respingerii/descalificării 

S.C. 
,,Vimpex-SV” 

În temeiul prevederilor pct.135 din Regulamentul privind achizițiile publice de 
lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.638/2020, care stipulează că 
,,Grupul de lucru respinge orice ofertă apreciată ca fiind neadecvată, 
neconformă sau inacceptabilă”. 

S.C.  
,,Polimer Gaz Complet” 

  
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru toate loturile. 

 
11. Criteriul de atribuire aplicat: Preţul cel mai scăzut și corespunderea documentelor cu 

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

 
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: Nu a fost. 

 
13. Reevaluarea ofertelor: Nu a fost. 

 
14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire 

s-a decis: 
Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate  
și U/M   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Lucrări de reparație capitală a 
sistemelor de apeduct central din 
cadrul Regimentului de rachete 
antiaeriene (Dănceni). 

S.C.  
,,Orizont” 

1 
lucrare 1 524 868,89 1 524 868,89 1 829 842,67 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: Nu a fost. 

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

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

S.C. ”Vimpex - SV” 

23.08.2022 În format electronic, pe adresa 
electronică afișate în SIA RSAP 

S.C. ”Polimer Gaz Complet” 
S.C. ”Orizont” 
S.C. ”Adrika” 

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

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

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

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

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax□ 
 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax□ 
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(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu 
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 
 

17. Contractul de achiziţie încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 

valabilitate al 
contractului/ 

acordului-cadru 
fără  
TVA 

inclusiv  
TVA 

S.A.  
”ORIZONT” 

Cu capital 
autohton 14/642 30.08.2022 

45
23

21
53

-9
 

1 524 868,89 1 829 842,67 
31 decembrie 

2022 

 
18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi)(rubrica dată se completează doar în 

cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): NU. 

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

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

                     Sergiu VOINU                                                               ______________________ 
                                  (Nume, Prenume)                                                                                                                                             (semnătura) 
 



DARE DE SBAMA

de atribuire a contractului de achrzigii publice tr
de incheiere a acordului-cadru !
de anulare a procedurii de atribuire X

Nr-22 din30.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantd:

Denumirea autorititii contractante Pretura sectorului Botanica
Localitate mun.Chisinlu
IDNO r007601009602
Adresa mun.Chisin[u, str.Teilor 1 0

Num[r de telefon 022 767575
Numir de fax 022 767575
E-mail oficial pretura. botan ica@pmc. md

Adresa de internet httns ://www.botanica.md/
Persoana de contact (nume, prenltme, telefon, e-
mail)

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de prefuri X Licitalie deschisd nAltele:
IIndicatil

Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr:
Tiput obiectului contractului de achiziliel
acordului-cadru

Bunuri r Servicii n Lucr[ri X

Obiectul achizi(iei Amenajarea/renovarea aleii pietonale (partea imparA) a stldzli
Flristo Botev, sectorul Botanica, mun. Chigindu

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din
cadrul portalului guvernamental
www.mtender.gov.md)

Nr:21060665
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1658904657304
Data oublicdrii: 27 .07 .2022

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

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

XDa nNu
Link-ul cltre planul de achizilii publice publicat:
https ://botanica.md/p lanul-de-achi zi tii-2022 -modifi cat-
22072022

Anun! de inten{ie publicat in BAP (dupd
caz)

Data:29.07.2022
Link-ul:
httos : //tender. sov. md/ro/svstem/fi I e s lbap I 20 1 4 lb ap nr 59 2.pdf

Tehnici qi instrumente specifice de
atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru rsistem dinamic de achizitie rlicita{ie
electronicd lCatalog electronic

Sursa de finan{are X.Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; rSurse
externe: nAlte surse: flndicatil

Valoarea estimati (ei, fdrd TVA) 4 3r7 402,78



/
3. Clarificdri privind documenta{ia de atribuire: Nu sunt

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

Data solicit[rii clarifi cdrilor 27 iu12022.14:70
Denumirea operatorului economic Nu dispunem de informatie
Expunerea succinti a solicitirii de clarificare Subiectul intrebirii:

caiet de sarcini
intrebare:
p.l7 Coborim numai capacele si montam ,capacile din
fonta sau schimbam si toate inelele din beton cum spune
norna AcE1181

Expunerea succinti a rlspunsului Bun[ ziua! Lucrdrile menfionate vor fi executate
conform normei AcEl 18 1.

Data transmiterii (2'1 iu\2022.15:58\

Data solicitirii clarifi cirilor I ats2022.09:15
Denumirea oneratorului economic Nu disnunem de informatie
Expunerea succinti a solicitlrii de clarificare Subiectul intreblrii:

Garantie pentru oferta
Intrebare:
Buna ziua, va rugam sa publicati rechizitele bancare in
vederea perfectarii garantiei prin transfer la contul
autoritatii contractante. multumim anticipat.

Expunerea succintl a rispunsului Bund ziua! GaranJia pentru ofertd se prezintb conform
anexei nr. 9 al documentaliei standard - scrisoare de
garanlie bancari (emisi de o banci comerciald) Varianta
scanatd de pe original gi semnatd electronic:de cdtre
ofertant. La solicitarea beneficiarului se prezintd in
original la sediu autoritatii contractante.

Data transmiterii (1 aus 2022.09:17\z

Data solicitdrii clarifi cirilor 5 aus.2022.10:47
Denumirea oneratorului economic Nu disounem de informatie
Expunerea succinti a solicitlrii de clarificare Subiectul intrebIrii:

Caiet de sarcini, poz.28 Panou informativ confectionat
conform proiectului, inclusiv rnontarea
Intrebare:
Va rugam sa anexati proiectul

Expunerea succintl a rispunsului Bund ziua! Cu proiectul puteli face cunogtinla in sediul
Preturii, la adresa str. Teilor, nr. 10. Rela{ii la nr. de
telefon 022767575.

Data transmiterii (5 aue 2022,15:16):

Data solicitirii clarifi cirilor 9 a\s.2022.10:08
Denumirea oneratorului economic Nu disounem de informatie
Expunerea succinti a solicitirii de clarificare Subiectul intrebirii:

Caietul de sarcini, poz. I Decaparea mecanizata a
imbracamintei din beton asfaltic;2957 m2
tntrebare:
Reesind din supravata amenajata cu pavaj de 2988m2 -
volumul de beton asfaltic decapat trbuie sa fie
2957x0.1:295m3?

Expunerea succintfl a rispunsului Oferta urmeazd a fi pregdtitl ?n conformitate cu caietul
de sarcini. in carde necesitate modificdrile vor fi

2



/
operate pe parcurs.

Data transmiterii 9 at92022,12:41

Data solicitirii clarifi clrilor 9 at92022,10:20
Denumirea operatorului economic Nu dispunem de informatie
Expunerea succintl a solicitlrii de clarificare Subiectul intrebirii:

Caietul de sarcini poz. 8 Transportarea pamintului cu
autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (deseuri
rezultate din demolare) -765tn
intrebare:
Conform INSTRUCTITINI PRIVIND FOLOSIREA
INDICATORULUI DE NORME DE DEVIZ PENTRU
LUCRAzu DE DRUMURI D - 1981, greutatea
specifica a betonului asfaltic este 2.4tlm3 , prin urmare
volumul de lucrari lapozitia data trebuie sa fie 425m3x
2.4=l020tn?

Expunerea succinti a rlspunsului Oferta urmeazd. a fi pregititi in conformitate cu caietul
de sarcini. In caz de necesitate modificdrile vor fi
operate pe parcurs.

Data transmiterii 9 aug2022,12:42

4. ModificIri operate in documenta{ia de atribuire: Nu aufost efectuate modiJicdri

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

6. Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de
cltre operatorii economici:

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

[Indicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

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

[Indicali numdrul de zileJ

5. Pfln[ la termenul-limiti (data 26.08.2022, ora 13:00), au depus oferta 8 ofertan{i:
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/

administratorii
1. Medalmir SRL 1014600019994 In asteptare
J Pasc Con-SRL I 003 600 1 0208 l In asteptare
3. Vicoliv Grup SRL 1014600018975 In asteptare
4. SRL..Varincom" I 00460003 1450 In asteptare
5. 5AO Invest SRL 1008600004663 In asteptare
6. SRL ..Provladina Construct" 1013600019838 In asteptare
1 IM Ancaro SV SRL 1007600022332 In asteptare
8. Atractiv Invest 1 014600000370 In asteptare

Denumire document
Denumirea operatorului economic

(Se
Documentele ce constituie oferta

va consmna prin: prezenlat, neprezentat, nu corespunde)
Cerere de participare
Formularul DUAE
Declaratie privind valabilitatea ofertei
Oferta
Garantia pentru sustinerea ofertei l%
Formularul nr.7 (deviz oferti)

aJ



I
Formularul nr. 5 (catalogul preJurilor
unitare)

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

Dovada inregistrdrii persoanei iuridice
Raportul financiar, inregistrat la biroul
national de statistici (an.2019 si 2020)
Certificat de atribuire a contului bancar
Cifra de afaceri anuald2020
(art.36 alin. I al documentatiei standard)
Cifra de afaceri medie anualI 2018-2020
(art.36 alin. I al documentatiei standard)
Efectuarea sistematicd a pld1ii impozitelor,
taxelor si contributiilor de asisurdri sociale
Lichiditatea qenerali
Demonstrarea experien(ei operatorului
economic in domeniul de activitate aferent
obiectului contractului ce urmeazd a fi
atribuit.
Recomanddri la contractele prezentate pentru
demonstrarea lucrdrilor sim i lare
Demonstrarea accesului la utilajele,
instalaJiile ;i/sau echipamentele tehnice
indicate de autoritatea contractanti, pe care
aceasta le considerd necesare pentru
indeplinirea contractului ce urmeazd a fi
atribuit
Demonstrarea accesului la personalul
necesar pentru indeplinirea corespunzdtoare
a obiectului contractului ce urmeazd a fi
atribuit (personalul de specialitate care va
avea un rol esential in indeplinirea acestuia)
Certificatul de atestare tehnico-profesionald
pe tipuri de lucriri potrivit p. 38 (3)
Avizul eliberat de citre Agenfia pentru
Supraveghere Tehnicd
Manualul CalitAtii
Lista subcontractanfilor 9i partealpdr{ile din
contract care sunt indeplinite de cdtre acestea
Informafi i prpvind asocierea
Angajament tert sustindtor fi nanciar
Angajament privind suslinerea tehnicd qi
profesional[ a ofertantuluiigrupului de
operatori economic
Declaratie tert sustindtor tehnic
Documente prin care se demonstreazl cd
operatorul economic are acces la laboratoare
de incercdri qi teste a materialelor ce vor fi
utilizate, in conformitate cu natura qi
specificul lucr[rilor ce fac obiectul viitorului
contract (pohivit p. 38 (2) al documentafiei
standard)
Graficul de executare a lucrtrrilor
Termenul de garante a lucr[rilor
Declaratie privind confi rmarea identitdtii



/
beneficiarilor efectivi qi neincadrarea
acestora in situalia condamndrii pentru
participarea la activitdli ale unei organizaJii
sau grupiri criminale, pentru coruplie,
fraudd si/sau spdlare de bani.

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

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

8. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-
a solicitat:

Denumirea operatorului
economlc

Motivul respingerii/descalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru frecare lot X
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile I
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicayiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

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

I)enumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Pre(ul
ofertei

(fbrn TVA)*

Cantitate
Ei unitate

de
misuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Data
solicitIrii

Operatorul economic lnformafia solicitati Rezmatul rispunsului operatorului
economic

9. Ofertan{ii respin;i/descalifica{i:



12. Informafia privind factorii de evaluare aptica(i:
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite tn baza criteriilor:
pretr sau cel mai bun raport calitate-cost)

cel mai bun raport calitate-

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificiiile operate

14' In urma examinlrio evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

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

Denumire factorul I Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
mlsurd

Pre(ul unitar
(frrn TVA)

Preful total
(firn TVA)

PrEful,total
(inclusiv

Anularea procedurii de achizi[ie public6:

in temeiul art.7I alin. 1 lit g) al Legii t3 ll20l5.
Autoritatea contractantl, din proprie ini{iativi, anuleazl procedura de atribuire a contractului
de achizifii publice, dacl ia aceastl decizie inainte de data transmiterii comunicirii privind
rezultatul aplicirii procedurii de achizifie publici, in urmitoarele cazuri:- Iil'* existd abate-ri grave de la prevederile legate care afecteazd rezultatul procedurii de atribuire sau

face imposibild tncheierea contractuluL Prin abateri grave de la prevederile legale se tnlelege faptulcd pe parcursul analiaei, evaludrii Si/sau /inalizdrii procedurii de atribuire se constatd erori sauomisiuni, autoritatea contractqntd afltndu-se,tn imposibilitatea de a adopta mdsuri corectivefdrd ca
acestea sd conducd la tncdlearea principiilor prevdzute la art. 7.

Argumentare: Au fost stabilite mai multe deficienfe tehnice ;i omisiuni ir procesul inilieriiprocedurii, ceea ce necesitd efectuarea unor modificdri in pachetul de documente.
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii:
Denumirea operatorului

economic
Data transmiterii Modalitatea de trarrsmitere

Medalmir SRL 30.08.2022 e-mail
Pasc Con-SRL 30.08.2022 e-mail
Vicoliv Grup SRL 30.08.2022 e-mail i

SRL,,Varincom" 30.08.2022 e-mail
5AQ Invest SRL 30.08.2022 e-mail
SRL,,Provladina Construcf ' 30.08.2022 e-mail
IM Ancaro SV SRL 30.08.2022 e-mail
Atractiv Invest 30.08.2022 e-mail



I (Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3I al Legii nr. 13 | din 3 iutie
2015 privind achiziliile publice)

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitate
cu prevederile TITLULUI U Capitolul I (Calculareo Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

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

Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tn
cazul tn care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate)zNt

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:
In cazul in care valoarea estimatl a contractului este
mai micl decdt pragurile prevdzute la art.2 alin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

Z 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice $i/sau fax I
! 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
rnijloace electronice gi/sau fax I

In cazul in care valoarea estimatb a contractului este
egali sau mai mare decdt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 13l din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

I 1 1 zile in cazul transmiterii comuniclrii prin
mijloace electronice gilsau fax I
n 16 zile in cazul netransmiterii comunicirii prin
mijloace electronice gi/sau fax I

Dehumirea
operatorului

economrc

intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strlin

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV
Valoarea contractului

Termen de
valabilitate

contractului/
acordului-

cadru

MiX TVA inclusiv
TVA

f.ij,"r:J 
aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabite (achizi(ii (DA/NU)

Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a
lotuluilloturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (indicayi suma cu TVA)

fJlllffY,al 
lotuluilloturilor pentru care au fost aplicate criterii

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

Prelul cel mai scdzut n

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport cqlitate-pret D

Cel mai bun raport calitate-cost a



Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de agteptare pentru tncheiereacontractului/contractelglindicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute'de arl 32 alin. (3) al Legiinn 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum qi cd ti cazul depunerii contesraliilor gi/saurecepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate gi solutrionie.

Prin prezenta dare de seami, grupul de lucru pentru achizilii confirmd corectitudinea t
de aehizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform pievedirilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

procedurii

(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizilii publice
de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atriburre

Nr. 02 din 30.08.2022

g
tr
a

l. Date cu privire la autoritarea contractantdt
Denumirea autorititii contracrantc I.P. Liceul Teoreric "Spiru Harct"

10t3620005772
mun. ( lri;inau. srr. Maria Ceborari.53Numir de telefon 022 22-60-1 1, 067 402083

Numir de fax 022 22-60-11
spiruharet 1 964@gmail.com /
moroi.ivan@yahoo.com

Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prcnume, telefon. e-mail Moroi Ivan
2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Cererea ofertelor de preluri EI
Licita{ie deschisi a
Altele: Fndicali| z

Procedura de achllz,ilie repetatd (dupd cC
Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru

Nr: -
Bunuri
Servicii
Lucrdri

V
!
a

Obiectul achizitiei Mobilier
Cod CPV 39100000-3
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor proceduri
decdt I icitqtia deschisd)

Nu se aplicd

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
po r talului guvername ntal www. mte nder. gov. md)

Nr: ocds-b3wdp | -MD-l 658232369992
Link-ul: www.mtender. gov.md/tenders/ocds-
blvdpLMD-fq$221!999-
Data publicdrii: 19.07.2022

Platforma de achizifii publice utilizatl
achizitii.md
e-licitatie.md
yptender.md

!g
D

Procedura a fost inclusi in planul de achizifii
publice a autoritl{ii contractante

MDa nNu
Link-ul catre planul de achizilii publice publicat:
www.spiruharet.md

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

Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

Acord-cadru I
Sistem dinamic de achizilie a
Licitalie electron icd M
Catalog electronic r

Sursa de finanfare

Buget de stat M
Buget CNAM !
Buget CNAS a
Surse externe l
Alte surse:

Valoarea estimati (lei, fdrd TVA) 461996,00



3. Clarificiri privind documenta(ia de atribuire:
va completo in cazul in care au fosl rolicitqte

Data solicitirii clarifi cirilor
ht tp s : //mt e nder. gov. md/tender s/o c ds - b 3w dp I - M D-
I 6 5 B2 3 2 3 69 992 ? tab = clarifi cation

Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitirii de clarificare
Expunerea succintl a rispunsului
Data transmiterii
tl. Modificiri operate in documentatia de atribuire:

vo eto in cazul in care ou fosl e

Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare
(dupd caz)
TermenJimiti de depunere qi deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz) 1\U

5. Pdni la termenul-limiti (data 29.07.2022,, ora 15:00), au depus oferta 3 ofertan(i:

Denumirea operatorilor economici IDNO Asociatii/administratorii
"Magda" SRL 1002600011546 Conform SIA RSAP

"VMS-Companie" SRL 1006602003242 Conform SIA RSAP

'oDiehiva" SRL 1003600007739 Conform SIA RSAP

Denumire document
Denumirea operatorului economic

"Magda" SRL "VMS-Companie"
SRL "Dighiva" SRL

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

Specificalia de pret Drezentql prezenlal Drezental
SDecificatii tehnice ot ezen|al prezentat
Crantia pentru ofefia de I %o din valoarea ofeftei fEra TVA DfezenLal prezenlal prezentql

Documente de calificare
Se va consemno prin; prezental. n?prez?nlot. nu corespunclc

DUAE prezenlal Dfezentat Drezenlal

Cenificat decizie de inregistrare a intreprinderiisau exlras prezentat

Declaratie privind valabilitatea ofertei Drezentat prezentqt

Certificat privind lipsa / existenja restanfelor fala de bugetul public
national. eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat

prezentar prezentqt prezenlal

Cefiificat de conformitate ce confirmd calitatea bunurilor oferite
eliberat de Organismul Nalional de verificare Moldova Standart

prezenlol prezenlal

Auf of izalia sanitara de functionare Dre:cnlal
Aviz sanitar Drezenlol DreTenlol

Certificat ISO 9001 :2015 fabricarea mobilierului de birou a

Pan ic ipantulu i
prezentqt prezentat prezenlal

Perioada de sarantie a bunurilor orezental prezenlat Drezenlal

Culoarea mobilierului si prezentarea mostrelor

6. Informajii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de cltre
operatorii economici:

(njd,otiop,i@dicainconfornitatecucerin|eledindocumento1iade0|ribuirr;i
Se va consemnA prn: prezenru, neprcZenlLt, nu C\rcSpun(le (in cazul ctind documentul a fOSt prezenlal, dar nu corespunde

cerinlelar de califcare))

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

Denumirea
lotului

Denumirea operatorului
economic

Pretul ofertei
(f&6 TVA)*

Cantitate
siUM

Corespunderea cu
cerinlele de calificare

Corespunderea cu
sDecificatiile tehnice

Mobilier
"Magda" SRL 363 87s,00

I / proiect

+

"VMS-Companie" SRL 413899,97 Conform SIA RSAP

"Dighiva" SRL 418199,9'7 +



8 In cazul utilizdrii licitatiei electronice se va indica prelul oferteifinale (Informalia privind "Corespunclerea
cu cerinlele de calificare " Ei " Corespunderea cu specificayiile tehnice " , i, ,o ,oriu*no prin: ,, 1 " in 6a2yl
corespunderii ;i prin ,, -" in cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritili sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerintele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pretului an0rmal de sclzut) s-a
solicitat:

Data soliciHrii Operatorul economic Informa(ia solicitattr Rezumatul rlspunsului
operatorului economic

Scrisoarea nr. 0l-
031464 din
0t.08.2022

"Magda" SRL
"VMS-Companie" SRL
"Dighiva" SRL

A fost solicitat prezentarea mostrelor pentru
materia prtm6, (PAL melaminat, blat, materialul

.folosit pentru ecran calorifer, Iac ecologic, vopsea,
material pentru tapilefie, etc.);i furnitura folositd.

Au prezentat mostre
companiile "Magda"
SRL qi "Dighiva" SRL.

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:
Denumirea

operatorului economic Motivul respingerii/descalifi cdrii

"\MS-Companie"
SRL

Oferta companiei "VMS-Companie" SRL set respinge din motiv c6 nu a prezentat
mostrele solicitate prin scrisoarea nr. nr. 0l-031464 din 01 .08.2022.

,rMagda" SRL

Oferla companiei ,,Magda" SRL se respinge, deoarece ca urmare a examinArii
mostrelor prezentate s-au depistat urmdtoarele necorespunderi:
- La pozitia ff. I .1 - Canapea, compania Magda SRL a prezentat mostre doar la
materialul ecopiele Ei doar de o culoare, dar canapeaua este tapitatd in 2 culori,
totodat[ nu au fost prezentate mostre pentru celelalte componente ale canapelei;
- La pozilia nr. 1 . I I - Bancd cu 2 scaune, mostra metalului prezentat nu corespunde
cerintelor solicitate, avAnd altd formA decdt modelul existent in institutie. Menliondm
faptul cd una din cerinfele obligatorii a fost ,,... executarea mobilierului identic cu
modelul existent in institulie (poza fiind anexatd)...".

- Ca urmare a examindrii celor 4 mostre prezenlale pentru materialul PAL
melaminat, s-a constatat faptul cd una din mostre nu coincide cu mobilierul existent
in institulie, avind altA culoare. Menlionim faptul ca o cerinld obligatorie a fost
,,...culoarea mobilierului va fi stabiliE in dependenla de culoarea mobilierului
existent in institulie...", cerinld care nu a fost respectatd.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot M
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile a
Alte linitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: flndicali]
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scizut M
Costul cel mai scdzut r
Cel mai bun raport calitate-prel -
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 ;i denumirea Ioturilor aferente)

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplica{i:

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



Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic l Total

Denumire factorul I Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

lta completct in cazul in care ofertele au fost leevaluate reoemr
Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile operate

14. in urma
decis:

Atribuire tul de achizitnbur rea contractulul de achizitie oublcd./acordr- lui-cadru:
Nr./
lot

Denumirea
lotului

Denumirea operatorului
economtc UM Canti

ratea
Pre{ul unitar
(fdrn TVA)

Pretul total
(ftrn TVA)

Pretul total
(inclusiv TVA)

Mobilier "Dighiva" SRL lot I 418199,97 418199,97 501839,96

Anularea procedurii de achizilie publicd:
in temeiul art.
Argumentare:

(Informarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru
pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art.31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice)

16. Termenul de a$teptare pentru incheierea contractului:

(Selectasi termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prerdzute de Legea nr, l3l din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd in conJbrmilale cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codalui Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizitie / acordul-cadru incheiat:
Den u m irea

operatorului
economic

Intreprin
derea

Numirul $i data
contractului Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
yalabilitate al
contractuluifi ri TVA inclusiv TVA

"Dighiva" SRL Cu capital
autohton

Nr. 01COP din
30.08.2022

39r 00000-3 418199,91 s01839,96 31.12.2022

18. Informa{ia privind achizilii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datl se completeazi doar in
cazul in care la procedura de achizi{ie publicl au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

examindri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:
Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere

"Magda" SRL 18.08.2022 e-mail
"VMS-Companie" SRL 18.08.2022 e-mail
"Dighiva" SRL 18.08.2022 e-mail

In cazulin care valoarea estimatA a contractului este mai
micd decdt pragurile prevdzute la art.2 alin. (3) al Legii
nr. l3 I din 3 iulie 20 | 5 privind achiziliile publice

V 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax r
! ll zile in cazul netransmiterii comunicirii prin
mijloace electronice gi/sau fax n

in cazul in care valoarea estimatd a contractului este egali
sau mai mare dec6t pragurile previzute la art. 2 alin. (3) al
Legii nr. l3 I din 3 iulie 201 5 privind achiziliile publice

! ll zile in cazul transmiterii comunicirii prin
mijloace electronice qi/sau fax r
! l6 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fhx r



(iпdiс,а|i ,stttlltt t,tt '|'l'.1 
)

Prelul cel пlui sс,it:чl :l
соslцl cel mai scdzut п
Cel mаi Ьuп raporl calilale-pre| а
cel mai Ьuп calilale-ctlsl а

Рriп prezenta dare de sеаmd, grapul de luсru cleclard cd tеrmепut cle a;lepture репlrч iпсhеiеrеч
coпtractului/coпtractelor iпdicate afost respectat (ехсерftпd cazurile preydzute de arl, 32 а!iп. (З) al Legii пr. t з t tliп
3 iulie 20l5 priviпd achiziliile publice), рrесum si сd |п cazul depuпerii coпtesta|iilor Ei/sau receplioпdiii rapoarlelor
de moпitorizare, acestea aufost ехаmiпаtе Ei sоlu|iопаtе.

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de lасrч репtru achizi1ii сопlirmd соrеслiludiпеп rle.s.|?isurtirii proc.ctlt.trii le
achizilie,fapt репtru care poarld rdsрuпdеrе сопfоrm preveclerilor legole iп vigoare.

Сопdчсitоrчl grupului de luсrч репtrч achizifii:

Viсtоr AMBROCI
1Scrrlniitu\i+-

L.ý.

VаlОаrеа de achizi{ie сч ТVА din contract/ contracte а lotului/Ioturilor
саrе ач fost aplicate criterii de durabilitate

Codul СРV al lоtчlчiЛоturilоr репtrч care ач fost aplicate criterii de
dцrabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lоtчlЛоtчrilе репtrч care ач fost aplicate
criterii de durabilitate:
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

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

Nr.        1___din          01.09.2022.    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria Cojușna   
Localitate s.Cojușna  
IDNO 1010601000025  
Adresa s.Cojușna  
Număr de telefon 023742406  
Număr de fax 023742238  
E-mail oficial  primariacojusna@gmail.com  
Adresa de internet Cojusna.md  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Crăciun Igor, tel 069988847 
primariacojusna@gmail.com 

 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  
□Altele: [Indicați] 

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: ocds-b3wdp1-MD-1658999962679 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Achiziționarea lucrărilor de reparație a unei 
porțiuni a străzii Mihai Viteazul din satul Cojușna, 
r-nul Strășeni 

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

S-a aplicat 
Licitație deschisă 
 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1658999962679 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060765/ 
Data publicării: 28.07.2022 

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

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

□ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
http://cojusna.md/programe-de-activitate/ 
http://cojusna.md/wp-
content/uploads/2020/08/Plan-de-
achizi%C8%9Bii.pdf 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: Data publicării: 28.07.2022 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060765/ 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658999962679
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658999962679
http://cojusna.md/programe-de-activitate/
http://cojusna.md/wp-content/uploads/2020/08/Plan-de-achizi%C8%9Bii.pdf
http://cojusna.md/wp-content/uploads/2020/08/Plan-de-achizi%C8%9Bii.pdf
http://cojusna.md/wp-content/uploads/2020/08/Plan-de-achizi%C8%9Bii.pdf
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Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 
□Surse externe; □Alte surse: Buget local 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2 820 535,62 MDL 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  01.08.2022 
Denumirea operatorului economic ----------- 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Solicitarea de prezentare a rechizitelor bancare 

Expunerea succintă a răspunsului  Publicarea rechizitelor bancare  în vederea 
perfectării garanției prin transfer 

Data transmiterii 01.08.2022 
4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 18.08.2022, ora 10:30), au depus oferta 3 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. S.C. Nouconst SRL 1005600012120 Scorobogatco Vadim-
administrator 
Sîrbu Eleonora-asociat 

2.  SA Drumuri-Strășeni  1003600111971 Gonța Igor-administrator 
interimar 

3. Service Tulis S.R.L 1008600055838 Ionaș Ion-administrator 
Casablanca Consulting 
S.R.L., MD 
Holdings(Londra)Limited-
asociați 

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

operatorii economici: 

Denumire document 
 

 
 

Denumirea operatorului economic 

S.C. Nouconst 
SRL 

SA Drumuri-Strășeni Service Tulis S.R.L 
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Documentele ce constituie oferta  
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)  

Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat 

Propunerea financiară prezentat prezentat prezentat 

DUAE prezentat prezentat prezentat 

Garanția pentru ofertă 
prezentat prezentat prezentat 

(după caz) 
Documente de calificare  

 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde  
       

Certificat de înregistrare prezentat prezentat  prezentat 

Extrasul din Registrul 
persoanelor juridice (3 luni 
maxim de la data emiterii 
acestuia) 

prezentat prezentat  prezentat 

     
     

Scrisoare de garanție 
bancară(anexa nr. 9 la 
Documentația standard) 

prezentat prezentat  prezentat 

Certificatul de atribuire a 
contului bancar prezentat prezentat  prezentat 

Experiența similară(anexa 
nr. 12 la Documentația 
standard) 

prezentat  prezentat prezentat 

Declarație privind dotările 
tehnice specifice, utilajul și 
echipamentul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare 
a contractului (anexa nr. 14 
la Documentația standard) 
 

prezentat prezentat  prezentat 

DUAE prezentat prezentat  prezentat 
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Certificat de calitatea 
materialelor /instrumentelor 
utilizate la efectuarea 
lucrărilor 

prezentat  prezentat prezentat 

Certificatul eliberat de către 
Inspectoratul Fiscal privind 
lipsa sau prezența datoriilor 

prezentat prezentat  prezentat 

Oferta prezentat prezentat  prezentat 

Graficul de executare a 
lucrărilor (anexa nr. 10 la 
Documentația standard) 

prezentat prezentat  prezentat 

Formularul de deviz(anexa 
nr. 23) 
 

prezentat prezentat  prezentat 

Scrisoare de garanție 
bancară a ofertei ( anexa nr. 
9 la Documentația standard) 
sau garanția bancară prin 
transfer 

prezentat prezentat  prezentat 

Cerere de participare(anexa 
nr. 7 la Documentația 
standard) 
 

prezentat prezentat  prezentat 

Formular informativ despre 
ofertant prezentat  prezentat prezentat 

Situația financiară la 
31.12.2021 prezentat  prezentat prezentat 

Declarație privind personalul 
de specialitate propus pentru 
implementarea contractului 
(anexa nr. 15 la 
Documentația standard) 

prezentat prezentat  prezentat 
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Declarația privind 
confirmarea identității 
beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în 
situația condamnării pentru 
participarea la activități ale 
unei organizații sau grupări 
criminale, corupție, fraudă 
sau spălare de bani. 

prezentat prezentat prezentat 

 
 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantita
te și 

unitate 
de 

măsură 

Corespund
erea cu 
cerințele de 
calificare 

Corespund
erea cu 

specificațiil
e tehnice 

Achiziționarea 
lucrărilor de 
reparație a 
unei porțiuni a 
străzii Mihai 
Viteazul din 
satul Cojușna, 
r-nul Strășeni 

 

S.C. Nouconst 

SRL 

2 463 106,40 MDL 4 996 
m2 

Corespunde 
+ 

Corespunde 
+ 

 
SA Drumuri-
Strășeni 

2 612 508,51 MDL 4 996 
m2 

Corespunde  
+ 

Corespunde  
+ 

 Service Tulis 
S.R.L 

2 900 596,14 MDL 4 996 
m2 

Corespunde  
+ 

Corespunde  
+ 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    
 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 
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Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
 
SA Drumuri-Strășeni 

Prețul propus în ofertă este mai mare decît oferta 

cîștigătoare. 

 
Service Tulis S.R.L Prețul propus în ofertă este mai mare decît oferta 

cîștigătoare. 

 
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

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

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate 
și unitate 

de măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Achiziționarea 

lucrărilor de 

reparație a 

unei porțiuni a 

străzii Mihai 

Viteazul din 

satul Cojușna, 

r-nul Strășeni 

 

S.C.Nouconst SRL 

 
4 996 m2 

 
2 463 106,40 
MDL 

 
2 463 106,40 
MDL 

 
2 955 727,68  
MDL 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

S.C. Nouconst SRL 25.08.2022 e-mail 

SA Drumuri-Strășeni 25.08.2022 e-mail 

Service Tulis S.R.L 25.08.2022 e-mail 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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: 
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Denumirea 

operatorului  
economic 

Întrepri
nderea: 

Cu 
capital 
autohto

n/ 
Cu 

capital 
mixt/as
ociere/ 

Cu 
capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului
/ acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate 

al 
contractului
/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv 

TVA 

S.C.Nouconst 
 
SRL 

Nr. 58 din 
01.09.2022 

45200000
-9 

2 463 106,40 
MDL 

2 955 727,68  
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. 

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

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

Nr.        1___din          01.09.2022.    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria Cojușna   
Localitate s.Cojușna  
IDNO 1010601000025  
Adresa s.Cojușna  
Număr de telefon 023742406  
Număr de fax 023742238  
E-mail oficial  primariacojusna@gmail.com  
Adresa de internet Cojusna.md  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Crăciun Igor, tel 069988847 
primariacojusna@gmail.com 

 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  
□Altele: [Indicați] 

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: ocds-b3wdp1-MD-1658994960684 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Achiziționarea lucrărilor de reparație și amenajare 
a parcării la sediul Primăriei Cojușna, r-nul Strășeni 

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

S-a aplicat 
Licitație deschisă 
 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1658994960684 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060754/ 
Data publicării: 28.07.2022 

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

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

□ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
http://cojusna.md/programe-de-activitate/ 
http://cojusna.md/wp-
content/uploads/2020/08/Plan-de-
achizi%C8%9Bii.pdf 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: Data publicării: 28.07.2022 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060754/ 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 
□Surse externe; □Alte surse: Buget local 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658994960684
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658994960684
http://cojusna.md/programe-de-activitate/
http://cojusna.md/wp-content/uploads/2020/08/Plan-de-achizi%C8%9Bii.pdf
http://cojusna.md/wp-content/uploads/2020/08/Plan-de-achizi%C8%9Bii.pdf
http://cojusna.md/wp-content/uploads/2020/08/Plan-de-achizi%C8%9Bii.pdf
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Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 805 292,05 MDL 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  29.07.2022, 30.07.2022, 01.08.2022, 05.08.2022 
Denumirea operatorului economic ----------- 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Solicitarea de prezentare a rechizitelor bancare, 
concretizări referitoare la garanția pentru ofertă, 
garanția bancară și caietul de sarcini. 

Expunerea succintă a răspunsului  Publicarea rechizitelor bancare și explicarea 
neclarităților. 

Data transmiterii 29.07.2022, 31.07.2022, 01.08.2022, 05.08.2022 
4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 18.08.2022, ora 00:00), au depus oferta 2 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. S.C. Nouconst SRL 1005600012120 Scorobogatco Vadim-
administrator 
Sîrbu Eleonora-asociat 

2.  SA Drumuri-Strășeni  1003600111971 Gonța Igor-
administrator 
interimar 

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

operatorii economici: 

Denumire document 

 
 

Denumirea operatorului economic 

S.C. Nouconst SRL SA Drumuri-Strășeni 

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

Propunerea tehnică prezentat prezentat 
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Propunerea financiară prezentat prezentat 

DUAE prezentat prezentat 

Garanția pentru ofertă 
prezentat prezentat 

(după caz) 
Documente de calificare 

 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 
      
DUAE 
 prezentat prezentat  

Date generale despre ofertant 
(inclusiv rechizite bancare) 

prezentat prezentat  

    
    

Certificat de înregistrare a 
întreprinderii prezentat prezentat  

Certificate de atribuire a 
contului bancar prezentat prezentat  

Cerere de participare(anexa nr. 
7 la Documentația standard) prezentat  prezentat 

Extras din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice (3 luni 
maxim de la data emiterii 
acestuia) 

prezentat prezentat  

Avizul Agenția de 
Supraveghere Tehnică (anexa 
nr. 22 la documentația de 
concurs) 

prezentat prezentat  

Declarație de neîncadrare în 
siatuațiile ce determină 
excluderea de la procedura de 
atribuire, ce vin în aplicarea 
art. 18 din Legea nr. 131 din 
03.07.2015, 

prezentat  prezentat 
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Formularul de deviz(anexa nr. 
23) prezentat prezentat  

Declarația privind 
confirmarea identității 
beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în 
situația condamnării pentru 
participarea la activități ale 
unei organizații sau grupări 
criminale, corupție, fraudă 
sau spălare de bani. 

prezentat prezentat  

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

prezentat prezentat  

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

prezentat prezentat  

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

prezentat prezentat  

Oferta prezentat prezentat  

Garanţia pentru ofertă 2 % sau 
garanția bancară prin transfer 
(anexa nr. 9 la documentația 
de concurs) 

prezentat  prezentat 

Certificate de conformitate 
pentru material de baza prezentat  prezentat 

- Declarație privind experiența 
similară.  
(anexa nr. 12 la 
documentația de concurs) 
 

prezentat prezentat  
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Declarație privind lista 
principalelor lucrări executate 
în ultimii 5 ani de activitate.  
(anexa nr. 13 la 
documentația de concurs) 
 

prezentat prezentat 

Declaratie privind personalul 
de specialitate propus pentru 
implementarea contractului - 
angajați la momentul depunerii 
ofertei, (anexele nr. 15 și nr. 
21 la documentația de 
concurs), 
 

prezentat prezentat 

Declarație privind dotările 
specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului 
(anexele nr. 14 și nr. 20 la 
documentația de concurs) 
 

prezentat prezentat 

Graficul calendaristic de 
execuţie  a lucrărilor, cu 
reprezentarea grafică a 
consecutivității tehnologice, 
termenii de execuție a 
lucrărilor și valorificarea 
mijloacelor financiare, (anexa 
nr. 10 la documentația de 
concurs) 
 

prezentat prezentat 

Informații privind asocierea 
(anexele nr. 17 și nr. 18 la 
documentația de concurs) 

prezentat prezentat 

Documente prin care se 
demonstrează că operatorul 
economic are acces la 
laboratoare de încercări şi teste 
a lucrărilor și materialelor ce 
vor fi utilizate, în conformitate 
cu natura şi specificul 
lucrărilor ce fac obiectul 
viitorului contract. 

prezentat prezentat 

Manualul calitaţii prezentat prezentat 
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Certificate ISO 14001; ISO 
9001;  ISO 45001; prezentat prezentat 

Declarație, referitor la perioada 
de garanție a lucrarilor 
 

prezentat prezentat 

 
 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantita
te și 

unitate 
de 

măsură 

Corespund
erea cu 
cerințele de 
calificare 

Corespund
erea cu 

specificațiil
e tehnice 

Achiziționarea 
lucrărilor de 
reparație și 
amenajare a 
parcării la 
sediul 
Primăriei 
Cojușna, r-nul 
Strășeni 

 

S.C. Nouconst 

SRL 

1 618 529,71 MDL 679 m2 Corespunde 
+ 

Corespunde 
+ 

 
SA Drumuri-
Strășeni 

1 635 000,00 MDL 679 m2 Corespunde  
+ 

Corespunde  
+ 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    
 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

 
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

 
SA Drumuri-Strășeni 

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 Punctajul calculat 
Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
Denumirea 

lotului  
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate 
și unitate 

de măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Achiziționarea 

lucrărilor de 

reparație și 

amenajare a 

parcării la 

sediul 

 

S.C.Nouconst SRL 

 
679 m2 

 
1 618 529,71 

MDL 

 
1 618 529,71 

MDL 

 
1 942 235,66 
MDL 
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Primăriei 

Cojușna, r-nul 

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 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

S.C. Nouconst SRL 25.08.2022 e-mail 

SA Drumuri-Strășeni 25.08.2022 e-mail 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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: 
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Denumirea 
operatorului  

economic 

Întrepri
nderea: 

Cu 
capital 
autohto

n/ 
Cu 

capital 
mixt/as
ociere/ 

Cu 
capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului
/ acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate 

al 
contractului
/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv 

TVA 

S.C.Nouconst 
 
SRL 

Nr. 59 din 
01.09.2022 

45200000
-9 

1 618 529,71 

MDL 
1 942 235,66 

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. 

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9


DARE DE SЕАМД

de atribuire а сопtrосtului de achizilii publice l
de incheiere а acordului-cadru
de anulare а procedurii de atribuire

Nr. бiLD Din

1. Date сu privire la autoritatea contractantй:

2. Date cu privire la рrосеdurа de atribuire:

01. .2022

primбria comunei ciorescuDепumirеа
Ciorescu
1 007601010437

пr. |]MD-2089 Str. Alexandru сеl В
0-22-45-68-]2Numйr de telefon
0-22-45-63-44

.comoficial

069782з55 contabilitatea.
Bostan Natalia

пСеrеrеа ofertelor de pre,turi

пАltеlе:
teаtriьuirе а

Nr:
Bunuri п servicii п Lucrdride

rdulасо
Tipul

Lucriiri de reparalie capitald рriп
sеgmепtаlui strdzilor: str. Еmiпеsсu - Florilor -
partea stfttlgd diп соmапа Ciorescu, muп,

СIti;iпdu Mihai Еmiпеsса, Florilor, Miпerillor,
Рriеtепiеi, Boris Glаvап, Iоп Сrеапgа (L: 200m

+ 250m+ 300m+ 300m+ 180m:13

asfaltare а

+ 150m
45200000-9
Art. 57 pct. (1) diп Legea пr. 131/2015 priviпd
ochizi|iile publice

Ехрuпеrеа

apli,
аlеgеrеа

carll altor

1-MD-1658853348993Nr:
http s : //mtender. gov. md/tenders/o cds -Ь 3

мD-165885з348993
wdp1-

Data 23.08.2022
e-licitatie.md; а .mdл achizitii.md;

Data:26.07.2022
Link-ul: https:i/mtender.gov .md/plans/ocds-

1-MD-1658853348993ьз
diпаmiс de acltizi|ie

electronicб electTonicCatalo
пАсоrd-саdru

rBuget CNAM; пВugеt CNAS;
surse: ВпSuтsе Local

пВugеt de stat; п

00lei MD2 900

1

contractante
Localitate
IDNo
Adresa

Numir de fax

Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,

e-mail)

Tipul procedurii de

рrосеdчrа de

|riсПауtе descltisii

Obiectul achizi{iei

Cod СРV
motivuluiltemeiului privind

(tп cazul
licita!ia

Рrоссdurа de atribuire (se va

р ort al ului guv е rпаmепt al
wу,w.mtепdеr,gоv.md)

iпdica diп cadrul

platforma de utilizatй
Апчп{ de inten{ie publicat in ВАР (duрй caz)

specifice de atribuire

Sursa de fiпап{аrе

vаlоаrеа estimatй (еi..{аrа TVA)_



3. Сlаrifiсiri privind documenta{ia de atribuire:

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

28.07 .2022 / 08:37Data
хDепumirеа

Ехрuпеrеа
сlаrifiсаrе

Buna ziua, va rugam sa publicati rechizitele
Ьапсаrе in vederea perfectarii garantiei prin
transfer la contul autoritatii contractante,
multumim anticipat.
Doar: Scrisoare de gat,cttl{ie Ьапсаrй (Formularul

Апеха пr. 9 la Dclcuпlelltalia Sdaпdard)
Data iterii 29.07.2022 / 09:39

04.08.2022 l22:2З
хеп

Вuпа ziua, ачеm urmatoarele intrebar:
1. Devizul estimativ este verificat sau expertizat?
2. Solicitam sa publicati lista cantitatilor de lucrari
descifrat (publicarea descifratё а consumului de
resurse аfеrепt fiесйrеi поfiпе de deviz) сопfоrm
cerintelor din Documentatia standard aprobata
prin Ordinul Nr. 69 din 07.05.2021
Вuпd ziua!
]. Dey izul est iпtаtiч е ste уе r фсаt.
2.Гii oferiп lisla calltitatilor de lucrari descф,at : ] 2 3 1 5 (АПеХа пr.
l)

05.08.2022l I8:I4

07.08.2022l |6:2|
х

Dispuneti de proiect de executie ? IN urmа analizei efГectuate asupra
publicarii а listei cantitatilor de lucrari descifrat (publicarea descifrati а

consumului de resurse aferent fiecirei поrmе de deviz) conform cerintelor
sa constatat urmatorele:
1. La Pozitiile 1З,28,4З,58,7З 9i 88 сu simbolul поrmеi, cod de resurse:

DB16H k: 1,25, DB16H cu denumirea luсrаrilоr: Imbracaminte de
beton asfaltic cu agregate mаruпtе ВА 16, executata la cald, in grosime
de 5,0 cm, cu astemere mecanica (nisip bituminat qi ojel patrat din, поffпе de exclus) cu unitatea de masura m2 nu а fost aplicat la normativ
coeficienful de 1.25 поrmа este pentru h:4cm si nu pentru h:5cm 1.1

7 129040010l 10 Asfaltator h-оm 0,0500 х 1,25 :0,0625 (поrmа corecta
pentru h:Scm) 1.2 11110001000131l Mixtura asfaltica рrераrаtа la cald
cu agregate marunte ВА lб t 0,0940 х 1,25 : 0,||7 5 (поrmа corecta
pentru h:Scm) l.З 2952240004010 Compactor static autopropulsat cu
rulouri valturi R 8-14 de l4tfh-ut 0,005З х 1,25 :0,0066 (поrmа corecta
pentru h:Scm) 1.4 295224000400З Compactor ре pneuri static
autopropulsat l0,1-16 tfh-ut 0,0053 х 1,25 :0,0066 (поrmа corecta
pentru h=Scm) |.5 2952240005100 Rерагtizоr finisor de mixturi
asfaltice cu motor tеrm. 92 ср h-ut 0,0053 х1,25 :0,0066 (поrmа
согесtа pentru h=5cm).

2. La poziliile сч пr.14, 29,44,59,74, 89 cu simbolul normei, cod de
resurse DB16D k-l,25, denumirea luсгйrilоr: Imbracaminte de beton
asfaltic cu agregate mаruпtе ВА 16, executata la cald, in groosime de 5,0
сm, cu astemere manuala (nisip bifuminat qi ofel patrat din поrmе de
exclus) cu unitatea de mаsurб m2 180,000 2.1 71290400101 l0 Asfaltator
h-om 0,1200 х 125 :0,1500 (поrmа соrесtа pentru h:Scm). 2.2
l l 1 l000100013 1 1 Mixtura asfaltica рrераrаtа la cald cu аgrеgаtе
marunte ВА lб t 0,0940 х 1,25= 0,1l75 (поrmа соrесtа pentru h:Scm).
2.З 2952240004010 Compactor static autopropulsat cu rulouri vllturi R
8-14 de l4tfh-ut 0,01 14 х 1,25 :0,01425 (поrmа corecta pentru

2

Ехрuпеrеа succintй а rйsptrnsului

Data solicitйrii clarifi сirilоr

Ехрuпеrеа succinti а solicitйrii de
сlаrifiсаrе

Ехрuпеrеа succinti а rйspunsului

Data transmiterii

I)аtа soIicitйrii clarifi сйrilоr
Dепumirеа operatorului есопоmiс
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de
clarificare



h:5спr), irr concluzie solicitam
Je ltrсrагi dcsciliat 1disciГratata

соrесtаrеа si publicarea listei cantitatilor
а consumului de resurse aferent fiectrrei

погmе de deviz),
Tot odata sa modificati чаlоаrеа de 2900 000 fara tva dеоаrесе va fi mai

mаrе.

Expunerea succintй а rйspunsului Вчltй zitta! Ne сеrеп scuze, репtru gre;eala плесапiсd соmisй la Pozi!iile

пr- ] З, 28, 13, 58, 7з, 88 cu siпbolul поrmеi, cod de reпt,,e: DВlбН k-

1,25 ;i Poziliite пr. ]1,29,11, 59,71,89 cu simbolul поrmеi, codde
re stlrse : DB ] б D k- ],2 5.

|' й pre zепtй пt yar iапtа с оrе ctala :

], |ейпt Poziliile пr. ]З, 2В, 1з, 58, 7з, 88 cu siпbolttl tlorпei, cod de

restlrse: OblOH tt-l,ZS, dепuпirеа lucrarilor: iпЬrасапliпlе de Ьеtоп

афltiс ctt agregate mапmР Вд ] 6, executata la cald, iп grosiпe de 4,0

ctlt, ctt а;tеrпеrе пtесапiсd (пisiр Ьituпliпаt ýi olel patl,al diп поrmе de

exclus): 7l29010010t 10 Asfaltator h-опl 0,0500 х ],25
I ] ] 1 000 ] 000 ] з l t Mixtura asfaltica preparata la cald сч agregate

папlпtе ВА ] б l 0,0910 х 1,25 29522100040I 0 Coпlpactor static

autopropulsal cu rulouri valturi R 8- l 4 de l 4f h-tlt 0,005 З х 1 ,25
2 g5i210001003 Сопlрасlоr ре рпеuri static autopropul,sat ] 0,1 - 1 б t h-

ut 0,0053 х ],25 2952210005100 Repartizorfiпisor de пlixluri asfaltice

cll пlоtоr tеrп. 92 ср h-ut 0,0053 х 1,25.

2. Репtпt Poziliile пr. t,/, 29, 41, 59, 74, 89 cu siп$olttl поrплеi, cod de

reпtse: DB]6D k-],25, dепuпirеа lucrarilor: IпЬrасапtiпtе de Ьеtоп

asfaltic сч agregate mаruпtе ВА ]6, ехесulаtd la cald, iп grosiпe de 4,0

cit, ctl asteriere плапuаlii (пisiр Ьiluпliпаt;i olel patrat dill поrпе de

exctus): 7t290100l0l l0 Дsfаltаtоr h-оп1 0,1200 х ],25

I ] 1 ] 000 1 000 1 з ] l ]vIixtura asfalt ica preparala la cald сч agregate

lпarLmle ВА t бt 0,0940 х 1,25 2952210001010 Сопрасtоr slatic

autopropulsal сч rulouri yaltur i R 8- l 1 de l 4 yf h -ul 0,0 1 1 1 х 1, 2 5,

Data transmiterii 08.08,2022l IЗ:24

Rezumatul modifi сйrilоr
asfaltic cu agregate п,пruпtе Вд ]6, executatit la cald, iп grosiпle de 1,0

,Й, ,u o;lurn ,,n пrcсапiсd (пisiр Ьilutпiпаt ýi o|el patl,at diп поrпе de

exclus): 7 1 290100}01 l 0 Дsfаltаtоr h-оrп 0,0500 х 1,25

l ] 1 ] 0001000l 3 l l Mixtura афhiса preparata la cald сч agregale

пшruпlе вд ]6 t 0,0940 х ],25 29522400010l0 Сопtрасlоr stalic

alltopropulsat clt пllouri valturi R B,l1 de l1tJ hчtt 0,005З х 1,25

2gi21'000400з Сопlрасlоr ре рпеuri Static alltopropulsat 10,1-]6 tf h-

й 0,0053 х ],25 2g52210005I00 Repartizorfiпisor de пlixturi asfahice

сч motor term. 92 ср h-tп 0,005З х 1,25.

2. Peпtrtt Poziliile пr. ]1, 29, 14, 59, 74, 89 cu siпtbolul поrпtеi, cod de

reпlrse: DВIбD k-],25, dепuпlil,еа lucrarilor: ]пЬrасапtiпtе de Ьеtоп

aqhltic cuagregate пппlпtе Вд ]6, execttlatiila cald, iп grosiпe de 4,0

,ir, ,u o;rnri"rb mапuаld (пisiр Ьituпliпаt;i olel patral diп поrпле de

exclus): 7 } 290100 l 0} l0 Дфltаtоr h-опl 0,1 200 х 1,25

] 1 1 ] 000 l 000 1 3 t t }vI ixhtra афltiса prepara ta la cald cu agregate

пlаl,uпtе ВД 16t 0,0910 х 1,25 29522400040l0 Сопlрасlоr stalic

autopropulsat cll rulouri yalturi R 8- l 1 de l 1 tJ h-ut 0,0 ] ] 4 х 1,2 5,

l. Репlrtt Poziyiile пr, l
resurse: DB] бН k-],

3, 28, 4З, 58, 73, 88 cu siпbolul поппеi, cod de

,25, dепumirеа lucrarilor: ImЬrасапiпtе de Ьеtоп

Рчblica te ln вАр'lalte mrJ loас
info rm аrе

еlоr d ВАР (mtепdеr,gоv.mф

Теrmеп-limitй de dерuпеrе ;.

ofertelor prelungit (duрd caz)
л 22.08.2022

Preluпgit сu 5 zile
пumйrul de zile

4. Modificйri operate in documenta{ia de аtriЬчirе:

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

5. Рfiпi la termenul-limitй termenul-Iimitй (data 22.08.2022, ora 13:24), au depus oferta _4 (Patru)_

ofertan{i:

J

Nr. Denumirea ор еrаtоrului economlc Asocia{ii/
administratorii

100з600045544 Haret Iurie Simion1 Edilitate S.A.

IDNo



1 S.A. Drumuri Straseni 1003600111971 Igor Gonta
3. ANDIG TRANS S.R.L. 1007600075800 virlan zlпаidа
4. Trans Invest Group S.R.L. 1017б00052299 Рора Ion

Dепчmirеа есопоm lc
осuIпеп Edilitate S.A. S.A. Drumuri

Straseni
ANDIG

TRANS S.R.L.
Trans Invest
Grоuр S.R.L.

lnerea tehnicй prezeпtat prezeпtat prezeпtal рrеzепtаt
prezeпtat prezeпtat prezeпtal prezeпtat

рrеzепtаt 7эrezeпtat prezeпtat prezeпtat
prezentatprezeпtal prezeпtat prezetltat

Рrорuпеrе tehnicё рrеzепtаt prezentat рrеzепtаt prezeпtat
Рrорuпеrе fiпапсiагi prezeпtat prezeпtat рrеzепtаt prezeпtat
DUAE prezeпtat prezeпtat prezeпtat рrеzепtаt
Grafic de executare а
luсrйrilоr

prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat

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

(Iпfоrmаliа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se уа iпdica iп сопfоrmitаtе сu сеriпlеlе diп
dосumепtаliа de atribuire ;i se уо сопsеmпа рriп: рrеlепtаt, перrех,епtаt, па corespaпde (iп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriп!еlоr de calфcare))

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

* iп cazul utilizdrii licitaliei electroпice se уа iпdiса prelul oferteifiпale
(Iпfоrmаliа priviпd "Соrеsрuпdеrеа сu сеriп!еlе de calificare" ;i "Corespuпderea сu specificaliile
tehпice" , se vа сопsеmпа priп: ,,l" tп cazlll corespuпderii ;i рriп ,,-" tи cazul песоrеsрuпdеrii)

4

Dепurпirеа
operatorului

economic (йrа ТVА)*

cantitate
;i unitate

de mйsurй

Corespunderea
cu сеriп{еlе de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Lucrdri cle repara|ie
capitald рriп
asfaltare а
sеgmепtului
strdzilor: stt.
Еmiпеsсu - Florilor
- partea stапgd diп
соплцпа Cioresca,
muп. Сhiqiпdu
Mihai Еплiпеsсu,
Florilor, Miпerillor,
Prieteпiei, Boris
Glаvап, Iоп
Сrеапgа (L= 200m
+ 150m + 250tп +

300пl + 300m +

180m:1380пl)

EDILITATE S.A. 30304б 1,4б 1 unitate l +

DRUMURI
STRASENI S.A. 3193197,]1 1 unitate + +

ANDIG TRANS
S.R.L. 3 ] 9б301,б9 1 unitate + +

TRANS INVEST
GROUP S.R.L. 3212781,57 1 unitate + +

l

Docurnentele се constituie oferta
(Se уа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пч соl,еs|эuпdе)

рrорuпеrеа fiпапсiаrй
DUAE
Garanlia pentru ofbrtй
(duod caz)

Documente de calificare
Se уа сопsепlпа рriп: рrеzепlаt, перrеzепtаl, пu соrеsрuпdе

Dепurпirеа
lotului



8. Репtru elucidarea чпоr neclariti{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei cu

cerinlele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scizut) s-

а solicitat:

Data
solicitirii

Informa(ia solicita

9. Ofertanlii respin;i/descalifica{i:

l0. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

РепtruJiесаrе lot|
pentru mai multe lottrri cumulate п
pentru toate loturile п
дltе limitfi privind пumйrul dе loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IпdicaliJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul pe loturi:

11. Сritеriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scйzut I
Costul cel mai scбzut п
Cel mai bun rароrt caliИte-pre{ п
Cel mаi bun rароrt calitate-cost п

(iп cazul tп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multе criterii de atribuire, se vоr

iпdiса toate criteriile de atiibuire aplicate ;i dепumirеа loturilor аfеrепtе)

12. Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i:

(Se va completa репtru loturile care aufost atribuite tп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-pres

sau cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

1 3. Reevaluarea ofertelor:

5

economicDепumirеа
DRUMURI SтRдýЕNI S.д.

ANDIG TRANS S.R.L.

,RESPINS:
д fort prezentatб oferta cu рrе! mai mаrе decit alli
participanli

TRANS INVEST GROUP S.R.L.

аrе
Denumirea economic 1

Denumire factorul 1 onderea

Total

Denumire factorul n
Denumirea ul economlc n

Denumire factorul 1

Total

Denumire Гасtоrul n

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

Operatorul economic Rezmatul rispunsului
economlc

Motivul

vаlоаrеа din ofertй

ofertelorrеечаlчirii
Modificйrile



14. in urmа ехаmiпiri, evaluirii ;i соmраririi ofertelor depuse in cadrul procedurii de аtriЬuirе s-a
decis:

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

Anularea procedurii de achizilie publicй:

in temeiul art.7T а|iп. lit

Argumentare

15. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de luсru репtrш achizi{ii:

Dепumirеа ореrаtоrului
economlc

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Editritate S.A. 23.0в.2022
Scrisoare de iпfоrmаrе
пr. 02/1-3В-549 diп 23.08.2022

/edilitate(Omail.ru/

Drumuri Straseni S.A. 23.0в.2022
Scrisoare de iпfоrmаrе
пr. 02/1-38-549 diп 23.08.2022

/sадtа. 1sщl988@щlltц/

Andig Trans S.R.L. 23.0в,2022
Scrisoare de iпfоrmаrе
пr. 02/1-З8-549 diп 23.08.2022

/ацфс-trgцq@!цадLцд/

Trans Invest Group S.R.L. 23.0в.2022
Scrisoare de iпfоrmаrе
пr. 02/1-38-549 diп 23.08.2022

/transinvestgr(E gmail.com /

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implicali iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizilii se realizeazd tп coпformitate сu prevederile art. 3] al Legii пr. 131 diп 3 iulie
20I5 priviпd achiziliile publice)

Denumirea
operatorului

economic

unitar
тYА)

Prelul total
(f5rП ТVА)

Lacrdri de repara|ie
capitald рriп
asfaltare а
sеgmепtului
strdilor: str.
Еmiпеsсu - Flotilor -
partea stапgd diп
соlпапа Ciorescu,
tппп. Сhi;iпiu Millai
Еmiпеsсu, Florilor,
Miпerillor,
Prieleпiei, Boris
Glаvап, Iоп Сrеапgа
(L:200rп+ 150tп+
250m+ 300m+ 300m
+ 180tп= 1380m)

Edilitate S.A. l uпitаtе 3 030 4б],4б 3 030 4б],16 3 636 553,75

in cazul in care чаlоаrеа estimatй а contractului
este mai micб decбt pragurile prevazute la aft.2
alin. (З) al Legii ш. 131 din 3 iulie 2015
privind achizitiile publice

| В ztte tп cazul traпsmiterii соmuпiсdrii prill
mijloace еlесtrопiсе qi/sau fax п
п 11 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin mijloace electronice 5i/sau fax п

6

16. Теrmепul de a;teptare pentru incheierea contractului:

Dепчrпirеа
lotului

Cantitate qi
unitate de
mйsurй

Pre{ul total
(inclusiv
TvA)



_
iп cazul in саrе valoarea estimatй а contractului
este е_чаld sau mai mare decAt pragurile
prer,йzute la art. 2 аliп. (3) al Legii пr. 1З1 din
З iulie 2015 privind achiziliile pub]]99

П i 1 zile in cazul transmiterii соmuпiсйrii prin
mijloace electronice fax п
п 16 zile in cazul netransmiterii comunicбrii
prin mij 1оасе electronice fax п

(Selecla|i tеrп,tепul cle a;teptare respectat. Cctlcularea termeпelor prevdzute de Legea пr. ] 3 ] diп 3 iulie
'2015 

pl:il,iпd achiziliile publice, iпclusit,a lеrпlепеlоr de aýleptare, se фсtuеаzd iп coпformitate сu

preveclerile TITLULUI IV Capitolul I (Calatlal,ea Terllleпului) al Codului Ciyil al Republicii Moldova).

17. Contractul de асhizi{iе/асоrdul-сасlru incheiat:

18. Informalia privind achizi{ii рuЬliсе durabile (achizilii verzi) (rubrica dаtd se completeazd doar iп

cazul iп io"i to pro"edura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a tпсhеiаt

сопtrасt/сопtrасtе репtru lotЛoturi репtru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

Dепumirеа
operatorului

economic

umйrul

ului-cadru

Cod СРV
ntractului

ЕDILIТЛТЕ
,s.д.r.

1003б00045544

8б 0т.09.2022 45200000-9 3030461,46 3636553,75 з|.t2.2022

(DA/NU)Au fost aplicate
r erzi)?

publice durabile (achizitiicriterii

(iпdicali sumа сu TVA)

dinVаlоаrеа

MD):

de achizi{ie
IotuIui/loturilor

(lei

Pre|ul cel mai scdzut а

costul cel mаi scdzut а

Cel mai Ьuп raport calitate-pre| а

CeI mаi Ьuп raport calitate-cost z

рriп prezeпta dare de sеаmd, grapul de luсrч cleclard сd tеrmепul de aqteptare репtru tпcheierea

coпtractului/coпtractelor iпdicate afost respectat (ехсерtапd cazurile prevdzute de art. 32 аliп. (3) aI Legii пr.

1з1 diп з ialie 2015 priviпd acloiziliile publice), рrесum qi сd tп cazul dерапеrii coпtesta|iilor qi/sau

recep|ioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе qi sоIu|iопаtе.

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grapal de luсru репtru achizi|ii сопJirmd corectitadiпea desfdsurdrii procedarii

de acllizi|ie,fapt репtru care poartd rdspuпdere сопfоrm prevederilor legale tп vigoare.

1

теrmеп de valabilitate
al

со ntractului/acordul ui-
cadruffirй ТVА

coduI Срy al lotului/loturilor pentru саrе аu fost aplicate criterii
de durabilitate:

criteriul de atribuire репtru lоtulлоturilе репtгu саrе au fost

aplicate criterii de durabilitate:



l

a
l

Сопduсitоrul grupului de lucru pentru achizi{ii:

ln*"u
Qr{umе, Рrепumе)
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DAREA DE SEAMA 
de atribuire a contractului de achizitii publice 0 
de incheiere a acordului-cadru • 
de anulare a procedurii de atribuire • 

Nr. DS-24/2022 din 01.09.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractanta: 

Denumirea autoritatii contractante Primaria mun.Balti 

Localitate mun.Balti 

IDNO Primaria - 1007601003161 

Adresa mun.Balti, piata Independentei, 1 

Numar de telefon DEC - 0231-54663; SAP - 0231-54622 / 
0231-54623 

Numar de fax 0231-54623 

E-mail oficial nrimaria(5)balti.md 

Adresa de internet httn://balti.md/transparenta/achizitii-Adresa de internet 
nublice/invitatii-de-particioare 

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Liliana Ceremu§, tel.023154622 
serviciulachizitiipublice®,email.com 

2. Date cu privire la proeedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate • Cererea ofertelor de prefuri 

El Licitatie deschisa • Altele: [Indicati] 

Proeedura de achizitie repetata (dupa caz) Nr: nu e cazul 

Tipul obiectului contractului de achizitie/ 
acordului-cadru 

Bunuri • Servicii • Lucrari 0 

Obiectul achizitiei Achizitionarea lucrarilor de reparatie curenta a 
strazilor din interiorul cartierelor din mun.Balti, 

conform necesitafilor DGC a Primariei mun.Balti 
(5 loturi) 

Cod CPV 45233142-6 

Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (in cazul 
aplicarii altor proceduri decat licitafia 
deschisa) 
Proeedura de atribuire (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www, mtender. sov. md) 

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD-1659528494879 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdpl-MD-1659528494879?tab=contract-notice 
Data publicarii: 0 3 / 0 8 / 2 0 2 2 

Platforma de achizitii publice utilizata • achizitii.md; 0 e-licitatie.md; • yptender.md 
AnunJ de intentie publicat in BAP (dupa caz) Data: BAP nr.60 din 02.08.2022 

Link-ul: -
Proeedura a fost inclusa in planul de 
achizitii publice a autoritatii contractante 

0 Da • Nu 

Tehnici $i instrumente specifice de atribuire 
(dupa caz) 

•Acord-cadru ciSistem dinamic de achizifie 
•Licitatie electronica nCatalog electronic 

Sursa de finanfare •Buget de stat; nBuget CNAM; oBuget CNAS; 
•Surse externe; 0 Alte surse: bugetul local 2022 

Valoarea estimata (lei, fara TVA) 12 310 833,00 leifara TV A 

3. Clarificari privind documentajia de atribuire: 
1 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-


(Se va completa in cazul in care aufost solicitate clarificari) 
Data solicitarii clarificarilor -

Denumirea operatorului economic -

Expunerea succinta a solicitarii de clarificare -

Expunerea succinta a raspunsului -

Data transmiterii -

4. Modificari operate in documentafia de atribuire: 
(Se va completa in cazul in care au fost operate modificari) 
Rezumatul modificarilor Nu au fost operate modificari 
Publicate in BAP/alte mijloacelor de 
informare (dupa caz) 
Termen-limita de depunere §i deschidere a 
ofertelor prelungit (dupa caz) 

-

5. Pana la termenul-limita (data 19/08/2022 10:00), au fost depuse 3 (trei) oferle. 

Nr Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/ 
administratorii 

1 SA "Drumuri Baltf" 1003602008028 Teodorescu Nicolae [Administrator] 

2 IPS "Corsag" SRL 1004600029396 Sau Spiridon [Administrator], 
Grigora§enco Veaceslav (50.0%), Sau 
Larisa (50.0%) 

3 !M " intreprinderea Municipals 
Direcfia Reparafii §i Construe^ 
Drumuri Balti" 

1011602002506 Juravet Serghei [Administrator], 
fondator - Consiliul municipal Bal{i 
(100.0%) 

6. I n f o r m a l privind ofertele depuse documented de calificare aferente DUAE 
prezentate de catre operatorii economici: 

Denumire document 

Denumirea operatorului economic 

Denumire document 

SA "Drumuri 
Balti" 

IPS "Corsag" SRL 
Denumire document 

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

nu corespundej 

Formularul ofertei F 3.1 prezentat prezentat 
Devizele (formularele 3,5,7) - (intocmite conform 
corespunzator CPL.01.01-2012) 

prezentat prezentat 

Garan^ia bancara 1% prezentat prezentat 
DUAE (formular nou din 26.11.2020) prezentat prezentat 

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

nu corespunde 
Grafic de executare a lucrarilor (anexa nr. 10.) prezentat prezentat 
Cerere de participare (anexa nr. 7) prezentat prezentat 
Declarable privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8) prezentat prezentat 
Experien^a similara in lucrari de reparatii curente a 
drumurilor si trotuarelor (informa{iile date se vor include in 
anexele nr. 12 §i nr. 13) 

prezentat prezentat 

Declarable privind dotarile specifice, utilajul §i echipamentul 
necesar pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului 
(anexa nr. 14) 

prezentat prezentat 

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

prezentat prezentat 

2 



Denumire document 

Denumirea operatorului economic 

Denumire document 

SA "Drumuri 
Balti" IPS "Corsag" SRL 

Denumire document 
Documentele ce constituie oferta 

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

Lista subcontractantilor §i partea/parfile din contract care sunt 
indeplinite de ace§tia (anexa nr. 16) 

prezentat prezentat 

Informal i privind asocierea (anexa nr. 17) prezentat prezentat 
Declarable tert susfinator (anexele 18, 19, 20, 21) prezentat prezentat 
Aviz pentru participare la licitafiile publice de lucrari din 
domeniul construcfiilor §i instala^iilor (anexa nr. 22) - Avizul 
Agenfiei Supraveghere Tehnica, cu aprecieripozitive 

prezentat prezentat 

Disponibilitatea bazei de producere prezentat prezentat 
Certificat de efectuare sistematica a pla^ii impozitelor, 
contribufiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal - valabil la data 
deschiderii ofertelor 

prezentat prezentat 

Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice prezentat prezentat 
Diriginte de §antier prezentat prezentat 
Termenul garanfiei lucrarilor - 1 an prezentat prezentat 
Garan{ia de buna execute - 5% 
(Pentru agentul economic ci^tigator la etapa semnarii 
contractului) 
DECLARAJIA privind confirmarea idertitafii beneficiarilor 
efectivi neincadrarea acestora in situajia condamnarii 
pentru participarea la activity ale unei organizafii sau grupari 
criminale, pentru corupjie, frauda §i/sau spalare de bani 

(Informafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinfele din 
documentafia de atribuire se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul 
cand documentul a fast prezentat, dar nu corespunde cerinfelor de calificare)) 

Comentarii: Au fost supuse evaluarii ofertele cu eel mai mic pref - SA "Drumuri Bald" IPS "Corsag" SRL. 

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Preful ofertei 
(fara TV A)* 

Cantitate 
si unitate 

de 
masura 

Corespunderea 
cu cerinfele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificafiile 

tehnice 

LOTUL nr. 1: 
«Reparafia 

str.Feroviarilor 
(sectorul de la piafa 

Garii de Nord pana la 
str-la Vlaicu)» 

SA "Drumuri 
Baltf" 

1 824 572,68 

1 lucrare 

+ + 
LOTUL nr. 1: 

«Reparafia 
str.Feroviarilor 

(sectorul de la piafa 
Garii de Nord pana la 

str-la Vlaicu)» 

IPS "Corsag" SRL 

1 865 750,64 

1 lucrare 

LOTUL nr.2: 
Amenajarea 

teritoriului §colii Nr. 7, 
reparafia drumului de 

acces» 

IPS "Corsag" 
SRL 2 575 425,20 

1 lucrare 

+ + LOTUL nr.2: 
Amenajarea 

teritoriului §colii Nr. 7, 
reparafia drumului de 

acces» 

IM "DRCD Balti" 2 742 030,20 1 lucrare 

LOTUL nr.2: 
Amenajarea 

teritoriului §colii Nr. 7, 
reparafia drumului de 

acces» 
SA "Drumuri 

Balti" 3 057 503,11 

1 lucrare 

LOTUL nr.3: 
«Reparafia drumului 

IPS "Corsag" 
SRL 2 002 458,35 1 lucrare + + 
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Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Preful ofertei 
(fara TV A)* 

Cantitate 
si unitate 

de 
masura 

Corespunderea 
cu cerintele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificatiile 

tehnice 

in interiorul cartierului 
din str. Alexandru cel 

Bun Nr.2-12» 

SA "Drumuri 
Balti" 

2 207 088,67 in interiorul cartierului 
din str. Alexandru cel 

Bun Nr.2-12» IM "DRCD Balti" 2 333 598,67 

LOTUL nr.4: IPS "Corsag" 
SRL 

1 433 666,67 + + 

«Reparafia drumului 
in interiorul cartierului 
din str.Cahulului, 58 -

60» 

SA "Drumuri 
Balti" 

1 595 637,66 1 lucrare 
«Reparafia drumului 

in interiorul cartierului 
din str.Cahulului, 58 -

60» IM "DRCD Bal^i" 1 686 574,44 

LOTUL nr.5: IPS "Corsag" 
SRL 

2 824 833,30 + + 

«Repara(ia drumului 
in interiorul cartierulu 
din str.Sf.Nicolai Nr. 

l-9» 

SA "Drumuri 
Balti" 

3 205 654,59 1 lucrare 
«Repara(ia drumului 

in interiorul cartierulu 
din str.Sf.Nicolai Nr. 

l-9» IM "DRCD Balti" 3 260 909,07 

* in cazul utilizarii licitafiei electronice se va indica preful ofertei finale 
(Informatia privind "Corespunderea cu cerinfele de calificare " 9i "Corespunderea cu specificatnle 
tehnice ", se va consemna prin: „ + " in cazul corespunderii 9i prin „ -" in cazul necorespundern) 

8 Pentru elucidarea unor neclaritati sau confirmarea unor date privind corespunderea 
ofertei cu cerintele stabilite in documenta^a de atribuire (inclusiv justificarea prejului 

anormal de scazut) s-a solicitat: 

Data 
solicitarii 

Operatorul 
economic 

Informatia solicitata 
Rezmatul raspunsului 
operatorului economic 

- - -

9. Ofertanjii respin§i/descalifica|i: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificarii 
-

-

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot 0 
Pentru mai multe loturi cumulate • 
Pentru toate loturile • 
Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluia§i ofertant: [Indicafi] 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Pretul eel mai scazut 0 
Costul eel mai scazut • 
Cel mai bun raport calitate-pret • 
Cel mai bun raport calitate-cost • 

(In cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate JI denumirea loturilor aferente) 
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12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi NU SE APLICA: 

(Se va completa pentru loturile care au fast atribuite in baza criteriilor: eel mai bun raport calitate-
pre( sau eel mai bun raport calitate-cost) 

Factorii de evaluare Valoarea din ofertS Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
Denumire factorul n Ponderea 

Denumirea operatorului economic n Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
Denumire factorul n Ponderea 

13. Reevaluarea ofertelor: 

(Se va completa in cazul in care ofertele au fast reevaluate repetat) 

Motivul reevaluarii ofertelor -

Modificarile operate -

14. In urma examinari, evaluarii compararii ofertelor depuse in cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis: 

Atribuirea contractului de achizifie publica/acordului-cadru: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate §i 
unitate de 

masura 

Preful 
unitar 

(fara TV A) 

Prefultotal 
(fara TV A) 

Prefultotal 
(inclusiv 

TVA) 

LOTUL nr.l: 
«Reparafia 

str.Feroviarilor (sectorul 
de la piafa Garii de Nord 

pana la str-la Vlaicu)» 

SA 
"Drumuri 

Balfi" 
1 lucrare 1 824 572,68 1 824 572,68 2 189 487,21 

LOTUL nr.2: 
Amenajarea teritoriului 

$colii Nr. 7, reparafia 
drumului de acces» 

IPS 
"Corsag" 

SRL 
1 lucrare 2 575 425,20 2 575 425,20 3 090 510,24 

LOTUL nr.3: 
«Reparafia drumului in 

interiorul cartierului din 
str. Alexandru eel Bun 

Nr. 2-12» 

IPS 
"Corsag" 

SRL 
1 lucrare 2 002 458,35 2 002 458,35 2 402 950,02 

LOTUL nr.4: 
«Repara(ia drumului in 
inter iorul cartierului din 
str.Cahulului, 58 - 60» 

IPS 
"Corsag" 

SRL 
1 lucrare 1 433 666,67 1 433 666,67 1 720 400,00 

LOTUL nr.5: 
«Reparafia drumului in 

interiorul cartierului din 
str.Sf.Nicolai Nr. l-9» 

IPS 
"Corsag" 

SRL 
1 lucrare 2 824 833,30 2 824 833,30 3 389 799,96 

Comentarii: Operatorii economici au prezentat ofertele care corespund cerinjelor minime de 
calificare solicitate prin documented ce tin de experienfa simllara, aslgurare cu personal calificat §1 
utilaj specializat care urmeaza a fi antrenat la execu|ia lucrarilor. De asemenea, au fost prezentate toate 
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certificated de la organele de control, s-au constituit garantiile pentru oferta devizele §i alte 
documente necesare calificarii. S-a constatat ca operator!! economic! au elaborat devizele m 
conformitate cu cerin tele normativelor tehnice in vigoare, incluzind toate lucranle ?i respectind toate 
cerintele inaintate fa*a de obiectul achizitiei, conform caietului de sarcim. 

Anularea procedurii de achizi|ie publica: 
in temeiul art. a l ia l i t _ - _ din Legea 131/2015 

Argumentare: 

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

SA "Drumuri Balti" 24.08.2022 
SIA RSAP MTender 
Email: drumuribalti@inbox.ru 

IPS "Corsag" SRL 24.08.2022 
SIA RSAP MTender 
Email: sergiu.marchici^corsag.md 

IM " Intreprinderea Municipals 
Direcfia Reparatii §i Construcfii 
Drumuri Balti" 

24.08.2022 
SIA RSAP MTender 
Email: achizitii.drcd@gmail.com 

hsi,* ntflhulfo slovnyp rlpri7.iil 
JNota* mjormarea operaiuruur ... 2 -
grupului de lucru pentru achizitii se realizeaza in conformitate cu prevedenle art. 31 al Legu nr. 131 

din 3 iulie 2015 privind achizifiile publice. 

16. Termenul de a§teptare pentru mcneierea t 
in cazul in care valoarea estimata a contractului 
este mai mica decat pragurile prevazute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizifiile publice 

omractuiui. — 
0 6 zile in cazul transmiterii comunicarii pnn 
mijloace electronice §i/sau fax 

16. Termenul de a§teptare pentru mcneierea t 
in cazul in care valoarea estimata a contractului 
este mai mica decat pragurile prevazute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizifiile publice 

• 11 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice §i/sau fax 

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

• 1 1 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice §i/sau fax 

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

• 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice §i/sau fax 

JNOta" LaiCUiarea lermerieiur p>rcvu±uic wt --- — --
a?teptare, se efectueaza in conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea 

Termenului) al Codului Civil, ?i implicit, art. 261 (1), 264 (4) ?i 265. 

17. Contractele de achizijie incheiate: 

Denumirea 
operatorului 

economic 

intreprind 
erea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie 

re/ 
Cu capital 

strain 

Numarul 
si data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractul 
ui/acordul 
ui-cadru 

Denumirea 
operatorului 

economic 

intreprind 
erea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie 

re/ 
Cu capital 

strain 

Numarul 
si data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 
fara TV A inclusiv TVA 

Termen de 
valabilitate 

al 
contractul 
ui/acordul 
ui-cadru 

SA "Drumuri 
Balti" 

Cu capital 
autohton 

180 01.09.2022 45233142-6 1 824 572,68 2 189 487,21 31.12.2022 
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Intreprind Valoarea contractului 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractul 
ui/acordul 
ui-cadru 

Denumirea 
operatorului 

economic 

erea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie 

re/ 

Numarul 
si data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 
fara TV A inclusiv TVA 

Termen de 
valabilitate 

al 
contractul 
ui/acordul 
ui-cadru 

Cu capital 
strain 

IPS "Corsag" 
SRL 

Cu capital 
autohton 

181 01.09.2022 45233142-6 8 836 383,52 10 603 660,22 31.12.2022 

^eHuTlJamJe „ s-a ir.cf.eia, con,rac,/con,race pen,ru Wo,ur, pentru care aufos, aphcate 

criterii de durabilitate): 

Au fost aplicate criterii pentru achizitu publice durabile 
^phi7itii ver/D? 

NU 

Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ comrade a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate flei MD): 

-

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

-

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

Pre{ul cel mai scazut • 
Costul cel mai scazut • 
Cel mai bun raport calitate-pret • 
Cel mai bun raport calitate-cost • 

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru declara ca termenul de a?teptare pentru incheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptand cazurile prevazute de art. 32aim. (3) 
al Legii nr 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum ca in cazul depuneru 
contestatiilor si/sau receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate si 

"iTpTzenta dare de seama, grupul de lucru pentru acliizitii confirma corectitudineadesfd^urarii 
procedurii de achizifiejaptpentru care poarta rdspundere conform prevederdor legale in vigoare. 

Pre§edintele grupului de lucru pentru achizifii: 

Nicnlai GRIGORISIN 
(Nume, Prenume) (Semnatura) 
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DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice

privind achizitionarea: Lucrdri de repara{ie in cadrul sectiei ,,Chirurgia mAinii" conform necesitalilor

IMSp Spitalul Clinic de Traumatologie gi Ortopedie pentru anul2022.

Nr.l din 01.09.2022

Date cu privire la autoritatea contractanti:

Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autoriti{ii contractante Institutia Medico - Sanitar Publica Spitalul de
Traumatologie si Ortopedie

Localitate mun. Chisinau
IDNO I 0036001 50598
Adresa bd. Stefan cel Mare. 190

Numir de telefon 022-242-330
Numir de fax 022-245-243
E-mail oficial achizitii. imspscto@gmail.com
Adresa de internet

-Persoana 
de eontact (name, prenume, telefon, e-

mail)
Curea Cristina

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitalie deschisd

Procedura de achizifie repetatd (dupd
caz)

Nr:-

Tipul obiectului contractului de

4gLrzitie/ acordului
Obiectul achizi{iei

Lucrdri

'L*itti 
dr *p'il1i.

conform necesitdlilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie Ei

Orlopedie pentru anul 2022
Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (irz

cazul aplicdrii altor proceduri decdt
licitatia deschisd)

Conform planului de achizitii

Procedura de atribuire (se va indica din
cadrul portalului guvernamental
WwW-,m.(-e,ft d-e-Lgp-L'md)

Nr:
ocds-b3wdp 1 -MD- I 6563 1 5-8llB-OE-
Link,ul : https: I I achizitii.md/rolpublic ltenderl2l0590 44 I
Data oub I iclr ii : 27,0 6.2022

Platforma de achizifii publice utilizati achizitii.md;

Procedura a fost inclusfl in planul de
achizilii publice a autoritifii
contractante

nDa
L*k'"1 .dt* pl"""l d. t.hilt" prblt.. p"blt..t'
https://scto.imsp.mdisericiul-achiziti i-publice/

Anun{ de intenlie publicat in BAP
(dupd caz)

Data:
Link-ul: Da

Tehnici qi instrumente specifice de
atnDurre
dupu caz)

Licitatie electronicd

Sursa de finan(are Alte surse: CNAM



Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa in cazul tn care au.fost soticitutle clarificdri)

Modificiri operate in documentafia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care au fost operote modificdri)

1. Data solicitirii clarificirilor

Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de
clarificare
Exnunerea succinti a rispunsului
Data transmiterii

Rezumatul modifi c[rilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare
(dupd caz)
Grmen-limiti de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (duPd caz)

pAni la termenul-limiti (data 20.07,2022, ora 10:00), a fost depuse 4 oferte din partea

urmitorului ofertant:

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

Nr. I)enumirea operatorului economic IDNO Asgciafii/
administratorii

t SRL DPH.RETAL 1002600017261 Dragusan Mihail
2. Euromontai CTI SRL 1010600013444 Buruiana Daniel

3. SRL Moldsercon
1002600047068 Iazinschi Anatolie

Iazinschi Mihail
4. SRL VERILARPROIECT 100260002678

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL
DPH-RETAL

Euromontaj
CTI SRL

SRL
Moldsercon

SRL
VERILAR
PROIECT

Cerere de participare prezentat prczentat prezentst documentele nu
sunt vizibile

Declaralie privind valabilitatea
ofertei

prezentat prezentat prezentat

Garanlia pentru ofertd i%o prezental prezental prezentat
GRAFIC DE EXECUTARE A
LUCRARILOR

prezentat prezentat prezentat

DECLARATIE privind experienta
similar6

prezentqt prezental documentele nu
sunt vizibile

DECLARATIE privind lista
principalelor lucrf,ri executate in
ultimul an de activitate

prezentat prezentat prezentat



DECLARATIE privind dot6rile
specifi ce, utilajul qi echipamentul
necesar pentru indeplinirea
coresnunzdtoare a contractului

prezentat preZental prezentat

DEC LARATIE privind personalul
de specialitate propus pentru
i molementarea contractului

prezental prczentut prezentat

AVlZ prezentfit prezentut

Formularul devizulului de cheltueli prezentat prezental preZentat
Document Unic de Achizitii
European

prezentat prezentat prezentat

Dovada ?nregistrdrii persoane i
juridice, in conformitate cu
prevederile legale din lara in care
ofertantul este stabilit

prezental prezent&t documentele nu
sunt vizibile

Raporhrl fi nanciar/Situalia
nnanclara

prezentat prezentat documentele nu
sunt vizibile

Cerlificat de atribuire a contului
bancar

Prezentut prezentat documentele nu
sunt vizibile

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in coffirmitate cu cerinlele din
documentalia de qtribuire ;i se va consemna prin: prezentat, neprezentilt, nu corespande (in cazul cdnd
documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calfficare))

Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea lotului Denumirea operatorului
economic

Pre{ul
_ofertei

(ftrd TVA)
Cantitate;i
unitate de
masura

Corespunde
rea cu

cerin{ele de
calificare

Corespunder
ea cu

specifica{iile
tehnice

Lucrdri de reparalie
cosmeticd in sectia
,,Clrirurgia mAini"

SRL DPH-RETAL 694s49,23 I buc
Euromontai CTI SRL 756025.50 + +
SRL Moldsercon 836576,40 + +

SRL VERILARPROIECT 943394,51 + +

Lucrdri de reparalie
capital6 in sdlile de
operalie in sectia
,,Chirurgia m6inii"

Euromontai CTI SRL 1066046,08 3 buc + +
SRL Moldsercon I t6t 2t2 + +

SRL DPH-RETAL 1190311.5/ + +
SRL VERILARPROIECT t197234,80 + +

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale (Informalia privind
"Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificayiile tehnice" , se va consemna
prin: ,,+" tn cazul corespunderii;i prin ,,-" in cazul necorespunderii).

Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei cu cerintele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea
pre{ului anormal de scdzut) s-a solicitat:

Data
solicitIrii

Operatorul
economic

Informatia solicitati Rezmatul rispunsului
operatorului economic

t0.08.2022 Euromontaj
CTI SRL

Prezentate informaliei suplimentare pentru
argumentarea neconcordanlelor inregistrate la preful
resurselor material men{ionate, corespunderea unui
nivel scdzut de calitate sau cu pret anormal de scdzute:
sub formd de conturi de platd de la furnizori, figele
tehnice qi ceftificatele de conformitate a materialelor
date.

P r ezentar ea informali e i
suplimentare sol icitatd.

Ofertanf ii respin;i/descalifica{i:



Denumirea
oDeratorulur

economrc

..lMotivul respingerii/descalificirii

SRL
DPH-RETAL

Lucrdri de reparalie cosmeticd in sectia ,,Chirurgia mdini"- Conform raportului
de asistenld tehnicd au fost depistate abateri in devizele prezentate dupd cum
urmeazd:

in devizul oferta -

po2.12,16,93,153,192,202,207 reprezintd trei tipuri diferite de teracota I - Gresie
gr.9mm dim.600x600mm, 2 - Gresie dim.300x600mm, 3 - Gresie tip Mozaic, iar in
devizul ofertd a fost inclus doar un tip;

po2.74,75,76,81, 87, 94,95,96,99 au fost operate modificdri la componenla si
consumul resurselor, care nu au fost stipulate in caietul de sarcini (excluderea resurselr
de manoperd gi mecanizme);

poz.26, 27 , 28, 29, 30, 31, 32, I 0 I , I 02, I 03, 1 04, 166, 167 , 168, 169, 208, Z0g, 210,
211,212,213,214,234,235,240,242,243,229,230,237,238 Nu au fost specificate
tipul resurselor incluse in deviz, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

Pentru fiecare lot

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru mai multe loturi cumulate n

Pentru toate loturile I
Afte f imitAri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scizut I
(in cazul tn care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se yor

indica toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic I Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea



Reevaluarea ofertelo r:

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

Motivul reevaluflrii ofertelor
Modificirile operate

in u.ma examinlri, evaluirii gi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de

atribuire s-a decis:

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.71 alin. lit

Arsumentare:

Atri buirea contractu lu i de ach izilie pub I icd/acordu lu i-cadru :

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
misuri

Pre{ul
unitar

(fnrn TVA)

Pre{ul total
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv

TVA)
Lucrdri de reparalie cosmeticd
in sectia,,Chirurgia m6ini" Euromontaj CTI

SRL

I buc 756025.50 756025,50 907230,60

Lucrdri de reparafie capitald in
salile de operalie in sectia
,,Chirurgia m6inii"

Euromontaj CTI
SRL

3 buc t066046.08 1066046,08 1279255,29

lucru pentru achizitirnformarea ooeratorilor econom cl deciziile ur de lucru ru tzrur:
Denumirea operatorului

economrc
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL DPH-RETAL 15.08.2022 SIA RSAP. e-mail
Euromontai CTI SRL
SRL Moldsercon
SRL VERILARPROIECT

(Informarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru
pentruachiziliiserealizeazdtnconformitatecuprevederileart.3l al Legiinr. l3l din3 iulie 2015 privind
achizi{iile publice)

1. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazu
este ma
alin. (3.
achizili

in care valoarea estimata a contractului
micd decAt pragurile prevbzute la art.2
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
le publice

l) 6 zile in cazul transmiterii comunicdriipnn
miiloace electronice si/sau fax I
! 11 zile in cazul netransmiterii comunicirii
orin miiloace electronice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimati a contractului
este egalS sau mai mare decdt pragurile
prevdzute laart.2 alin. (3) al Legiinr. l3l din 3

iulie 2015 privind achizitiile publice

I t t zite in cazultransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice $i/sau fax I
I 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrit
prin miiloace electronice si/sau fax n

(Setectafi termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3l din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitate cu
prevederile TITLULT-II IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

2. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:



Denumirea
operatorului

economic

Intreprindere
a:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strdin

Numirul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod
cPv

Valoarea contractului
Termen de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

cadru

f*rA fVA ,

inclusiv
tvA

Euromontaj
CTI SRL

Cu capital
autohton/ -l? I r' oe 2022 45200

000-9 1822071,59 2186495,99 3t.12.2022

3. Informafia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datl se
completeazd doar in cazul in care la procedura de achizifie publici au fost aplicate
criterii de durabilitate qi s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au
fost aplicate criterii de durabilitate):

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru cleclard cd termenul cle aqteptare pentru incheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzite de urt. 32 alin. (3) alLegii nr. 131 din 3 iulie 2015 privincl achizi(iite publice), precum qi cd'in cazul depunerii contesta1iilor
;i'/sau recepliondrii rapoartelor de monitorizore, oceastea uufost examinate qi solilionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul cle lucru pentru achizilii con/irmd corectitudinea desfdsurdriiprocedurii de achiailie,fapt pentru cure poartd riispundere conform prevederilor legale tn vigiaie,

Cond ucitorul institutiei:

Serghei $TEPA
r-.1'-. \/

a ,--"r. e:.-': :-7j''-- "-'
:-11 "'-" '

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi(ii:

Co;pormac Igor

tl.tX

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

Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a
Iotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (indicayi suma cu TVA)

Codul CPV al lotuluilloturilor pentru care au fost aplicate
criterii de durabilitate:

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

Prelul cel mai scdzut n
Costul cel mai scdzut I
Cel mai bun raport calitate-pre! I
Cel mai bun raport calitate-cost I



DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizilii publice tr
de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire n X

Nr. 15 din 01 sePtembrie?02?

1. Date cur privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autorititii contractante Directia generalii arhitecturd, urban ;m si relatii funciare

Localitate Mun. Chisindu
IDNO 1007601010323

Adresa Bd. Stefan cel Mlare. 83

Numir de telefon 022-22-3r-07
Numir de fax 022-22-8r-10
E-mail oficial ap.dsaurf@mad.ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-

mail)
Colodro{chi Nina
ao.dsaurf@mail.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie pubUici
Procedura de achizitie repetati (dupd caz)

Tipul obiectului contractului de achizifie/
acordului-cadru

Bunuri n Sen'icii X Lucrdri n

Obiectul aclhizi{iei Servicii de elaborare a Regulilol
publicitdlii exterioare (inscripf ii.
constructii) in mun.ChiEindu

de amplasare a

lr pe cladiri gi

Cod CPV 79421200- 3

E*poner"u motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
or oc e dur i de c dt I ic itali a des chis d)

Potrivit art.2 al Legii 131

publice din 03 07.2015
privind achiziliile

P""..d*" d;;t"ibtiie (se va indica din cadrul
port alului guv ern amental www' mt end?r. sPv' t,nd)

Nr.:21059487
Link-ul : https :/l'mtender. gov.md/
b 3 wdp LMDjt 6s7 0 r7 69 6 s93? |

:nders/ ggds:
Lb:contract-notice

Data public Frii 05 .07 .2022

Platforma de achizi{ii publice utilizati Achizilii.md
A"""f d" ttttenfie pubticat in BAP (dupd caz) Data: nr.3 din 14.01 .2022

Link-ul: hrglps://tender. gov.md
2014Lbap nr 3.Pdf

ro/system/files/baP/

lehnici qi instrumente specifice de atribuire
/rltni rnzl
Sursa de finan{are Buset local

Vutou."u estimati (lei, fdrd TVTI) 366 600,00

-1. Clarilficiri privind documentafia de atribt
tn ,,n nnntnlotn in rnzttl in anre o.u. fost solicitatg

irez Nu sunt

clarificdri)
D"t" *l*itarii clariticiritor
Denumirea oPeratorului eqq4qlqg
E*pun"t.n succinti a solicitirii de clarificare
E*nune..a succinti a rlsPunsului
Data transmiterii

4. Modi.fic5ri operate in documentafia de atribuirez Nu sunt

(Se va completa tn cazul in care oufost operate modfficari)

Rezumatul modificirilor
I



Publicate in BAP/alte miiloacelor de inforrnare (
Termen-limiti de de re si deschidere a ofertelor

5. Pdni la termenul-llimiti (data 27,0'7.2022, ora 12:l)0), a fost depusa 1 (una) oferta, dupd cum
urmeazd:

6. Informa{ii privindL ofertele depuse qi documenteler de califiicar,e qi alierente DUAB prezentate
de citre operatorii economici:

Denumire document

Documentele ce constituier oferrta
va consemna Drln; fltArl, llU

Nr. D,enumirea operatorului
economic

IDNO Asociatii/
l\dministratorii

I ..SMAITT ARCHITI]CTURE" S.R,L. I 01 s60001 561 6 Mlirza Serghei

Denumi rea operatorului economic
,,sMAR'|
ARCHIIIECTURE" S.R.L.

Cerere de oarlici
Declaratie nrivind valabilitatea ofbrtei

Garantia perntru ofertd lo/o

ificatii tehnice
cificatii de

Documente de calificare
Se va consemna prin: prezenlal, neqtrezenlat, nu core

Dovada inregistrdrii persoanei iuridice
Certificat dr: atribuire a contului bancar
Utti"tut iiport financiar inregistrat la Bir,oul Nalional de Stal;isticd

Grtincat drs efectuare sistematic[ a plali:L impozitelor, ta.xelor qi

contributiilor de asigurdri sociale
Declaratie privind lista principalelor livrtiri/prestari efectuate in
ultimii 3 ani de activitate, completata conform Anexei nr.12 din
Documentalia standard.
(Prestdrile r;erviciilor executate se confinnd prin ptezentarea
copiei contractului $i a documentelor colfirmative privild
executarea acestula

f,lu corespunde

Declaralie privind personalul de specialitate propus pentru
implementarea contlactului respectiv, completatd conform Anexe i

nr.14 din Drocumentatia standard, confinnat[ prin semndturar

electronica
Nu este cazulInformatii privind asocierea

List" *b.cmtractanlilor qi partea/pdr{ile din contract care sunt

Ansai tmetrt tert sustindtor fi nanciar
Declara{ie ter! sus{indtor financiar

Nu este cazul
Nu este cazul

atrgu:utt.ttt ptiuind suslinerea tehnicd qi profesionald a

ofertantulu.i/erupului de operatori economtc

sustindtor Profesional

Nu este cazul

(lnfornalia ltrivind denumirea documentelor prezentate se va indi<:a tn conformitate cu cerinlele din documentasia de

atribuire si se va consemnq prin: prezentat, neprezentat, nu corcspunale (tn cazul 'cand documentul a fost prezentat' dqr nu

cor espun de cerintel or de c alifi c ar e) )



- Declaralie privind personalul de specialitate propri ,oentru imple-menfa*: :1:':::':!^i:
respectiv, cimpletad conform Anexei nr.l4 din Documentalia standard - "f ? 

*:.t' ::Hl:'ii
rubri'a: ,,Numdrul Ei denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/presfiate in calltate oe

conducdtor".
- Declara{ie privind lista principatelor livriri/prest[ri efectuate in ultimii { ani de activitate'

completatr conform Anexei nr.1i din Documentalia standard. Pentru demoristrarea experien{ei

similare, operatorul economic a prezentat 2 contracte:
l. pretura sectorului Botanica cu obiectul contractului ,,Amenajarea bule{ardului Traian" in

valoare de 90 000 lei, contractant unic'
2. pretura sectorului Botanica - cu obiectul contracturlui ,,Lucriri de fepara{ii capitale a

pasajului subteran, conform planului de amplasare a imobilului" in sun{[ de 96000'00 lei'

contractantunic. ^ , ,r!-!-^-.
contractele prezentate nu sunt similare cu obiectul achizifir:i indicat in anun{ul de participare qi

docunnenta{ia de atribuire.
Totodatd, rmenlionam c6 in DUAE p.4C.13. la intrebarea: i,n perioada de rQferinfd, operatorul

economic a prestat servicii similare cu obiectul de achizilie indicat tn anunlul fle participare si tn

documenta;ia de atribuire? operatorul economic a bifat - NU.

Reieqind din cere menlionate mai sus, oferta operatorului economic ','MART ARCHITECTURE" s'R'L'

nu se acceptd in temeiul art.6g alin.6 Autoritates contractantd nu acceptd oferta tn cazul in care: a)

ofertantul" nu tndepline;te cerin(ele de calificare Ei selec(ie.

tn rezultatr:l examindrii documentelor de calificare a opefatorului ec$nomic ,,SMART

ARCHITECT'URE" S.R'L. s-au constatat urmdtoarele:'"---^"i; 
;riioiotrio privind valabilitatea ofertei este specificat "60 zile", in litere-] o s,utd t:f:,::::' !:

trei, respectii ptnd la data de 09.09.2022", ceea ce nu intruneqte 60 zlle sollcltate ln

documentalia de atribuire;
- ii igln i. ZO.t Operatorul economic intenlioneazd sd subcontracteze vreo parte din ,t?'':!:'

cu alli iperatori economici? Operatorul economic a bifat - Nu, dar 1. 
prezentat Ltsta

subcontractantilor qi partea/pa4ile din contract care sunt inAeqfi}1e-de fatre aceqtia cu 2

subcontractori,,CARSIDAVA" S.R.L. - 40% qi ',PROLED 9OM--|:R'.L'.:1%:; ^ nd ^ n
Specificalii de prel (Anexa 23) - suma totala a ofertei flrl:Y| t:dt:[? in SIA RSAP

*nriit ri" 366 0b0,00 MDL, iar in specificalia de pre! 366 1500,00 MDL frii [v.At .

- Certiificatul de efectuare sistematicd a playi,i impozitelor, taxelor Si contribfisiilor de asigurdri

sociile- la data deschiderii certificatul este cu termen expirat;

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

scizut) s-a solicitatt Nu sunt

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oferteifinale

(lnformafia priuina "ci"rpurinr"o cu 
,cerins.el-e 

deZalificai'" si "Corespunderea cu specifcaliile tehnice" ' se va

consemnaprin:,,*"tncazulcorespunderiisiprin"-"incazulnecorespunderii)
g. pentru elucidarea unor necraritlli sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei

cu cerin{ele stabilite in documenialia de atribuire (inclusiv ;uitificarea pre{ului anormal de

Cantitate
qi urritate

de
misurl

Corespunt
cu cerin{e

califica

erea
ede
€

Corespunderea
cu specifica{iile

tehniceDenumirea lotului
Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei
(tue

TVA)*,lei

Servicii de elaborare a
Regulilor de amPlasare a

publicitdlii exterioare
(inscripliilor pe clddiri Ei

construcfii) in
mun.Chi;indu

,,SMART
ARCHITECTURE"
S.R.L.

366 000,00 I buc.

Nu este suPusd
verificdrii, din

motiv cd nu
intruneqte

cerin(ele de
calificare

tul rispunsului
lui economic

Informa{ia solicitatlOperatorul economic



Motivul respingeriildescalifi clriiDenumirea oPeratorului
economic

implementarea
I4 din Documentalia

rul si denumirea
de conducitor".

i efectuate in
Anexei nr.12 din

rien{ei similare'

contractului

alin.6 Autoritatea
nu tndeplineEte

ificat "60 zile", in
09.09.2022 ", ceea

sd subcontracteze

9i partea/p6(ile din
2 subcontractori

frrd TVA indicati in
specificalia de Pret

itelor, taxelor qi
ii certificatul este cu

000 lei' contractant

..Lucriri de
nului de amPlasare

I achizi{iei indicat in

referinld, oPeratorul
itie indicat in anunlul

I economic a bifat -

@ic nu se acceptd in temeiul art.

contractantd nu acceptd ofetta in cazul in care: a) ofertt
cerinlele de caliJicare qi seleclie 9i anume:

in Declaratria privind valabilitattta ofertei este

litere ,,o sutd iincizeci Si trei, resltectiv pind Ia data
ce nu inffune;te 60 zile solicitate in documentafia de

- in DUAE p.2D.l Operatorul economic intenlionet
vreo parti din contract cu olli optzratori economici?

a bifat - Nu, dar a prezentat Lista subcontractanfi
contract care sunt indeplinite de cdtre aceqtiacontract care sunt indeplinite de catre ace;lla

,,CARSIDAVA" S.R'L. - 40% 9i ,'PROLED COM"
- 'Specificalii 

de prel (Anexa 23) - syrya-totala a. ofertt
in nsnp constituie 366 000,00 MDL, iar in
366 600.00 MDL fbrl TVA;

,,Amenajarea bulevardului Traia'nt' in valoare de

unic.
2. Pretura sectorului Botanicai - cu obiectul

- Certificatul de efectuare sistemqticd a plolii i
coniibutiilor de asigurdri sociale - la data deschir

termen exPirat;
- Declaralii privind personalul de specialitate.propus

contraciului respectiv, completatd conform Anexei n

standard - nu a fost completati rubrica: 'N

- Declara{ie privind lista prin'cipalelor livriri/
ultimii 3 ani de activitate, completati conforr

Documenta(ia standard. Pentru demonstrarea
operatorul economic a prezentat 2 contracte:

1. Pretura sectorului Ilotanica cu

bunurilor/serviciilor similare livral'e/prestate in cali

reparalii capitale a pasa!{r11s^ulbteran, conform tr

a imobitutuii'in suml de 96000,00 lei, contractant un

Contractele prezentate nu sunt similare cu obiec

anunlul de participare qi documentafia de atribui
- tn DUAE p. rc.75. la intrebarr:a: in perioada 

'
economic a prestat servicii similare' cu obiectul de aci

ie jarticipire ;i tn documentalia de atribuire? Opera

,,SMART
ARCHITE(]TURE'
S.R.L.

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru un singur lot o x

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scizut X
Costul cel mai scdzut D

Cel mai bun raPort calitate-Pre! n

Cel mai bun raPort calitate-cost n

(in cazul in care in cadrul procedurii de,atribuire sunt aplicate mqi multe criterii de atribuire'

de qtribuire aplicate Si denumirea loturilor aferente)

12.Informa(iaprivindfactoriideevaluareaplicafi:Nuestecazul
(Se va compteta pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport

raport calitate'cost)

vor indica toqte criteriile

e-prel sau cel mai bun



Valoarea din ofertlFactorii de evaluare
Denumirea operatorului economic I

Denumire factorul 1

mire factorul n
Denumirea operatorului economic n

Denumire factorul n

ul reevaluirii ofertelor

/.3. Reevaluarea ofertelor: Nu este cazal

(Se va pompleta in cazul tn care ofertele aufost reevaluate repetat)

14. in urma examinirii, evalulrii qi comparlrii ofertelor depuse in cad

htribuire s-a decis:

Atri irea contractului de achizilie lic5/acordului-cadru: Nu es;te cazul

Anularea procedurii de achizifie publici:
i;;,n;iliiL"gii131-privindachizi1iilepublicedin03.07.2015art.7l alin' l lit'c)'

Arggmentare: Procedura de atribuire a contractului de achizilii publice se anul

dintrp ofertan{i nu a intrunit condiliile de calificare prevdzute in documenta}ia de

de atriliuire desPre
art. 3I 'al Legii nr.

I procedurii de

deoarece niciunul
ibuire.

grupului de lucru
iulie 2015 Privind

ll5.Informarea operatorilor economici despre deciziile gmpului de lucru tru achizi{ii:

(Iffirmarea operatorilor economici implicali tn procedura
'prrtru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile

(serectayi termenur de asteptare respectat. carcurqrea termeneror prevdztie de Legea nr. I3l din 3 iulie 2015 privind

achtiziliile publice, inclusiv a termenelor d:9'i';;;:;.i:.i!:::!:.:,u in c:onformitate iu prevederile TITLULUI IV Capitotul

Pre{ul total
(inclusiv
TVA),lei

Pre{ul unitar
(f{rl TVA)'

lei

Cantitate
gi unitate

de mtrsurtr

Denumirea
operatorului economicDenumirea lotului

Modalitatea de
tiansmitereD"ntmirct operatorului economic

'SMARTARC@
decizlile

tst di+ 3

achi1iliile publice)

16r Termenul de aqteptare Pentru incheierea contractului: Nz este cazul

ffi estimatd a contractului
es{e mai micd decdt pragurile prevdzute la art' 2

al!n. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
acfriziliile Publice

3 6 zilein cazul transmiteri
mijloace electronice qi/sau f

comunicdrii Prin
rxD

tr 11 zile in cazul netransn
prin mijlo,ace electronice qir

iterii comunicdrii
iau fax n

n t t zile in cazul transmitt
mij loace electronice ;i/sau

:ii comunicdrii Prin
lXnin cazul in care valoarea estimatd a contractulul

eslte egald sau mai mare decdt pragurile
previlute la art. 2 alin. (3) al Legii nr' 131 din 3

iulie 2015 privind achiziliile publice J 16 zile in cazul netransr
prin mij lo,ace elelqgqjggg

riterii comunicdrii
sau fax n

i do,i*t*ro Te,menului) al Codului Civil ul Republicii Moldova).



g. Informa{ia privind achizi(ii publice durabile (achizi(ii verzi) (rubrica dati se completeazi doar

n cazul in care la procedu." d. achizi{ie publici au fost aplicate criterii.de_ durabilitate qi s-a

7. Contractul de ach ul-cadru incheiat: Nu este cazuJ

heiat contract/contracte pentru lot/lotu{i care au fosrt aplicate crit!4!49 iglaq!i!3!g

lucru:

GORITQ,

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru incheierea
,acturui/contracteror indicate a fost respectat (exceptand cuzurile prevdzute de art. 32 alin' (3)

nr. l3I din 3 iutie 2015-privind achtziliite'publice.), ptecum;i cd tn cazul depunerii

iilor Ei/sau recep(iondrii rapoartelor de monitoriz,rre, acestea au fost examinate Ei

prezenta dare de seamd, grupur de rucru pentru achizirii conJirmd corectitudinea desfdgurdrii

,-durii de achizilie,fapt pentu care poartd'rdspundere conlform prevederilor legale tn vigoare'

Termen de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

cadru

Numirul
qi data 

.

contractului/
acordului-cadru

Cu caPital
autohton/ ,

Cu caPital 
:

mixUasociere/
Cu capital

strlin

(ina!,icayi suma cu TVA)
de achizitie cu TVA din contracV contracte a
urilor pentru care au fost aplicate criterii de

litate Oei MD):
ffilor pentru care au fost aPlicate

de durabilitate:
Pretul cel mai scizut I
Costul cel mai scizut n
Cel mai bun raPort calitate-Pref n
Cel mai bun rapo{ r4!!!4!e-gq{r

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















1 
 

DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

 
Nr. 99/22 din 01.09.2022  

  
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

 

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare 
Patrimoniu a Ministerului Apărării 

Localitate Republica Moldova 
IDNO 1006601001229 
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  
Număr de telefon 022-25-21-49 21-21-28 25-20-71 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49  
E-mail oficial  dumitru.negoita@army.md  
Adresa de internet https://army.md 

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

DUMITRU NEGOIŢĂ 
dumitru.negoita@army.md   
TATIANA MARIAN 
 tatiana.marian@army.md 

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitația deschisă 
Procedura de achiziție repetată (după caz) - 
Tipul obiectului contractului de 
achiziție/acordului-cadru Bunuri  

Obiectul achiziției ,,Articole de îmbrăcăminte (șosete), pentru 
necesităţile Armatei Naţionale în anul 2022 

Cod CPV 18310000-5 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

- 

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

  
  
ocds-b3wdp1-MD-1656482248690 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1656482248690?tab=contract-notice 
Data publicării: 29.06.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

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

da 
https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=
148&obj=7319 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) 
BAP nr. 40 din 24.05.2022 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap
_nr_40_0.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  nu  
Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1350000,00 

mailto:tatiana.marian@army.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656482248690
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)  
Data solicitării clarificărilor  01.07.2022, 14:42 

Denumirea operatorului economic - 

Expunerea succintă a solicitării de clarificare 
Este necesar ca fiecare pereche de ciorapi sa fie cu eticheta sau este 
deajuns o singura eticheta la bax. Sau in general este necesara 
etichetarea? Ce informatie trebuie sa contina o eticheta in caz ca este 
nevoie 

Expunerea succintă a răspunsului 

Bună ziua! Ambalarea/ etichetarea se efectuează conform HG 
nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu 
privire la recepţionarea mărfurilor conform cantităţii şi calităţii în 
RM. Astfel, în cazul în care etichetarea nu este efectuată individual, 
pot fi acceptate mai multe perechi într-un ambalaj, cu condiția că 
ambalajul respectiv să fie etichetat corespunzător. Pe etichetă 
urmează a fi indicat: ţara de producere, denumirea întreprinderii 
producător/importator, compoziţia materiei prime, simbolurile de 
întreţinere, mărimea tipodimensională, etc. 

Data transmiterii 01.07.2022, 16:58 

 
4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

 
5. Până la termenul-limită (data 19.07.2022, ora 10:00), ofertele au depus 4 (patru) ofertanți: 

 
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ administratorii 

1. SRL „Triomac” 1006606001224 Constantin Alexandru, 
Malairău Sergiu 

2. SRL „Zilant” 1003600031589 Cravcenco Andrei 

3. SRL „Jorj-Tex” 1002600030079 Balmuş Gheorghe, 
Balmuş Raisa 

4. SRL „Deniadi” 1006601001229 Arnaut Serghei  

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

Denumirea document 

Denumirea operatorului economic 

SR
L 

„T
rio

m
ac

” 

SR
L 

„Z
ila

nt
” 

SR
L 

„J
or

j-
Te

x”
 

SR
L 

„D
en

ia
di

” 

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

Propunerea tehnică Specificaţii tehnice (anexa nr. 22, conform 
documentației standard)  – original, cu aplicarea 

prezentat prezentat prezentat prezentat 
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semnăturii electronice a ofertantului 

Propunerea 
financiară 

Specificații de preț (anexa nr. 23, conform 
documentației standard) – original, cu aplicarea 
semnăturii electronice a ofertantului 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Garanţie pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără 
TVA: 

1. scrisoare de garanție (anexa nr.9, conform 
documentației standard) - original eliberat de bancă, 
cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului 

sau  

2. transfer la contul autorităţii contractante copia 
ordinului de plată cu aplicarea semnăturii electronice 
a ofertantului 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Eligibilitatea 
ofertantului 

DUAE - Formularul standard al Documentului Unic 
de Achiziţii European, cu aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Cererea de 
participare  

Original, cu aplicarea semnăturii electronice a 
ofertantului (anexa nr.7, conform documentației 
standard) 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declaraţie privind 
valabilitatea ofertei  

Original, cu aplicarea semnăturii electronice a 
ofertantului (anexa nr. 8, conform documentației 
standard) 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

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

„În așteptare” 

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

„În așteptare” 

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

Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată 
prin referire la specificații sau standard relevante prezentat prezentat prezentat statut 

„În așteptare” 

 
 
Constatări/Comentarii:   

1. La lotul „Ciorapi de bumbac”, prețul cel mai scăzut a fost propus de către 
ofertantul SRL „Triomac”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta și 
documentelor justificative, prezentate de către operatorul economic SRL „Triomac” 
pentru lotul menționat, s-a constatat că, acestea corespund cerințelor solicitate de către 
autoritatea contractantă în documentația de atribuire, dar în urma examinării 
organoleptice a mostrei prezentate de operatorul economic SRL „Triomac”, s-a 
constatat o diferență vizibilă a densității superficiale în zonele tălpii, călcâiului și 
degetelor. Ulterior, în baza încercărilor de laborator (raportul de încercări nr. 318-22 din 
17.08.2022) efectuate de către autoritatea contractantă la un laborator neutru de 
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încercări și calibrare, s-a constatat că mostra prezentată de către operatorul economic 
SRL „Triomac” pentru lotul menționat, nu corespunde cerințelor solicitate de către 
autoritatea contractantă în documentația de atribuire și anume: 

- densitatea superficială: - zona călcâiului - 192,1 g/m² și - zona degetelor - 196,6 
g/m², deși conform documentației de atribuire s-a solicitat ca Densitatea superficială: ≥ 
230 g/m². Se propune de a respinge oferta operatorului economic SRL „Triomac” pentru 
lotul „Ciorapi de bumbac”, ca fiind neconformă şi examinarea următoarei oferte. 
Următorul preț pentru lotul „Ciorapi de bumbac”, a fost propus de către ofertantul SRL 
„Zilant”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta, documentelor 
justificative și a mostrei, prezentate de către operatorul economic SRL „Zilant”, pentru 
lotul menționat, s-a constatat că, acestea corespund cerințelor solicitate de către 
autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Suplimentar, în baza încercărilor 
de laborator efectuate de către autoritatea contractantă la un laborator neutru de 
încercări și calibrare, s-a confirmat că mostra prezentată de către operatorul economic 
SRL „Zilant” corespunde cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în 
documentația de atribuire. Se propune achiziționarea lotului menționat de la operatorul 
economic SRL „Zilant”. 

2. La lotul „Ciorapi de semilână”, unicul ofertant este operatorul economic SRL 
„Jorj-Tex”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta, documentelor 
justificative și a mostrei, prezentate de către operatorul economic SRL „Jorj-Tex” 
pentru lotul menționat, s-a constatat că, acestea corespund cerințelor solicitate de către 
autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Totodată, reieșind din necesitatea 
stringentă de asigurare a efectivului unităților/ instituțiilor militare ale Armatei 
Naționale cu echipament militar, se propune achiziționarea lotului menționat de la 
operatorul economic SRL „Jorj-Tex”. 
7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului Denumirea operatorului 
economic 

 
Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură  

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Ciorapi de 
bumbac 

SRL „Triomac” 599950,00 

60000 per. 

+ - 

SRL „Zilant” 600000,00 + + 

SRL „Jorj-Tex” 825000,00 + statut 
„În așteptare” 

SRL „Deniadi” 972000,00 + statut 
„În așteptare” 

Ciorapi de 
semilână SRL „Jorj-Tex” 615 000,00 30000 per. + + 

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

economic Informația solicitată 
Rezumatul 
răspunsului 

operatorului economic 

29.07.2022 SRL „Triomac” 
Solicitarea clarificărilor la documentele 
obligatorii și prezentarea documentelor 
justificative. 

A prezentat informațiile 
solicitate 

17.08.2022 SRL „Zilant” 
Solicitarea clarificărilor la documentele 
obligatorii și prezentarea documentelor 
justificative. 

A prezentat informațiile 
solicitate 

 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 
 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

SRL „Triomac” La lotul „Ciorapi de bumbac” - oferta neconformă. 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
- Pentru fiecare lot în parte       

     Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: nu se referă la procedura în cauză   
              
11. Criteriul de atribuire aplicat: 

- Preţul cel mai scăzut   
 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea - - 

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

Motivul reevaluării ofertelor Nu 
Modificările operate Nu 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Prețul 
unitar 

(fără TVA) 

Prețul total 
(fără TVA) 

Prețul total 
(inclusiv TVA) 

Ciorapi de bumbac La data de 26.08.2022 a fost depusă o contestație la ANSC pentru lotul dat. 

Ciorapi de semilână SRL „Jorj-Tex” 30000 per. 20,50 615000,00 738000,00 
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Anularea procedurii de achiziție publică: 
În temeiul art. 71 alin. _-_ lit _-_.             
Argumentare:  ____-____ 
 
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 
economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

SRL „Triomac” 

23.08.2022 prin e-mail 
SRL „Zilant” 

SRL „Jorj-Tex” 

SRL „Deniadi” 
(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în 
conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice) 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 
 

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

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

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

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

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, 
inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al 
Codului Civil al Republicii Moldova). 
 
Comentarii: Conform art.32 alin.(3) lit.b) Legea 131/2015 privind achizițiile publice. 
 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

 
Denumirea 
operatorul
ui economic 

 
Întreprinderea: 

Cu capital 
autohton/ Cu 

capital 
mixt/asociere/ 

Cu capital 
străin 

Numărul și 
data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 
Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/a 

cordului- 
cadru 

 
fără TVA 

 
inclusiv 

TVA 

SRL „Jorj-Tex” - 14/645 01.09.2022 18317000-4 615000,00 738000,00 23.12.2022 

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

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)? (DA/NU)    
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor 
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): 

 
 

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

 

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 
 

  Sergiu VOINU  
 

(Nume, Prenume) (Semnătura) 
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr. 6782 din 01.09.2022   

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1004600030235 
Adresa mun. Chișinău, str. Gh. Tudor,3 
Număr de telefon 022-257-681 
Număr de fax 022-211-142 
E-mail oficial  achizitiicnas@cnas.gov.md 
Adresa de internet http://www.cnas.md/ 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

                                                       Donici Sergiu 
  tel.022-257-681  

serghei.donici@cnas.gov.md                                                              
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2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Bunuri □  
Servicii □  V 
Lucrări □ 

Obiectul achiziției Achiziţionarea serviciilor de instruiri 
profesionale a personalului CNAS, pe parcursul 
semestrului II a anului 2022. 

Cod CPV Cod CPV: 80530000-8  
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

Nu se aplică 

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

ocds-b3wdp1-MD-1658491090978-EV-
1658494445860 
https://e-licitatie.md/achizitii/38101/servicii-de-
formare-profesionala 
Data publicării: 22.07/2022 

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

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Nu se aplică 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 665 600,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  Nu sunt 

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

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii   

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt 

Rezumatul modificărilor  
Publicate în sistemul electronic M-Tender  
Termen-limită de depunere și deschidere 
a ofertelor prelungit (după caz)  

http://www.mtender.gov.md/
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5. Până la termenul-limită (02/08/2022 12:00) au depus oferta ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Academia de Administrare Publică 1007600004873 Aurelia Țepordei 
2.  SRL “HR PORTAL” 1011600022353 Cristina Fleștor 
3. SRL „INTERLEN PRO”  1009600002356 Cracea Liuba 
4. Olesea FRUNZĂ 1017600051616 Olesea FRUNZĂ 

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

 
Denumirea document 

Academia 
de 

Administra
re Publică 

SRL 
„HR 

Portal” 

„Interlen 
Pro” 
SRL 

Olesea 
Frunză 

Documentele ce constituie oferta  

Prezentarea Cererii de participare 
conform Anexei nr.7 din Ordinul MF 
115/2021. 

+ + + 1* + 
Prezentarea Declaraţiei privind 
valabilitatea ofertei conform Anexei 
nr.8 din Ordinul MF 115/2021 

+ + + 1* + 
Prezentarea Specificații de preț 
conform Anexei nr.23 din Ordinul MF 
115/2021 

+ + + 1* + 
Prezentarea Specificații tehnice 
conform Anexei nr.22 din Ordinul MF 
115/2021 

+ + + 1* + 
Prezentarea Formularul standard al 
Documentului Unic de Achiziții 
European completat 

+ + + 1* + 
Documente de calificare prezentate la solicitare 

Certificatul de efectuare regulată a 
plăţii impozitelor, contribuţiilor, ori 
link-ul la accesarea unei baze de date 
naționale disponibile gratuit pentru 
autoritatea contractantă care deține  
informațiile privind lipsa/existența 
restanțelor. 

Linkul 
+ 

+ 
Valabil 
până la 

11.08.2022 

* - 

Capacitatea de exercitare a activităţii 
profesionale.  

Este prezentat în analiza desfășurată pentru 
fiecare Lot 

Capacitatea de exercitare a activităţii 
profesionale, Capacitatea tehnică şi 
profesională. 

Este prezentat în analiza desfășurată pentru 
fiecare Lot 

 
* documente nu sunt vizualizate în SI RSAP. 
1* - documente nu sunt semnate electronic. 
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7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

  Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, Capacitatea tehnică şi profesională. 

 

Denumire Servicii solicitate Academia de 
Administrare Publică 

Frunze Olesea ,,HR Portal” SRL Interlen pro 

+/- Note +/- Note +/- Note +/- Note 

Lotul 1. Eficientizarea activităţii profesionale  
 

 
 

 
     

Criterii minime de calificare +        
I. Programul de instruire în corespundere cu cerinţele 
expuse de CNAS: +        

- Domeniul în care se organizează activităţile de 
dezvoltare profesională +        

- Obiectivele generale de dezvoltare profesională 
referitoare la cunoştinţele care trebuie să fie acumulate 
şi abilităţile care trebuie să fie dezvoltate de către 
funcţionarii publici în urma participării acestora la 
activităţile de instruire 

+ 

       

- Subiectele/tematicile de instruire +        
- Durata activităţii de instruire +        
- Informaţia succintă privind grupul-ţintă pentru care 
se organizează instruirea (categoria de participanţi, 
domeniul de competenţă al participanţilor, numărul de 
participanţi, nr. de grupe, cerințe minime din punct de 
vedere al realizării programelor de instruire) 

+ 

       

II. Lista formatorilor propuși pentru fiecare lot separat +        
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Denumire Servicii solicitate Academia de 
Administrare Publică 

Frunze Olesea ,,HR Portal” SRL Interlen pro 

II. Diplomă de studii superioare finalizate ale 
formatorilor propuși, în domeniul   Administrație 
publică, drept, economie, psihologie, management, 
relații publice  

+ 
       

III.Certificat de calificare în calitate de formator al 
formatorilor propuși +         

IV. Minim 2 ani experiență a formatorului în prestarea 
serviciilor de dezvoltare profesională pentru autorităţile 
publice în domeniul în care se organizează activitatea de 
dezvoltare profesională menționată, confirmat prin 
Curriculum Vitae al formatorilor, în limba română, în 
care să fie menționat: 
- Activitățile de instruire de domeniu prestate de către 

formatori; 
- Perioada prestării activităților de instruire (se va 

specifica durata fiecărei activități de instruire 
prestate); 

- Beneficiarii activităților de instruire menționate 

+ 

       

Lotul 2. Comunicarea și dezvoltarea personală  
 

 
     

Criterii minime de calificare +  +  +  +  
I. Programul de instruire în corespundere cu cerinţele 
expuse de CNAS: +  +  +  +  

- Domeniul în care se organizează activităţile de 
dezvoltare profesională +  +  +  +  

- Obiectivele generale de dezvoltare profesională 
referitoare la cunoştinţele care trebuie să fie acumulate 
şi abilităţile care trebuie să fie dezvoltate de către 
funcţionarii publici în urma participării acestora la 

+ 
 +  +  +  



6 
 

Denumire Servicii solicitate Academia de 
Administrare Publică 

Frunze Olesea ,,HR Portal” SRL Interlen pro 

activităţile de instruire 
- Subiectele/tematicile de instruire +  +  +  +  
- Durata activităţii de instruire +  +  +  +  
- Informaţia succintă privind grupul-ţintă pentru care 
se organizează instruirea (categoria de participanţi, 
domeniul de competenţă al participanţilor, numărul de 
participanţi, nr. de grupe, cerințe minime din punct de 
vedere al realizării programelor de instruire) 

+ 

 +  +  +  

II. Lista formatorilor propuși pentru fiecare lot separat +  +  +  +  
II. Diplomă de studii superioare finalizate ale 
formatorilor propuși, în domeniul Administrație 
publică, drept, economie, psihologie, management, 
relații publice  

+ 
 +  +  +  

III.Certificat de calificare în calitate de formator al 
formatorilor propuși +  +  +  +  

IV. Minim 2 ani experiență a formatorului în prestarea 
serviciilor de dezvoltare profesională în domeniul în 
care se organizează activitatea de dezvoltare 
profesională menționată, confirmat prin Curriculum 
Vitae al formatorilor, în limba română, în care să fie 
menționat: 
- Activitățile de instruire de domeniu prestate de către 

formatori; 
- Perioada prestării activităților de instruire (se va 

specifica perioada fiecărei activități de instruire 
prestate); 

- Beneficiarii activităților de instruire menționate. 

+ 

 +  +  +  
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Denumire Servicii solicitate Academia de 
Administrare Publică 

Frunze Olesea ,,HR Portal” SRL Interlen pro 

Lotul 3. Management și leadership 
  
Criterii minime de calificare         
I. Programul de instruire în corespundere cu cerinţele 
expuse de CNAS: +    +  +  

- Domeniul în care se organizează activităţile de 
dezvoltare profesională +    +  +  

- Obiectivele generale de dezvoltare profesională 
referitoare la cunoştinţele care trebuie să fie acumulate 
şi abilităţile care trebuie să fie dezvoltate de către 
funcţionarii publici în urma participării acestora la 
activităţile de instruire 

+ 

   +  +  

- Subiectele/tematicile de instruire +    +  +  
- Durata activităţii de instruire +    +  +  
- Informaţia succintă privind grupul-ţintă pentru care 
se organizează instruirea (categoria de participanţi, 
domeniul de competenţă al participanţilor, numărul de 
participanţi, nr. de grupe, cerințe minime din punct de 
vedere al realizării programelor de instruire) 

+ 

   +  +  

II. Lista formatorilor propuși pentru fiecare lot separat +    +  +  
II. Diplomă de studii superioare finalizate ale 
formatorilor propuși, în domeniul Administrație 
publică, drept, economie, psihologie, management, 
relații publice  

+ 
   +  +  

III.Certificat de calificare în calitate de formator al 
formatorilor propuși 

+    +  +  

IV. Minim 2 ani experiență a formatorului în prestarea 
serviciilor de dezvoltare profesională în domeniul în 

+    +  -  
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Denumire Servicii solicitate Academia de 
Administrare Publică 

Frunze Olesea ,,HR Portal” SRL Interlen pro 

care se organizează activitatea de dezvoltare 
profesională menționată, confirmat prin Curriculum 
Vitae al formatorilor, în limba română, în care să fie 
menționat: 
- Activitățile de instruire de domeniu prestate de către 

formatori; 
- Perioada prestării activităților de instruire (se va 

specifica perioada fiecărei activități de instruire 
prestate); 

Beneficiarii activităților de instruire menționate. 
 

Lotul 4. Studierea limbii engleze  
  

 
     

Criterii minime de calificare         
I. Programul de instruire în corespundere cu cerinţele 
expuse de CNAS: 

        

- Domeniul în care se organizează activităţile de 
dezvoltare profesională 

        

- Obiectivele generale de dezvoltare profesională 
referitoare la cunoştinţele care trebuie să fie acumulate 
şi abilităţile care trebuie să fie dezvoltate de către 
funcţionarii publici în urma participării acestora la 
activităţile de instruire 

  

 

     

- Subiectele/tematicile de instruire         
- Durata activităţii de instruire         
- Informaţia succintă privind grupul-ţintă pentru care 
se organizează instruirea (categoria de participanţi, 
domeniul de competenţă al participanţilor, numărul de 
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Denumire Servicii solicitate Academia de 
Administrare Publică 

Frunze Olesea ,,HR Portal” SRL Interlen pro 

participanţi, nr. de grupe, cerințe minime din punct de 
vedere al realizării programelor de instruire) 
II. Lista formatorilor propuși pentru fiecare lot separat         
II. Diplomă de studii superioare finalizate ale 
formatorilor propuși, în domeniul Limbi străine (limba 
engleză)   

  
 

     

III.Certificat de calificare în calitate de formator al 
formatorilor propuși 

        

IV. Minim 2 ani experiență a formatorului în prestarea 
serviciilor de dezvoltare profesională în domeniul în 
care se organizează activitatea de dezvoltare 
profesională menționată, confirmat prin Curriculum 
Vitae al formatorilor, în limba română, în care să fie 
menționat: 
- Activitățile de instruire de domeniu prestate de către 

formatori; 
- Perioada prestării activităților de instruire (se va 

specifica perioada fiecărei activități de instruire 
prestate); 

Beneficiarii activităților de instruire menționate. 
 

  

 

     

 
Lotul 5. Implementarea Codului administrativ 
provocări și oportunități  
 

  

 

     

Criterii minime de calificare +        
I. Programul de instruire în corespundere cu cerinţele 
expuse de CNAS: +        

- Domeniul în care se organizează activităţile de +        
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Denumire Servicii solicitate Academia de 
Administrare Publică 

Frunze Olesea ,,HR Portal” SRL Interlen pro 

dezvoltare profesională 
- Obiectivele generale de dezvoltare profesională 
referitoare la cunoştinţele care trebuie să fie acumulate 
şi abilităţile care trebuie să fie dezvoltate de către 
funcţionarii publici în urma participării acestora la 
activităţile de instruire 

+ 

 

 

     

- Subiectele/tematicile de instruire +        
- Durata activităţii de instruire +        
- Informaţia succintă privind grupul-ţintă pentru care 
se organizează instruirea (categoria de participanţi, 
domeniul de competenţă al participanţilor, numărul de 
participanţi, nr. de grupe, cerințe minime din punct de 
vedere al realizării programelor de instruire) 

+ 

 

 

     

II. Lista formatorilor propuși pentru fiecare lot separat +        
II. Diplomă de studii superioare finalizate ale 
formatorilor propuși, în domeniul Drept, jurisprudență   +        

III.Certificat de calificare în calitate de formator al 
formatorilor propuși +        

IV. Minim 2 ani experiență a formatorului în prestarea 
serviciilor de dezvoltare profesională în domeniul în 
care se organizează activitatea de dezvoltare 
profesională menționată, confirmat prin Curriculum 
Vitae al formatorilor, în limba română, în care să fie 
menționat: 
- Activitățile de instruire de domeniu prestate de către 

formatori; 
- Perioada prestării activităților de instruire (se va 

specifica perioada fiecărei activități de instruire 

+ 
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Denumire Servicii solicitate Academia de 
Administrare Publică 

Frunze Olesea ,,HR Portal” SRL Interlen pro 

prestate); 
Beneficiarii activităților de instruire menționate. 

 

Lotul 6. Limbajul de programare .NET Core  
 

  
 

     

Criterii minime de calificare       +  
I. Programul de instruire în corespundere cu cerinţele 
expuse de CNAS: 

      +  

- Domeniul în care se organizează activităţile de 
dezvoltare profesională 

      +  

- Obiectivele generale de dezvoltare profesională 
referitoare la cunoştinţele care trebuie să fie acumulate 
şi abilităţile care trebuie să fie dezvoltate de către 
funcţionarii publici în urma participării acestora la 
activităţile de instruire 

  

 

   +  

- Subiectele/tematicile de instruire       +  
- Durata activităţii de instruire       +  
- Informaţia succintă privind grupul-ţintă pentru care 
se organizează instruirea (categoria de participanţi, 
domeniul de competenţă al participanţilor, numărul de 
participanţi, nr. de grupe, cerințe minime din punct de 
vedere al realizării programelor de instruire) 

  

 

   -  

II. Lista formatorilor propuși pentru fiecare lot separat       -  
II. Diplomă de studii superioare finalizate ale 
formatorilor propuși, în domeniul Tehnologii 
informaționale 

  
 

   
- 

 

III.Certificat de calificare în calitate de formator al       -  
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Denumire Servicii solicitate Academia de 
Administrare Publică 

Frunze Olesea ,,HR Portal” SRL Interlen pro 

formatorilor propuși 
IV. Minim 2 ani experiență a formatorului în prestarea 
serviciilor de dezvoltare profesională în domeniul în 
care se organizează activitatea de dezvoltare 
profesională menționată, confirmat prin Curriculum 
Vitae al formatorilor, în limba română, în care să fie 
menționat: 
- Activitățile de instruire de domeniu prestate de către 

formatori; 
- Perioada prestării activităților de instruire (se va 

specifica perioada fiecărei activități de instruire 
prestate); 

Beneficiarii activităților de instruire menționate. 
 

  

 

   

- 

 

Lotul 7. Organizarea evidenţei contabile în sistemul 
bugetar  
 

  
 

     

Criterii minime de calificare         
I. Programul de instruire în corespundere cu cerinţele 
expuse de CNAS: 

        

- Domeniul în care se organizează activităţile de 
dezvoltare profesională 

        

- Obiectivele generale de dezvoltare profesională 
referitoare la cunoştinţele care trebuie să fie acumulate 
şi abilităţile care trebuie să fie dezvoltate de către 
funcţionarii publici în urma participării acestora la 
activităţile de instruire 

  

 

     

- Subiectele/tematicile de instruire         
- Durata activităţii de instruire         
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Denumire Servicii solicitate Academia de 
Administrare Publică 

Frunze Olesea ,,HR Portal” SRL Interlen pro 

- Informaţia succintă privind grupul-ţintă pentru care 
se organizează instruirea (categoria de participanţi, 
domeniul de competenţă al participanţilor, numărul de 
participanţi, nr. de grupe, cerințe minime din punct de 
vedere al realizării programelor de instruire) 

  

 

     

II. Lista formatorilor propuși pentru fiecare lot separat         
II. Diplomă de studii superioare finalizate ale 
formatorilor propuși, în domeniul Contabilitate, 
economie, finanțe 

  
 

     

III.Certificat de calificare în calitate de formator al 
formatorilor propuși 

        

IV. Minim 2 ani experiență a formatorului în prestarea 
serviciilor de dezvoltare profesională pentru autorităţile 
publice în domeniul în care se organizează activitatea de 
dezvoltare profesională menționată, confirmat prin 
Curriculum Vitae al formatorilor, în limba română, în 
care să fie menționat: 
- Activitățile de instruire de domeniu prestate de către 

formatori; 
- Perioada prestării activităților de instruire (se va 

specifica durata fiecărei activități de instruire 
prestate); 

- Beneficiarii activităților de instruire menționate 

  

 

     

Lotul 8. Procedura de încheiere a contractelor  
 

  
 

     

Criterii minime de calificare         
I. Programul de instruire în corespundere cu cerinţele 
expuse de CNAS: 
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Denumire Servicii solicitate Academia de 
Administrare Publică 

Frunze Olesea ,,HR Portal” SRL Interlen pro 

- Domeniul în care se organizează activităţile de 
dezvoltare profesională 

        

- Obiectivele generale de dezvoltare profesională 
referitoare la cunoştinţele care trebuie să fie acumulate 
şi abilităţile care trebuie să fie dezvoltate de către 
funcţionarii publici în urma participării acestora la 
activităţile de instruire 

  

 

     

- Subiectele/tematicile de instruire         
- Durata activităţii de instruire         
- Informaţia succintă privind grupul-ţintă pentru care 
se organizează instruirea (categoria de participanţi, 
domeniul de competenţă al participanţilor, numărul de 
participanţi, nr. de grupe, cerințe minime din punct de 
vedere al realizării programelor de instruire) 

  

 

     

II. Lista formatorilor propuși pentru fiecare lot separat         
II. Diplomă de studii superioare finalizate ale 
formatorilor propuși, în domeniul Drept, jurisprudență   

        

III.Certificat de calificare în calitate de formator al 
formatorilor propuși 

        

IV. Minim 2 ani experiență a formatorului în prestarea 
serviciilor de dezvoltare profesională în domeniul în 
care se organizează activitatea de dezvoltare 
profesională menționată, confirmat prin Curriculum 
Vitae al formatorilor, în limba română, în care să fie 
menționat: 
- Activitățile de instruire de domeniu prestate de către 

formatori; 
- Perioada prestării activităților de instruire (se va 

specifica perioada fiecărei activități de instruire 
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Denumire Servicii solicitate Academia de 
Administrare Publică 

Frunze Olesea ,,HR Portal” SRL Interlen pro 

prestate); 
Beneficiarii activităților de instruire menționate. 

 

Lotul 9. Tehnici şi metode de bună gestionare a 
patrimoniului  
 

  
 

     

Criterii minime de calificare         
I. Programul de instruire în corespundere cu cerinţele 
expuse de CNAS: 

        

- Domeniul în care se organizează activităţile de 
dezvoltare profesională 

        

- Obiectivele generale de dezvoltare profesională 
referitoare la cunoştinţele care trebuie să fie acumulate 
şi abilităţile care trebuie să fie dezvoltate de către 
funcţionarii publici în urma participării acestora la 
activităţile de instruire 

  

 

     

- Subiectele/tematicile de instruire         
- Durata activităţii de instruire         
- Informaţia succintă privind grupul-ţintă pentru care 
se organizează instruirea (categoria de participanţi, 
domeniul de competenţă al participanţilor, numărul de 
participanţi, nr. de grupe, cerințe minime din punct de 
vedere al realizării programelor de instruire) 

  

 

     

II. Lista formatorilor propuși pentru fiecare lot separat         
II. Diplomă de studii superioare finalizate ale 
formatorilor propuși, în domeniul Economie, finanțe, 
drept, administrație publică  

  
 

     

III.Certificat de calificare în calitate de formator al         
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Denumire Servicii solicitate Academia de 
Administrare Publică 

Frunze Olesea ,,HR Portal” SRL Interlen pro 

formatorilor propuși 
IV. Minim 2 ani experiență a formatorului în prestarea 
serviciilor de dezvoltare profesională pentru autorităţile 
publice în domeniul în care se organizează activitatea de 
dezvoltare profesională menționată, confirmat prin 
Curriculum Vitae al formatorilor, în limba română, în 
care să fie menționat: 
- Activitățile de instruire de domeniu prestate de către 

formatori; 
- Perioada prestării activităților de instruire (se va 

specifica durata fiecărei activități de instruire 
prestate); 

- Beneficiarii activităților de instruire menționate 

  

 

     

Lotul 10. WSO2 Enterprise Integrator  
 

  
 

     

Criterii minime de calificare       +  
I. Programul de instruire în corespundere cu cerinţele 
expuse de CNAS: 

      +  

- Domeniul în care se organizează activităţile de 
dezvoltare profesională 

      +  

- Obiectivele generale de dezvoltare profesională 
referitoare la cunoştinţele care trebuie să fie acumulate 
şi abilităţile care trebuie să fie dezvoltate de către 
funcţionarii publici în urma participării acestora la 
activităţile de instruire 

  

 

   

+ 

 

- Subiectele/tematicile de instruire       +  
- Durata activităţii de instruire       +  
- Informaţia succintă privind grupul-ţintă pentru care       -  
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Denumire Servicii solicitate Academia de 
Administrare Publică 

Frunze Olesea ,,HR Portal” SRL Interlen pro 

se organizează instruirea (categoria de participanţi, 
domeniul de competenţă al participanţilor, numărul de 
participanţi, nr. de grupe, cerințe minime din punct de 
vedere al realizării programelor de instruire) 
II. Lista formatorilor propuși pentru fiecare lot separat       -  
II. Diplomă de studii superioare finalizate ale 
formatorilor propuși, în domeniul  Tehnologii 
informaționale  

  
 

   
- 

 

III.Certificat de calificare în calitate de formator al 
formatorilor propuși 

      -  

IV. Minim 2 ani experiență a formatorului în prestarea 
serviciilor de dezvoltare profesională în domeniul în 
care se organizează activitatea de dezvoltare 
profesională menționată, confirmat prin Curriculum 
Vitae al formatorilor, în limba română, în care să fie 
menționat: 
- Activitățile de instruire de domeniu prestate de către 

formatori; 
- Perioada prestării activităților de instruire (se va 

specifica perioada fiecărei activități de instruire 
prestate); 

Beneficiarii activităților de instruire menționate. 
 

  

 

   

- 

 

Lotul 11. Administrarea și configurarea 
echipamentului supravegherii video  

  
 

     

Criterii minime de calificare         
I. Programul de instruire în corespundere cu cerinţele 
expuse de CNAS: 
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Denumire Servicii solicitate Academia de 
Administrare Publică 

Frunze Olesea ,,HR Portal” SRL Interlen pro 

- Domeniul în care se organizează activităţile de 
dezvoltare profesională 

        

- Obiectivele generale de dezvoltare profesională 
referitoare la cunoştinţele care trebuie să fie acumulate 
şi abilităţile care trebuie să fie dezvoltate de către 
funcţionarii publici în urma participării acestora la 
activităţile de instruire 

  

 

     

- Subiectele/tematicile de instruire         
- Durata activităţii de instruire         
- Informaţia succintă privind grupul-ţintă pentru care 
se organizează instruirea (categoria de participanţi, 
domeniul de competenţă al participanţilor, numărul de 
participanţi, nr. de grupe, cerințe minime din punct de 
vedere al realizării programelor de instruire) 

  

 

     

II. Lista formatorilor propuși pentru fiecare lot separat         
II. Diplomă de studii superioare finalizate ale 
formatorilor propuși, în domeniul  Tehnologii 
informaționale  

  
 

     

III.Certificat de calificare în calitate de formator al 
formatorilor propuși 

        

IV. Minim 2 ani experiență a formatorului în prestarea 
serviciilor de dezvoltare profesională în domeniul în 
care se organizează activitatea de dezvoltare 
profesională menționată, confirmat prin Curriculum 
Vitae al formatorilor, în limba română, în care să fie 
menționat: 
- Activitățile de instruire de domeniu prestate de către 

formatori; 
- Perioada prestării activităților de instruire (se va 
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Denumire Servicii solicitate Academia de 
Administrare Publică 

Frunze Olesea ,,HR Portal” SRL Interlen pro 

specifica perioada fiecărei activități de instruire 
prestate); 

Beneficiarii activităților de instruire menționate. 
 

Lotul 12. Achiziții publice 
 

  
 

     

Criterii minime de calificare         
I. Programul de instruire în corespundere cu cerinţele 
expuse de CNAS: 

        

- Domeniul în care se organizează activităţile de 
dezvoltare profesională 

        

- Obiectivele generale de dezvoltare profesională 
referitoare la cunoştinţele care trebuie să fie acumulate 
şi abilităţile care trebuie să fie dezvoltate de către 
funcţionarii publici în urma participării acestora la 
activităţile de instruire 

  

 

     

- Subiectele/tematicile de instruire         
- Durata activităţii de instruire         
- Informaţia succintă privind grupul-ţintă pentru care 
se organizează instruirea (categoria de participanţi, 
domeniul de competenţă al participanţilor, numărul de 
participanţi, nr. de grupe, cerințe minime din punct de 
vedere al realizării programelor de instruire) 

  

 

     

II. Lista formatorilor propuși pentru fiecare lot separat         
II. Diplomă de studii superioare finalizate ale 
formatorilor propuși, în domeniul Economie, finanțe, 
drept, administrație publică  

  
 

     

III.Certificat de calificare în calitate de formator al         



20 
 

Denumire Servicii solicitate Academia de 
Administrare Publică 

Frunze Olesea ,,HR Portal” SRL Interlen pro 

formatorilor propuși 
IV. Minim 2 ani experiență a formatorului în prestarea 
serviciilor de dezvoltare profesională pentru autorităţile 
publice în domeniul în care se organizează activitatea de 
dezvoltare profesională menționată, confirmat prin 
Curriculum Vitae al formatorilor, în limba română, în 
care să fie menționat: 
- Activitățile de instruire de domeniu prestate de către 

formatori; 
- Perioada prestării activităților de instruire (se va 

specifica durata fiecărei activități de instruire 
prestate); 

- Beneficiarii activităților de instruire menționate 

  

 

     

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

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic Informația solicitată 

Rezumatul 
răspunsului 
operatorului 

economic 

10.08.2022 

Academia de 
Administrare 
Publică 
 
SRL „HR 
PORTAL” 
 
SRL 
„INTERLEN 
PRO” 
 
Olesea 
FRUNZĂ 

Ca urmare cerințelor de prezentare a documentelor 
stipulate în Documentația de atragere a ofertelor -”în cazul 
existenței datelor cu caracter personal sau informațiilor care 
prezintă secret comercial  informația se remite direct 
autorității contractante pe poșta electronică”  

Grupul de lucru privind achizițiile publice al Casei 
Naționale de Asigurări Sociale  solicită suplinirea 
următoarelor informațiilor: 
∙ Diplomele/certificate de studii, certificatul de calificare 
Curriculum Vitae al formatorilor propuși  a formatorilor în 
domenii relevante serviciilor prestate pentru fiecare lot în 
parte; 
∙ Confirmarea prin declarație privind lista activităților de 
instruire de domeniu prestate de către formatori, cine a 
beneficiat de activitățile de instruire menționate și durata 
pentru fiecare activitate de instruire specificată. 

Operatorii 
economici au suplinit 
informațiile solicitate. 

9. Ofertanții respinși/descalificați:  
Denumirea 

operatorului 
economic 

Motivul respingerii/descalificării 

SRL 
“INTERLEN-

PRO” 

Grupul de lucru privind achizițiile publice a CNAS a hotărât să respingă/nu accepte oferta pentru 
Loturi 6, Lotul 10, a operatorului economic SRL „INTERLEN-PRO” în conformitate cu prevederile 
Legii 131/2015 privind achizițiile publice, art.69, alin. (6) lit. b) „Autoritatea contractantă nu acceptă 
oferta în cazul în care: oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire;” 
Astfel, operatorul economic SRL ,,INTERLEN PRO’’ nu a prezentat documentul obligatoriu solicitat 
în caietul de sarcini și anume: Certificatul de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor, ori 
link-ul la accesarea unei baze de date naționale disponibile gratuit, pentru autoritatea contractantă care 
deține informațiile privind lipsa/existența restanțelor.  

Totodată, s-a constatat lipsa prezentării următoarelor documente: 
Lotul 6: 
 - Lista formatorilor propuși pentru fiecare lot separate; 
 - Diplomă de studii superioare finalizate ale formatorilor propuși, în domeniul Tehnologii 

informaționale; 
- Certificat de calificare în calitate de formator al formatorilor propuși; 
- Minim 2 ani experiență a formatorului în prestarea serviciilor de dezvoltare profesională în 

domeniul în care se organizează activitatea de dezvoltare profesională menționată, confirmat prin 
Curriculum Vitae al formatorilor, în limba română, în care să fie menționat: 

- Activitățile de instruire de domeniu prestate de către formatori; 
- Perioada prestării activităților de instruire (se va specifica perioada fiecărei activități de 

instruire prestate); 
Beneficiarii activităților de instruire menționate. 
 
Lotul 10:  
- Informaţia succintă privind grupul-ţintă pentru care se organizează instruirea (categoria de 

participanţi, domeniul de competenţă al participanţilor, numărul de participanţi, nr. de grupe, cerințe 
minime din punct de vedere al realizării programelor de instruire) 

 - Lista formatorilor propuși pentru fiecare lot separate; 
 - Diplomă de studii superioare finalizate ale formatorilor propuși, în domeniul Tehnologii 

informaționale; 
- Certificat de calificare în calitate de formator al formatorilor propuși; 
- Minim 2 ani experiență a formatorului în prestarea serviciilor de dezvoltare profesională în 
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domeniul în care se organizează activitatea de dezvoltare profesională menționată, confirmat prin 
Curriculum Vitae al formatorilor, în limba română, în care să fie menționat: 

- Activitățile de instruire de domeniu prestate de către formatori; 
- Perioada prestării activităților de instruire (se va specifica perioada fiecărei activități de 

instruire prestate); 
Beneficiarii activităților de instruire menționate. 
 
Așadar, oferta prezentată de operatorul economic SRL ,, INTERLEN PRO’’ nu corespunde 

cerințelor din documentația de atragere a ofertelor și prevederilor legislației în vigoare. 

Frunze Olesea 

Grupul de lucru privind achizițiile publice a CNAS a hotărât să respingă/nu accepte oferta 
formatorului Frunze Olesea în conformitate cu prevederile Legii 131/2015 privind achizițiile publice, 
art.69, alin. (6) lit. b), d) „Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care: oferta nu 
corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, oferta este anormal de scăzută;” 

Astfel, în documentația de atribuire a ofertelor se solicită că toate documente plasate în SI RSAP să 
fie confirmate prin semnătura electronică în corespundere cu prevederile Legii 91/2014 „privind 
semnătura electronică şi documentul electronic” și conform prevederilor Legii 131/2015 privind 
achizițiile publice, art. 33 alin. (14) lit. i) „pe ofertele electronice este aplicată semnătura electronică.”  

Totodată, ofertantul în SI RSAP a indicat suma ofertei de 220.00 lei ceea ce rezultă  că oferta este 
anormal de scăzută, este de  1400 ori mai mică decât  valoare estimativă a achiziției. 

Astfel, conform cadrul normativ această ofertă este neconformă. 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________  

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

12. . Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: Nu se aplică 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

13. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică. 

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

Modificările operate  

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

Denumirea lotului Denumirea operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură  

Suma lei 
fără TVA 
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(bucăți) 

Lotul 1. Eficientizarea activităţii profesionale Academia de 
Administrație Publică 1 64 000,00 

Lotul 2. Comunicarea și dezvoltarea personală SRL “HR PORTAL” 1 277 200,00 

Lotul 3. Management și leadership SRL “HR PORTAL” 1 49 840.00 
Lotul 5. Implementarea Codului administrativ 
provocări și oportunități 

Academia de 
Administrație Publică 1 4 500,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

Grupul de lucru privind achizițiile publice a hotărât să anuleze Loturile 6, 10, la procedura în 
cauză în temeiul art. 71 Legii 131/2015 „privind achizițiile publice”, alin. (1) lit. d) „Autoritatea 
contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții 
publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării 
procedurii de achiziție publică, în următoarele cazuri: au fost depuse numai oferte care: – sînt 
neadecvate, inacceptabile sau neconforme,  

Grupul de lucru privind achizițiile publice a hotărât să anuleze Loturile 4, 7, 8, 9, 11, 12 la 
procedura în cauză în temeiul art. 71 Legii 131/2015 „privind achizițiile publice”, alin. (1) lit. a) 
„Autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de 
achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul 
aplicării procedurii de achiziție publică, în următoarele cazuri: – nu a fost depusă nici-o ofertă; 

 

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

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

 Academia de Administrație 
Publică 19.08.2022 Scrisoare oficială nr. 6444 prin e-

mail cu extragerea confirmativului. 

Frunze Olesea 19.08.2022 Scrisoare oficială nr. 6443  prin e-
mail cu extragerea confirmativului. 

SRL “HR-Portal” 19.08.2022 Scrisoare oficială nr. 6440 prin e-
mail cu extragerea confirmativului 

SRL „INTERLEN-PRO” 19.08.2022 Scrisoare oficială nr. 6442 prin e-
mail cu extragerea confirmativului 

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

16.Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinder
ea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere
/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractul
ui/ 

acordului-
cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

Academia de 
Administrație 

Publică 

Cu capital 
autohton 

Nr.1435-
09/22 din 

01.09.2022 
80530000-8 

 
68 500,00 

 

 
68 500,00 

 
31.12.2022 

SRL ,, HR 
PORTAL’’ 

Cu capital 
autohton 

Nr.1434-
09/22 din 

01.09.2022 
80530000-8 327 040.00 327 040.00 31.12.2022 

 

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

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

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

_Nu se aplică_  
(indicați suma cu TVA) 

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

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate: Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

DARE DE SEAMĂ 

 de atribuire a contractului de achiziții publice    

de încheiere a acordului-cadru                           □ 
  de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

 

Nr. 6 D  din 02.09.2022 .    
 Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Școala primară-grădiniță „A.Donici” 
Localitate Mun. Cahul  
IDNO 1012620009706 
Adresa Mun. Cahul, str. A.Șciusev, 20 
Număr de telefon 029947238 
Număr de fax  
E-mail oficial  scoalaprimaradonici@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

G. Parvana 

 Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri  
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Lucrări □ 

Obiectul achiziției Lucrări de reparație a fasadei (termoizolare) 
Cod CPV 45453000-7 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

Nr:   
ocds-b3wdp1-MD-1660112838936 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21061353/ 
Data publicării: Conform SIA RSAP 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md;  

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

□COP    

Sursa de finanțare □Alte surse: Buget local 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 350000,0 

 
 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660112838936
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 Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  15 aug 2022, 06:58 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Punctul 1 Desfaceri de tencuieli -306 m2 ?? Pentru a 

oferi calitate la lucrare de placare cu vată minerală Este 
necesar de tencuit acest volum de -306m2 Vă rugăm 
modificați caietul de sarcini sau dați o explicație 

Expunerea succintă a răspunsului  După desfacerea tencuielilor, conform p.4 suprafețele se 
vor gruntui cu betonocontact, și mai departe conform 
caietului de sarcini. 

Data transmiterii 16 aug 2022, 15:08 

 Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

 Până la termenul-limită (data 25.08.2022, ora 15:08), au depus oferta 4 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL „Bioenerg Construct” 1014600001573 C. Foalea   
2. SRL „Lifestar Com” 1003603008450 A.Tabuncic 
3. SRL „Regal Construct” 1009600000754 S. Toacă 
4. SRL „Trend Construct” 1014603002065 Galaju  

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
SRL 

„Bioenerg 
Construct” 

SRL „Lifestar 
Com” 

SRL 
„Regal 

Construct” 

SRL „Trend 
Construct”  

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

Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat prezentat  
Propunerea financiară prezentat prezentat prezentat prezentat  
DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat  
Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

     

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

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

prezentat prezentat prezentat prezentat  

Licenta de activitate și prezentat prezentat prezentat prezentat  
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anexa. 
Informatii generale 
despre ofertant 

prezentat prezentat prezentat prezentat  

Demonstrarea accesului la 
personalul necesar pentru 
îndeplinirea 
corespunzatoare a 
obiectului contractului ce 
urmează a fi atribuit. 

prezentat prezentat prezentat prezentat  

Declarație privind 
experiența similară a 
operatorului 
economicîn domeniul 
de activitateeferent 
obiectului contractului 
ce urmează a fi 
atribuit. 

prezentat prezentat prezentat prezentat  

Îndeplinirea 
obligaţiilor de plată a 
impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor de 
asigurări sociale, în 
conformitate cu 
prevederile legale în 
vigoare în RM sau în 
ţara în care este 
stabilit 

prezentat prezentat prezentat prezentat  

Raportul financiar 
pentru anul 2021 

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)) 
 

 Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lucrări de 
reparație a fasadei 

(termoizolare) 

SRL „Bioenerg 
Construct” 

310836,98 1 buc. + + 

SRL „Lifestar 
Com” 

313363,72 1 buc. + + 

SRL „Regal 
Construct” 

329481,42 1 buc. + + 

SRL „Trend 
Construct” 

341757,39 1 buc. + + 

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile 
tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 
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 Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-

a solicitat:  

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    
 Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
   

  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

 Pentru fiecare lot        

Pentru mai multe loturi cumulate □             
Pentru toate loturile  □       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

 Criteriul de atribuire aplicat: 

 Preţul cel mai scăzut                        

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

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

 Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

 Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
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Denumirea 

lotului  
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
      
 
Anularea procedurii de achiziție publică: 
 
În temeiul art. __ alin. __, punct.__             

Argumentare:   

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

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL „Bioenerg Construct” 26.08.2022 SIA RSAP, e-mail. 
SRL „Lifestar Com” 26.08.2022 SIA RSAP, e-mail. 
SRL „Regal Construct” 26.08.2022 SIA RSAP, e-mail. 
SRL „Trend Construct” 26.08.2022 SIA RSAP, 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) 

 Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

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

 Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorulu

i  
economic 

Întreprindere
a: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractulu
i/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv 

TVA 

SRL 
„Bioenerg 
Construct” 

 
52 02.09.2022 45453000-7 310836,98 373004,38 31.12.2022 
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 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: 
 
 
                   Parvana Galina                                                     _____________________ 
                    (Nume, Prenume) (Semnătura) 
 
 
 
 L.Ș. 
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    
 

Nr.01-IND din 26.08.2022 

  
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Ministerul Culturii 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1021601000104 
Adresa mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale, 

1 
Număr de telefon 022/21-10-24 
Număr de fax 022/23 23 88 
E-mail oficial  cancelaria@mc.gov.md 
Adresa de internet https://mc.gov.md/ 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Diana Puga, tel 069697159, diana. 
puga@mc.gov.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire 
aplicate 

Cererea ofertelor de prețuri 

Procedura de achiziție repetată 
(după caz) 

Nu este cazul 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție 

Servicii 

Obiectul achiziției Servicii de închiriere a echipamentului tehnic pentru sonorizarea 
evenimentelor cultural-artistice 

Cod CPV 51514000-8 
Expunerea motivului/temeiului 
privind alegerea procedurii de 
atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația 
deschisă) 

Art. 57 din Legea nr. 131/2015 cu privire la achizițiile publice 

Regulamentul privind achiziția bunurilor și serviciilor prin 
cererea ofertelor de prețuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
987/2018 

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

Mtender ID: ocds-b3wdp1-MD-1657890280133 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1657890280133  

Platforma de achiziții publice 
utilizată 

https://mtender.md/  

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

da 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:  
https://mc.gov.md/sites/default/files/achizitii_mc_2022.pdf   

Anunț de intenție publicat în 
BAP (după caz) 

Nu este cazul. 

Sursa de finanțare Buget de stat 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657890280133
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657890280133
https://mtender.md/
https://mc.gov.md/sites/default/files/achizitii_mc_2022.pdf
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Valoarea estimată (lei, fără 
TVA) 

800000,00 

 
3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

Data solicitării clarificărilor  15.07.22 și 19.07.22 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 1) Vă rugăm să descrieți lista 

documentelor necesare pentru depunerea ofertei. 
2) Vă rugăm să ne scrieți detaliile pentru 

instalarea echipamentelor tehnice. Toate 
echipamentele vor fi instalate pentru ambele 
evenimente? Sau vor fi instalate pentru fiecare 
eveniment separat? 

3) Vă rugăm să descrieți programul 
evenimentelor. De la ce oră va începe fiecare 
eveniment și care va fi durata. 

4) Vă rugăm să ne ziceți dacă se planifică 
repetiții pentru evenimentele date cu echipamentele 
instalate? Care ar fi durata pentru fiecare repetiție 
și de câte repetiții va fi nevioe? 

5)  Vă rugăm să indicați data planificată 
pentru montarea echipamentelor tehnice și data 
limită de demontare a echipamentelor. 

Expunerea succintă a răspunsului  1) Anuntul de participare a fost revizuit si 
plasat pe portalul Mtender. 

2) Da, pentru ambele evenimente. 
3) Estimativ la data de 27 august 2022 

programul v-a fi compus din 2 părți, prima parte 
19-00 până la 20-30 orchestara simfonica cu solisti 
instrumentiști și vocaliști și după o pauză de 30 min 
la 21-00 va incepe concertul rock. la sata de 31 
august 2022 se va derula un concert de la 20-00 
până la 22-00. 

4) Nu vor fi repetiții. 
5) Data limită de montare a scenei și 

echipamentului va fi 26 august 2022 până la orele 
22-00, demontarea poate fi inițiată imediat după 
orele 23-00 din 31 august 2022. 

Data transmiterii 18.07.22 și 22.07.22 
4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

Rezumatul modificărilor Nu au fost operate modificări 
Anuntul de participare a fost revizuit și 
completat cu lista documentelor necesare 
pentru depunerea ofertei. 
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5. Până la termenul-limită (data 02 august 2022, ora 16.06), au depus oferta 1 ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SC “EVENTICA GRUP” S.R.L. 1006600006870 Buchin Serghei 
 

6. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 
/eveniment 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Servicii de 
închiriere a 
echipamentului 
tehnic pentru 
sonorizarea 
evenimentelor 
cultural-
artistice 

SC “EVENTICA 
GRUP” S.R.L. 

772290,00 2 + + 

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

decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea operatorului 
economic 

Canti
tate și 
unita
te de 
măsu
ră /  

eveni
ment

e 

Prețu
l 

unita
r  

(fără 
TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

Servicii de 
închiriere a 
echipamentulu
i tehnic pentru 
sonorizarea 
evenimentelor 
cultural-
artistice 

SC “EVENTICA GRUP” S.R.L.  
2 

38614
5,00 

772290,00 926748,00 
 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SC “EVENTICA GRUP” S.R.L 19 august 2022 poșta tradițională 

 Contractul de achiziţie încheiat: 
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Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprindere
a: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere
/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractul
ui 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen 

de 
valabilit

ate al 
contract

ului/ 
fără TVA inclusiv 

TVA 

SC 
“EVENTICA 
GRUP” S.R.L. 

Cu capital 
autohton 

nr. 01-
IND din 
26.08.22_
____ 

51514000-8 
772290,00 926748,00 

31.12.22 

       Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 
contractului 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 Contestații nu au fost depuse.  

       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:                                           Ion Budeci 



DARE DE SEAMA

de atribuiTe а contractului de achizitii publice +

de incheiere а acorduluicadru Е
de апчlаrе а procedurii de atribuire tr

Nr.ldin 02.09,2022

1. Date сч рriчiге la autoritatea contractanti:

Dепчmirеа autoritйtii contractante Рrimёriа оr.Мirсulеqti
Localitate оr.МdrсчIеýti r. Flогеqti

IDNo 100760l008454

Adresa оr.Мtrгсчlеgti r. Floreqti

Numir de telefon 025045зз 8

Nчmir de fax 025045245

E-mail oficial marculesti@mail.ru
Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,

mail)
е- Zаhаrсо Rodica 025041260

2. Date cu privire la рrосеdчrа de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate о Сеrегеа ofertelor de рrеluri пLiсitаliе deschisб
oAltele: [IпdicayiJ

Рrосеdчrа de achizitie repetata (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului сопtrасtчlцi de achizi{ie/
acordului-cadru

вuпчri п servicii п Lucraгi +

Obiectul achizitiei Lцсrаri de rераrаtiе а drчmirilоr locale din ог.Мйrсulеgti

Cod СРV 45200000_9

Ехрuпеrеа mоtiччlчi/tеmеiчlчi privind alegerea

рrосеdчrii de аtriЬчirе (iп cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licita|ia deschisd)
Рrоееdчrа de аtriЬчirе (se va iпdiса diп cadrul
por l al u lu i guv еrпаm е пl al улууl. пt епd er. goy. md )

Nr: ocds-b3wdp1 -MD-1 660722662349
Link-ul: https:/iachizitii.md/rolpuЫicltenderl2l0611 69l
Data рчЬliсгrii: 1'7 .08.ZO2Z

Platforma de achizi{ii publice utilizatй + achizitii.md; п e-licitatie.md; . yptender,md

Рrосеdчrа а fost inclusi in рlапul de achizi{ii
publice а autoritйrii сопtrдсtапtе

пDа пNu
Link-ul сitrе planul de achizilii publice publicat:

Апuп! de inten{ie publicat iп ВАР (dupd caz) Data:

Link-ul:
Tehnici gi iпýtrцmепtе ýpecifice de atribuire
(dupd caz)

пАсоrd-саdru nSistem dinamic de achizilie пLicitalie
е|есtrопiсД пСаtаlоgеlесtrопiс

sursa de fiпапtаrе +Buget de stat; trBuget CNAM; nBuget CNAS; пSчrsе
extemei пАltе surse: [Iпdicatril

Vаlоаrеа estimat| 0ei, frrd ТУА) 4l9000,0 lei



3. Сlаrifiсiri privind documenta{ia de аtriЬuirе:

(Se va completa tп cazul iп care аu fosl solicitate clarфcйri)

Data solicitirii clarificйrilor
Dепчmirеа ореrаtоrчlчi есопоmiс
Ехрuпеrеа sчссiпti а solicitirii de clarificare
Ехрчпеrеа succintf, а rispunsuIui
Data transmiterii

4. Modificiri operate in documenta{ia de аtriЬчirе:

(Se va сопрlеtа iп cazul tп care аu fost operate mоdфсdri)

б. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi аfеrепtе DUAE prezentate de

сitrе орегаtоrii есопоmiсi:

Rеzчmаtчl modificйrilor
РчЫiсдtе in ВАР/дltе mijloacelor de informare
(duрd сш)

[Iпdiсауi sursa ulilizatd si data publicdrii]

Termen-limiti de dерuпеrе gi deschidere а
ofertelor prelungit (dupd caz)

[Iпdicayi пumdrul de zile]

5. Рiпi ta termenul-Iimiti (data25.08.2022, оrа 10:00), au depus oferta 2 ofertan|i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

l. FLERIXON S.R.L. l00з607002803 Usurelu Sergiu

2 SA Drчmчri-Sоrоса l00з607003279 vasilii Сеьоtаrеап

Dепчmirе
document

Dепчmirеа ореrаtоrului economic
Flеriхоп
S.R.L.

SA Drumuri-
Soroca

Documentele се constituie oferta-
(Se va сопsmпа priп: prezeпlat, перrеzеф

Рrорчпегеа tehnicЁ prezeпtal oferta nu а fost
deschisё pentru
evaluare,
deoarece oferta
clasati ре locul
1 dupi pret nu а
fost respinsi
Sau
descalificat5 Ei
respectiv а Гost
desemnatд
ciýtigбtoare

Рrорuпеrеа
fiпапсiаrё

plezeпtal

DUAE prezeпlal
Gагапliа pentru
оfеrtё
(duрd caz)

prezeпtal

Dосцmепtе de calificare
Se va сопsеппа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt.!ц!9!9!р!цk

Сеrеrе de раrtiсiраге
prezeпtal



Declaralie privind
valabilitatea ofertei

рfеzепtаl

sсrisоаrе de
gаrап}iе Ьапсаri

prezeпtal

Grаfiс de ехесчtаrе
а lчсririlоr

prezeпlaI

Experienla Similara рrеzепlаl

Declaralie ргiчiпd
lista principalelor
lчсrёri executate iп
ultimul an de
activitate

pfezeпlal

Dесlагаliе privind
dotбrile specifice,
utilajul qi

echipamentul
песеSаr pentru
indeplinirea
соrеsрчпzаtоаге а
contractului

prezeпtal

Declaralie privind
personalul de

specialitate ргорчs
репtrч
imрlеmепtагеа
сопtrасtului

prezeпtaI

Aviz репtrч
раrtiсiраге la
liciиliile publice de
luсriri din domeniul
construcliilor gi

instala|iilor

prezenlal

Deviz fоrmа 3,5,7
prezeпlat

lnforma{ie despre
ofertant

prezeпtat

Copia certificatului
de iпrеgistrаrе

prezeпlal

(Iпfоrmа|iа priviпd dепuпirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdica iп coпformitate cu сеriп|еlе diп

dосuпепtаliа de atribuire si se va сопsепПа рriп: prezeпtal, перrеzепtаl, пu corespunde (iп cazul

сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пч corespuпdeceriпYelor de calificare))



7. Iпfоrmа{iа privind corespunderea ofertelor сu cerin(ele Solicitate:

Dепчmirе
а lotului

cantit
ate ýi
unitat
ede

mйsчr

^

Соrеsрчпdеrе
а cu cerin{ele
de calificare

Соrеsрчпdеrе
асч

specificatiile
tehnice

Соrеsрчпdеrе
асч

specifica{iiIe
tehnice

Lчсrёri
de
reparalie а
drumirilor
locale din
оr,Мirсчlе
ýti

Flerixon
S.R.L.

411,7з9,7 \

MDL

1 lot + + +

SA Drumuri-
Sоrоса

586094,22

MDL

1 lot oferta пч а
fost deschistr
pentnr
evaluare,
dеоаrесе
oferta clasata

ре locul 1

dчрё рrеt nu а
fоSt respinsa
Sau
descalificatё
Ei respectiv а
fost
desemnatё
cigtigёtoare

oforta пч а
fost deschisй
pentru
ечаlчаге,
dеоаrесе
оfеrtа clasatё

ре locul 1

dupё рrе! nu а
fost rеsрiпsй
sau
descalificatё
gi respectiv а
fost
desemnatё
ciýtigatoare

оfеrtа пu а

fost deschis5
pentru
evaluare,
deoarece
оfеrtа clasatб

ре locul l
dчрЁ рrеI nu а
fost respinsa
Sau

descalificatй
qi respectiv а
fost
desemnatё
ciýtigatoare

* iп cazul utilizdrii licitayiei electroпice se va iпdiса preyul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmа|iа priviпd "Corespuпderea cu сеriп;еlе de caliJicare" qi "Corespuпderea cu specфcayiile

tеiпiсе" , ,i uo conr"^ro рriп: ,,*" iп cazul corespuпderii qi рriп ,,-" iп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtrч elucidarea чпоr neclaritдti sau сопlirmаrеа чпоr date privind corespunderea ofertei cu

cerintele stabilite in documentatia de аtriЬчirе (inclusiv justificarea pretului апоrmаl de scizut) s-

а solicitat:

Data
solicitirii

Ореrаtоrчl economic Informatria solicitatД Rezmatul rйspunsului operatorului
есопоmiс

9. Ofertan{ii reýpinýVdescalificali:

Denumirea ореrаtоrчlчi есопоmiс Motivul respingerii/desealifi c5rii

10. Modalitatea de ечдlчаrе а оfеrtеlоr:

репtrч fiесаrе lot +
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
дltе limitari privind numаrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaýi ofertant: [Iпdiса|i]

4

Denumirea
operatorului

есопоmiс

Рrе{чl оfеrtеi
(ffаrа ТVА)*



Justificarea deciziei de а пч atribui contractul ре loturi:

lL Criteriul de atribuire aplicat:

Рrеtчl cel mai scёzut +

costul cel mai scйzut п
Cel mai Ьчп rароrt caiitate-pret п
Cel mai Ьчп rароrt calitate-cost tr

(iп,cazul iп care iп _сафul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multе criterii de atribuire, se vor
iпdica toate criteriile de atribuire aplicate qi dепumirеа Ioturilor аfеrепtе)

12. Informalia privind factorii de evaluare aplicati:

(se va сопрlеtа репtru loturile care au fosl atribuite iп baza criteriilor: cel паi Ьuп raporl calitate-
pre| sau cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

13. RеечдIчаrеа ofertelor:

(Se va complela iп cazul iп care ofertele aufost reevaluate repetal)

MotivuI reevaluйrii оfеrtеlоr
Modificirile ореrаtе

l4. in urmа ехаmiпiri, evaluirii gi соmраririi оfеrtеlоr depuse in cadrul рrосеdчrii de аtriьчirе s-a
decis:

Atribuirea сопtrасtчlчi de achizilie publicй.iacordului-cadru:

Anularea proceduтii de achizilie publicё:

Iп temeiul аrt. 7l alin. _ lit _.

Factorii de ечаlчаrе yаlоаrеа din оfеrtй PunctajuI сдlсчlаt
Dепчmirеа operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ропdеrеа

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul l Ponderea
Denumire factorul n Ропdеrеа

Denumirea
lotului

Dепчmirеа
operatorului

economie

Cantitate qi
unitat€ de
misчri

Рrе{чl чпitаr
(fйrП ТVА)

Pre{ul total
(fПrП ТVА)

Рrеlчl total
(inclusiv ТVА)

Lчсrйri de
гераrаtiе а
drumirilor
Iocale din
оr.Мёrсчlеsti

S.R.L. Flеriхоп 1 lot 4l |,lз9,71 4||7з9"7| 494087,65

Argumentare:



Dепчmirеа орегаtоrчБ
economic

Data transmiteгii

I5. Iпfоrmаrеа ореrаtогilоr economici despre deciziile grupului de lчсrч pentru

(Iпformarea operatorilor есопопiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile gruputui clelucru репtru achizilii se realize,aza tп ioпformitite cu preueaerite оп. зl oi liiii пr."j'з t ain з iuti,20} 5 priviпd achizi|iile pubtice)

(selectay.i 
_tеrmепul de asteptare respectat. calcularea lеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. 1з1 diп зiulie 2015 priviпd achizi|iile publici, iпсlusiч а tеrпепеlоr de aýteptare, se фсtuеаzd tп conJbrmilatecu prevederile TITLUL(]I IV Capitolul I (Calcularea Теrmепulu| at Co\uhi Civil at RepubliciiMoldova).

17, contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

l8, Iпfоrmа}iа privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se соmрlеlеаzd cloor iпcazul tп care la procedura de,achizilie publicd au fosr aplicate criterii de durabilitati si s-.i iпcheiat
coпtract/coпlracte репtru lol/loturi prnt.u 

"а", 
ai 1ost iplicate criterii de durabititate1l

l6. Теrmепчl de aýteptare репtrч iпсhеiеrеа contractuIui:
in cazul in сffi
mai miсй decAt pragurile previzute ia art. 2 alin. (З)
al L.egii пr. lЗl din 3 iulie 20l5 privind achizitiile
рuЫiсе

egalб sau mai mаrе decit ргаgчrilе рrечаzчtе la аrt. 2
alin. (3) al Legii nr. l3 l din 3 iulie 20l 5 privind
achizitiile publice

+ б zile iп cazul transmitЫii соrrп-iсаiii p.ii--
mij loace elecffonice 5i/sau [ах п

mii]9acý е]еспоп!се ýi/sau fax п
tJ l l zlle ln cazu| transmiterii comunicёrii рriп
mijloace electronice si/sau fax п
П lб zile in cazul пеtrапЙiteriЙЙЙБЙiiр=Й

:nij loace electronice 5i/sau fах п

Ач fost aplicate criterii репtrч achizi(ii publiee durabile (achizi{ii
verzi)?

Dепumirе
а

ореrаtоrul
ui

eeonomic

derea:
Сч

capitaI
autohton/

Cu
capital

mixt/aSoc
iere/
Сu

capital
strйin

NчmДrчl
gi data

сопtrасtчIчi,/
асоrduIчi_

саdrч

Cod СРV

Теrmеп de
valabiIitate al
contractului./a

соrdчlцi-
саdru

йri ТVА inclusiv
тчА

4l|739.7l



Ple|ul cel mai scdzul .
costul cel mаi scdzul о
Cel mаi Ьuп raport colitate-pre1 а

Cel mai Ьuп rapor! calilale-cosl а

Рriп рrеzепlа dare de sеаmd, grupul de lucra declord сd lеrпепu! de aýleptare репlrч iпcheiereaсопlrасlului/сопlrас!еlоr iпdicate а |0.Sl respeclal (ехсерftпd cazurile prevdzure di art. ЗЭ iiiп. 1з1 at tegiiпr. I31 diп 3 iulie 20l5 priviпd. achixi|iile publice 1, jrcgrnr 
s.i сd iп cazut depuпerii coпlesla|iilol si/SaurесерУiопdrii пpoaftelor de пonilorizare, асiаslеа aajoM ехап}паtе qi solulioпite.

Рriп рrеzепlа dare de sеаmd, grupul de !uсrч репtrч achizilii сопlirпtd corecliludiпea deSfd|urdrii proceduriide achizilie, fapt Репtru care poalta rdspuпdere софоr^ pi"r"a""it- bgale iп vigoiri.--' 
-'-' '

Сопduсdlоrul grupului de lucru репlrч achizi|ii:

Цrlап Ion

(Itlume, Рrепumе)

vаlоаrеа de achizilie cu ТvА din contract/ contracte а
lоtчIчi/lоtчrilоr репtru саrе аu fost aplicate criterii de
durabiIitate (lei MD):

Codul СРV aI Iotului/loturilor репtrч саrе ач fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuire репtru Iotul/loturile репtru саIе au fost
aplicate criterii de durabilitate;









DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziţii publice 

Nr. din 0 2 .  2022

1. Date cu privire Ia autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante IM "Exdrupo”
Localitate mun.Chişinău
IDNO 1003600161002
Adresa L.'?■/'% - mun.Chişinău
Număr de telefon f  :/■?; - f / l 022 471165
Număr de fax ( ' - f  (  ■%;£. 022 471165
E-mail oficial- - ap.exdrupo@mail.ru

"Adresa de internet www.exdrupo.md
, Persoana de contact Tetelea Radion

2. Date cu privire Ia procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitaţie deschisă
Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr: 21057890
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri x Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei Grătare din fontă şi capace din fontă
CodCPV .. ; 44423750-3
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării ailor proceduri decât licitaţia 
desphisă)

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

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

Nr: ocds-b3wrdpl-MD-1654682545669
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds- 
b3 wdp 1 -MD-1654682545669?tab=contract-notice
Data publicării:08.06.2022

Platforma de achiziţii publice utilizată X achizitii.md; a  e-licitatie.md; a yptender.md

Procedura a fost inclusă în planul de 
achiziţii publice a autorităţii contractante

xD a nN u
Link-ul către planul de achiziţii publice publicat: 
https ://exdrupo.md/wp- 
content/uploads/2022/01/Planul- 
achizi%C8%9Biilor-publice-2022.pdf

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data: 28.01.2022
Link-ul: https://tender.20v.md/ro/svstem/files/ 
bap/2014/bap nr_7_0.pdf

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
Nu este cazul

□Acord-cadru oSistem dinamic de achiziţie 
□Licitaţie electronică □ Catalog electronic

Sursa de finanţare □Buget de stat; nBuget CNAM; □ Buget CNAS; 
□Surse externe; aAlte surse: Autofinanţare

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 920 000

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire: Nu sunt

Data solicitării clarificărilor

1
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Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare
Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire: Nu sunt

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

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

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

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până Ia termenul-limită (data 30.06.2022, ora 09:00), au fost depuse următoarele oferte.

Nr. Denumirea operatorului IDNQ Asociaţii/economic administratorii

1 Drobmetal SRL 1003602020725 Drobic Grigori/D robie Grigori
2 Vamora. Grup SRL 1003600046895 Moraru Mircea, Moraru Valentina/Moraru Mircea

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Drobmetal SRL Vamora Grup SRL
Documentele ce constituie oferta

. Specificaţia tehnică Formularul (Anexa 
nr. 22) neprezentat prezentat

Specificaţia financiară Formularul 
(Anexa nr. 23)

neprezentat prezentat

DUAE neprezentat prezentat
Garanţia pentru ofertă neprezentat prezentat

Documente de calificare
Cerere de participare Formularul (Anexa 
nr.7) neprezentat prezentat

Raport de încercări şi act ce determină 
conformitatea produselor nu corespunde prezentat

Dovada înregistrării persoanei juridice prezentat prezentat
Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor neprezentat prezentat

Experienţa similară neprezentat prezentat
Certificat de atribuire a contului bancar neprezentat prezentat
Formularul informativ despre ofertant prezentat prezentat
Raport financiar neprezentat prezentat
Lichiditatea generală neprezentat prezentat
Declaraţie privind valabilitatea ofertei 
(Anexa nr.8) neprezentat prezentat

Informaţia privind asocierea (Anexa 
nr.ll) neprezentat prezentat

Declaraţie privind dotările specifice, 
utilajul şi echipamentul necesar pentru neprezentat prezentat

2



îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului conform Formularul (Anexa 
nr.13)
Declaraţie privind personalul de 
specialitate propus pentru implementarea 
contractului conform Formularul (Anexa 
nr.14)

neprezentat prezentat

Lista subcontractanţilor şi părţile din 
contract care sunt îndeplinite de către 
aceştia (Anexa nr.15)

neprezentat
prezentat

Angajamentul terţ susţinător financiar 
Formularul (Anexa nr. 16)

neprezentat prezentat

Declaraţie terţ susţinător financiar 
Formularul (Anexa nr. 17)

neprezentat prezentat

Angajament privind susţinerea tehnică şi 
profesională a ofertantului/grupului de 
operatori economici Formularul (Anexa 
nr.18)

neprezentat

prezentat

Declaraţie terţ susţinător tehnic 
Formularul (Anexa nr.19)

neprezentat prezentat

Declaraţie terţ susţinător professional 
Formularul (Anexa nr.20)

neprezentat prezentat

Termen de garanţei prezentat prezentat

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preţul
ofertei

(fără
T V A )*

Cantitate 
si unitate 

de
măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de

9 -

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice
G ra ta r e  d in  

fo n tă  cu ram a C - 
2 5 0

Drobmetal SRL 525 000,00 1 5 0  b u c . - -

G ra ta r e  din  
fo n tă  cu  r a m a  C -  

250

Vamora Grup SRL

600 000,00 1 5 0  b u c + +

G ra ta r e  din  
fo n tă  cu r a m a  D -  

4 0 0
490 000,00 2 0 0  b u c . +

C a p a c  cu ram a  
d in  fo n tă , 

ro tu n d , cu  gă u ri 
(p en tru  ap e  

m eteo r ice) D -4 0 0

620 000,00 2 0 0  b u c . +

C a p a c  d in  fo n tă  
r o tu n d  cu  ra m a  

B -1 2 5
200 000,00 1 0 0  b u c . + +

8. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 
cu cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului anormal de 
scăzut) s-a solicitat: Nu sunt

Data
solicitării

Operatorul
economic Informaţia solicitată

Rczmatul
răspunsului
operatorului

economic

3



9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea
operatorului economic

Motivul respingerii/dcscalificării

Drobmetal SRL

Potrivit pct. 16 al Anunţului de participare se  solicită Prezentarea obligatorie a actelor ce 
determină criteriile minime de selecţie a ofertanţilor. La cerinţa dată operatorul econom ic  
a prezentat doar formulare pentru pct.16.2, 16.8 şi 16.24, pentru celela lte pct. nu a fost 
prezentat nici un docum ent, ceea  ce nu corespunde cerinţelor solicitate.

în  urm a ce lor  exp u se , se  d esca lifică  o ferta  prezen ta tă  d e că tre S R L  D rob m eta l 
potrivit art.69  a lin .6  a l L eg ii nr.131 d in  03 .07 .2015  -  Autoritatea contractantă nu 
acceptă oferta în cazul în care: lit. a) ofertantul nu îndeplineşte cerinţele de calificare şi 
selecţie.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot x
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: [Indicaţi] 
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor: Nu este cazul

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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 en u m irea  lo tu lu i D en u m irea
o p era to ru lu i

eco n o m ic

. C a n tita te  şi 
u n ita te  de  

m ă su ră

P reţu l u n itar  
(fă ră  T V A )

P reţu l to ta l 
(fă ră  T V A )

P re ţu l total 
(in c lu siv  T V A )

L otul 1

V a m o r a  G r u p  
S S L

G ră ta r e  d in  fo n tă  cu ram a C -  
2 5 0 150 buc. 4000,00 600 000,00 720 000,00

L otul 2
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C a p a c  d in  fo n tă  r o tu n d  cu  
r a m a  D -4 0 0 200 buc. 2450,00 490 000,00 588 000,00

L otul 3

C a p a c  cu  r a m a  d in  fo n tă , 
ro tu n d , cu  g ă u r i (p en tru  ap e  

m e te o r ic e )  D -4 0 0
200 buc. 3100,00 620 000,00 744 000,00

L otu l 4

C a p a c  d in  fo n tă  ro tu n d  cu  
r a m a  B -1 2 5 100 buc. 2400,00 200 000,00 240 000,00

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Drobmetal SRL 23.08.2022 lenka skYi@bk.ru
Vamora Grup SRL 23.08.2022 anatol. standartoark@,email.com

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

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:
A  ...... ............ .......,—  —  11 1 ---------------------------

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

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

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

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

(Selectaţi termenul de aşteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 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:

Denumirea
operatorului

economic

în trep rind erea:  
C u C apital 

A u toh ton / Cu 
C apita l M ixt/ 
A sociere/C u  

C apita l Străin

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acordului- 

cadru

[ Valoarea contractului i Termen de 
x alabilitate 

al
contractului

Cod CPV 1 . , . 
; tari t y a  ■

1 V A

Vamora Grup 
SRL

Cu Capital 
Autohton 51 02.09.2022 44423750-3 1 910 000,00 2 292 000,00 31.12.2022

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

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

5
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V aloarea  de  achiziţie cu TVA din co n trac t/ 'co n trac te  a 
Io tu lu i/Io tu rilo r p e n tru  cărejau  fosteaplicate c rite rii de 
d u rab ilita te  (lei M D): ' : (indicaţi suma cu TVA)

C odul C E V  al lo tu lu i/lp tiirilo r p en tru  "caî?e au  fost ap licate  
c rite rii de d u rab ilita te : , >' '

-------- W r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C rite r iu l de  a tr ib u ire  p en tru  lo tu l/lo tu rile  p e n tru  ca re  au  fost 
ap licate  c rite rii de du rab ilita te : i  ii p

''::Y
;7 ■■ *?/■ •: ;/'• f f .  v4t;

1 1 ’  ,  : ' x .  E \  '*> _  :

!  . 1 - '! ■=_ =- -e :  pr

Preţul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preţ □ 

Cel mai bun raport calitate-cost □

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

Sergiu TOMIŢĂ
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DARE DE SEAMA 

dc atribuirc а contractului de acl1 izфi pLtЬlice ■ 
dc i11cl1eiere а acordului-cadru о 

dc aпularc а proccdшii de atribuire о 

Nr. G 3.3/22 diп 02.09.2022. 

1. D:,tc с,1 priviгc la a11toritatca co11tгac tanta: 

Dc11u111 irc;1 ;шtorШitii co11tract;111tc IP AGENTIЛ DE DEZVOLTARE REG IONAI 

Мс -

dc tclcfon 

Localit 
IDNO 
Adгcs:a 

Nuшar 

Nuш:i г 

E-111.ail 
Adгcs~, 

Pcгso;1n 

dc f;ax --
ofici;1 I 
dc intcгnct 
а <lc contact 

2. Datc cu pri,1iгc la proccduгa (lc atгibuiгc: 
--

Tipul pгoccdurii dc ;atribuiгc aplicatc 

-Proccduг;a dc ac11izitic гcpctat:i (dupёi caz) --- --Tipul oblcctului contгactului de act1izific/ 
acoгdului-c;1dгu 

Oblectul ;1ct1iz it iei 
Cod CPV 
Expuncгc:a шotivului/tcmciului pгivind 

alcgcгc;a p гoccduгii dc atгibuiгc 

Ргоссduг;а dc atгibuiгc (Уе ,,а indica din сас/т/ 
pona/11/11i gm1emamen1al 

н1"'"'· mtende,·. gm•. пи/) 

-
-Platfoгrн a dc acl1izilii puЬlicc utilizat:i 
Ргоссduг;1 а fost inclusa in pl;шul dc 
achizifii puЫicc а auto гit:i fii contгactantc 

Anunt dc i11tcnfic puЫicat in ВАР (dupii caz) 

'-
Tclшici ~i instгumcntc spccificc dc ;1tгibuiгc 
( dupa са::) 
Suгsa dc fiш111taгc 

~агс;а cstinн1Hi (lei, /и,·а TV .d.L_ 
3. Claгificari pri,1i1нl docuшc11 tI1,ia dc atribuiгc : 

UTA GA.GA.UZIA 
muп. Comrat 
1016601000153 
str. Pobcda. 50. et. 2 
0(298)22693 
0(298)22693 
adr.utau(@ l.!,mail.com 
adrga11auzia.md 
Sibov Aпdrei 

□Cererea ofertelor de pre\Lt ri ■Licita\ic dcschisa 
□Altele: {Indicat i 1 
Nr: 
Bunuri ■ Servicii о Lucrari о 

GENERATOR 
3 11 20000-3 

Nr: ocds-b3vvdp 1-MD- I 658754 144 140 
Liпk-ul : l1ttps://n1teвder.gov . 111d/te11ders/ocds-bЗ\\1d р 1-
MD-1658754 \44140?tab=contract-11otice 
Data PLtЬlicarii : 25.07.2022 
■ achizitii.md; о c-licitatie.md_; о ypteпder.md 

□ Da ■Nu -
Link-LII catre plarшl de achizi\ ii pLtЬlice puЫicat : 
~ -

Data: nu sc ;aplic:i 
Liпk-u l : nu sc ;aplica 
□Acord-cadrll □S i stcm cli11a111ic de achizi\ie 
■ l , ici tЩic e lectroп i cll □Catalog elcctroпic -
□Bllget de stat; □Bllget СNЛМ; □Вщ;еt CNAS; 
■Suгsc cxtcгnc; □Alte SLtrse: flndicqJ_jj__ -
310 000.00 -- -- -- -

(Se ,,а comp leta in са::11/ in еше аи /ost solicilale clшific{uj)__ _________ _ 
~ olicitarii claгificaгiloг _ J ------------------ -l ш;~с;1 o~гatoгului cconomic ] -----------_--_-_--_--_____ _ 



Expuncrca succinta а solicitarii dc ------------------
clarificarc 
Expuncrca succinta а raspunsului ------------------
Data transmitcrii ------------------

4. Mod1ficar1 operate in documentatia de atribuire: 
'Se va comp/eta fn cazul in care аи {osl оре1·а1е modi/iciiri) 
Rczumatul modificarilor ------------------
PuЫicatc in BAP/alte mijloacelor de [Indica/i sursa utilizalii ~i data puЬ/ica,·ii] 
informare (dupii caz) 
Tcrmen-limita de dcpuncre ~i deschidere а {lndica/i numiirul de zile] 
ofertclor prelungit (dupii caz) 

5. Рапа la termenul-limita (data 15.08.2022, ora 11 :00), au depus ofeгta 2 ofeгtant i: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/ 
administratorii 

1. S.R.L. «PROMO SOLUTII» 1007600051556 Cusnir Dmitrii 
2. S.R.L. «CONSTRUCT UNIVERS» 1О11603001285 Babllev Anatolie 

6. Informatii privind ofertele depuse ~i documentele de calificare ~i aferente DUAE prezentate de catre 
operatorii economici: 

Denumirea operatorului economic 
Denumire document S.R.L. <<PROMO SOLUTII» S.R.L. «CONSTRUCT UNIVERS» 

Documcntele се constituie ofcrta 
(Se va consmna prin: prezenlal, neиezental, пи coresounde) 

Ofena prezentat preze11tat 
Specifica\ ii tehnice oreze11tat oreze11tat 
Specifica\i i de pre\ prezentat preze11tat 
DUAE orezentat orezentat 

Documentc de calificare 
Certificat/Decizie de inregistrare а 
intreprinderii ~i Extrasul din preze11tat preze11tat 
registrul de Stat 
Rapoart financiar pentru ultimul preze11tat preze11tat 
an (2021) 
Certificat de efectuare sisternatica preze11tat preze11tat 
а plati i impozitelor, contributiilor 
Cerere de participare preze11tat preze11tat 

Declara\ie privind valaЬilitatea preze11tat preze11tat 
ofertei 
Cardul de garan\ie preze11tat oreze11tat 

Certificate de calitate oreze11tat preze11tat 

Declaratie privind lista 
principalelor livrari efectuate in preze11tat 11epreze11tat 
ultimii 3 апi de activitate 
Operatorul ecoпomic trebuie sa 
garanteze livrarea ~i instalarea preze11tat preze11tat 
geпeratorului 

lnforrna\i i despre \ага de origine preze11tat oreze11tat 
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Declaratie privind confirmarea 
ide11titЩii beneficiarilor efectivi ~i 
nei11cadrarea acestora in situatia 
condamnarii pe11tru participarea 

preze11tat prezentat la activiЩi ale unei orga11izatii 
sau grupa.ri crimi11ale, pentru 
corup\ie, frauda ~i/sau spalare de 
ba11i . 
(lnforma/ra pnvmd denumirea documentelor prezentate se va indica fn conformitate си cerin/ele din 

documentaf ia de at,·ibuire $i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, 11и corespunde (fn cazul 
cand documentul а fost p1·ezentat, dar пи corespundecerin/elor de calificare)) 

7. Infoгmatia pгivind coгespundeгea ofeгteloг cu ceгinfele solicitate: 

Denumirea Preful Cantitate 
Corespunderca Corespunderea Denumirea ofertei ~i unitate 

lotului operatorului 
(rara de 

cu cerinfele de cu specificatiile 
economic 

TVA)* masura 
calificare tehnice 

S.R.L. «PROMO 
226 980,00 1 buc + + SOLUTII» 

GENERATOR 
S.R.L. 

(<CONSTRUCT 282 479, 17 1 buc - -
UNIVERS» 

* fп cazul utiliziirii licita/iei electronice se va indica pre/ul ofertei jinale 
(lnforma/ia privind "Corespunderea си ce,·in/ele de calificare" $i "Corespunderea си specifica/iile 
tehnice", se va consemna prin: ,, + " f п cazul co,·espunderii $i prin ,, - " f п cazul necorespunderii) 

8. Pentгu elucidaгea unoг neclaгitati sau confiгmaгea unoг date pгivind coгespundeгea ofeгtei cu 
ceгintele staЬilite in documentatia de atгibuiгe (inclusiv justificaгea pгetului anoгmal de scazut) s-a 
solicitat: 

Data Operatorul economic 
solicitarii 

9. Ofeгtantii гespin~i/descalificati: 

Dcnumirea о eratorului cconomic 

10. Modalitatea dc evaluaгc а ofeгteloг: 

Pentru fiecare lot ■ 
Pentru mai multe loturi cumulate о 
Pentru toate loturile о 

Informatia solicitata Rezmatul raspunsului 
operatorului cconomic 

Motivul rcs inocгii/dcscalificarii 

Alte limitari privind numarul de loturi саге pot fi atribuite aceluia~i ofertant: [lndicafi} 
Jнstificarea deciziei de а nu atribui contractttl ре loturi : ---- -------11. Cгiteгiul dc atгibuiгc aplicat: 
Pre\ul cel mai scazut ■ 
Costul cel mai scazut о 
Cel mai Ьuл raport calitate-pre\ о 
Cel mai bun raport calitate-cost о 

з 



/ 
(!11 cazul in са,·е in cadru/ p,·ocedurii de at,·ibuire sunl aplicale mai mulle crilerii de a11·ibuire, se vor 

iш/ica loale aite,·ii/e de at,·ibui,-e ap licale ~i denumirea loturif or aferenle) 

12. lnfoгпtafia pгivind factoгi i de evaluaгe aplicati: 

(Se ,,а completa pent,·u loturile care aufost atribuile in baza crilerii/or: се/ mai bun raporl cafilate-p1·e/ 

sau се/ mai bun ,·aoort calitate-cosl) 

Factorii de evaluare Valoarea din oferta Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 

Denumire factorul n Ponderea 

Denumirea operatorului economic n Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 

Denumire factorul n Ponderea 

13. Reevaluaгea ofeгteloг: 

/Se 11а comp/eta in cazul fn са,·е ofe,·tele аи fost reevaluate reoeta/) 

Motivul reevaluaгii ofertelor 

Modificarile operate 

14. iп uгma examinaгi, evaluaгii ~i compaгaгii oferteloг depuse in cadгul pгoceduгii de atгibuiгe s-a 

decis: 

Atribuirea contractului de achizitie рuЬ11с ~ acor u ш-са ru: 

Dепuщiгеа lotului Denumiгea Cantitate ~i Pгeful unitaг Ргеt ul total Ргеt ul total 

opeгatoгului unitate de masuгa (Гага TVA) (Гага TVA) (inclusiv 

economic 
TVA) 

S.R.L. 

GENERATOR «PROMO 1 buc 226 980,00 226 980,00 

SOLUTП» 

proiectul este scutit de TVA 

Anularea procedu.rii de achizфe рuЬ11са: 

in temeiul art. 71 alin. lit 
Argttmentare: ____________________________ _ 

15. Jnfoгmaгea орегаtогilог economici despгe deciziile gгupului de lucгu pentгu achizitii: 

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

Prin po~la electronicii 

S.R.L. «PROMO SOLUTII» 23.08.2022 vinzari@etop.md 
office(a),etoo.md 

S.R.L. «CONSTRUCT UNIVERS» 23.08.2022 codlrade@gmail. сот 

imoort. f.!ebhardtГaJ.f!maif. сот 

(lnformш-ea ope,·ato,·ilo,· economici implicafi fn procedш·a de at,·ibuire despre deciziile grupului de 

lucru репtги acblzifii se ,·ealizeaza fn confonnitate си p ,·evede,·ile шt. 31 а! Legii nr. 131 din З iulie 

2015 p1·ivi11d acl1iz ifiile риЬ!iсе) 

16. Teгmenul de a~teptare pentru incheierea contractului: 

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

este mai mica decat pragurile prevazute !а art. 2 miiloace electronice si/sau fax о 

alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 О 11 zile in cazul netransmiteri i comunicarii 

priviпd achizi\iile puЬlice prin miiloace electronice si/sau fax о 

iп cazul in саге valoarea estimata а contractului О 11 zile iп cazul transmiteri i comunicarii priп 

este egala sau mai mare decat pragurile mij loace electronice si/sau fax о 
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prevazt1te \а art. 2 alin. (3) а\ Legii nr. 131 din 

3 iulie 2015 riviпd achizi iile uЬ\ice 

О 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii 
rin mi · 1оасе electronice i/sau fax □ 

(Se/ecta/i termenul de щteptare respectat. Calcularea termenelor prevazule de Legea nr. 1 З 1 din З iulie 

2015 privind achizifiile риЬ/iсе, inclusiv а termenelor de a~teplare, se efectueaza fn conformitate си 

prevederile ТITLULUI JV Capitolul 1 (Calcularea Termenului) al Codului Civil а! RepuЬ!icii Moldova). 

17. Contractul de acblzitie/acordul-cadru incheiat: 

lntreprinde 
Numiirul Valoarea contractului Termen de 

Denumirea rea 
~i data valaЬilitate 

operatorului Cu capital Cod CPV 
contractului/ al 

economic autohton 
acordului-cadru 

farii TVA inclusiv ТУ А 
contractului 

S.R.L. Cu 
«PROMO capital GЗ-22 02.09.22 31120000-3 226 980,00 31.12.22 

SOLUTII» autohton 

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

in care /а procedura de achizi{ie риЬ/iса aufost aplicate criterii de durabllitate ~i s-a incheiat 

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

Au fost aplicate criterii pentru achizifii puЫice durablle (achizifii (DAINU} nu 
verzi)? 

Valoarea de achizifie cu ТУ А din contract/ contracte а 226 980,00 MDL 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 

durabllitate (lei MD): 
(indica(i suma си TVA) 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 
31120000-З 

de durabllitate: 

Criteriul de atribuire pentru lotulЛoturile pentru care au fost Pre{ul се/ mai sciizut ■ 
Costul се/ mai sciizut □ 

aplicate criterii de durabllitate: Се/ mai bun raport calitate-pref □ 

Се/ mai Ьип raport calitate-cost □ 

Prin preze11ta tlare de seamii, gr11p11/ tle /11cr11 tleclarti cti termen11/ tle afteptare pentr11 incl,eierea 

co11tract11/11Vco11tractelor imlicate afost respectat (excepta11d cazurile prevtiz11te de art. 32 alin. (3) а/ Legii nr. 

131 din 3 iulie 2015 privi11d acl,izi(iile р11Ыiсе ), precum fi cii in caz11/ tlep,merii contesta(iilor fVst111 

recep(io11iirii rapoartelor tle mo11itorizare, aceastea аи Jost exami11ate .ri solll{ionate. 

Pri11 preze11ta dllre de seamii, gmp11/ de /11cr11 pe11tr11 t1c/1izi(ii co,,jirnui corectitш/i11et1 desftiiиrtirii procetlurii 

tle acl,izi(ie,Japt pe11tm саге poartti rtispu11dere co11form prevederi/or legale i11 vigoare. 

Conducatorul grupului de lucru pentru achizif/ 

Donceva Tatiana ' 

(Nume, Prenume) 
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1.

DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizi{ii publice r
de incheiere а acordului-cadru tr

de anulare а procedurii de atribuire tr

Nr. 10 din 02.09.2022

Date сu privire la autoritatea contractantй:

2. Date сu privire la procedura de atribuire:

Clarificiri privind documenta{ia de atribuire: Nu aufost.

Modificйri operate in documenta{ia de atribuire: Nи aufost.

Рiпй la termenublimitй (data 26.08.2022, Ьrа 14:00), ач fost depuse 2 oferte:

3.

4.

5.

Dепumirеа autorititii contractante Serviciul de Protectie si Раzй de Stat

Localitate mun. chisinйu
IDNo 1006601001 104
Adresa mun. Chisinёu. str. Sf. Тйrii.26
Numйr de telefon 022250-9з4
Nчmйr de fax 022250-922
E-mail oficial achizitii@spps.md
Adresa de internet www.spps.md
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, telefoп,
e-mail)

Mariana MAGLA

Tipul procedurii de atribuire aplicate пСеrеrеа ofertelor de pre{uri rlicita{ie deschisй
пАltеlе: -

Рrосеdurа de achizitie repetatй (dupd caz)
Tipul obiectului contractului de achИitie/
асоrdului-саdrч

вuпчri r servicii п Luсrётi п

obiectul achizitiei uniformб de serviciu
Cod СРV 18100000-0
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia deschisd)
Рrосеdurа de atribuire (se va iпdica diп
cadrul portalului guvеrпаmепtаl
vttwуу. mt епdеr. g оv. md)

ocds-b3wdp 1 -MD- 1 6596 1 50023 5 1

https ://achizitii.md/roipublic/tender l21, 061 1 09 l
Data publicбrii: 04.08.2022

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

Рrосеdurа а fost inclusй in planul de achizi{ii
publice а autoritй{ii contractante

rDaпNu
Link-ul cбtre planul de achizilii publice publicat:
http://spps.md/wp-content/uploads l 2022 l 0 | lРlап.
de-achizitii -2022.pdf

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

Tehnici qi instrumente specifice de аtriЬчirе
(duрd caz)

Acord-cadru пSistem dinamic de achizi{ie
пLicitatie electronicй пСаtаlоg electronic

Sursа de fiпап!аrе rBuget de stat; пВчgеt CNAM; пBuget CNAS;
пSurse externe; пАltе surse: [IпdicatiJ

Vаlоаrеа estimatй aei, ftrd ТVД) б80.0 mii lei

Nr. Denumirea ореrаtоrчIчi economic IDNo Asocia!ii/
administratorii

1. Artizana SRL 1 0026000 1 30 1 2 Ghenadie TENTIUC
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3. Simcomtex SRL 1 003600040033 Simion MURGOCI

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

Nr.
d/o

Dеsсriеrеа criteriului/cerintei Artizana SRL Simcomtex SRL

1 DUAE prezeпtat prezeпlat

z, Oferta Fз.1, F4.1, F4.2 рrеzепtаt рrеzепtаt

1J. Garan{ia pentru ofertб 1 % prezeпtat рrеzепtаt

4. Garan{ia de bunl executie 5 0Z prezeпtat prezeпtat

5.

Acte care atestб componen{a 9i calitatea materiei
prime, eliberate de organismele internationale qi/sau
na|ionale - valabile - сч traducere legalizaй in
limba de stat (репtru lotul nr.2)

пu ,\-а solicitat preZeпtat

6, Сеrеrе de participare prezeпtat рrеzепtаt

7. Declara{ie privind valabilitatea ofertei рrеzепtаt preZeпlat

8.

DECLARA}IE privind сопfi rmаrеа identitйtrii
beneficiarilor efectivi qi пеiпсаdrаrеа acestora iп
situa{ia condamnlrii репtru participarea la activitili
ale unei organizatii sau gruрiri criminale, pentru
coruptie. fraudй si/sau sрбlаrе de bani.

prezeпtat prezeпtat

9. Mostre пu s-au solicitat

(Iпforma|ia priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdiса tп coпformitate сu сеriп|еlе diп
dосumепtа|iа de atribuire si se vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, пeprezentat, пu соrеsрuпdе (|п cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu corespuпde cerinlelor de calfficare))

7. Informa{ia privind соrеýрuпdеrеа ofertelor сu cerin{ele solicitate:

* iп cazul utilizdrii licita|iei еlесtrопiсе se vа iпdica рrе|ul ofertei Jiпаlе (Iпfоrmа|iа priviпd
"Соrеsрuпdеrеа cu сеriп|еlе de calfficare" ;i "Corespuпderea сu specifica|iile tеhпiсе" , se vа
сопsеmпа priп: ,, * " tп cazul corespunderii ;i рriп ,,-" tfl cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtru elucidarea чпоr neclaritn{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеýрuпdеrеа
ofertei cu сеriп{еlе stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl
de scйzut) s-a solicitatz Nu s-a solicitat,

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i: Nu aufost.

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

Dепumirеа lotului
Dепumirеа
operatorului

есопоmiс

sumа ofertei
firй ТVА,

leiЛunctajul
acumuIat

cantitate
;i unitate
de misurй

Соrеsрuпdе
rea cu

cerin{ele de
calificare

Corespunde
rеа сu

specifica{iile
tehnice

Lotul 1 Sсurtй сйldurоаsб
din tеsёtчrё impermeabilё

de serviciu
Arlizana SRL 319 500,00 150 buc. + +

Lotul2 Uniformй de
serviciu

Simcomtex SRL 401 500,00 + +
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репtrч fiecare lot l
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitйri privind пumбrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Iпdica|iJ
Justificarea decizioi de а nu atribui contractul ре loturi: -

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scёzut r
costul cel mai scйzut п
Cel mai bun raport calitate-pret п
Cel mai Ьuп rароrt calitate-cost п

12, Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i: Nu s-au aplicat.

1З. Reevaluarea ofertelorz Nu afost.

14, iп чrmа ехаmiпйriо evaluirii qi соmраrйrii ofertelor depuse in саdrul procedurii de
atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizitie publicё: Nu а fost,

15. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de luсru pentru achйi{ii:

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i tп procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru
репtru achizi|ii se realizeazd tп coпformitate сu prevederile art. 31 al Legii пr. 131 diп 3 iulie 2015 priviпd
achizi|iile publice)

16. Теrmепчl de aqteptare репtru incheierea contractului: in temeiul art.32 alin. (1) lit.b)
al Legii пr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi{iile publice.

l7, Contractuldeachizifie/acordul-cadruincheiat:

Denumirea lotului
Denumirea
operatorului

economic

cantitate
qi unitate

de
mйsчri

Рrе{ul
unitarr lei

(fйrf,
TvA)

Pre{ul total,
lei

(fйrй ТYА)

Pre{ul totalo
lei

(inclusiv
тчА)

Lotul 1 Scurtб c5lduroasё
din {еsйturё imреrmеаЬilй
de serviciu

Artizana SRL 150 Ьuс. 2160,00 319 500,00 388 800,00

Lotul 2
serviciu

uniformё de
Simcomtex SRL 401 500,00 481 800,00

Dепumirеа operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Artizana SRL з0.08,2022, оrа 16:05 e-mail

Simcomtex SRL з0.08.2022, оrа 16:05 e-mail

Denumirea
operatorului

economic

ilntreprindere:
Cu capital
autohton/
Сu capital

mixt/asociere/
Сч capital

strйin

Nчmйrul
;i data

сопtrасtului/
асоrdчIчi-саdrч

Cod
срч

Yаlоаrеа contractului, lei Теrmеп de
valabilitate

al
contractulu
i/acordulrri-

саdrч

fйrй ТVА inclusiv
тчА

Artizana SRL Capital
autohton

79 02.09.2022 аОс)Ф|
оо

319 500,00 388 800,00 з|.|2.2022

simcomtex
SRL

Capital
autohton

80 02,09.2022 401 500,00 481 800,00 з1.1,2.2022



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

NU

Vаlоаrеа de achizi{ie сч ТVА din contract/ contracte а
lotului/loturilor репtru саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate 0ei MD):

(iпdiсаli su.пlа cu. TVA)

Codul СРY al lotului/Ioturilor pentru саrе аu fost aplicate criterii
de durabilitate:
Criteriul de atribuire репtrч lotul/Ioturile репtrч саrе ач fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pretul cel mai scйzut п
costul cel mai scёzut п
Cel mai bun raport calitate-pret tr

cel mai bun raport calitate-cost п

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi):

Рriп рrеzепtа dore de sеаmd, grupal de lucra declard сd tеrmепul de a;teptare репtru tпcheierea
coпtroctalui/coпtractelor iпdiсаtе а fost respectat (ехсерfiпd cazarile prevdzate de art. 32 аliп. (3) al Legii
пr. 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achiziliile pablice )l рrесum Ei сd tп cazul dерuпеrii coпtestaliilor ;i/saa
recep|ioпdrii rapoartelor de moпitorizare, acestea aafost ехаmiпаtе si sоlа|iопаtе.

Рriп рrеzепtа dare de sеаmй, grupul de lacra репtrа achizi|ii сопlirmd corectitadiпea desfdgardrii procedurii
de achixi|ie,fapt репtru care poartd rdsрапdеrе сопfоrm prevederilor legale tп vigoare,

Сопdчсбtоrul grupului de luсru pentru achizi{ii:

Vasile РоРА
(Nume, Prenume)

4



DARE DE SEAMA

de atribuire а сопtrасtului de achizitii publice

Nr. 21055740 diп 02.09.2022

1. Date сч privire la autoritatea contractantf,:

Dепumirеа autoritйtii contractante IMSP Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Моýпеаgа''
Localitate mun. chisinйu
IDNo 1 00з6001 5078з
Аdrеsа mun. Chiýinйu, stц. Testemileanu, 29
Numйr de telefon 022 40з 697
Numйr de fax 022 40з 69]
E-mail oficial _aQ]liaillip,rrbjlEqliil(,D$i]_tlll!;qllr
Adresa de internet ц,ww.scr.nlcl
Persoana de contact (пuпле, рrепumе, tеlеfоп, е-
mail)

Andrialr CEBUC, tе1.02240З 691,
elnai1 : aclri?itiipLrblicescr(@gmail. conr

2. Date сu privire la рrосеdчrа de аtriЬчirе:

Tipul рrосеdurii de atribuire aplicate Licitalie deschisй
Рrосеdurа de achizi{ie rереtаtй (duрй caz)
Tipul obiectului contractului de achйitie/
асоrduIui-саdru

Bunuri

Obiectul achizifiei Necesarului de piese de schimb репtru
dispozitive medicale репtru апаl 2022

Cod СРV 33 1 00000- 1

Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
аlеgеrеа procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia deschisd)
рrосеdurа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
portalului guvеrп.аmепtаl ly:и,lll, пl l еП с{еr.,g!ц,. 1.1t cl)

Nr: ocds-b3wdp1 -MD-1 65 1 130054540
Link-ul:
https //achi zitii.mdl r о lpublic/tend еr 12| 0 5 57 4О l
Data public бrii: 28,0 4,2022

Platforma de achizifii publice utilizati achizitii.md

Рrосеdurа а fost inclus5 in рlапul de achizitii
publice а autoriti{ii contractante

Da
Link-ul c6tre planul de achizilii publice publicat:
hЦдl._sgt.шdlцр!ш_dДidЦq/,q(]!ШZlЛlД1ап de ас
hizitii Defirritiv 2022.оdГ

Апuп{ de intentie publicat in ВАР (dupd сф Data: ВАР nr.30 diп|9.04.2022

пr З0 1.пdГ
Tehnici qi instrumente specifice de atribuirъ
(duрd caz)

Licitalie deschisй

ýцIý4 de finan{are Buget CNAM;
Vаlоаrеа estimatй aei, fdrd ТVД) 8 19б б91,01

Link-ul:



Rezumatul modificirilor 1. Lot 72: mоdifiсаrеа volumului din 400-500 ml in
40-50 ml
2.Lot 75: unitate de mйsurй din 240х250 in
240х250 mm
3. Lot 76: unitate de mйsurl qi model articol din
240х250 in 240х250 mm ;i din Aesculap JF941 in
Aesculap JF9З8

Publicate in BAP/alte mijlоасеlоr de
informare (duрd caz)
Termen-limiti de depunere;i deschidere а
ofertelol prelungit (duрd caz)

4

3. clarificйri privind documenta{ia de аtriьчirе: (clarificЁri parvenite ре platforma е-
licita{ie): пч ýunt

4. Modificйri ореrаtе in documenta{ia de atribuire:

6. Informa{ii privind ofertele depuse si documentele de calificare ;i аfеrепtе DUдЕ prezentate
de сitrе operatorii economici:

5. Рflпi la termenul - limitй (data 31.05.2022, оrа 08:00)о au depus oferta 17 ofertanti:

Nr. Denumirea operatorului
есопоmiс IDNo Asocia{ii/

administratorii

1. ABLO GRUP SRL 101 1500009752 Cobzari-Jurcan Rodica, Cojocari Elisaveta
2. Almicom-Tech SRL 1020600017041 Volcovschi Mihai, Hoholov Alexandru
3. FСРс DataControl SRL 1 003б00007935 Аlехапdru Grabazei
4. SC Denolga Medical SRL 1 005600059558 Gherman Irina
5. ECHIPAMED-PLUS SRL |00з600077677 Iurchevici Valeriu, Iurchevici Maia
6. EDELMED SRL 1017б00048164 Lati;ev Anastasia, Rusu Victoria
7. Electeh SRL 10036001 1з045 Cojocaru Vеrа

8. iM,,Dutchmed-M'' SRL 1 009б00033367
Prodan Elvira, Comarnitchi Ion, Cretu

Sergiu, VAN BILDERBEEK VAN
HALEWIJN BEHEER B.V

9. IM Весоr SRL 1 003б00060828 Bezer Iurie, Zvi Маrоm
10. Labromed Laborator SRL 1002600001 177 Elena Onejco
11. LifeMed Grоuр SRL 1016б00014720 Ionagcu Andrei, Iliev Апа
12. Medist Gruр SRL 10l8600004516 Carmen Vlйdescu, Sebastian Vlйdescu, Ionel

Manole, Сйtбliпа Кlumрпеr
13. SC Neotec SRL 1 002600048 1 з5 Botnaru Andrei, Coretchi Iulian
14. SC ERIcoN SRL 1 003600000з 1 6 Gheorghe Bunic
15. SRL Biosistem mld 1 0 1 0600028048 Vitalie Poiata, Alexandr Nasedchin, Dmitrii

Kojevnikov
1б. SRL Endo-Chirurgie SRL 10096000зз242 Victor GHEREG
|7. Tehnomedica SRL 1 002600053256 Tatiana Roib

Dепumirе document
Dепumirеа ореrаtоrului есопоmiс

AELO GRUP
SRL

Almicom-Tech
SRL

Fсрс
Datacontrol

SC Denolga
Medical SRL



SRL
Documentele се constituie oferta (Se va сопSеппа рriп; prezeпtat, перrеzепtаЦ пu corespuпde1

DUAE prezeпtat рrеzепtаt prezeпtat prezeпtat
Garan{ia pentru oferta - in
чаlоаге de |yо din suma
оfеrtеi йrй ТvА

prezeпtat preZeпtat prezeпtat preZeпtat

Specifica{ii tehnice prezeпtat preZeпtat prezeпtat preZeпtat
Specificafii de pre! prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat
Сеrеrе de раrtiсiраrе preZeпtat prezentat рrеzепtаt рrеzепtаl
Declaralie privind
valabilitatea оfеrtеlоr

prezeпtat prezeпtal prezeпtat prezeпtat

Dосumепtе de calificare
Se уа сопsеtппа priry: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе

Certificat de inregistrare
(decizie de inregistrare)/
Extras de inregistrare

preZeпtclt prezeпtat рrеzепtаt рrеzепtаt

prezentarea de dovezi
privind conformitatea
produselor, identificatй prin
referire 1а specificalii sau
standarde relevante

prezeпtat рrеzепtаt prezentat prezeпtat

Declaralie ре рrорriа
rйsрuпdеrе privind
аsigurаrеа garanliei pentru
bunurile livrate qi instalate

prezeпtat prezeпtat рrеZепtаt prezeпtat

Denumire document
Dепumirеа ореrаtоrului economic

EcHIPAMED-
PLUS SRL

EDELMED
SRL Electeh SRL IM,,Dutchmed-

M, SRL
Documentele се constituie oferta (Se va сопSешпа рriп; prezeпtat, перrеzепtоt, пrr r*urрuпЦ

DUAE prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat
Garan{ia репtru оГеrtа - in
valoare de |о/о din suma
ofertei йrё ТvА

prezentat prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Specifica!i tehnice prezeпtat preZeпtat preZeпtat prezeпtat
Specificali de рrе! prezeпtat prezeпtat prezeпtat рrеzепtаt
Сеrеrе de participare prezeпtat prezeпtat рrеZепtаt prezentat
Declaralie privind
valabilitatea ofertelor рrеzепtаt рrеzепtаt prezeпtat рrеzепtаt

Documente de calificare
Se уа ,сопsепlпа рriп; рrеzепtаt, перrеzепtаt, пu corespuпde

Certj
(deci
Extri

lficat de inregistrare
zie de iптеgistгаrе)/
rs de inregistrare

preZeпtat рrеzепtаt prezeпtat prezeпtat

рrеzепtаrеа de dovezi
privind conformitatea

рrоdusеlоr, identifi саtй prin
rеfеrirе la specificalii sau

рrеZепtаt prezeпtat prezeпtat prezeпtat



standarde relevante

Declaralie ре propria
rйsрuпdеrе privind
asigurarea garanliei репtru
bunurile livrate 9i instalate

prezeпtat prezeпtat рrеzепtаt prezeпtat

Dепumirе document
Dепumirеа ореrаtоrului economic

IM Весоr SRL Labromed
LаЬоrаtоr SRL

LifeMed
Group SRL

Medist Gruр
SRL

Documentele се consti uiе oferta (Se va сопSепlпа рriп; prezeпlat, перrеZепlаt, пrt,orrrpunrlu1
DUAE prezeпtat rэrеzепtаt prezeпtat рrеzепtаt
Gаrап}iа репtru oferta - in
чаlоаrе de |yо din suma
ofertei йrб ТvА

prezeпtat prezeпtat preZeпtat prezeпtat

Specifica{ii tehnice рrеzепtаt рrеzепtаt prezeпtat prezeпtat
Specificalii de pref prezeпtat prezeпtat рrеzепtаt prezeпtat
Сеrеrе de participare рrеzепtаt prezeпtat рrеzепtаt prezeпtat
Declarafie privind
valabilitatea оfеrtеlоr

prezeпtat preZeпtat prezeпtat prezeпtat

Se
Documente de calificare

уа ,сопsепlпа рriп: prezeпtat, пeprezelltat, пu corespuпde
Certificat de iпrеgistrаrе
(decizie de inregistrare)/
Extras de inregistrare

prezeпtat рrеzепtаt prezeпtat prezeпtat

prezentarea de dovezi
privind conformitatea
produselor, identifi catd prin
rеfеrirе la specificalii sau
standarde relevante

prezeпtat preZeпtat prezeпtat prezeпtat

Declaralie ре propria
rбspundere privind
asigurarea garanliei pentru
bunurile livrate qi instalate

prezeпtat prezeпtat рrеzепtаt prezentat

Dепчmirе document

Dепurпirеа ореrаtоrului economic
SRL Endo-
Chirurgie

SRL

Tehnome
dica SRL

Documentele се constituie oferta (Se va сопSеlппа рriп: рrе*пtаt, перrеzепtаt, пч 
"orn"pund.1

Garantia pentru oferta - in
valoare de |yо din suma
ofertei йrё ТvА
Specificalii tehnice

Declaralie privind
valabilitatea ofertelor

Documente de саlifiсаrе

SC Neotec
SRL

SC
ERICoN

SRL

SRL
Biosistem

mld

DUAE prezeпtat prezeпtat preZeпtat prezeпtat рrеzепtаt

prezeпtat рrеzепtаt prezeпtat prezeпtat prezeпtat

prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпlat prezeпtat
Specificalii de рrеt prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat
Сеrеrе de participare рrеzепtаt prezeпtat prezeпtat рrеzепtаt prezeпtat

prezeпtat рrеzепtаt prezeпlat prezeпtat prezeпtat
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Se уа сопsепmа рriп; prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе
Certificat de inregistrare
(decizie de iпrеgistгаrе)/
Extras de iш,еgistrаге

prezeпlat prezeпtat preZeпtat рrеzепtаt prezeпtat

prezentarea de dovezi
privind conformitatea
produselor, identifi саtй prin
referire la specificalii sau
standarde relevante

prezeпtat prezeпlat prezeпtat рrеzепlаt preZeпtat

Declaralie ре рrорriа
rйsрuпdеrе privind
аsigurаrеа garanliei репtru
bunurile livrate Ei instalate

preZeпtat preZeпtat рrеzепtаt prezeпlat prezeпtat

7. Informatia privind соrеsрuпdеrеа оfеrtеlоr сu cerin{ele solicitate:

Dепumirеа lolului Dепumirео
operatorulai есопоmiс

Prelul ofertei
(fdrd TVA)* Сапtitаtе Ei

uпitate de
mаýulа

Corespunderea
са сеriп!еlе de

caliJicare

Соrеsрuпdеrе
аса

specffica|iile
tehnice

Lot 1: Kit service
Plan В GA22MED -

8000 ore, Kit service
consumabile
(2904500069)

AELO GRUP SRL 7 500,00 3 set + +

DataControl SRL 9 000,00 З set +
,<

Lot2 Kit service
Plan В GA22MED -
8000 ore, Kit service
separator К
(2901074800)

AELO GRUP SRL 2 400,00 3 set + +

DataControl SRL 2 700,00 3 set * *

Lot 3: Kit service
Plan В GA22MED -
8000 оrе, Kit service
deservire preventivй
(290|1 18900)

AELO GRUP SRL 45 000,00 З set + +

DataControl SRL 51 000,00 З set ,k ik

Lot 4: Kit service
Plan А dMED8O -

8000 ore, kit service
filtru QDT80
(290ll97614)

AELO GRUP SRL 11 900,00 2 set + +

DataControl SRL 17 000,00 2 set {< *

Lot 5: Kit service
Plan А dMED8O -

8000 оrе, kit service
filtru 70-80-100
(290|197628\

AELO GRUP SRL 58 000,00 2 sel + +

DataControl SRL 116 000,00 2 set ,К *

Lot 6: Carluq Гrltru
аеr,соmрrеsоr
GA22MED
(1б13872000)

DataControl SRL 13 500,00 З set + +



Lot7: Kit service
Plan А dMED8O -

8000 оrе, kit service
filtru А CD 80-100
(290||9,76зз)

AELO GRUP SRL 32 300,00 2 set + +

DataControl SRL 58 200,00 2 set *

Lot 8: Filtru ulei
соmрrеsоr KS 124,
(22з489\

DataControl SRL 23 100,00 7 buc + +

Lot 9: Ulei AEON
з0O0Sр, (2505зlА )

DataControl SRL 78 000,00 260litri + +

Lot 10: Carluq
sераrаtоr aerlulei,
KS124 (22з487\

DataControl SRL 36 000,00 3 buc I
I +

Lot 1 1: Саrtug filtru
аеr,соmрrеsоr KS
124, (22з49\)

DataControl SRL 27 300,00 7 buc + +

Lot |2: Саrtщ filtru
aer АF 0706, tip Р
(22з177)

DataControl SRL 4 200,00 1 buc + +

Lot 13: CarluE filtru
аеr АF 0706, tip S
(22з|97)

DataControl SRI. 4 200,00 1 buc + +

Lot 14: Саrtuq filtru
aer АF 0706, tip А
(22з|87)

DataControl SRL 4 200,00 1 buc + +

Lot 15: Cartus filtru
aer tip F (IMT FF
080), oIM000644)

DataControl SRL 2 700,00 1 buc + +

Lot 1б: Cartus filtru
аеr tip А (IMT FА
080), CI\M000654)

DataControl SRL 2 700,00 1 buc + +

Lot 17 Cartuq filtru
аеr IMT F 012

DataControl SRL 2 700,00 1 buc + +

Lot 18: Pipe nylon
SAE 100R1
3/8"xl200,
compresor KS 124

DataControl SRL 7 200,00 2 buc + +

Lot 19: Set de
mentenanla valva
termostatica
соmрrеsоr KS 124

DataControl SRL 7 000,00 2 buc + +

Lot 20: Set de
nrentenanta valva de
admisie
RH180EPIT/4F
complesor KS 124,
(224049)

DataControl SRL з2 000,00 1 buc + +

Lot21: Сurеа de
transmisie POLY-V-
20L-|94з (22з580\

DataControl SRL 16 000,00 1 buc + +

Lot22: SensoT de DataControl SRL 32 500,00 1 buc + +
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oxigen ОС-40,
gепеrаtоr IMT РО
з55 1

Lot23: Kit service
Plan В ZT 45FF -

8000 ore, Kit sеrчiсе
deservire preventivй
(290|1 12200)

AELO GRUP SRL 8100,00 1 set + +

DataControl SRL 8 500,00 1 set ф

Lot24: Kit service
Рlап В ZT 45FF -

8000 ore, Kit sеrчiсе
supapa de admisie
(2901 1 10100)

DataControl SRL 6 000,00 1 set * *

AELO GRUP SRL 8150,00 1 set +

Lot25: Kit service
Plan В ZT 45FF -

8000 ore, Kit sеrчiсе
Puria EWD330M
(2901063320)

AELO GRUP SRL 11 580,00 3 set + +

DataControl SRL 20 400,00 З set *

Lot26: Cartuq filtru
аеr,соmрrеsоr ZT
45FF (161з 7407
00)

AELO GRUP SRL 2 з20,00 1 buc + +

DataControl SRL 6 600,00 1 buc + +

Lot27: Kit service
Plan В ZT 45FF -
8000 ore, Ulei
RoTo-Z
(29088501 01)

AELO GRUP SRL l0 750,00 25litti + +

DataControl SRL 18 500,00 25 litri * *

Lot 28: Carlus filtгu
аеr de uz general
DD 130+
(290 1 300006)

AELO GRUP SRL 9 830,00 1 buc + +

DataControl SRL 9 900,00 1 buc * *

Lot29: Cartus filtru
aer de inalti
eficienli PDp 130+
(2901300106)

AELO GRUP SRL 9 830,00 1 buc + +

DataControl SRL 9 900,00 1 buc * *

Lot 30: Kit service
Generator оGРз5
(2904500282)

AELO GRUP SRL l7 400,00 l set + +

DataControl SRL 28 800,00 1 set Ф *

Lot З 1: Carlus filtru
oxigen de inalta
eficienta PDp-20+
(2901300102)

AELO GRUP SRL з 400,00 1 buc + +

DataControl SRL 4 900,00 1 buc Ф *

LоtЗ2: ТоЬа de
esapament репtru
generator IMT-POC
8600 med

Fйrй оfеrtй

Lot 33: ТоЬа de
esapament репtru
generator OGP 35

Fйrй ofertй
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LоtЗ4: Cartus filtru
steril pentru oxigen
A3051MS

DataControl SRL 8 400,00 1 buc + +

Lot 35: CбttuE
pentru filtru аеr Н15
(Clrlus ЕН15 )

DataControl SRL 4 400,00 1 buc + +

Lot 36: Cartuq
pentru filtru aer
С1S(Сйrtus ЕС15)

DataControl SRL 4 400,00 1 buc + +

Lot3]: Cartu; filtru
чвА_2в-вЕ,
соmрIеsоI DZNDT
1 000/750

DataContTol SRL 8 500,00 1 buc + +

Lot З8: Carlu;
pentru filtru аеr
HF|-24 (Сйrtuq Е1-
24)

DataControl SRL 4 400,00 1 buc + I
I

Lot З9: CartuE
pentru filtru аеr
НF7-|2 (Cйfiuq Е7-
12]l

DataControl SRL 4 400,00 1 buc + +

Lot 40: Filtru ulei
pentru mVАС 500
(053 1000002)

DataControl SRL 2 700,00 3 buc + +

Lot 41: AGSS plug,
straight,23 mm
nozz|e, DIN EN
7з7-2/4 (902.071)

DataControl SRL б 000,00 5 buc + +

ECHIPAMED-PLUS
SRL 18 175,00 5 buc *

Lot 42: Angle plug,
DIN 13260, чАс,
with 6.7 mm hose
connecting nozzle
(900.612)

DataControl SRL 3 500,00 5 buc + +

ECHIPAMED-PLUS
SRL 8 200,00 5 buc * *

Lot 43: Angle plug,
DIN 13260, AIR,
with 6.7 mm hose
connecting nozz|e
(900.613)

DataControl SRL 3 500,00 5 buc + +

ECHIPAMED-PLUS
SRL 8 200,00 5 buc * +

Lot 44: Angle plug,
DIN 13260, о2,
with 6.7 mm hose
connecting поzzl,е
(900.611)

DataControl SRL 3 500,00 5 buc а
l +

ECHIPAMED-PLUS
SRL 8 200,00 5 buc 8 0

Lot 45: Reductor
pentru butelii de
bioxid de carbon
(REF D44244-03D-
462с)

Fйrб оfеrtй



Lot 46: Reductor
pentru butelii de
oxigen medical

Labromed LаЬоrаtог
SRL

24 950,00 5 buc +

DataControl SRL 25 000,00 5 buc + +

Lot 47: Сарас de
proteclie butelie de
oxigen

Fбr5 ofertй

Lot 48: Сарас de
proteclie pentru
butelie de bioxid de
саrЬоп

Fйrй ofertй

Lot 49: Valva
pneumatica, OGP 35
(ref: 52000209)

AELO GRUP SRL 86 875,00 5 buc *

Lot 50: Kit de
mentenanla pentru
reductor butelie de
охigеп SдN-о-SUВ

Fйrй ofertl

Lot 51 : Furtun de
presiune iпаltй,
pentru oxigen
medical

DataControl SRL 5 400,00 3 buc + +

Lot 52: Rеduсtог
репtru traseu de
oxigen

Fйrй оfепй

Lot 5З: Valva pentru
ечасuаrе condensat
cu ечасuаrе
automatй

DataControl SRL 14 000,00 4 buc I
l +

Lot 54: Flапqб de
jos, pentru rеzеrчоr
cu zeolit generator
IMT ро з550

DataControl SRL 30 000,00 2 buc + +

Lot 55: Reductor de
аеr pentru gепеrаtоr
de oxigen OGP 35
(MS12_LR-AGH-
D7_LD-AS)

DataControl SRL 12 000,00 1 Ьuс + +

Lot 5б: Senzor de
oxigen / rеfi
оом201

Electeh SRL 24120,00 30 buc + +

Labromed LаЬоrаtоr
SRL 24 740,00 30 buc 8 *

DataControl SRL 28 з50,00 30 buc * {<

LifeMed Group SRL 43 200,00 30 buc * *

Lot 57: Kit de
mentenatrta
*intalare репtru
Drаgеr Fabius Plus

ECHIPAMED-
PLUS SRL 300 840,00 2З set + +

Lot 58: Kit de
mentenanta
*intalare pentru

ECHIPAMED-PLUS
SRL 14з 880,00 11 set l

l +
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Drager Plus XL

Lot 59:Acumulatori
Lead-acid
12Vlз.5Ан/20нR
REF: G191053

Labromed LаЬоrаtоr
SRL 29 824,00 64 buc + +

ECHIPAMED-PLUS
SRL 107 840,00 64 Ьuс {< *

Electeh SRL 1 15 200,00 64 buc *

Lot 60: Kit de
mentenanta
-|intalare pentru
Maquet Flow ic 20 +

soft update

SRL Endo-
Chirurgie

150 000,00 5 set + +

Lot 61: Kit de
mentenanta*instalar
е репtru Maquet HL
20 t acumulatori

SRL Endo-Chirurgie 150 000,00 2 set + +

Lot62: Acumulatori
pentTu Maquet
cardiohelp

SRL Endo-Chirurgie 40 320,00 2 buc + +

Lot 63: Set sensor
"Venous РrоЬе" сu
cablu pentru Maquet
Cardiohelp

SRL Endo-Chirurgie 80 480,00 1 buc + +

Lot 64: Sensor de

рrеsiuпе
inspir*instalare
pentru Maquet
Flow-I С20

SRL Endo-Chirurgie 8 000,00 1 buc + +

Lot 65: Set buton de
rotire FiO2 pentru
gas Blender EGB 40

SRL Endo-Chirurgie 12 570,00 1 buc f
l +

Lot 66: Analizator
de gaze medicale
compatibil cu
monitorul de pacient
Nihon kohden
BSM-6701K

Fйrй ofertб

Lol 67: Analizator
de gaze medicale
compatibil cu
monitorul de pacient
Dгаgеr Infinity
Delta

ECHIPAMED-
PLUS SRL 262 9з0,00 1 buc + +

Lot 68: Modul
AION Gaz
Analizator сu
instalare

SRL Endo-
Chirurgie 157 000,00 1 buc + +

Lot 69: Cablu de
conectare а lamelei
la videomonitor

Denolga Medical
SRL |2 9з4,46 1 buc + +

Lot 70: Drill Fйrё ofertб
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irfttanaza]r: curbat
ref. code 25257l

Lot]|: Cablu
fibrooptic ref.code
8066з52з

Labrorned LаЬогаtоr
SRL 12 600,00 2 buc * *

DataControl SRL 1б 400,00 2 buc * *

Denolga Medical
SRL 27 з81,20 2buc *

Lot72: Ulei репtru
intretinerea
instrumentelor
chiruгgicale

Tehnomedica SRL 3 666,00 20 buc + +

Lоt7З:
Placa/Bord/Slider
репtru transferul
lateral а pacientului

Fёrй оfеrtй

Lot74:
placaлord/slider
pentru transferul
lateral а pacientului

Fйrб oferlй

Lot75: Saltea de
silicon tip plasa
5Збх250

Tehnomedica SRL |9 752,80 20 buc + +

Lot76: Saltea de
silicon tip plasa
240х250

Tehnomedica SRL 9 592,00 20 Ьuс + +

Lot77: Filtru РТFЕ
pentru contrainer
instrumentar
chirurgical

Fбrб оfеrlй

Lot 78: Filtru
conttainer
instrumentar
chirurgical seria
PRIMELINE

Fйrй оfеrtй

Lot79: Butelie din
plastic pentru
colectarea
aspiratului,2000 ml

Fйrй ofertй

Lot 80: Piesa de
mапа curbata scurta
ref. code 94-|06

Fйrй оfеrtй

Lot 81: Cablu de
conectare piesa de
mапа curbata scurta
ref. code 240К0094

Flrl оfеrtй

Lot 82: Сарас
pentru butelie Flrй ofert1

Lot 83: Filtru
antibacterial Fйrй оfепй

Lot 84: Sistem
furtune репtru Fбrй оfеrtй

11



aspiratie si irigatie
ref. code 70050316
Lot 85: Kit de
mentenanta 1

anfinstalare
DataControl SRL 298 000,00 1 lot + +

Lot 86: Palete
getabile adezive
pentru adult
compatibile cu
defibrilatoгul Nihon
Kohden TEC-552lK
ref. code Нз 1 5 Р-
510

DataControl SRL 16 700,00 50 buc * *

Labromed LаЬоrаtоr
SRL 21 800,00 50 buc * *

Lot 87: Palete
getabile adeziye
репtru copii
conrpatibile cu
defibrilatoruI Nihon
Kohden ТЕС-5521К
rеf. code Н3 16 Р-
512

DataControl SRL 6 680,00 20 buc + +

LаЬrоmеd LаЬоrаtоr
SRL l0 280,00 20 buc l

I

Lot 88: Cablu
adaptor compatibil
cu defibrilatorul
Nihon Kohden ТЕС-
5521К ref. code JC-
755ч

Fйrl оfеrtй

Lot 89: Мiпеr
pentru lampa
chirurgicala

Fйrй ofertй

Lot 90: Cablu
interconectare
pentru instrumente
bipolare

LаЬrоmеd Laborator
SRL 1 850,00 1 buc * *

Denolga Medical
SRL 2 470,87 1 buc + +

Lot 91: Cablu
interconectare
electrod netru

Labromed LаЬоrаtоr
SRL 629,00 1 buc * *

Denolga Medical
SRL I704,78 1 buc + Ф

Lot92: Cablu
interconectare
pentru instrumente
monopolare

Labromed LаЬоrаtоr
SRL 2 080,00 2Ь:uс + +

Denolga Medical
SRL з 246,з2 2 buc *

Lot 93: Сар саmеrа
laparoscopica
Riclrard Wolf +

cablu interconectare

SRL Endo-
Chirurgie 558 830,00 2 buc + +

Lot94 Duza pentru
videorectoscop Fйrй ofertй

Lot 95: Sensor de
oxigen (rеf:
оом202)

Electeh SRL 26 004,00 ЗЗ buc + +

LifeMed Grоuр SRL 28 61 1,00 33 buc * +
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DataControl SRL з1 185,00 зз buc & *

Labromed LаЬоrаtоr
SRL 33 858,00 33 buc * $

Neotec SRL 49 500,00 33 Ьuс * +

Lot 96: Нера filtru
(Ref: КВ030100) Neotec SRL з5 960,00 31 buc + +

Lot97: Turbina
(ref:KY641400) Neotec SRL з9 000,00 1 buc + +

Lot 98: о2
PROPORTIONAL
VALVE (rеfi
кYбз4901-00)

Neotec SRL бб 400,00 8 Ьuс + +

Lot 99: Set de valve
solenoide pentru
Monnal Т75 (Ref:
KY560500)

Neotec SRL 47 720,00 2 buc + +

Lot 100: Рlаса de
bazl pentru Monnal
Т75 (Ref:
YR128200)

Neotec SRL 130 000,00 2Ъuс * Ф

Lot 101: Sensor de
oxigen
(Ref,MXO1049)

DataControl SRL 37 800,00 40 buc +

ECHIPAMED-PLUS
SRL 175 200,00 40 Ьuс + +

Lot 102: Insert
pentru senzor de
flux neonatal,
sterilizabi1 (rеf:

8410179)

ECHIPAMED_
PLUS SRL 23 000,00 4 set * s

Lot 103: Senzor de
oxigen type МОХ3

Electeh SRL 25 590,00 З0 buc + +

DataControl SRL 26 220,00 30 buc *

Labromed Laborator
SRL 34 500,00 З0 buc * Ф

LifeMed Grоuр SRL 39 000,00 30 buc + {<

Lot 104: Senzor de
oxigen (rеf:
6640044)

LabTomed LаЬоrаtоr
SRL 28 490,00 7 buc *< *

SRL Endo-Chirurgie з5 000,00 7 buc *

Lot 105: Senzor de
oxigen (ref: 396200)

Labromed
Laborator SRL 23 500,00 2Ъuс 8 *

Lot 106: Set Circuit
respirator
reutilizabil din
silicon, sterilizabil

iM,,Dutchmed-M"
SRL 81 600,00 40 set l

l +

Lot
с

107: Baterii tip
Electeh SRI. 825,00 50 buc + +

Lot 108: Baterii tip
бF22

Electeh SRL 2 592,00 120 buc а
l +
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Lot 109: Senzor
SрО2 tip Masimo
(ref: LNCS DCI)

Labromed
Laborator SRL z 475,00 5 buc + +

Lot 110: Cablu
iпtеrсопесtоr Sp02
tip Nellcor (Ref:
зз758з4)

IM,,Dutchmed-M"
SRL 7 500,00 20 buc + +

LаЬгоmеd LаЬоrаtог
SRL 8 400,00 20 Ьuс * *

ECHIPAMED-PLUS
SRL 89 500,00 20 buc б +

Lot l11: Cablu ECG
сопfоrm
standardului IEC
(rеf:
98мЕOlЕс009)

IM ,,Dutchmed-M"
SRL 6 315,00 15 buc + +

Labromed LаЬоrаtоr
SRL 8 520,00 15 buc *

DataControl SRL |5 225,00 15 buc * *

Lot 1l2 Cablu
interconector Sp02
tip Nellcor (Ref:
l 36844)

Labrorned LаЬоrаtоr
SRL 5 100,00 15 buc + +

IM,,Dutchmed-M"
SRL 5 625,00 15 buc * *

DataControl SRL 5 700,00 15 buc * *

T.ot 1 1З: СаЫrr ECG DataControl SRT. 1 830,00 3 buc + +

conform
standardului IEC
(rеf 2.400070)

IM,,Dutchmed-M"
SRL 2 040,00 3 buc s *

Labromed LаЬоrаtоr
SRL 2 640,00 3 buc * +

Lot 114: Arterial
connection cable
(ref: РС80150)

SRL Endo-
Chirurgie 25 500,00 3 buc а +

Lot 115: Injectate
sensor саЬlе (rеf:
рс80109)

SRL Endo-Chirurgie з0 000,00 3 buc + +

Lot 11б: Pressure
cable (ref: РМК-
206)

SRL Endo-Chirurgie 10 200,00 3 buc + I
I

Lot |I7: Cablu IBP
pentru utilizarea cu
traductor tip
B|Braun

DataControl SRL 13 050,00 15 buc * +

Lot 118:
Асumulаtог (rеf:
SB-671P)

Electeh SRL 184 280,00 34 buc + +

Labrorned LаЬоrаtоr
SRL 240 040,00 З4 buc {<

Lot 119: Lead-Acid
Battery (rеf:
5947697)

Electeh SRL 27 500,00 28 buc + +

ECHIPAMED-PLUS
SRL 86 875,00 28 buc * *

Lot 120:
Acumulator 14.4Y
36Wh

SRL Endo-Chirurgie 40 200,00 25 buc * *

Labrorned Laborator
SRL 116 760,00 25 buc 8 *

Lot 121: Fйrб ofert1
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Acunrulator KAN
Ni-N,iH l2v,
l0x IxAA, l800mah
Lot 122: Set circuit
rеsрirаtоr adult,
sterilizabil

Fйrй оfеrlй

Lot |2З: Piesi Y ECHIPAMED-
PLUS SRL 4 425,00 15 buc + +

Lot Т24: Borcan
pentru debitmetru
tip Bobrov tip
Greggersen (ref:
900.922\

DataControl SRL 11 000,00 50 buc + +

Labromed Laborator
SRL 19 000,00 50 buc *

Lot 125: HOUSING
UPPER PART РСР
(ref:34522t03)

Fйrй оfеrtб

Lot 126: Piese
Cobas С31 1

IM Весоr SRL Iз7 270,00 1 lot + +

Lot 127:Piese
Cobas е801

IM Becor SRL 24 284,50 1 lot + +

Lot 128: Piese
pentru XI\T-1000

ECHIPAMED-
PLUS SRL 22 720,00 1 lot + +

Lot 129: Lampa
halogena p/u CS-
2100i

LifeMed Group SRL з 100,00 l buc + +

ECHIPAMED-PLUS
SRL з з25,00 l buc + *

Lot 130: Piese
pentru BS-2000M SRL Biosistem mld 2l9 540,00 1 lot + +

Lot 131 : Piese
pentru Yumizen
н500

Denolga Medical
SRL 4| 190,82 1 lot + +

Lot 132: Piese
pentru Pentra С400

Denolga Medical
SRL 100 046,50 1 lot + I

Lot 133: Upgrade
software ;i hardware
pentru analizatorul
Luminex 200

Fбrй oferlй

Lot 134: Set
acumulatori pentru
injector Соmесеr
IRIS

Fйrй ofertб

Lot 135: Set
acumulatori pentru
PDU Mediso

Fёrё оfеrtй

Lot 1З6: Set
mепtепап!й 1 ап
iРrер

Fбrй ofert5

Lot |37: Lаmрё
halogen 8V,20W

LifeMed Group
SRL 1 029,60 2 Ьuс + +

Lot 13В:

Acumulatot l2Y,
7,2лh

Almicom-Tech SRL 15 840,00 3б buc * *

Electeh SRL 19 044,00 Зб buc * *
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Labronred LаЬоrаtоr
SRL

27 216,00 36 Ьuс * *

Lot 139:
Acumulator |2У,
9Ah

Almicom-Tech SRL 7 040,00 16 buc + +

Electeh SRL 9 360,00 16 buc Ф *

Labromed LаЬоrаtоr
SRL 1з 360,00 lб buc *

Lot l40: Cablu
репtru diatermie
compatibil cu
sisternul de
vitreotomie
CONSTELLATION
Vision System,
reutilizabi1.

Fйrй ofertй

Lot 141:Lаmрё
pentru sistemul de
vitrectomie
CONSTELLATION
Vision System cu
instalare si rеsеtаrе
сопtоr

Fйrl оfеrlй

Lot|42: Modulul de
alimentare pentru
ultrasonograful
Acuson х300
Siemens, Ref:
10429578, х300 рЕ
DC/DC 128сн

Fйrй ofertй

Lot 143: Cablu ECG
IEC (Banana 4
mm,10 electrozi), р-
U CARDIMAX FХ
7202

DataControl SRL 630,00 1 Ьuс + +

IM,,Dutchmed-M"
SRL 700,00 1 buc Ф *

Labromed LаЬоrаtоr
SRL 890,00 1 buc ,fi {<

Lot |44: Cablu ECG
IEC (Вапапа 4
mm,10 electrozi), р-
u МАС 600

DataControl SRL 610,00 1 brrc + +

IM,,Dutchmed-M"
SRL 700,00 l buc * *

Labromed LаЬоrаtоr
SRL 890,00 1 buc + *

Lot 145: Cablu ECG
IEC (Вапапа 4
mm,10 electrozi), р-
u ЕСGбOOG

DataControl SRL 610,00 1 buc + +

Labromed LаЬоrаtоr
SRL 890,00 1 buc * *

Lot 146: ВоЬiпЁ
cilindricй репtru
emiterea undelor Еос
la Modulith SLK сu
instalare si resetare
contor

Denolga Medical
SRL 331 076,90 1 buc + +
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Lol 14]: Сuрlаrе
filtru de ара p/u

рrоtес}iа pompei de
ара

Denolga Medical
SRL 629,20 1 buc + +

Lot 148: Unitate de
cuplare din silicon,
mеmьrапа din
material plastic ,in
partea din fa}i а
dispozitivului de
terapie

Denolga Medical
SRL 16 602,30 1 buc + +

Lot 149: Inel pentru
folie сu ultrasunet la
Modulith SLK

Denolga Medical
SRL 1 584,00 2 brrc + +

Lot 150: Тrаduсtог
miсrо-сопчех UST-
9102U-3.5

Denolga Medioal
SRL 219 665,60 1 buc + +

Lot 151 : Set ci;ti
pentru Interacoustics
Ас40

EDELMED SRL 12 280,00 1 set + +

Lot 152: Тrаduсtоr
сопvех СН5-2

Labromed
Laborator SRL 96 800,00 1 buc +

Lot 153:
Acumulatot |2У,
7.OAh(minim)

репtгu UPS Eaton
953з

Almicom-Tech SRL 43 200,00 144 buc + +

Electeh SRL 77 760,00 |44buc + *

Labromed LаЬоrаtоr
SRL 104 832,00 1 44 buc * *

Lot 154: Set de
potenfiometre pentru
Arlis Zee Biplane

Fйrй оfеrtй

Lot 155: Cabu ECG
Trunk IEC1 pentru
AXIOM Sensis ХР,
Ref: 66 44 5ЗЗ

Fйrй оГепй

Lot l56: Set de
acumulatori репtгu
pedala wireless
XRay FSW,
Siemens Arlis Zee
Flооr

Fйrй ofertй

Lot 157: Set de
acumulatori pentru
sistemul de
neuronavigare
BrainLAB Curve,
РА{:19908-83

Fбr1 ofertй

Lot 158:
Transductor
sectorial 3S-RS
репtru GE Vivid е

Labromed
Laborator SRL 82 400,00 1 buc +

Lot 159: Flrй ofertй
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Transductor
transesofagian
pediatric РЕТ-
508МА pentru
Toshiba Artida
SSH-88OCv
Lot 160:
Multiplicator pentru
3 transductori
compatibil cu GE
Vivid е

Fёrй оfеrlй

Lot 161:
Transductof convex
4C-RS репtгu GE
Vivid е

Labromed
Laborator SRL 82 400,00 1 buc + +

Lot 162:
Transductor liniar
чF10-5

Labromed
Laborator SRL 9б 800,00 1 buc +

Lot 163:Lampa
Xenon 150W pentru
FUJINON ЕРХ-
2500, Ref:
рЕ150АF

LifeMed Group SRL 9 000,00 1 buc + +

Labromed LаЬогаtоr
SRL 9 0з8,00 1 Ьuс * Ф

Lot 164: Саrtuq
filtrаrе 0.45 rrm

SC ERICON SRL 84 480,00 48 buc + +

Lot 1б5: Filtre 0.2
pm soluscope s 1

SC ERICON SRL з 18 240,00 68 buc + +

Lot 166: Соrр filtru
DP 10" MONO 9i
Nipel |l2" аlаmб,

Fйrй оfеrtй

Lot Т67: Cartus din
polipropilena
2,5х10" 1mkm

Fйrй оfеrtй

Lot 1б8: Cartus din
polipropilena
2,5х10" 5mkm

Flrй ofertй

Lot 1б9: Carlus din
polipropilena
2,5х10" 1Omkm

Flrй оfеrtй

Lot l70: SSD 2.5"
500GB

Almicom-Tech SRL 7 400,00 5 buc +

Electeh SRL 8 з50,00 5 buc + +

Lot |7l: HDD 3.5"
500GB

Almicom-Tech SRL 3 000,00 5 buc + +

Electeh SRL з 875,00 5 buc * +

Lot 172:
Acumulatoг 12 V,
7.OAh(minirn) Ref:
GB-|27l

Electeh SRL 4 950,00 15 buc + +

Almicom-Tech SRL 5 100,00 15 buc * *

Labromed LаЬоrаtог
SRL 11 340,00 15 buc *

Lot |7З: Set DataControl SRL 4 620,00 1 set + +
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butoane/valve
pentru TJF-145
Lot |74: Cablu S-
Video Flrl оfеrt1

Lot 175: Presostat
аеr.24881-0032

ECHIPAMED-
PLUS SRL 4 190,00 1 buc ,<

Lot 176: Vаlча de
presiune З,2Ьаt,t -

20 +250с
Fйrй ofertй

Lot 177: Kit
mentenantй 1 an Fйrй ofertб

Lot 178: Steam
generator gasket (О
RING JOINT ЕРМ
D.355х5.3змм)

ECHIPAMED-
PLUS SRL 4 140,00 3 buc + +

Lot t79: Heating
element gasket (О
RING JOINT ЕРМ
D.69,44хз,
53мм)

ECHIPAMED_
PLUS SRL 3 480,00 6 buc + +

Lot 180: Valva
pneumatica de
contгol, parte а1

butobului de STOP,
9 Ьаr

ECHIPAMED-
PLUS SRL 9 925,00 5 buc + +

Lot 181 : Valva de
control pneumatica,
Gзl4'20mm

ECHIPAMED-PLUS
SRL 13 090,00 2 buc + +

Lot 182: Kit de
mentenanta pentru
600 de oicluri

EDELMED SRL 23 400,00 1 buc + l
l

Lot 183: Kit de
mentenanta pentru
1200 de cicluri

EDELMED SRL 26 848,00 1 buc + +

Lot 184: Kit de
mentenanta pentru
2400 de cicluri

EDELMED SRL 26 848,00 1 buc + I
l

Lot l85: Асе pentru
iniectie Н2о2 EDELMED SRL 2 980,00 4 buc + +

Lot 18б: O-ring,
conector
temperaturб inaltй

EDELMED SRL 1 880,00 3 buc + +

Lot 187: Gel
garniturй usй FйrЁ ofertб

Lot 188: Level
Controller, DC 10-
35V, FTL20-012D

Fёrй оfеrtё

Lot 189: Vаlча de
control pneumatica,
24yDC

ECHIPAMED-
PLUS SRL 1 1 000,00 2 buc *

Lot 190: Element Fйrй оfеrtй

19



incllzitor compatibil
cu Autoclave
(sterilizator cu abur)
model (CLG 40L-
LDVP)
Lot l91: Tub репtru
роmра (lubricant

рumр) pentru
maqina de spйlat,
мАт LD 2зl4

ECHIPAMED-
PLUS SRL 8 120,00 4 Ьuс * *

Lot I92: Garnitrrra
usa (Silicone door
gasket) - Plusteam
твт lL

Farl ofer16

Lot 19З:
Ternroelement
incalzitor plusteam

твт lL
Fйri ofer11

Lot I94: Comutator
pneumo_
hidraulic,Plusteam
твт 1L

Fйrй oferlй

Lot 195: Tub pentru

роmра (detergent
pump) pentru
ma;ina de spёlat,
мАт LD 2з|4

ECHIPAMED-
PLUS SRL 4 060,00 2 buc * *

Lot 19б: Element
incйlzitor p/t
sterilizator
Matachana S1008-
Е2.

ECHIPAMED-PLUS
SRL

47 100,00
3 buc + +

Lot 197 Supapa de
retur cu filtru din
otel inoxidabil, VR9

ECHIPAMED-PLUS
SRT.

2 880,00 2Ъuс I
, +

Lot 198: Ulei pentru

роmрй vacuum, ISO
vG 100

Fйrб оfеrtй

Lot 199: Element
incalzitor (cod
2200|)

Fйrй оfеrtй

Lot 200: Recipient
de evacuare (cod
24006)

Fйrб оfеrtй

Lot 201: Cartus
p/filtru fibra
poliprop. РРF-10"
Standart 10mсr

Fйrй ofertб

Lot202: Роmра de
umplere а
generatorului de

ECHIPAMED-
PLUS SRL 12 410,00 1 buc + +

20



аЬur

Lot 20З: Baterie
panel de control,
lucru la temperaturi
ridicate, sterilizator
Matachana S1008-
F.2

ECHIPAMED-PLUS
SRL 750,00 2 buc + +

Lot204: Sensor de
presiune absoluta (0-
4Bar) Ref: SP12

ECHIPAMED-PLUS
SRL з 625,00 1 buc + +

Lot 205: Filtru de
саrЬuпе activ (rеf:
|4049з50629\

Medist Grup SRL 26 61,8,30 10 buc + +

Lot206: Bloc de
аlimепtаrе-|
instalare

SRL Endo-
Chirurgie 38 000,00 2 buc + +

8. Репtru elucidarea uпоr песlаritй{i sau confirmarea uпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei
сч сеriп{еlе stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de
scizut) s-a solicitat:

Data
solicitйrii

Operatorul economic Informatia solicitatй Rezmatul rйspunsului
ореrаtоrului economic

04.07.2022 AELO GRUP SRL А prezenta documente
tehnice/catalo g/Ьго qurб

pentru urmйtоаrеlе lotuTi:
lot пr.4, 5,7

Operatorul а prezentat in
termen

04.07.2022 ALMICOM- ТЕСН SRL А prezenta репtru loturile
пr. 153, 172 mёrimile

exacte oferite sau mostrё.

Operatorul а prezentat ?n
termen

04.07.2022 DataControl SRL 1. А prezenta documente
tehnice/catalo g/ЬrоЕurй
pentru uTmltoarele loturi :

lot пr, |,2,З, 4, 5, 6, J , 8,
9, 10, ll, 12, |з,74,15,
|6, 77, 18, 19, 20, 2|, 22,
2з, 25, 26, 27, 28, 29, з0,
з|, з4, з5, з6, з7, з8, з9,
40, 4|, 42, 4з, 44, 46, 5з,
54,55, I24.
2. А ргеzепtа mostri репtru
lotul nr. 187,145.

Operatorul а prezentat in
tеrmеп

04.07.2022 Echipamed Plus SRL А prezenta documente
tehnice/catalo g/Ьrо guгi

pentru urпrйtоаrеlе loturi :

lot пr.57, 58.

Оретаtоrul а prezentat in
tегmеп

04.07,2022

10,06.2022

Electec SRL 1. А prezenta documente
tehnice/catalo g/bro Eurй
pentru lotul nT. 170.
2. Сопfirmаrе еrоаrе 1а

Operatorul а prezentat in
termen
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indicarea anului in
declaralie de valabilitate al
оfепеi

04,07.2022
iM,,Dutchmed-M" SRL

А prezenta documente
tehnice/catalo g/bro qurй

pentru lotul nr. 112.

Operatorul а prezentat in
termen

04,07.2022 Labromed Laborator SRL А prezenta documente
tehnice/catalo g/bro ;urё
pentru lotul rrr. 87.

Ореrаtоrul nu а prezentat in
termen

22.07.2022 Medist Grup SRL Prezentarea declaraliei ре
propTia rйspundere privind
asigurarea garan{iei pentru
bunurile livrate 9i instalate.

Operatorul а prezentat in
termen

29.0,7.2022 LifeMed Group SRL А prezenta documente
tehnice/catalo g/bro qurё

pentru lotul nT. 163

Ореrаtоrul а prezentat in
tеrmеп

|0.08.2022 Endo Chirurgie SRL сопfirmаrеа termenului de
liчrаrе

Ореrаtоrul а pTezentat in
termen

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

pentru fiecare lot м
Pentru mai multe lotuTi cumulate в
pentru toate loturile ý

11. Criteriul de аtriЬчirе aplicat:

Pre{ul cel mai scёzut М

12. Iпfоrmа{iа privind factorii de evaluare aplica{i: пu se aplicd

Dепumirеа
operatorului

economic

Motivul respingerii/descalificйrii

Almicom-Tech SRL In temeiul аrt. б9 alin. (б) din Legea 131/2015 se descalificf, oferta:
Lot 170 - Viteza de citire solicitatpй este 560 MB/s dar s-a oferit 520 MB/s.
Yiteza de scriere solicitatб este 530 MB/s dar s-a oferit 480 MB/s.

DataControl SRL In temeiul аrt. б9 alin. (6) din Legea 131/2015 se descalificё oferta:
Lot 101 - Nu corespunde tehnic. Modelul oferit se utilizeaza la masinile de
anestezie.

Labromed
LаЬоrаtоr SRL

In temeiul art. 69 alin. (6) din Legea 131/2015 se descalifici oferta:
Lot 46 - Presiune solicitatй 4,2-4,8 Ьаr dar s-a oferit presiune de ieqire 3,5 bar.
Lot 152 - S-a сеrut cu frecvenla 1.4 - 5 MHz dar s-a oferit 2-5 MHz. S-a
solicitat unghi cimp de scanare 66 gtade dar s-a oferit 60 grade.
Lot 158 - S-a solicitat cu frecven!aL5-3.6 MHz dar s-a oferit 2-4MHz.
Lot162 - S-a solicitat cu frecventa I.4 - 5 MHz dar s-a oferit 5-10 MHz.
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13. Reevaluarea ofertelor: - пu se aplicd

14. in urmа examiniri, evaluirii ;i соmраririi ofertelor depuse in саdrul procedurii .de
atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizitie publicй: se atribuie Contractul de achizilie urmйtоrilоr operatori
economici:
Denumirea lotului Denumirea

operatorului
economic

Cantitate ;i
unitate de
misurй

Pre{ul uпitаr
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(fйrП ТVА)

Рrе{ul total
(inclusiv
тчА)

Lot 1: Kit service
Plan В GA22MED -

8000 ore, Kit service
consumabile
(2904500069)

AELO GRUP
SRL 3 set 2 500,00 7 500,00 9 000,00

Lot2: Kit service
Plan В GA22MED -

8000 оrе, Kit service
separator К
(2901074800)

AELO GRUP
SRL 3 set 800,00 2 400,00 2 880,00

Lot 3: Kit service
Plan В GA22MED -

8000 ore, Kit servioe
dеsеrчirе preventivй
(2901 1 1 8900)

AELO GRUP
SRL 3 set 15 000,00 45 000,00 54 000,00

Lot 4: Kit service
Plan А dMED8O -

8000 оrе, kit service
filtru QDT80
(290||976]'4\

AELO GRUP
SRL 2 set 5 950,00 11 900,00 14 280,00

Lot 5: Kit service
Plan А dMED8O -

8000 оrе, kit service
filtru 70-80-100
(290|197628)'

AELO GRUP
SRL 2 set 29 000,00 58 000,00 69 б00,00

Lot 6: СаrtuЕ filtгu
aer,compIeSoI
GA22MED
(1 61 3872000)

Datacontrol
SRL 3 set 4 500,00 lз 500,00 16 200.00

Lot7: Kit service
Plan А dMED8O -

8000 оrе, kit service
Гrltru А CD 80-100
(2901197633)

AELO GRUP
SRL 2 set 16 150,00 з2 300,00 38 760,00

Lot 8: Filtru ulei
compIesor KS 124,
(22з489)

Datacontrol
SRL 7 buc 3 300.00 23 100,00 27 720.00

Lot 9: Ulei AEON
3000SP, (250531А )

Datacontrol
SRL 260litri 300.00 78 000,00 93 600.00

Lot 10: Cartuq
separator aer/ulei,
KS124 (223487\

Datacontrol
SRL 3 buc 12 000.00 36 000,00 43 200,00
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Lot 1 l: СаrtuЕ filtru
aer,compleSoI KS
124, (22з491)

Datacontrol
SRL 7 buc 3 900,00 27 300,00 з2760,00

Lot 12: СаrtuЕ filtru
аеr АF 0706, tip Р
(22з|77)

DataContro1
SRL 1 buc 4 200.00 4 200,00 5 040.00

Lot 13: CartuE filtru
аеr АF 0706, tip S
(22з|97\

Datacontrol
SRL 1 buc 4 200.00 4 200,00 5 040.00

Lot 14: Cartuq filtru
aer АF 0706, tip А
(22з|87\

Datacontrol
SRL 1 Ьuс 4 200.00 4 200,00 5 040.00

Lot 15: Cartus filtru
аеr tip F (IMT FF
080). CNM000644)

Datacontrol
SRL 1 buc 2 700.00 2 700,00 з 240.00

Lot 16: Carlus filtru
aer tip А (IMT FА
080), NM000654)

Datacontrol
SRL 1 Ьuс 2 700.00 2 700,00 з 240.00

Lot |7: CartuE filtru
аеr IMT F 012

Datacontrol
SRL 1 buc 2 700.00 2 700,00 3 240.00

Lot 18: Pipe nylon
SAE l00R1
3/8"х1200, соmрrеsоr
KS 124

Datacontrol
SRL 2Ьuс з 600.00 7 200,00 8 640.00

Lot 19: Set de
mentenanla valva
termostatica
compresor KS 124

Datacontrol
SRL 2 buc 3 500.00 7 000,00 8 400.00

Lot20: Set de
mentenanla valva de
admisie
RH180EPIT/4F
compresor KS 124,
(224049\

Datacontrol
SRL 1 buc 32 000.00 32 000,00 38 400.00

Lot2|: Curea de
transmisie POLY-V-
20L-I943 (22з580)

Datacontrol
SRL 1 buc 1б 000.00 16 000,00 19 200.00

Lot22: Sensor de
oxigen ОС-40,
gerrerator IMT РО
з55 1

Datacontrol
SRL 1 buc 32 500.00 32 500,00 39 000.00

Lоt2З: Kit service
Plan В ZT 45FF -

8000 оrе, Kit service
deservire preventivй
(290| 1 12200)

AELO GRUP
SRL 1 set 8100,00 8100,00 9 720,00

Lot24: Kit service
Plan В ZT 45FF - 8000
оrе, Kit service supapa
de admisie
(290|1 10100)

Datacontrol
SRL 1 set 6 000.00 6 000,00 7 200.00
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Lot25: Kit service
Plan В ZT 45FF -
8000 оrе, Kit service
Purja ЕWD3ЗOМ
(2901063320)

AELO GRUP
SRL 3 set 3 860,00 11 580,00 13 896,00

Lot26: Cartu; Гrltru
aer,compfesor ZT
45FF (1613 7407 00)

AELO GRUP
SRL 1 buc 2 з20,00 2 з20,00 2 784,00

Lot27: Kit service
Plan В ZT 45FF -

8000 оrе, Ulei
RoTo-Z
(2908850101)

AELO GRUP
SRL 25 litri 4з0,00 10 750,00 12 900,00

Lot 28: Cartus Гrltru
аеr de uz general DD
130+ (2901з00006)

AELO GRUP
SRL 1 buc 9 8з0,00 9 830,00 11 796,00

Lot29: Cartus filtru
аеr de inaltl eficien!й
PDp 130+
(2901300106)

AELO GRUP
SRL 1 buc 9 830,00 9 8з0,00 11 796,00

Lot 30: Kit service
Generator OGP35
(2904500282)

AELO GRUP
SRL 1 set 17 400,00 17 400,00 20 880,00

Lot 31: Cartus filtru
oxigen de inalta
eficienta PDp-20+
(2901300102)

AELO GRUP
SRL 1 buc 3 400,00 3 400,00 4 080,00

Lot 34: Cartus filtru
steril pentru oxigen
A3051MS

DataControl
SRL 1 buc 8 400.00 8 400,00 10 080.00

Lot З5: Сйrtug pentru
filtru аеr Н15 (СЁrtuq
Ен15 )

Datacontrol
SRL 1 Ьuс 4 400.00 4 400,00 5 280.00

Lot 36: Саrtuq pentru
filtru аеr С15(Сirtuq
Ес15)

Datacontrol
SRL 1 buc 4 400.00 4 400,00 5 280.00

LоtЗ7: Cartu; filtru
VBA-2B-BE,
compresor DZNDT
1 000/750

Datacontrol
SRT-

1 buc 8 500.00 8 500,00 10 200.00

Lot З8: Cartuq pentru
filtru аеr НF1-24
(Cйrlus В1-24\

DataControl
SRL 1 buc 4 400.00 4 400,00 5 280.00

Lot 39: Cartuq репtru
filtru аеr НF7-\2
(Сйrtus Е7-1,2)

Datacontrol
SRL 1 Ьuс 4 400.00 4 400,00 5 280.00

Lot 40: Filtru ulei
pentru,mVAС 500
(053 1 000002)

Datacontrol
SRL 3 buc 900.00 2 700,00 з 240.00

Lot 41: AGSS plug,
straight,23 mm

DataContro1
SRL 5 buc 1 200.00 6 000,00 7 200.00
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пozzle, DIN EN 737-
2l4 (902,07l)
Lot42: Angle plug,
DIN 132б0, VАс,
with 6.7 mm hose
connecting nozzle
(900.612)

Datacorrtrol
SRL 5 buc 700.00 3 500,00 4 200.00

Lot 43: Angle plug,
DIN 13260, AIR,
with 6.7 mm hose
connecting пozzle
(900.613)

Datacontrol
SRL 5 Ьuс 700.00 3 500,00 4 200.00

Lot 44 Angle plug,
DIN 1з260, о2, with
6.7 mm hose
connecting nozz7e
(900.611)

Datacontrol
SRL 5 buc 700.00 3 500,00 4 200.00

Lot 46: Reductor
pentru butelii de
oxigen medical

Datacontrol
SRL 5 buc 5 000.00 25 000,00 з0 000.00

Lot 49: Valva
pneumatica, OGP 35
(ref: 52000209)

AELO GRUP
SRL 5 buc |7 з75,00 86 875,00 104 250,00

Lot 51 : Furtun de
presiune inaltё, репtru
oxigen rnedical

Datacontrol
SRL З buc 1 800.00 5 400,00 6 480.00

Lot 53: Valva pentru
ечасuаrе condensat cu
evacuare automatй

DataContro1
SRL 4 Ьuс 3 500.00 14 000,00 16 800.00

Lot 54: Flanqй de jos,
pentru rеzеrчоr cu
zeolit gепеrаtоr IMT
ро 3550

Datacontrol
SRL 2 buc 15 000.00 з0 000,00 зб 000.00

Lot 55: Reductor de
aer pentru geneTator
de oxigen OGP 35
(MS 12-LR-AGH-D7-
LD-AS)

Datacontrol
SRL 1 Ьuс 12 000.00 12 000,00 14 400.00

Lot 56: Senzor de
oxigen / ref: ООМ201 Electeh SRL З0 Ьuс 804.00 24 |20,00 28 944.00

Lot 57: Kit de
mentenanta fintalare
pentru Drаgеr Fabius
Plus

ECHIPAME
D-PLUS SRL z.э set 1з 080,00 300 840,00 361 008,00

Lot 58: Kit de
mentenanta *intalare
репtгu Drаgеr Plus
XL

ECHIPAMED-
PLUS SRL 11 set 1з 080,00 14з 880,00 172 656,00

Lot 59: Acumulatori
Lead-acid

Labromed
Laborator SRL 64 buc 466.00 29 824,00 35 788.80
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12vl3.5AH/20HR
RЕF: Gl91053
Lot 60: Kit de
mentenanta *intalare
pentru Maquet Flow
ic 20 + soft update

SRL Endo-
Chirurgie

5 set 30 000.00 150 000,00 180 000.00

Lot 61: Kit de
mentenanta*instalare
pentru Maquet HL 20
* acumulatori

SRL Endo-
Chirurgie 2 set 75 000.00 150 000,00 180 000.00

Lot 62: Acumulatori
pentru Maquet
Cardiohelp

SRL Endo-
Chirurgie

2 buc 20 160.00 40 320,00 48 384.00

Lot 63: Set sensor
"Venous РrоЬе" cu
cablu pentru Maquet
Cardiohelp

SRL Endo-
Chirurgie 1 buc 80 480.00 80 480,00 96 57б.00

Lot 64: Sensor de
presiune
inspir*instalare
репtru Maquet Flow-I
с20

SRL Endo-
Chirurgie 1 Ьuс 8 000.00 8 000,00 9 600.00

Lot 65: Set buton de
rotire FiO2 pentru gas
Blender EGB 40

SRL Endo-
Chirurgie 1 buc 12 570.00 12 570,00 15 084.00

Lot67: Analizator de
gaze medicale
compatibil cu
monitorul de pacient
Drager Infinity Delta

ECHIPAME
D_PLUS SRL 2Ьuс 131 465,0 262 9з0,00 з 15 516,00

Lot 68: Modul AION
Gaz Analizator cu
instalare

SRL Endo-
Chirurgie 1 buc 157 000.00 157 000,00 188 400.00

Lot 69: Cablu de
conectare а lamelei la
videomonitor

Denolga
Medical SRL 1 buc 12 9з4.46 12 9з4,46 15 521.35

Lot 72: Ulei pentru
intretinerea
instrumentelor
chirurgicale

Tehnomedica
SRL 20 buc 183,30 3 666,00 4 з99,20

Lot 75: Saltea de
silicon tip plasa
5Збх250

Tehnomedica
SRL 20 buc 987,64 |9 752,80 2з 70з,зб

Lot76: Saltea de
silicon tip plasa
240х250

Tehnomedioa
SRL 20 buc 4,19,60 9 592,00 1 1 510,40

Lot 85: Kit de
mentenanta 1

an*instalare

Datacontrol
SRL 1 lot 298 000.00 298 000,00 з57 600.00

Lot 87: Palete
getabile adezive

Datacontrol
SRL 20 buc зз4.00 6 б80,00 8 016.00
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pentru copii
compatibile cu
defibrilatorul Nihon
Kohden ТЕС-5521К
rеf. code Н3 1б Р-512
Lot 90: Cablu
interconectare pentru
instrumente bipolare

Labromed
Laborator

SRL
1 buc 1 850.00 1 850,00 2 220.00

Lot92: Cablu
interconectare pentru
instrunrente
mопороlаrе

Labromed
Laborator

SRL
2buc 1 040.00 2 080,00 2 496.00

Lot 93: Сар camera
laparoscopica Richard
Wolf + cablu
interconectare

SRL Endo-
Chirurgie 2 buo 2]9 415.00 558 830,00 670 596.00

Lot 95: Sensor de
oxigen (rеf:
оом202)

Electeh SRL З3 buc 788.00 26 004,00 31 204.80

Lot 96: Нера filtru
(Ref: КВ030100) Neotec SRL 31 buc 1 160,00 35 960,00 4з 152,00

Lot97: ТurЬiпа
(rеf:КYб41400) Neotec SRL 1 buc 39 000,00 39 000,00 4б 800,00

Lot 98: о2
PROPORTIONAL
VАLVЕ (ref:
кY634901-00)

Neotec SRL 8 Ьuс 8 300,00 66 400,00 79 680,00

Lot 99: Set de valve
solenoide pentru
Monnal Т75 (Ref:
KY560500)

Neotec SRL 2Ъuс 2з 860,00 47 720,00 57 264,00

Lot 101: Sensor de
oxigen
(Ref:MX01049)

ECHIPAME
D-PLUS SRL 40 buc 4 380,00 175 200,00 2I0 240,00

Lot 10З: Senzor de
охigеп type МОХ3 Electeh SRL 30 Ьuс 85з.00 25 590,00 30 708.00

Lot 106: Set Circuit
respirator reutilizabil
din silicon, sterilizabil

IM
,,Dutchmed-

м" SRL
40 set 2 040.00 81 б00,00 97 920.00

Lot 107: Baterii tip С Electeh SRL 50 buc 16.50 825,00 990.00
Lot 108: Baterii tip
бF22 Electeh SRL 120 buc 2I.60 2 592,00 a

J 110.40

Lot 109: Sепzоr SpO2
tip Masimo (rеfi
LNCS DCI)

Labromed
Laborator

SRL
5 buc 495.00 2 475,00 2 970.00

Lot 110: Cablu
interconector Sp02
tip Nellcor (Ref:
зз758з4)

iM,,Dutchmed
M" SRL 20 buc 375,00 7 500,00 9 000.0

Lot 111: СаЬlu ECG
сопfоrm standardului

IM
,,Dutctшned-

15 buc 421.00 6 315,00 7 578.00
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IEC (ref:

98мЕOlЕс009)
м" SRL

Lot |I2: Cablu
interconector SpO2 tip
Nellcor (Ref: 136844)

Labromed
Laborator

SRL
15 buc з40.00 5 100,00 6 120.00

Lot 113: Cablu ECG
сопfоrm standardului
IEC (ref: 2.400070)

Datacontrol
SRL 3 buc 610.00 1 830,00 2196.00

Lot 114: Arlerial
connection cable (rеf:
рс801 50)

SRL Endo-
Chirurgie

З Ьuс 8 500.00 25 500,00 30 600.00

Lot 115: Injectate
sensor cable (ref:
рс80109)

SRL Endo-
Chirurgie З buc 10 000.00 30 000,00 36 000.00

Lot 116: Pressure
саЬlе (ref: РМК-206)

SRL Endo-
chirursie З buc 3 400.00 10 200,00 12 240.00

Lot 118: Acumulator
(ref: 5B-671P) Electeh SRL 34 buc 5 420.00 184 280,00 22| |з6.00

Lot 119: Lead-Acid
Battery (ref:5947697\ Electeh SRL 28 buc 1100.00 27 500,00 33 000.00

Lоt72З: Piesl Y ECHIPAME
D-PLUS SRL 15 buc 295,00 4 425,00 5 310,00

Lot |24: Воrсап
pentTu debitmetru tip
Bobrov tip
Greggersen (ref:
900.922).

Datacontrol
SRL 50 Ьuс 220,00 11 000,00 1з 200.00

Lot 726: Piese Cobas
с31 1

IM Весоr
SRL 1 lot 1з7 270,00 |37 270,00 |64724,00

Lot I27: Piese Cobas
е801

IM Весоr SRL 1 lot 24 284,50 24 284,50 29 |4|,40
Lot 128: Piese репtru
хI\{-1000

ECHIPAME
D-PLUS SRL 1 lot 11 360,00 22 720,00 27 264,00

Lot |29: Lampa
halogena p/u CS-
2100i

LifeMed Grou1
SRL 1 Ьuс з 100,00 3 100,00 з 720,00

Lot 130: Piese pentru
BS-2000M

SRL
Biosistem

mld
1 lot 2|9 540.00 219 540,00 26з 448.00

Lot 1З 1: Piese pentru
Yumizen Н500

Denolga
Medical SRL 1 lot 4l 190,82 41 |90,82 49 428.98

Lot lЗ2: Piese pentru
Pentra С400

Denolga
Medical SRL 1 lot 100 046.50 100 04б,50 120 055.80

Lot 137: Lаmрй
halogen 8V,20W

LifeМed
Group SRL 2Ъuс 514,80 l029,60 | 2з5,52

Lot 139: Асumulаtоr
12v,9Ah Almicom-

Tech SRL 16 Ьuс 440.00 7 040,00 8 448.00

Lot 143: Cablu ECG
IEC (Banana 4 mm,10
electrozi), p-u

Datacontrol
SRL 1 buc 630.00 630,00 756.00
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CARDIMAX FХ
1202
Lot I44: Cablu ECG
IEC (Banana 4 mm,10
electrozi), p-u МАС
600

Datacontrol
SRL 1 buc 610.00 610,00 1з2.00

Lot l45: Cablu ECG
IEC (Banana 4 mm,10
electrozi), p-u
ЕсG6O0G

Datacontrol
SRL 1 Ьuс 610.00 610,00 1з2.00

Lot 146:Bobinй
cilindricй pentru
emiterea undelor qoc
la Modulith SLK cu
instalare ;i resetare
contor

Denolga
Medical SRL 1 buc 331 076.90 ззL 076,90 з97 292,28

Lot |47: Сuрlаrе
filtru de ара p/u
proteclia pompei de
ара

Denolga
Medical SRL 1 buc 629.20 629,20 755,04

Lot 148: Unitate de
cuplare din silicon,
mеmьrапа din
material plastic ,in
partea din fali а
dispozitivului de
terapie

Denolga
Medioal SRL 1 buc |6 602.з0 Iб 602,з0 |9 922.76

Lot I49: Inel pentru
folie cu ultrasunet la
Modulith SLK

Denolga
Medical SRL 2 buc 792.00 1 584,00 1 900.80

Lot 150: Тrаduсtоr
miсrо-сопчех UST-
9102U-3.5

Denolga
Medical SRL 1 buc 2I9 665.60 2I9 665,60 263 598.72

Lot 151 : Set сй;ti
pentru Interacoustics
Ас40

EDELMED
SRL 1 set 12 280,00 12 280,00 14 7з6,00

Lot 153:Acumulator
|2 У,7 .}Ah(minim)
pentru UPS Eaton
95зз

Almicom-
Teoh SRL 144 buc 300.00 43 200,00 51 840.00

Lot 161: Transductor
сопчех 4C-RS pentru
GE Vivid е

Labromed
Laborator

SRL
1 Ьuс 82 400.00 82 400,00 98 880.00

Lot 163: Lampa LifeMed 1 buc 9 000.00 9 000,00 10 800,00
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Хепоп 150W pentru
FUJINON Ерх-2500,
Rеf:РЕ150АF

Group SRL

Lot |64: Саrtug
filtrare 0,45 рm

SC ERICON
SRL 48 buc 1 760,00 84 480,00 101 376,00

Lot 165: Filtre 0.2 prm

Soluscope S 1

SC ERICON
SRL 68 buc 4 680,00 318 240,00 381 888,00

Lot 170: SSD 2.5"
500GB Electeh SRL 5 Ьuс 1 670.00 8 з50,00 10 020.00

Lot 171: HDD З.5"
500GB Almicom-

Tech SRL 5 buc 600.00 3 000,00 3 600.00

Lot |72: Acumulator
|2 У ,7 .}Ah(minim)
Ref: GB-1271 Electeh SRL 15 buc зз0.00 4 950,00 5 940.00

Lot 173: Set
butoane/valve репtru
TJF-145

Datacontrol
SRL 1 set 4 620.00 4 620,00 5 544.00

Lot 178: Steam
generator gasket (О
RING JOINT ЕРМ D.
355х5,33мм)

ECHIPAME
D-PLUS SRL З buc 1 380,00 4 140,00 4 9б8,00

Lot |79: Heating
element gasket (О
RING JOINT ЕРМ D.
69,44 х3,53мм)

ECHIPAME
D-PLUS SRL 6 Ьuс 580,00 3 480,00 4 |76,00

Lot 180: Valva
pneumatica de
control, parte al
butobului de STOP, 9
Ьаr

ECHIPAME
D_PLUS SRL 5 buc 1 985,00 9 925,00 11 910,00

Lot 181 : Vаlча de
control pneumatica,
Gз/4'20mm

ECHIPAMED-
PLUS SRL 2 buc 6 545,00 13 090,00 15 708,00

Lot 182: Kit de
mentenanta pentru
600 de cicluri

EDELMED
SRL 1 buc 23 400,00 23 400,00 28 080,00

Lot 183: Kit de
mentenanta репtru
1200 de cicluri

EDELMED
SRL 1 buc 26 848,00 26 848,00 з2 27,7,60

з1



Lot 184: Kit de

mentsnanta pentru
2400 de cicluri

EDELMED
SRL 1 Ьuс 26 848,00 26 848,00 з22|7,60

Lot 185: Асе pentru
injeclie Н2О2 EDELMED

SRL 4 buc 745,00 2 980,00 3 576,00

Lot 186: O-ring,
conector temperaturй
inaltй

EDELMED
SRL 3 Ьuс 940,00 1 880,00 2 256,00

Lot 196: Element
incйlzitor p/t
sterilizator Matachana
S 1008-Е2.

ECHIPAMED-
PLUS SRL 3 buc 15 700,00

47 100,00
56 520,00

Lot l97: Supapa de
retur cu filtru din otel
inoxidabil, VR9

ECHIPAMED-
PLUS SRL 2 Ьuс 1 440,00 2 880,00 3 45б,00

Lot202: Роmра de
umplere а
generatorului de аЬur

ECHIPAME
D-PLUS SRL 1 buc 12 4|0,00 12 410,00 14 892,00

Lot 203: Baterie panel
de control, lucru la
temperaturi ridicate,
sterilizator
Matachana S1008-E2

ECHIPAMED-
PLUS SRL 2 buc з75,00 750,00 900,00

Lot204: SensoT de
presiune absoluta (0-
4Bar) Ref: SP12

EcHIPAMED-
PLUS SRL 1 buc 3 б25,00 3 б25,00 4 350,00

Lot 205: Filtru de
carbune activ (ref:
l4049з50629\

Medist Grup
SRL 10 buc 2 66],.8з 26 618,30 з 1 941.90

Lot 206: Bloc de
alimentare * instalare

SRL Endo-
Chirurgie 2Ъuс 19 000.00 38 000,00 45 б00.00

Апulаrеа рrосеdчrii de achizifie publici:
1) Pentru loturile пr,З2.зз.45.47.48.50,52.66.70.7з.74.77.78.78. 80. 81. 82. 8з. 84. 88.

89.94.|2I.122,125.|зз. lз4.135.136.140. 141l.l42.154.155. |56.157.159.1б0.16б.167.168.
169. l74. |76. I7'7 . 187. 1S8. l90. |92. |9З. |94. 198. 199. 200.2О1 - in temeiu| art.7l alin.(l) lit.a) al
Legii ПТ.lЗ1 din 03.07.2015 privind achizi{iile publice, se anuleazй atribuirea contractului.
Аrgumепtаrе; Autoritatea contractaпtl, din рrорriа inifiativй, anuleazй procedura de atribuire а
contractului de achizilii publice, dасй ia асеаstй decizie inainte de data transmiterii comunicйrii privind
rezultatul aplicйrii procedurii de achizifie publicЁ, dасё пч а fost dерusй nici о ofert6.

2) Pentru loturile w.24. 49,90. 100. 102. 104. 105. ||7. I20. 138. 175. 189. 191. 195 - in
temeiul art. 7| alin. (1) lit, d) dеоаrесе toate ofertele depйqesc сu 30%о чаlоаrеа estimatй а
achizi{iei, саlсulаtй сопfоrm prezentei legi;

з2



З) Pentru loturile пr. 152, 158, 162 - in temeiul art.71 alin.(l) lit.c) al Legii пr.lЗ1 din
0з,07,20|5 privind achiziliile publice, se anuleaza аtriЬuirеа contlactului. niciunul dintre ofertan{i
Пu а intrunit condi{iile de calificare prevйzute in documenta{ia de atribuire.

а) iП temeiul aft. 7| alin. (1) lii.g) din Legea 1З1/2015 репtru urmitоаrеlе loturi:
Argumentare:

Lot пr 71 - se anuleaz1 din cauza сй sttэсul *xislcnt gstе strJlcieп.t p*iltrrt а ;зsigrп:а r,:ecesitiiliJ*
p?r;a la J'ille]* аtзrt]ui.

l,ct пг, 86 - se anuleazй din cauza сй stocul existent este sufiсiепt;эеtrtru * asitiitra rrccesit*;ilc
pilrii la 1jtclg.

Lot ш,. 91 - se апulеаzй din cauza emiterii еrоrilоr la intocmirea caietului de sarcini сееа се
fасе irnposibilй achizi!ionarea produselor necesare instituliei.

NОТД: PENTRU ТОАТЕ LOTURILE ANULATB ЧА FI DESFAýURATД О РRОСЕDURД
RЕрЕтАтД.

15 Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de Iucru репtru achizi{ii:

1б Теrmепul de a;teptare репtru incheierea contractului:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

AELO GRUP SRL l0.08.2022 e-mail, SIA RSAP
Almicom-Tech SRL 10.08.2022 e-mail, SIA RSAP
FСРС DataControl SRL 10.08.2022 e-mail, SIA RSAP
SC Denolga Medical SRL 10.08.2022 e-mail, SIA RSAP
ECHIPAMED-PLUS SRL |0.08.2022 e-mail, SIA RSAP
EDELMED SRL 10.08.2022 e-mail, SIA RSAP
Electeh SRL 10.08.2022 e-mail, SIA RSAP
IM,,Dutchmed-M" SRL 10.08.2022 e-mail, SIA RSAP
IM Весоr SRL |0.08.2022 e-mail, SIA RSAP
Labromed LаЬоrаtоr SRL |0.08.2022 e-mail, SIA RSAP
LifeMed Grоuр SRL 10.08.2022 e-mail, SIA RSAP
Medist Gruр SRL 10.08.2022 e-mail, SIA RSAP
SC Neotec SRL 10.08.2022 e-mail, SIA RSAP
SC ERICON SRL |0.08.2022 e-mail, SIA RSAP
SRL Biosistem mld 10.08.2022 e-mail, SIA RSAP
SRL Endo-Chirursie SRL |0.08.2022 e-mail, SIA RSAP
Tehnomedica SRL 10.08.2022 e-mail, SIA RSAP

In cazul in саrе valoarea estimatй а contractului
este mai micй decit рrаgurilе рrечйzutе la art. 2
alin. (3) al Legii пr. 131 din З iulie 2015 privind
achiziliile publice

Z б zile in cazul transmiterii comunicйrii рriп
mijloace electronice gi/sau fax п
п 11 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin rrrijloace electronice Ei/sau fax п

In cazul iп саrе valoarea estimatй а contractului
este еgаlй sau mai mаrе decit pragurile
prevйzute la жt,2 аliп. (З) а1 Legii пr. 131 din 3
iulie 2015 privind achiziliile publioe

/1т zile in cazul transmiterii comunicйrii pTin
mijloace electronice qi/sau fax п
п 16 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin mijloace electronice si/sau fax п
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17 Contractul de achizi{ielacordul-cadru incheiat:

Dепumirеа
ореrаtоrului

economic

пtrерriпdеrе
а2

Crr capital
autohton/
Сu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strйin

Numйrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod
срч

vаlоаrеа contractului

Теrmеп de

valabilitate al
contractului./ac
ordului-cadru

fйri ТVА inclusiv ТvА

Aelo Gruр
SRL

autohton 06-174l22 02.09.202, зз l 00000-1 230310,00 276372,00 з1.|2.2022

Almicom-
Tech SRL autohton 06-187 /22 24,08.202,, зз l00000_1

53240,00 63888,00
з|.12.2022

,,Biosistem
mld" SRL autohton 06-186/22 24.08,202, зз l00000-1

219540,00 263448,00
з|.|2,2022

FCPC,,Data
Сопtrоl" SRL autohton 06-17 5l22 02,09,202, зз l00000_1

757380,00 90885б,00
з|.12,2022

SC,,Denolga
Medical" SRL autohton 06-176l22 24.08.202, зз l00000-1

723729,78 868475,74 з|,|2.2022

Iм
,,Dutchmed-

м,,SRL
autohton 06-177l22 24,08.2022 33 l00000-1

95415,00 114498,00 з|.l2,2022

o'Echipamed-

Plus" SRL
autohton 06-178l22 26.08.202 зз 100000-1

1007395,00 1208874,00 зl.|2.2022

,,EDELMED,,
SRL

autohton 06-188/22 02,09.202, зз l00000_1
94236,00 113083,20 з1.12.2022

,,ELEcTEH
,, S.R.L

autohton 06-179l22 02.09.202, 33 100000- l
299261,00 359112,80 зl,|2.2022

,oEndo -

Chirurgie"
SRL

autohton
06-180l22 02,09.202,, ззl00000-1

1260900,00 1513080,00 зl.|2.2022

I.M. Весоr
SRL

autohton 06-184l22 24,08.202, зз l00000-1
1б1554,50 1938б5,40 з1.|2,2022

LаЬrоmеd
Laborator

SRL

autohton
06-181/22 02,09.202, зз 100000-1

|23729,00 148474,80 з|.12.2022

LifeMed
Gruр SRL

autohton 06-185l22 26.08.202, зз l00000-1
|3129,60 15755,52 зl.|2.2022

MEDIST
GRUP S.R.L.

autohton 06-190l22 26.08.2022 зз l00000-1
2бб18,30 31941,90 з|.|2.2022

,,Neotec" SRL autohton 06-182l22 26.08.202, зз l00000_1 189080,00 22б89б,00 з|.12.2022

Sc ERIcoN
SRL

autohton 06-189l22 02.09.202, з]l00000_1
402720,00 483264,00 з|.12.2022

,,Tehnomedic
а" SRL

autohton 06-18зl22 24.08.202, з] l 00000- l
33010,80 396t2,96 зl.|2.2022
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,l8 Informalia privind achizi{ii publice durаЬilе (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd
doar iп cazul tп care la procedura de achizilie рuЬliсd ач fost aplicate criterii de durabilitate ;i
s-a tпcheiat сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de
durabilitate):

рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grapul de luсru dесlаrй сd tеrmепаl de a;teptare репtru tпcheierea
coпtractulai/coпtractelor iпdicate а fost respectat (ехсерtdпd cazurile рrечdzutе de art. 32 аliп. (3) al Legii
пr. 131 сliп 3 ialie 20,15 priviпd achizi\iile рuЬliсе ), рrесum;i сd tп cazal сlерuпеrii coпtestaliilor si/sau
receptionЙrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе ;i sоluliопаtе.

Рriп prezeПta dare de sеаmd, grapul de lacru репtru achizi|ii сопJirmd corectitudiпeп desfdsurdrii procedurii
de achizilie,fapt репtru сшrе poartd rdsрапdеrе сопfоrm prevederilor legale iп vigoare.

Сопdчсйtоrчl grupului de luсru: Alexandru,lil,'
fr

Аu fost aplicate criterii репtrч achizi{ii publice
durabile (achizi{ii verzi)? Nu

Yаlоаrеа de achizifie сч ТVА din contract/ contracte а
lotului/loturilor pentru саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

Codul СРV al lotului/loturilor pentru саrе аu fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile репtru саrе ач fost
aplicate criterii de durabilitate:

Zttпlcý

шВогf,л.Ё
MoýýEAGA,,

8k*,,*d

з5
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                    model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 

Nr.  3  din  05.09.2022.    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria s. Dubasarii Vechi 
Localitate s. Dubasarii Vechi, rl. Criuleni 
IDNO 1007601009510 
Adresa s. Dubasarii Vechi, rl. Criuelni 
Număr de telefon 024861476 
Număr de fax 024861359 
E-mail oficial  dv. primaria @gmail.com 
Adresa de internet dv. primaria @gmail.com 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Casian Vitalie,024861359,dv.primar@gmail.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  
□Altele: [Indicați] 

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 21061232 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Lucrari de reparatie a acoperisului  Centrului de Cultura si  
Agrement din s. Dubasarii Vechi, r. Criuleni 

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

 

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

Nr: 45200000-9  
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21060156/ 
Data publicării:18.07.2022, 9:11 

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

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse 
externe; □Alte surse:  

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 700 000 lei 
 

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) 

http://www.mtender.gov.md/
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Rezumatul modificărilor  
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare 
(după caz) 

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (23.08.2022, ora 09.00), au depus oferta 2 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. ZUGRO PRIM  S.R.L. 1018600015075 Diavor  Radu 
2. Profmontajcons SRL 1019600032176 Budurin Stanislav 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic  

ZUGRO PRIM  
S.R.L. 

    

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

Propunerea tehnică  prezentat     
Propunerea financiară  prezentat     
18,DUAE  prezentat     
Garanția pentru ofertă(după caz)      

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

1.Ofertă (indicarea informației cu privire la preţuri 
precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale 
legate de obiectul contractului). 

prezentat     

2.Cerere de participare la procedura de achiziție prezentat     
3.Declaraţie privind valabilitatea ofertei prezentat     
4.Declaraţie privind confirmarea identității 
beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în 
situația condamnării  pentru participarea la activităţi 
ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru 
corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 

prezentat     

5.Grafic de  executare a lucrărilor prezentat 
 

    

6.Declarație privind experiența similară  
prezentat 

    

7.Declarație privind lista principalelor lucrări 
executate în ultimul an de activitate 

 
prezentat 

    

8.Declarație privind dotările specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului 

prezentat     

9.Declarație privind personalul de specialitate 
propus/propuşi pentru implementarea contractului 

prezentat     

10.Lista subcontractanților și partea/părțile din 
contract care sunt îndeplinite de către aceștia 

prezentat     

11.Informație privind asocierea prezentat     
12.Declaratie privind termenul de garantie a 
lucrarilor 

     

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

prezentat     

14.Certificat de înregistrare a întreprinderii/Extras  
din Registrul de Stat al persoanelor juridice 

prezentat     

15.Certificat de atestare tehnico-profesională a 
dirigintelui de șantier 

prezentat     

16.Deviz de cheltuieli prezentat     
17.Certificat de calificare  profesionala, in domeniul 
Securitatii si Sanatatii in munca 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lot 1  

ZUGRO PRIM  S.R.L. 
 

 
670 000 lei 

 
lucrari 

           + + 

 
Profmontajcons S.R.L. 
 

 
693 948,45 

 
lucrari 

  

Lot n Operator economic 1     
Operator economic n     

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

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

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lucrari de reparatie a 

acoperisului  Centrului de 
Cultura si  Agrement din s. 
Dubasarii Vechi, r. Criuleni 

ZUGRO PRIM  
S.R.L. 

 

lucrari 670 000 670 000 804 000 

 
15. Anularea procedurii de achiziție publică: 

. Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.       

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
 
ZUGRO PRIM  S.R.L. 
 

25.08.2022  ORA 10:30 Posta electronica 

 
Profmontajcons SRL 
 

25.08.2022  ORA 10:35 Posta electronica 

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

17. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 
 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 
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(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile 
publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea 
Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 

18. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului 
Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 
contractului fără TVA inclusiv TVA 

ZUGRO PRIM  
S.R.L. 

 

Cu capital 
autohton 

 

54 05.09.2022 45200000-9  670 000    804 000 31.12.2022 

 

19. 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. 

 

Primar al s. Dubasarii Vechi:      

                

CASIAN  VITALIE_____                                                         __________________ 

                       (Nume,Prenume)                                                        (Semnatura)                                                   

  



DARE DE SEAMA

de аtriЬuirе а contгactului de achizilii publice l
de incheiere а acordului-cadru п
de апчlаrе а procedurii de аtriЬuirе п

Nr 29122 diп J2.9ý2022
1. Date сч privire la autoritatea contractanti:

Dепumirеа autoritйtii сопtrасtапtе CoNSILlUL RAloN AL ClМlýLIA
Locnlitate or cimislia
lDNo l 007б0 l 0089 l 5

дdrеsа Bd Stefan cel l\4аrе l2
Numf,r de telefon 02412?.058

Numйr de fax 024l'2зз99
E-mail oficial гiritlпtl l ci пli sl iirir}.цrlliti l cttnl

Adresa de iпtеrпеt https' //raioncimi sl ia md/

Реrsоапа de contact (пuпtе, pl,ellltпle, tеlе/ilп,

e-tпail)
ВаlаЬап Vladislav, 067734l 56,

зdiigцц.{, -
2. Date cu рriчirе la proceclul,a de аtriЬuirе:

Tipul procedurii de atribuire aplicate пСеrеrеа оf€rtеlоr de рrеluri ]Licitalie deschisi
пАltеlе: lIпdiса{iI

Рrосеdurа de achizitie repetati (сlttрёt caz) Nr:
Tipul obiectuIrri contractului de achizilie/
acordulrri-cadru

Вuпuri п Servicii п Luсriгi f

Obiectul achizi{iei Luсrйri de rераrа{iе а drumurilor publice
locale (etapa 2)

Cod СРY 45233l4а-2
Ехрuпеrеа motivrrlui/temeiului privind
alegerea рrосеdurii de atribuire (iп cazul
apticdrii al\clr proceйlri decat licilalia
de.schisa)

рrосеdurа de atribuire Ье усl iпсliс,сt clitt cclclrul

por|alului gltуеriluп?еlll(ll

l t] l!] ]!,], {,?{ý]l /i ! у, 1;, gq l,, 
1 ц р|)

Nr, ocds-b3wdp 1-MD- lф] l9i808З_qz
Link-ul, https://mtendeг.gov.md/tendersiocds-
ЬЗ wdp l -М D- l 65 7 l 03 8083 87?tab:contract-notice
Data publi cбrt1 .06.0'7,2022

Platforma de achizitii publice utilizati achizitii.md; п e-licitatie md; п урtепdег.md

Рrосеdurа а fost inclusi in рlапul de

achizilii publice а autoritй{ii сопtrасtапtе

Da nNu
Link-ul сбtrе planul de achizilii publice publicat:
http, //raioncimisl ia. md/wp-
content/up1 oadsl 2а22 l0 l /Planul -de-

achizi%C8%98ii-publice-pentru-anu1-2022, pdL
Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd ctlz) Data,-

Link-ul:-
Tehnici qi instrumente specifice de аtriЬчirе
(dupit c,ctz1

пАсоrd-саdru пSistеm dinamic de achizt{te

пLicitatie electronici ncatalog electronic

Sursa de fiпап{аrе Fф.i de stat; пВugеt C]NAM; nBuget CNAS;
пSursе ехtеrпе; пАltе surse:

Vаlоаrеа estinrati (lei, /йt ct'|'I',41 4500645,73

3. Сlаrifiсйri pгivind documenta{ia de аtriЬчirе:



Data solicitйrii clarifi сйrilоr W
Dепumirеа ореrаtоrului есопоmiс
Ехрuпеrеа succinti а solicitйrii cle
clarificare

Rugam sa prccizati collstllll liarrttrlui bitumrrros pcntnl
аmоrsаrса srrprafctei stratulrri cxistent din Ьсtоп
asfaltic. Daca calculan] поrmа гocsittd din srrprafata
3.З7 tn / 4tl00 пl.D. = 0 7 ks/rrr2

Ехрuпеrеа succinti а rйsрuпsului In caictul de sarcini а fost colllisё о greqeali. cantitaЙi
rсаlа а ltantului biturrrinos cstc l440 k.s

Data transmiterii 15 ,07 ,2022, l 5 :3 5

Rezumatul moditicдrilor
Publicate in BAPialte mijtoacetoi cte БББ m"eltrlД
caz)

IIпсliсауi .yltrsa utilizard ,yi data puhlicdriil

Termen-limiti de dерuпеrе qi rleschitlere а ofeltelor
prelungit 1сluрй caz)

Ilпсlir,а!i ntttпdrt.tl dc zile l

4. Modificйri ореrаtе in documenta{ia de atribuire:

5. РАпi la termenul-limitf, (data 27 iulie 2022, ora l7:00), au depus оfегtа 4 (раtrч) ofertan{i, dupД
сum чrmеаzё:

Repara{ii selective а imbricimintei rutiеrе ре drumul local L554.1 Mereni_Hirtop (drum рriп s.
Меrепi)

Repara{ii selective а imЬriсйmiпtеi rutiere ре drrrmul local L5б4 Mihailovca-Sta{ie Cimi;lia

Repara{ia drumului local L565 (drum de acces ýрrе s. I'opala)

еrепI
Nг. Dепчmiгеа ореrаtоrului economic IDNo Asocia{ii/

administгatorii
l SRL "Alternativa Сопstruсt" l 0 l 7605003399 Gladcov Valentin -

administrator
,,

SRL "Vicoliv Gruр" 10l4б000l8975 lurсапu Liviu -

administrator
3. SRL "APS Service Gruр" l0lббl l000800 Рrоliuс laroslav -

administrator
4. SRL,oIRlNDл PRIM" l 006600048096 Galeamov Igor *

Administrator

Nr. Dепumirеа ореrаtоrultli есопоmiс lDNo Asocia{ii/
administratorii

1 S RL "Alternativa Construct" l 0 l 7б05003j99 Gladcov Valentin -

adrTinistrator
) SRL "Vicoliv Gruр'О l0l46000l8975 'fuгсапu Liviu -

administrator
3. SRL "IRINDA PRIM" 1 006600048096 Galeamov Igor *

Administrator
4. SRL "APS Sеrчiсе GruрО' 10l66l 1000800 Рrоliuс Iaroslav -

administrator

Nr. Dепчmirеа operatorului economic lDNo Asocia{ii/
ad ministratoгii

I SRL "Alternativa Construct" l 0 l 7б05003399 Gladcov Valentin -

administrator
,,

SRL "IRlNDA PRIM" l 00бб0004809б Galeamov lgоr *

Administrator

2



SRL "APS Service Gruр" iO lббi iOбфб Рrоliuс laroslav
аdmiпistгаtог

SRL "Vicoliv Gruр" iбГТооосЛ Bpz.i luгсапu Liviu -

administrator

6. Informa{ii privind оfегtеlе depuse qi documentele de calificare qi aferente D[.IAE рrеzепtаtе de
с5trе operatorii economici:

Repara(ii selective а imЬrйсйmiпtеi rutiere ре drumul local L554.1 Mereni-Hirtop (drum рriп s.

Меrепi

Repara{ii selective а imbrf,cimintei rutiеrе ре drumul local L564 Mihailovca-Stalie Cimiglia

еrеп

Dепчmirе document
Denumi rеа ореrаtоrчlчi economic

SRL "Alternativa Сопstгuсt"
Documentele се constituie ofe а

Рrорuпоrеа tohnicй рrеzепtаt
Рrоршrеrеа fiпапсiаrа ргсzспtаt
DUAE prczgntat

Gаrапtiа pcntru оfЪгtа prczerrtat

Documente de calificare
DUAE prezentat

Devizrrl пr 3.5.7 рrсzепtаt

Garantic pcntnl оfсгtа - 2% ргеzспtаt
сеrеrе de participare рrсzспtаt
Declaratie privind valabil itatea ofeпei ргсzсtltаt

Grаfiс dc схесutагс а luсririlог рrсzопtаt

Declara{rc pгivind ехрсriсп[а similari prczentat

Dcclaralio privind dоtirilе spcc ificc. Lrti la.irr l qi cclrtpanlcrltu l

l1есOsаr pentru irrdeplinirca согсsрt;пzitоаrе а contractului

prczcntat

Declaralie privind personalul dc specialitate ;i/satr а ехреr[ilоr
propus/propr,rýi pcntru inrp l епrспtаrоа contractului

prezentat

Lista subcontгactalrlilor qi рагtеа/рirfilе din сопtrасt саrе sunt
indcplinite de саtrс accqtia

prczcntat

Irrformatie pri virrd asoclorca prczcntat

Angaianrent tеr! srrstinёtor f-tnanciar (daci cstc cazul) РrсzOпtаt

ArTgajanrorrt privind susliпогса telrnicё qi profosionalй а

ofertarturlui/grupr,rlui de ореrаtоrr economici (daci este cazrrl)

prczcntat

Declaratie tert sustinitor tehnic ( daca cste cazul) рrсzспtаt

Dесlаrаtiе tсrt sLrslirrйtor рrоfЪsiоnаl (dacб cstc cazttl) prczcntat

Aviz репtru pafticipare la licitaliile publicc de lrrсгёri din domcniul
сопstruсliilоr si irrstala[iilor

ргсzопtаt

Ceпificat de iпrеgistrаrе/Екtrаs dirr RegistruI de Stat al реrsоапеlоr
iuridice

prezentat

Сепifiсаt privirrd lipsa datoriilor fala dc brrgetul public na[ional prezcntat

Garantia pentru calitatea luсrйrllоr oxecutatc рrсzепtаt

Raportrrl financtar pentru ultimul arr
prczentat

Gаrапliа de brrnй cxcculie Prgzgntat

Declaгatia privind confirmarca identitili i benefic iагi l оr cfocti l i рrсzепtаt

Cifra de аfассгi rrtedie anuali pcntru rrltinrii 3 апi pгczcntat

Dепumirе document
Dепчmirеа ореrаtоrului economic

SRL "Alternativa Сопstruсt"
Documentele се constituie oferta

рrорuпеrеа tclrrrici prczentat

рrорuпеrса fiпапсiаrй ргеzопtаt

3.

4.

_)



DUAE
Gагаrrtв pe"tr,-ferЁ

-- 
- P,rrc"tat

рrеzепtаt

Dосumепtе de calificare

DUAE рrсzспtаt

Devizulnr 3,5,7
prezontat

G tip nerrtnt ofertb - )о/о рrеzепtаt
prczentat

Ссrсrе dc раПiсiраго
Declaratic privind valabr l itatca оfсДg]

prczentat

С.оffп r,lo tяrо я lllсrйrilоr prczctrtat
prczcntat

Declaratie prtvind oxperierrla siщl]еЦ
@rile specifice. rrtilajul Ei echipanrentul

l1есOsаr pentnr irrdcpliniroa соrсsрLlllzitоа]gз rgпtllgщ]ц*
рrсzспtаt

МБФе р"йО Msonalul de specialitate Ei/sarr а expe(ilor

рrорus/рrорugi pentnr imрlепrепqщ9ql9ццgсlц!ц1_

prczontat

Lыa sub.ontractan[ilor si раrtеа/рЙrlilс din contract саr0 Sltllt

i,."lo-1initp rln пйtrl, япrrqtiя

prczcntat

lllчvprrrrrl! EvvY},tt

lпfогmаliс prtr tnd asocicrca
prczontat

;t fi iпr (daca cstc cazul) prczcntat
prezentat

Дngtjanrerrt prrvind sus[lnerea tehnicё 5i рrоfёstопаli а

oйaritului/srrrpulцi dc operatori ocollomici (daca е

гl-л l ll]я tоlr ( daci este cazul) prczentat

рrсzопtаt
prczcntat

дчи pel.,tr,' participare 1а licitaliilo publice do luсriп dtn donrcntul
i;l 'lяtii1

prczentat
ebrtificat do irrregistrare/Extras dirr Rcgtstrul de stat al реrsоапсtоr

iuridice :: : : prezcntat
certrficat privind lipsa datoriilor fata dc bugetttt pubttc nattonat

r:л *л-tl л 6лn+fl l .о litлtол ll lсrй ri lог сч ectttate
prczctrtat

b*,-t {!_л^лiл. rlёntfri ,,ltimlll яп
pгczcntat
prezcntat

l __1:л __-:-,:.лl лл;а;;* 
'.ntit;tit 

borreficiarilor cfcctivi prczcrrtat
Lreclatallit ]Jl lvlllu U\Jlll ll lllФl чФ rчv!rLrlчlrr--ffiй""tap..t*"tti ргсzспtаt

Repara{ia drumului local L565 (drum de acces ýрrе ý, Topala)

Ьл, -i."a operatorului economic

Dепчmirе document SRL "Alt"rnativa Constructo'

Dосumепtеlе се constituie oferta

еrеа tehnrci
пеrеа financiari

Documente de саlifiсаге

Dcvizul rrr 3.5.7
ie pcntru oferta - 2%

Declaratio vind valabilitatea оtъпсi

Grаfiс de схссutагс а luсriгilог
Declaratic virrd experierrla sinri lаri

- trtilaiul Ei ochipanrentul

п.."rurъ"пtru indeplirrirea corespunzatoare а со
ato qi/satr а охрсг!ilоr

i tlспtгu implerlontarea q91]ЦgЦц!Ц

г\,-л l. tl.rl crrctitlitnr rrrof(lcio1-1al (daCa CStC CaZUl)

DUAE
oferta

Сеrеrе de



Lista subcontractanfilor qi рагtеа/рirlilе din contract саrе sunt
irrdeplinite de сйtrо acestia

рrсzспtаt

Inf,ormatie privind asocierea prezet,ttat

Angaiament tert sustinitor fiпапсiаг (dасй cste cazul) рrсzспtаt

Angaianrent pгivind sus(increa tсhпlсй qi ргоfеsiопаlё а

ofertantrrlul/grupului de ореrаtоri economici (daca este cazul)

prczcntat

Declaratio ter[ srrslinitor tclrnic ( daci este cazul) prczcntat

Declaratie tсгl sllslinator рrоtЪsiопаl (daca еstc cazlll) ргсzспtаt

Aviz репtru participare la licitaliilc purblice de luсrёri din donrerrlul
corrstructiiloг si irrstalatiilor

prezentat

Certificat de inregistrare/Extras din Regrstrul de Stat al реrsоапеlоr
iuridice

pгczcntat

Согtifiоаt pril,ind 1rpsa dаtоriilоr fala dc bugetu1 public national рrсzспtаt

Gагапtiа DепtгLl calitatca luсrйrilоr cxccutatc prezentat

Rарогtul fiпаtrсiаг pclltгLl ultinlLrl aIr pгczctrtat

Garantia de brrrri cxocutic ргоzспtаt

Dcclaratia рriч nd сопfi rmагса iderrtititii bcriefic iаrilоr efecti vi prezcntat

cifra do аfасег rrredie anualй рспtru ultirtii 3 arri рrсzспtаt

1. Informa{ia privind согеsрuпdеrеа ofertelor cu сеriп{еlе solicitate:

Dепumirеа
lоtчlui

Dепumirеа
ореrаtоrului

economic

Рrе{ul
ofertei
(йri

TvA)*

cantitate
gi unitate

de
mаSurа

Соrеsрuпdеrеа
сu сеriпtеlе de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
сu Specifica(iile

tehnice

Repara{ii
selective а

imbrrlcimintei
rutiеrе рс

drчmul loca|
L55{.l Мсrепi-
Hirtop (tlrчm
Drin s. Меrепi)

SRL "AIternativa
Construct"

1 045000,00 Luсrаrе + +

SRL "Vicoliv GlT;l" l055456,б1 Luсrаrе
SRL 'APS Sen,icc
Grчl)"

l l25035,65 Luсrаrе

SRL "lRlNDA
PRIM,

l l30l05,98 Luсгаге

Repara{ii
selective а

irnbricirmintei
rutiеrе ре

drчmul locrtl
L56{ Mihailovca-

Stalie Cimiqlia

SRL "Alternativa
Construct"

1530000,00 Luсгаrе 1
l +

SRL "Viсоliv Gгu1)'О 155б070,5б Luсгаrе
SRL "IRINDA
PRIM,

1588000,00 Luсrаге

SRL 'APS Scn,icc
GrчD'о

l776447,lз Luсrаге

Repara{ia
drumului locirl
L5б5 (drчm de

ассеý sрrе ý.

Topala)

SRL 'одltеrпаtir,а
сопstrчсtо'

l4lзl80,14 Luсгаге + +

SRL ,IRINDA
PRlM,

1413270,95 Luсrаrе

SRL "A,PS Serтice
Gnrp"

145l054,64 Luсгаге

SRL "Vicoliv Gru;l" l579023,34 Luсrаrе

8. Репtru elucidarea чпог neclaritili sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofeгtei cu

сеriп{еlе stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea рrе(ului апоrmаl de scйzut) s-

а solicitat:

Data
solicitйrii

Operatortll есопоmiс Iпfоrmа(iа solicitatй Rezmatul rispunsului
operatorului есопоmiс

0l 08 2022 SRL "Аltеrпаtiча
Сопstгuсt"

Docu nrentele de callficare
сопfоrm anunlulrri de

participare ýi lustifi саrеа
ofeпei апоптаl dc scёzrrte.

Docunrentele de calificare
сопГогtll anLlt]ltllu i dc раrtiсrраrс
siiustificarca ofertсi апогmаl dc

Scazlltc. semlrate electronic,



9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Dепumirеа ореrаtоrчlui есопоmiс Motivul respingerii/descalifi cйrii

l0. Modalitatea de ечаluаrе а оfегtеlоr:

pentru fiссаrе lot п
репtru tnai rrrultc lotttri clttnulatc п
Репtru toate loturile I
Alte limiйri privind пшпбrul de loturi саrе pot fi atribuitc acelttia;i оfеrtапt: IlпdicayiI

JustiГtcarea deciziei dc а пu аtпЬui corrtractul ре loturi

l1. Сгitеriчl de atribuire aplicat:

Рrеltrl cel rrrai sсДz-ut l
costul cel rTиi scёzut с
Cel mai Ьuп rароrt саliИtе-рге1 п
Cel mаi Ьuп raport caliИte-cost п

12. Iпfоrmа(iа privind factorii de evaluare aplica{i:

t4. in чrmа examinДri, ечаluПrii ;i comparirii ofertelor depuse iп саdrul рrосеdчrii de atribuire s-a
decis:

АtriЬuirеа contractului de achizilie publica/acordului-cadru.

Factorii de ечаluаrе valoarea din oferti Punctajul calculat
Denumirea operatorului есопrэmiс l Total

Dепumirе factorul 1 potlderea

1 3. Rеечаluаrеа оfеrtеlоr:

Motivul rеечаluйrii ofertelor
Modificйrile operate

Dепumirеа
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
misurй

Pre(ul unitar
(fПrП ТYА)

Рrе{ul total
(fПrй ТYА)

Рrе(ul total
(inclusiv
тчА)

Rерлrп!ii sttlcctil,c
rr imbrircrirnintei
rчtiеrс рс tlrumul

local L55{.l
Меrепi-Нirtор
(drum рriп s.

Mereni)

SRL
"Alternativa
Construct"

Luсriri l 045000,00 1045000,00 l 254000,00

Repara{ii selective
а imbrIcimintei
rчtiеrе ре ttrumul

locitl L56-1
Mihailovca-Stalie

Cimislia

SRL
"Alternativa
cottstruct"

Luсriri l530000,00 l530000,00 l83б000,00

Repara{iir
drumului local
L565 (drum de

ircceý ýрrе s.

Topala)

SRL
"Аltеrпаtiча
сопstrшсt'о

Luсriri l4lзl80,14 1 41 31 80,1 4 1 б959l 6,1 7

Апulаrеа procedurii de achizilie publica:

[5. [пfоrmаrеа орегаtоrilоr economici

in temeiul агt. alin. )* lit ), Аrgumепtаrе:

despre deciziile grчрчlui de lчсrч pentru achizilii:
6



Dеп umirеа ореrаtоrului
есопоmiс

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL "Alternativa Constructo' 05.08.2022 e-mai|
SRL "Vicoliv Gruр" 05.08.2022 e-mail
SRL "дРS Service Grчр" 05.08.2022 e-mail
SRL "IRINDA рRIIи' 05.08.2022 e-mail

lб. Теrmепul de а;tерtаrе pentru incheierea contractului:

Iп саzлl in саrе r,aloarea estinratil а col]lracltlltli este rtrai
шiс;j decAt pragtrnle рrеl,Дzutе la аrl, 2 alin. (3) al Lcgii
пr. lЗ l din j iulic 20 1_5 privind aclrizi(iilc pLrblicc

] б zilc irt cazul trirrtsпrilcrii cornurricitrii prirr nrijloitcc
сlссlrопiсс giisau fах п

П l l zile itt caz-u| netransnritcгii comrtnicйrii рriп
tnijloacc еlесtгопiсе ;i/sau fax п

In ca;rul iп саrе valoarea estirnati а сопtrасtului este
egalД sаu tTtai ttrare dec0t pragrrrile provйzttte la аП, 2

alin. (З) al Legii пr, l З l din 3 irrlie 20l 5 privirrd
achizi{iile publicc

П I t zile iп cazul tra,nsпliterii соtпшпtсДrii рriп miiloace
еlесtгоtliсе ;ilsau fttx п

П lб zile iп cazul rletranslTtitorii corrrunicirii рriп
rnijloacc clectгonice ;i/sau fax п

l7. Contractul de achizilie/acordul-cadru incheiat:

Dепчmirеа
operatorului
economic

iпtrерriпdеrе
а: Cu capital

Nчmйrчl
1i data
contractului/
acordului_cadru

Cod СРV
vаlоагеа contractului Теrmеп de

valabilitate al
con tractu Iui/ac
оrdч|чi-саdrчfпrй ТVА inclusiv

тчА
SRL

"Аltегпаtiча
constructo'

рrорriul 79 |2 08,2022
452зз l40-

2
3988180.14 47859 l 6,1 7 зl \2.2022

l8. lпfоrmаliа privind achizi{ii publice durabile (achizilii verzi) (ruЬriса datб se completeazй doarin
саzчliп саrе la рrосеdurа de achizilie publici au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a
incheiat сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru саrе au fost aplicate сritеrii de durabilitate):

Рriп prez,ettta сlurе cle sеаmd, grupul de luсru dec,Iurci са tеrmепul de u;teptare репtru iпсhеiеrео
conlractului/ctlпtractelrlr iпtliс,utе u.fost respeclol (ехсерtапсl c,uz,urile prevd7,ute de art,32 аIiп. (-1) al l-egii пr.

l3l diп 3 iulie 20l5 рril,iпd uchiziyiile рчЬliс:е ), рrесum;i cit iп caz"ul сlерчпеrii crlntesta{iilor;i/suu
recep|ioпdrii rароапеlоr cle moпitclri?,are, aceaste(l аu ttlst еsсаmiпаtе qi solu|ioпate.

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de lчсrч репtrч achizilii сопfirmd corectitudittea desfdýurdrii procedurii
de achiziyie, lapt репtrч core poartd rdsрuпdеrе сопJЬrm prevederilor legale tп vigoare,

Conducйtorul glupului de luсru репtru achizilii:

a-/Cbr"la- Й.L-"ь-r*_

Au fost aplicate criterii pentru achizi{ii putllice dчrаЬilе (achizitii l,егzi)?
NU

Vаlоаrеа de achizilie сч ТVА din contract/ contracte а lоtчlчiЛоturiklr репtrч
care ач fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):

Nu se aplici

Codul СРV al lоtчluiЛоtчrilоr репtrч саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate:

Nu se aplici

Criteriul de atribuire репtrч ltltuУloturile репtгч саrе ач fost aplicate criterii de
dцralrilitate:

Prelrrl cel nral scizu1 :l

(Nu,mе, l)r,eпtttlle)
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.1 din1.09.2022  
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria or. Fălești 
Localitate Or. Fălești 
IDNO 1007601002094 
Adresa Or. Fălești str. Ștefan cel Mare și Sfânt 73 
Număr de telefon 259-22640 
Număr de fax --- 
E-mail oficial  primaria@falesti.md 
Adresa de internet www.falesti.md 
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Elena Cebotariov 
Tel 067566168 
ecebotariov@falesti.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă  □Altele: 
[Indicați] 

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări  

Obiectul achiziției Amenajarea spațiului public din strada Chișinăului 
microraionul Gara Făelști 

Cod CPV 45212100-7 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

--- 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1657802593748  
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1657802593748?tab=contract-notice  
Data publicării: 15.07.2022 

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

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

 Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://falesti.md/index.php/achizitii-publice/43-plan-
achizitii/680-plan-de-achizitii-2021.html 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 21.01.2022 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_5_0.pdf  

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse 
externe; Alte surse: Buget local 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 5 317 790,00 
 
 

mailto:ecebotariov@falesti.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657802593748?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657802593748?tab=contract-notice
https://falesti.md/index.php/achizitii-publice/43-plan-achizitii/680-plan-de-achizitii-2021.html
https://falesti.md/index.php/achizitii-publice/43-plan-achizitii/680-plan-de-achizitii-2021.html
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_5_0.pdf
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)  
Data solicitării clarificărilor  20.07.2022  
Denumirea operatorului economic ---  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare va rugam sa publicati rechizitele bancare in vederea 

perfectarii garantiei prin transfer la contul autoritatii 
contractante, multumim anticipat. 

 

Expunerea succintă a răspunsului  Forma de garanție pentru ofertă - scrisoare de garanție 
bancară. Nu avem cont deschis pentru depunerea 
garanției prin transfer. 

 

Data transmiterii 21.07.2022  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
Rezumatul modificărilor  
Publicate în BAP/altemijloacelor de informare 
(după caz) 

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 01 august 2022, ora 08:00), au depus oferta 1ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL Profact Construct 1010600024992 Costis Ion 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL Profact 
Construct 

Operator 
economic  

Operator 
economic 3 

Operator economic 
n 

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

Propunerea tehnică Prezentat    
Propunereafinanciară Prezentat    
DUAE Prezentat    
Garanția pentru ofertă prezentat    

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

DUAE prezentat    

Ofertă  prezentat    
Deviz de cheltuieli /,  prezentat    
Cerere de participare  prezentat    
Declaraţie privind valabilitatea 
ofertei  

prezentat    

Confirmarea perioada de garanție a 
lucrarilor  

prezentat    

Scrisoare  de  garanție  bancară  prezentat    
Declaraţie privind confirmarea 
identității beneficiarilor efectivi  

prezentat    

Grafic de  executare a lucrărilor  prezentat    
Declarație privind experiența 
similară  

prezentat    

Declarație privind lista principalelor prezentat    
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lucrări executate  
Declarație privind dotările specifice, 
utilajul şi echipamentul  

prezentat    

Declarație privind personalul de 
specialitate  

prezentat    

Lista subcontractanților  prezentat    
Informație privind asocierea  prezentat    
Avizul Agenției pentru 
Supraveghere Tehnică  

prezentat    

Certificat de înregistrare a  prezentat    
Demonstrarea accesului la personal/ 
un organism tehnic de specialitate, 
care să garanteze asigurarea unui 
controlul al calităţi  

prezentat    

Certificat de efectuare sistematică a 
plății impozitelor 

prezentat    

Certificat de atestare tehnico-
profesională a dirigintelui de șantier  

prezentat    

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespundere
a cu cerințele 
de calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Amenajarea spațiului public 
din strada Chișinăului 
microraionul Gara Făelști 

SRL Profact 
Construct 

5180221,27 1 buc corespunde corespunde 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

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

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
--- --- 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
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Preţul cel mai scăzut   
Costul cel mai scăzut  □ 
Cel mai bun raport calitate-preţ □ 
Cel mai bun raport calitate-cost □ 

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate 
și unitate 

de măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul 
total  

(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Amenajarea spațiului public 
din strada Chișinăului 
microraionul Gara Făelști 

SRL Profact 
Construct 

1 buc 5180221,27 5180221,27 6216265,52 

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

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL Profact Construct  Nr.509/18.08.2022 e-mail 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax□ 
 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax□ 
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(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul 
I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumire
a 

operatoru
lui  

economic 

Întreprinder
ea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/acord
ului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractulu
i/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv 

TVA 

SRL 
Profact 
Construct 

Cu capital 
autohton 

153 01.09.202
2 45212100-7 5180221.27 6216265.52 31.12.2023 

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

Au fostaplicatecriteriipentru achiziții publice durabile (achiziții 
verzi)? (DA/NU) _____NU 

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

___________---_______  
(indicațisuma cu TVA) 

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

Criteriul de atribuirepentrulotul/loturilepentru care au 
fostaplicatecriterii de durabilitate: 

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

 

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 



 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 11 din 01.09.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

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

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă  
Obiectul achiziției Achiziționarea produselor alimentare pentru 

instituțiile de educație timpurie din comuna 
Bubuieci pentru lunile ianuarie - august 2022 

Cod CPV 15800000-6 
Valoarea estimată a achiziției  1098200,00 MDL 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1639255691533 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1639255691533 

Data publicării anunțului de participare 11.12.2021 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz) 

 

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

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

Nu  

Sursa de finanțare Buget de stat  

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

04.01.2022 

Denumirea operatorului economic „AVT LUX Com” SRL 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:10 

Data:11.01.2022 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:63750,00 

Inclusiv TVA:76500,00 
Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție 31.08.2022 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639255691533
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Denumirea operatorului economic „Fabrica de unt din Florești” SA 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:4 

Data:05.01.2022 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 572229,45 

Inclusiv TVA:623608,00 
Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție 31.08.2022 

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

Tipul modificărilor  Rezelierea contractului   
Temeiul juridic Art.76 și 77 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind 

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

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

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

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

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și 
amploarea serviciilor) 
În urma demersurilor înaintate de către instituțiile de educație timpurie din com.Bubuieci s-a decis 
rezilierea contractelor conform art.76 și 77 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
În urma demersurilor înaintate de către instituțiile de educație timpurie din com.Bubuieci s-a decis 
rezilierea contractelor conform art.76 și 77 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. 

VII. Rezultatele examinări 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.3 din 
01.09.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind rezilierea contractelor. 

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

Fără TVA Inclusiv TVA 
„AVT LUX Com”SRL 114 01.09.2022 -28 432,50 -34 119,00 

„Fabrica de unt din Florești” 
SA 

115 01.09.2022 -287 665,44 -310 678,67 

 

 

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

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

Nr.ocds-b3wdp1-MD-1659620705336 din 05.09.2022 . 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Președintele Raionului Rîșcani 
Localitate or.Rîșcani 
IDNO 1007601009336 
Adresa str. Independenţei 44 
Număr de telefon 0256 2 20 58 
Număr de fax 0256 2 20 58 
E-mail oficial  inforiscanimd@gmail.com 
Adresa de internet www.consiliulriscani.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Liliana Tașciuc, 025624845, crr.achizitii.md@mail.ru 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă  

□Altele: [Indicați] 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri   Servicii  Lucrări  

Obiectul achiziției Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 147 R7 Șaptebani 
- Gălășeni 

Cod CPV 45000000-7 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1659620705336 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21061125/ 
Data publicării: 05.08.2022 

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

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

 Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://www.consiliulriscani.md/index.php?pag=news&tip=tendere 

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data:  
Link-ul:  

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire (după caz) 

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

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse 
externe; Alte surse: buget local. 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 472 416,66 lei 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   
Data solicitării clarificărilor   
Denumirea operatorului economic  

http://www.mtender.gov.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21061125/
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Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 18.08.2022, ora 09:00), au depus oferta  3 (trei) ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic              IDNO Asociații/administratorii 
1. SA”Drumuri Bălți” 1003602008028 Teodorescu Nicolae 
2. SRL”Credo Industry” 1003600100216 Pașchevici Ana / Pașchevici Sergiu 
3. SRL”Corsag” 1004600029396 Său Larisa / Grigorașenco Veaceslav 

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
SA”Drumuri 

Bălți” 
SRL”Credo 
Industry” 

SRL”Corsag”    

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

Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat    
Propunerea 
financiară 

prezentat prezentat prezentat    

DUAE prezentat prezentat prezentat    
Garanția pentru 
ofertă(după caz) 

prezentat prezentat prezentat    

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

ISO 9001 prezentat prezentat prezentat    
ISO 14001 prezentat prezentat prezentat    
ISO 45001 prezentat prezentat prezentat    
Certificat de la IF prezentat prezentat prezentat    
Certificat de înregistrare 
/ Extras / Decizie 

prezentat prezentat prezentat    

Anexa 7 prezentat prezentat prezentat    
Anexa 8  prezentat prezentat prezentat    
Anexa 10 prezentat prezentat prezentat    
Anexa 12 sau anexa 13 prezentat prezentat prezentat    
Ultimul raport financiar prezentat prezentat prezentat    
Anexa 14 prezentat prezentat prezentat    
Anexa 15 prezentat prezentat prezentat    
Anexa 16 prezentat prezentat prezentat    
Anexa 17 prezentat prezentat prezentat    
Anexa 18  prezentat prezentat prezentat    
Anexa 19  prezentat prezentat prezentat    
Anexa 20  prezentat prezentat prezentat    
Anexa 21  prezentat prezentat prezentat    
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Anexa 22 prezentat prezentat prezentat    
Fabrica de beton asfaltic prezentat prezentat prezentat    
Lichiditatea generală prezentat prezentat prezentat    
Certificat de atribuire a 
contului bancar 

prezentat prezentat prezentat    

Certificat de 
conformitate 

prezentat prezentat prezentat    

Certificat diriginte de 
șantier 

prezentat prezentat prezentat    

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Îmbrăcăminte din 
beton asfaltic L 147 
R 7 Șaptebani -
Gălășeni 

SA”Drumuri 
Bălți” 

1 162 586,24 1 + + 

SRL”Credo 
Industry” 

1 251 222,38 1 + + 

SRL”Corsag” 1 251 554,25 1 + + 
* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” , se va 
consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

22.08.2022 SA”Drumuri Bălți” Justificarea prețului 
anormal de scăzut 

Au fost anexate  
Calculul costului materialelor. 
ISO 9001:2015 managementul 
calității. 
Contract Vînzare-Cumpărare a 
materiei prime 
Certificate de conformitate a 
mixturilor asfaltice 

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

SRL”Credo Industry” preț mare 
SRL”Corsag” preț mare 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
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Preţul cel mai scăzut                          
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

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

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

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

operatorului 
economic 

Cantitate 
și unitate 

de măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Îmbrăcăminte din beton 
asfaltic L 147 R 7 
Șaptebani -Gălășeni 

SA”Drumuri 
Bălți” 

1 1 162 586,24 1 162 586,24 1 395 103,49 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art., alin. din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.             

Argumentare:  _____________________________________________________________________  

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
SA”Drumuri Bălți” 23.08.2022 e-mail 
SRL”Credo Industry” 23.08.2022 e-mail 
SRL”Corsag” 23.08.2022 e-mail 

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

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

6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 
 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 
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În cazul în care valoarea estimată a contractului este 
egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 
2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizițiile publice 

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen 
de 

valabilitat
e al 

contractu
lui/acord

ului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

SA 
”DRUMURI 

BĂLȚI” 

Autohton  73   
05.09.2022 45000000-7 1162586,24 1395103,49 31.12.2022 

 

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

                            Vasile SECRIERU      ____                                  ___________________ 
                                       (Nume, Prenume)                                                                     (Semnatura) 
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                                                        DARE DE SEAMĂ 

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

Nr.ocds-b3wdp1-MD-1659622127057 din 05.09.2022 . 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Președintele Raionului Rîșcani 
Localitate or.Rîșcani 
IDNO 1007601009336 
Adresa str. Independenţei 44 
Număr de telefon 0256 2 20 58 
Număr de fax 0256 2 20 58 
E-mail oficial  inforiscanimd@gmail.com 
Adresa de internet www.consiliulriscani.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Liliana Tașciuc, 025624845, crr.achizitii.md@mail.ru 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă  

□Altele: [Indicați] 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri   Servicii  Lucrări  

Obiectul achiziției Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 121 Mihăileni - 
Nicoreni 

Cod CPV 45000000-7 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1659622127057 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21061131/ 
Data publicării: 05.08.2022 

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

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

 Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://www.consiliulriscani.md/index.php?pag=news&tip=tendere 

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data:  
Link-ul:  

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire (după caz) 

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

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse 
externe; Alte surse: buget local. 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 169 250 lei 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   
Data solicitării clarificărilor   
Denumirea operatorului economic  

http://www.mtender.gov.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21061131/
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Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 18.08.2022, ora 09:30), au depus oferta  2 (doi) ofertanți: 
Nr. Denumirea operatorului economic              IDNO Asociații/administratorii 
1. SA”Drumuri Bălți” 1003602008028 Teodorescu Nicolae 
2. SRL”Corsag” 1004600029396 Său Larisa / Grigorașenco Veaceslav 

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
SA”Drumuri 

Bălți” SRL”Corsag”     

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

Propunerea tehnică prezentat prezentat     
Propunerea 
financiară 

prezentat prezentat     

DUAE prezentat prezentat     
Garanția pentru 
ofertă(după caz) 

prezentat prezentat     

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

ISO 9001 prezentat prezentat     
ISO 14001 prezentat prezentat     
ISO 45001 prezentat prezentat     
Certificat de la IF prezentat prezentat     
Certificat de înregistrare 
/ Extras / Decizie 

prezentat prezentat     

Anexa 7 prezentat prezentat     
Anexa 8  prezentat prezentat     
Anexa 10 prezentat prezentat     
Anexa 12 sau anexa 13 prezentat prezentat     
Ultimul raport financiar prezentat prezentat     
Anexa 14 prezentat prezentat     
Anexa 15 prezentat prezentat     
Anexa 16 prezentat prezentat     
Anexa 17 prezentat prezentat     
Anexa 18  prezentat prezentat     
Anexa 19  prezentat prezentat     
Anexa 20  prezentat prezentat     
Anexa 21  prezentat prezentat     
Anexa 22 prezentat prezentat     
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Fabrica de beton asfaltic prezentat prezentat     
Lichiditatea generală prezentat prezentat     
Certificat de atribuire a 
contului bancar 

prezentat prezentat     

Certificat de 
conformitate 

prezentat prezentat     

Certificat diriginte de 
șantier 

prezentat prezentat     

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Îmbrăcăminte din 
beton asfaltic L 121 
Mihăileni - Nicoreni 

SA”Drumuri 
Bălți” 

913 756,38 1 + + 

SRL”Corsag” 993 862,52 1 + + 
* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” , se va 
consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

22.08.2022 SA”Drumuri Bălți” Justificarea prețului 
anormal de scăzut 

Au fost anexate  
Calculul costului materialelor. 
ISO 9001:2015 managementul 
calității. 
Contract Vînzare-Cumpărare a 
materiei prime 
Certificate de conformitate a 
mixturilor asfaltice 

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

SRL”Corsag” preț mare 

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

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

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

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

operatorului 
economic 

Cantitate 
și unitate 

de măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Îmbrăcăminte din beton 
asfaltic L 121 Mihăileni 
- Nicoreni 

SA”Drumuri 
Bălți” 

1 913 756,38 913 756,38 1 096 507,66 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art., alin. din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.             

Argumentare:  _____________________________________________________________________  

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
SA”Drumuri Bălți” 23.08.2022 e-mail 
SRL”Corsag” 23.08.2022 e-mail 

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

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

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

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

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

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

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen 
de 

valabilitat
e al 

contractu
lui/acord

ului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

SA 
”DRUMURI 

BĂLȚI” 

Autohton    75 
05.09.2022 45000000-7 913 756,38 1 096 507,66 31.12.2022 

 

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

                            Vasile SECRIERU      ____                                  ___________________ 
                                       (Nume, Prenume)                                                                     (Semnatura) 



1. Date cu privire la

DARE DE SEAMA

Nr._!Z din 08 septembrie2022

autoritatea contractanti:

x
tr
tr

Denumirea autorititii contractante Primaria comunei .Baimaclia r-n Cantemir
s.Baimaclia
1007601004814
s.Baimaclia r-n Cantemir

Num*r de telefon 0273-43-3-28

primaria.baimaclia@mail.ru

Persoana dC contact,,,;.(nume, prenume, telefon, e- Bogdan Natalia primaria.baimaclia@mail.ru

2. Date cu privire Ia procedura de atribuire:

Tipul,,,proced:urii de,atribuife aplicate xCererea ofertelor de prefuri rlicitalie deschisd
nAltele: flndicatil

Fiocedura de achizifie reoetati 6uod coz) Nr:
Tipul ,obiectului co_ntiactuliii de achiziliel
acordului-cadru

Bunuri x Servicii l Lucran n

Obiectul achizitiei Produse alimentare
Cod CPV 15800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
nroceduri decdt, licitatia deschisil
Procedura de atribuire (se va Wicq din cqdlul
portalulut,'gtnernamental www. mtender. qov. mdl

Nr:21061961
Link-ul: ocds-b3wdp 1 -MD- I 660892955 8 I 9

https:llachizitii.rnd/ro/publicltenderl21035868/
Data nub lic[r ii: 19 .0 8 .2022

Platforma de achizitii uriblice utilizati x achizitii.md; r e-licitatie.md; n yptender.md
Anun{ de inten{ie,publicat in BAP (dupd caz) Data:

Link-ul:
Tehnici qi instrumentO specifice de atribuire
(dund caz)

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizitie nlicitalie
electronicd rCatalos electronic

Sursa de,finantare xBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; nSurse
externe: nAlte surse: flndicatil

Valoarea estimatl (lei, frrd TVA) 187193 lei



3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:

(Se va completa tn cazul tn care aufost solicitate clarfficdri)

Data solicitirii clarifi cirilor
I)enumirea oneratorului economic
ExDunerea succinti a solicitirii de clarfficare
Dxnunerea succinti a risnunsului
Data transmiterii

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:

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

5. Pf,ni la termenul-limiti (data 29.08.2022, ora L3:00), au depus oferta trei ofertanfi:

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

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, na corespunde (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerin{elor de calificare))

Rezumatul, modifi cirilo r
Publicate in: BAPtlte mrjloacelor de,,ihformare
(dund caz)

[Indicali sursa utilizatd Si data publicdrii]

Termen-Iimittr de depunere qi dbschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

[Indicali numdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. SRL SLAVENA-LUX 1002600003240 SMIRNOV ALEXAIIDRU
2 SRL NOBIL-PREST 1010600021038 CALUGHER VADIM
3 SA FABRICA DE I'NT DIN FLORESTI 1003607011922 GROGORAS ANDREI

Denumire document
Denumirea ooeratorului economic

SRL
SLAVENA.

LUX

SRL
NOBIL.
PREST

SA FABRICA
DE t]NT DIN
FLORESTI

Documentele ce constituie oferta
6e va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

ProDunerea tehnicl prezentat prezental prezental prezentat
Propunerea financiafd grezentat prezental orezentat prezentat
DUAE orezentat ptezental Drezefiat rrezenlal
Garanfia pentru oferti
(diod,caz)

prezentat prezefiat prezentat prezentat

Se vo consmna prin: Drezentat, neprezentat, nu corespunde
Document 1

Document n



7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

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

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

9. Ofertanfii respinqi/descalifica{i:

Denumirea lotului I)enumirea: operatorului
economic

,Pretul,
ofertei

(fere,TVnl*
Cantitate qi
unitate dC,
misuri

Corespunde
rea cu

cerinfele de
calificare

Corespun
dereacu,

specificalii
le tehnice

Lotul nr.l SRL NOBIL-PREST 16168.67' I + +
Lotul nr.5 SRL NOBIL.PREST 48233.05 I + +
Lotul nr.6 SRL NOBIL-PREST 16829.07 I + +
Lotul nr.2 SA FABRICA DE T]NT

DIN FLORESTI
55938.50 1 + +

Lotul nr.3 SRL SLAVENA-LUX 7162.46 I + +

Lotul nr.4 SRL SLAVENA.LUX
3613.67

I + +

Lotul nr.7 SRL SLAVENA-LUX 44423.11 I + +

Data:,,
solicitirii

Operatoru[:economic Infof maf ia,,solicilati Re2matul rdspuhsului operatorului
economic

Denumirea oDeratorului economic Motivul respineerii/descalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cdmulate x
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind num6rul de loturi care pot fi atribuite aceluia;i ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scdzut x
Costul cel mai scizut tr
Cel mai bun raport calitate-pre! n
Cel mai bun raport calitate-cost n



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

12.Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite tn bazA criteriilor: cel mai bun raport calitate-
pret sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile oDerate

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

Atribuirea contractului de achizilie public6:

Anularea procedurii de achizifie public6:

in temeiul art.

Argumentare:

7l alin. _ lit _.

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

Denumire factorul I Ponderea
Denumire factorul n londerea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea lotului Denumirea
operatorulut economrc

Cnntitate gi
unitate de
masura

Prelul
unitar

(fIrI TV,A)

Pfe$l total
(min Tva)

Preful:total
(inclusiv
TVA)]

Produse lactate SA FABRICA DE I]NT
DIN FLORESTI

1 55938.50 55938.50 61185.0

Produse carne SRL NOBIL-PREST I r6t68.67 16168.67 19402.0

Produse peste SRL SLAVEI\E-LIX I 7162.46 7162.46 8595.0

Diverse produse
alimentare,

SRL SLAVENE-LUX I 44423.11 44423.11 52115.50

Paste fainoase SRL SLAVENE-LUX 1 3613.67 3613.67 4336.0

Produse agricole
lesume.fructe

SRL,NOBIL.PREST I 48233.05 48233.05 54114.0

Crupe SRL NOBIL-PRESI I 16829.07 t6829.07 t9799.0

15.Informarea operatorilor economici despre deciziite grupului de lucru pentru achizifii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii I moaalitatea de transmitere
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SA FABRICA DE T]NT DIN
F'LORESTI

01.09.2022 e-mail

SRL SLAVENE.LUX 01.09.2022 e-msil
SRL NOBILPREST 01.09.2022 e-mail

\
(Informarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. l3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3l din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitate
cu prevederile TITLULUI U Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

1 7. Contractul de achwi[iel acordul-cadru incheiat:

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru incheierea
contractului/contractelor indicote a fost respectat (excepfind cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice ), precunt Ei cd tn cazul depunerii contesta(iilor Ei/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, acedstea aufost examinate qi solu(ionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conjirmd corectitudinea desfdgurdrii procedarii
de achizilie,fapt pentra care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

In cazul in care valoarea estimati a contractului este
mai micd decdt pragurile previzute la art. 2 alin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
oublice

x 6 zile in cazul transmiterii comunicirii prin
miiloace electronice si/sau fax n
! 1 1 zile in caztilnetransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este
egall sau mai mare decdt pragurile prev[zute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

n 11 zile incazultransmiterii comuniclrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
! 16 zile in cazul netransmiterii comunicirii prin
miiloace electronice si/sau fax n

Denumirea
oporatorului
.::OGOIlOIlllC:

Numdrul
qi:data

contfadtului
Cod'CP-V

.',.,, ,.1 l

Valoarercontiactului Termon de
valabiliiate

AI
contractului,

,ti.,. .iniiusiV,,,,::i
,i,ii ,f\f4:'. '.''.i

SRL
SLAVENA-LUX

N134 08.09.2022 1s800000-6 55199.24 6s046.s0 31.12.2022

SRLNOBIL-
PREST

Nr.35 08.09.2022 15800000-6 81230.79 9331s.0 31.12.2022

SA F'ABRICA
DE UNT DIN
F'LORESTI

Nr.36
08.09.2022 15800000-6 55938.50 61185.0 31.12.2022



Conducitoml grupului de lucru pentru achizi{ii:f ' %'-
(Nume, Prenume)
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model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice *
deincheiere aacordului-cadru n
de anulare a procedurii de atribuire n

Nr. t din 08.09.22

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

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

Denumirea autorititii contractante IPLT "Dimitrie Cantemir"

Localitate Mun. Chisinau

IDNO 1016620007593

Adresa Mun. Chi sin au. bd,D acia 28 I 3

Numir de telefon 022 77 25 14

Numir de fax
E-mail oficial Dcantemir.chisinau(@ gmai. com

Adresa de internet
persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-

mail)
079541336 N.Braga

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate -C"re"* ofeitelor de prefuri ll-icita{ie deschisi
nAltele: ilndicalil

Procedura de achizi{ie repetati (dupd tg4) Nr:
Ttp"t obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri r Servicii n Lucrlri *

Obiectul achizitiei Lucrari de reparatie curenta a fasadei qi scalglg leintrare
Cod CPV 4s400000-1

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
nroceduri decdt licitatia de schis it)
P.o".d"ta de atribuire (se va indica din cadrul
p o rtal ul u i guv ern ame n t al vnvw' nil end e r' gov' nd)

Nr:21061774
Link-ul: ocds-b3wdp 1 -MD- 1 6607 23819219
Data public Lrii: l7 .08.22

Platforma de achizi(ii publice utilizatl * achizitii.md; I e-licitatie.md; I yptender.md

Procedura a fost inclus[ in planul de achizilii
publice a autoriti{ii contractante

* Da nNu
tink-ul c[tre planul de achizilii publice publicat:

Anunt de inten{ie pubticat in BAP (dupd caz) Data:
Link-ul:

Tehnici pi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

oAco.d-cadru lSistem dinamic de achizilie nlicitalie
electronicl nCatalog electronic

Sursa de finan(are tBuget de stat; rBuget CNAM; rBuget CNAS; nSurse
externe; lAlte surse: [IndicaliJ

Valoarea estimati (ei, fdrd TVA) 96000,00



3" Clnrific*ri privind documentn{in de *tribuire:

{5e v* r:omp{eta in cuzul fn tare uwJtsst solieitate clarifieilri}

4. Modilidri opernte in d**umsntn{i* de stribuire:

{$s r,* cctmplera tn cazul tn cave *uf*st aperate m*dificdri}

6" Infurm*fii privind nfertele depuse;i docume*tels rle calificar* pi nferente IIUAS pr*z*nt*te de
*fitro nperatarii cr:onomiti:

Data soliciti rii clarifi c[ rilor
I)enumiren operatorului cconomic
Expunerca succintfi a solicitfirii de clarificare
Exounerea succintfi a ristrunsului
Data transmiterii

Rezumntul modific[rilor
Pubticate in BAP/alte mijloacelor de
informarc (clupd caz)

$ndi*tSi $Hrtr# uttlizatd qi dam pwblic&riiJ

Termen-limit5 de depunere qi deschitlere a
ofsfielor prelungit (dupd caz)

$ndi*agi xum&rwf d* xil*]

S, P*n$ ta termenul-limitfi {datn 01.09.?0;2, orn I0:0i}, au depus oferta -1* o&rtnrtli:
jSr. Denumirea operatorului econouric II}NO Asociafiil

adminisfratorii
t" "Senersl onc" SRL 10166000??CI37 Csbntareneo Ana

Denumire document
Denumirea operatorului economic

"Censr6l sne"
sRt

()perstor
econorn'ic 2

Operator
*conomic 3

Op*rator
econamic n

Documcntele cr constituic oferta
(Se va consmna prin; prezenlat, neprezen{al, nu corespunde)

Propunerea tehnicl I}rexgntat
Piopunerea financiar6 0reEenta{
DUAE prezsntat
Gararilia peutru ofartfl
(dupd caz)

5e
rl)oeumente dc calificare

v a : { $ r}s rnilts. pr i n : $r e e t ntaf , ftc p rg z sfit #1, nu c *r e s pan(le

Devirul de cheltuieli $rszgntat
Grafic de sxe{:utaro a
lucr. Anexa nr"10

prezentat

Deolarafia privirtd
valabilimten ofertei

prsfientet

Declaralie privind
experienla similar,
Anexa nr.12,13

prsEental

Declaralie privind
dotlrile specific,
utilajul gi
echipomentul necesar
n1u indepienirea

preuentat

?



corespunzEtoare a
oonilactului Ancxa
nrl 4

Ienumires
'lutului

Ilsnumireir
operatorului

ceonomic

Pre{ul
ofertei

(frra TVA)*

Cantitate
qi unitate

tlc misur[

Corespundeiea
cu cerinfele de

ealiftsnre
L*t I "fieneral eine" $&"L 94884,76 + + -f"

Lot n Onerator economic I
operal0r eccnomic n

$nJbrw*liu privind denumirea d$eumentclor pres€fit*te ss va indica in wnfarmitate cu *erin;ele din
doeumentuyi* de &tribwire;f s* va &)nsemn$ prin: preze*tut, nspre&entilt, Ntt c*respunde (tn e*zul
cfind dacumentul *fost prerentat,,dar nu aarespuwlecerin{el*r de c*lificare))

1, Infcrma{i* privind e*rerpunderca ofertelor cu rerinfele rnlicitste:

* fn wrxl wtilix&rii licitn{iei *lectraniee se va indka prelul afert*ifinate
$nfi;rm*{ix privind "C*respwnderedr (u *erinfele de r;alificure" Si "Corespwnderea cu speciJiwlifle
telxnicg", $g v$ tons'emw& ptin: ,, + " fr"r. cuanl corespantlurii qi prin ,,-" tn e*zul nccareryuxderii)

8, Pcntru elucitlsrea unor neclaritfi{i sau confirmarea unor d:}te privind *arerpunde rea sfertei cu
cerin{ele stnbilite tn **cum*ni*}ia de *tribuir* (inclusiv justiliccrea pre{ului anormal de scflxut] *.-
a solicitnt:

Dntn
sollcrt$rll

Operatorul eronomic lnforma{ia solicifatd

9. Ofertanfii respinEi/dere*lific*1ir

Denumirea opcratorului econornic Motiv ul respingcrii/descaliliclrii

10. Modulitatc* tl* evnlnare:l sfertelorl
Penffir fiecare lat *
Fentru m&i rnulte loturi cumulat* n
Fentru toate loturile n
Alte limitfiri privind num6rul de l*turi eare pot Ii atribuite *celuiaqi ofertant: $ndica;iJ

Justificarea deciziei de a nu {*ribui eontrastul pe Inturi:

I l. Criteriut dc atribuire aplicat:

Prelul cel mai sc$sut *
Costul r:el mai scilzut n
Cel mai br.rn raport cnlitate-pre1 n
Cel mai bun rapnrt cslitate-ci]$t n

(in e*zul f$ c&re fn eadrwl pr*cedurtt de strtbttira sant eptic&te ynai rnulte criterii de atribuire, se v&r
tndiea toa.{* t:vileriile de utri}luire xplic*te 6i dtnumire* loturil*r aferente} ,

12. Inf*rmnfin prtvind fastorii de evalnarc *plicnfil



Factorii de evaluare Valoarca din ofertl
Sglqrea operatorului economic I Tatsl

Denurnire factnrul I Ponderes
tr)enumire fucbprul:r Ponderea

pgngmireil eipernf orului economis n Tct*l
Denumire fastorul I Ponderea
ns*$mire fuctonrl n Ponderea

S5's vs *awpleta pentrw l*turile *&re aulb.rr utribaite fn baas criteriilor: cel ngi hun raport calitate-
pr€l ssu csl n**i bun r*p*rt ealitate*eost)

13. R.rsvsluxr*a rfertelor:

fse v* rcrnpletrz in cam$ tn core a/brrele aaJbst reevaluate r*pst$t)

Motivul reevaluirii ofertelo r
IVlotlific[rile operate

f4. in urma ex*rnin6ri, ev*lufirii ryi eompnririi ofertelor depuse in c*drul proeedurii de atrihuire s-*decis: '--'-r--

Atribuir*a eouha*t*lui de *chizilie pnhlich/acordu I ui-caclru :

Anularns procednrii de achieiEie publicd:

In temeiui art. ?1 alin. fit

Argum*ntare:

llenumirse
lotulni

S*n:rmiiea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
miiur*

: Pf*gnl unifer
{f{ifirvA}

Prepl f*tftI
{ffirfr TYA}

15' Infurilsrxx tlp6ratorilor econrmici detprc deciziile grupului de lucru pentru achizifiil
Dcnumirea opeiatorului

economic
"General oneo'SRL s5,*9.22 e*matl,

$nformar** *per*{or.itCIs" ecrtntsmi*i irnplicl4i tn procetlura t}e atribuire despre deeiztils grwpalui d*
lucrw pentnt ne&rzifld,re realixenz& {n **dormilille cu preved*rif,e art. 3J ai Legg nr. t:i ain J iulis
J#/ 5 priv#d **&irf/ide p uh I i c e )

lS. Terui*xxl thl agt*ptarc pentru inchcierea contr.*ctului:
In eaxul in *nrc valosrea estimatd a contractului
e*te mai ruicfr d*c$r pragurile prev&rwte ia art. 2
alin. {3} a} Lngii nr. 131 din 3 iulie 20i5 privind
achiziliile publice

* 6 zile ?n caeul transmiterji ccrnunicsrii prin
miiloace electronice Eilsau fax n
illtzite tncaxulnetrffi

_-plin mijloace electronice gi/sau fax n
in caxutr kt *ere:vstrsars* **tiffiat$ a csntrsctului
este egald sau mai marie ciecfit pragurile
prev[zute la art. 2 alin, (3) al Legii nr. 131 din 3
iulje 2015 privind achiziliile publicc

il 11 zil* tn caz-ul transmiterii tomunic*rii pr.in
mijloace electronice pi/sau fax nil 16 eile in csxul netransnriterii comnnic6rii
p. n mijloace electronice pi/sau fax n



{Sele$$ti t*rmcnul de agteptare respe$nt. Cslculsre* termsnel$r prevdzute de Legea nr. }31 din 3
iwlie 2015 privind aclttzi;iile publiee, inelusiv a terwenslor dv asteptare, se eJbctueazd tn conformitate
m prevtilerite TITLULW W tapitaknl tr {tnlcularea T"ermenului) al Codwlai Civil aI Republieii
MuldoynJ.

. 
1?. Contractul de nchizitic/scordal-*stlru ln*hsi*t:

t8" Infurmafia privinrl achirifii publire durnbil* {**hizi{ii verzi} (rabricx dat& se $$ilnpletuaz& daw in
cszt$ iyt uve l* procsdura de achizi{ie publir& aufast aplic*te crit*rii de durabilitste qi s-a incheiat
ffintra{:thantrtrct€ pentru lat/loturi penlra cevs aufost aplicate critcrii e{e durubilitate}:

{frAfNU)

(indfeafi suma cu TYA)

Codul CPV al lotuluVloturilor pentru cnre au fost aplicate criterii
de durabilitate:

u c*re au fost Pretxd cel nnai scds* n
Coxtut cel mqi s{:&z.at a

{el rnai bun rcport *alitate-prel n

Cel wsi buw raport e*lit*t*-e0$f B

Frin prcaextst rtare de s*xm&, grup*I de twera rlerlnr& tfr termenul t{e *EtepNare pe&tril tnt:ltsieren
et nlnllet&tilift*ntrfielslor indieat{. * fost rexpectat {rx,etptf.nd eaewrile prevdr,r{ts cle url. 32 atfu, {3) xl Legli
nr. I3l tlin 3 iulie 2CI15 privintl achiziliile publice )r precum;i cfr itr cazul depunerii contesto\iilor;i/sua
reup$iondrii r(Wo{*flvl[$r tle nu}niXoriwrs, &c*$i{efl *ufust rxantinfrt$ $i t;olu{i$nilte,

?rin prezentu dare de se*nx\, grupul clt l.wrv perrlril a&izi{ii usnlirmii core{tiladinea desfnsurlirii procedarii
tle uchiz$ie,f*pt ptrxtrn xtre p**rtd rdspunttere conforw prevwlerilCIr ltg*Ie fir vry*nre.

Csndu*fltsrul grupu]ui de lucru ps$tru

&trn{g*iplfamnre



DARE DE SЕАМД

de апчlаrе а procedurii de atribuire

1. Date сu privire la autoritatea contractantй:

Dепumirеа autorititii сопtrасtапtе IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Mosneaga''
Localitate mun. ChiEinбu
IDNo 1 00зб001 5078з
Adresa mun. Chi;inёu, str. Testemi{anu, 29
Nчmйr de telefon 022 40з 697
Numйr de fax 022 40з 697
E-mail oficial а clrizitiiрцtr!j99gq1G0 gшшL с оnr

Adresa de internet wtvцr.Sc.t,.md

Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
е-mаil)

Aliona GrigoraE, telr.022 40З 69]

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atritluire aplicate сеrеrеа ofertelor de Рrеt
Ргосеdurа de achizitie rереtаtй (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Вuпuri

Obiectul achizi{iei Aparate de аеr condilionat 9i accesorii репtru
tnontarea lor, pentru апul 2022

Cod СРV 42512000-8
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia deschisd)
Procedura de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
portalului guvеrпаmепtаl wи,уч. пttепсlеr.. gсlч. пul)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1 бб0121 988б78
Link-ul:
https ://achi zitli.mdl ro l public/tende r l 2| 061 З 69 l

Platforma de achizi{ii publice utilizati achizitii.md

Рrосеdчrа а fost iпсlчsй in рlапul de achйi{ii
publice а autoritйtii contractante

Data publicбrii: 1 0.08.2022
Link-ul сйtrе planul de achizilii publice publicat:
http : //scr. md/uplo adled itor l ACHIZITII/P l ап de ас
hizitii Definitiv 2022.pdf

Anun{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd caz) Data: Nr. 59 din 29.07,2022
Link-ul:-
https ://tender. gov.md/rolsystem/fi \es h ар l 2О | 4 lЪ ар
пr 59 2.pdf

Tehnici;i instrumente specifice de atribuire
(duрd caz)

Licitalie electronicй

Sursa de finan{are CNAM
Vаlоаrеа estimatй Qei, fdrd ТVД) 222.806,46



3. Clarificйri privind documentatia de atribuire:

Data solicitйrii clarificйrilor 10 аug2022,12:37
Denumirea operatorului economic
Ехрuпеrеа succinti а solicitirii de clarificare Buna zilua, пu era mai bine sa 1е impartiti per loturi

aparte? еrа о sansa mai buna са чоr participa mai
multe companii.

Ехрuпеrеа succinti а rйspunsului Вuпё ziua, s-a decis а рчпе Ei condilionerele ;i
accesoriile iпtr-uп singur lot pentru а evita situaliile
anilor precedenli cind а fost imposibil de instalat
condilionerele deoarece nu au fost livrate
concomitent toate componentele.

Data transmiterii (l0 аug2022,1З:|2)

Data solicit5rii сIаrifiсйrilоr 10 аug 2022, |2:50
Dепumirеа operatorului economic
Ехрuпеrеа suссiпtй а solicitйrii de clarificare valabilitatea oferete.

In situatia de astazi cu toate categoriile de produse,
cutn poate fi valabila oferta 90 ztle? de unde aveti
asa infonnatii?

Ехрuпеrеа succintй а rйspunsului perioada de valabilitate а ofertelor trebuie й
cuprindй qi perioada de solufionare а unei eventuale
contesta}ii рбпй la incheierea nemijlocitб а
contractelor. Respectiv, perioada de valabilitate s-a
stabilit astfel са sё cuprindй а toate etapele
procedurii.

Data transmiterii (10 aug 2022, l3:15)

Data solicitйrii clarifi сйrilоr ]9зцg 2022,1З:42
Dепчmirеа operatorului economic
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de clarificare Buna ziua, Cate este suma соrесtа totala dБ

anuntul de раrtiсiраrе? sunt indicate 2 sume
Ехрчпеrеа suссiпtй а rйspunsului о suma este indicatй сu tva alta suБГБа ТVАJп

scurt timp ча fi iпсйrсаt Anunlul corectat doar cu
suma йrй ТVА - 222.806,46lei

Data transmiterii (I0 авg2022,14:59)

Data solicitйrii clarificйrilor 10 aug 2022,76'3Т
Denumirea operatorului economic
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de clarificare вuпа ziua, ati scris mai sus са ati inclus toate

componentele necesare intr-un singur lot, dar,
conditionere aveti 20 Ьuс iar picioare pentru раrtеа
exterioara sunt 25 buc, la general sa intelegem са
toate aceste componente sunt песеsаrе pentru
instalarea conditionerelor саrе dvs. ati solicitat.
probabil са е mai simplu de scris mаrimеа traselui
necesar si instalare pentru toate aceste conditionere.

Ехрuпеrеа succintй а rйspunsului вuпй ziua, solicit5m respectuos са oferta sa fi"
рrеzепtаtй сопfоrm necesarului indicat in caietul de
sarcini qi iп fоrmа solicitatй.

Data transmiterii (11 аug 2022,08:З7)

2



4. Modificйri ореrаtе in documentafia de аtriЬuirе: -

5. Рflпё la termenul-Iimitй (data 2.08.2022 ora 1,5:09)о au depus oferta 2 ofertanti:

б. Informafii privind ofertele depuse ;i documentele de calificare ;i aferente DUдЕ prezentate
de сйtrе ореrаtоrii economici:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. ,,ELPO,, SRL 1004600009903 Moraru Mircea
1 ,Ехý}ýýе,ý, а}с, ýЕ{ý- 1005б000б1 139 Blajina Irina

Denumire document
Doeumentele се constituie oferta

(Se уа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)
Dепчmirеа ореrаtоrulчi есопоmiс

,ELPO,, SRL ,,EхPERT PC, SRL
DUAE prezeпtat prezeпtat
GaranJia репtru оfеrtё * iп чаlоаrе de |О/о

din suma оfегtеi йга ТvА
prezeпtat prezeпtat

oferta tеhпiсй prezeпtat пu соrеsрuпdе
oferta financiarй prezeпtat prezeпtat
Сеrеrе de participare prezeпtat prezeпtctt
Declaralia privind valabilitatea ofertelor пu соrеsрuпdе prezeпtat

Documente de calificare
Se уа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе

Acte се atestЁ calitatea produselor prezentat перrеzепtаt
Теrmеп de garanlie prezeпtat prezeпtat
Declara{ie рriп саrе se va сопfirmа сб
pгoduc5torul/distribuitoru l de
echipamente electrice si еlесtrопiсе
(ЕЕЕ)

prezeпtat prezentat

7. Informa{ia privind соrеsрuпdеrеа ofertelor сu cerintele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

есопоmiс

Pre{ul ofertei
(йrй ТVА)* Cantitate qi

unitate de
misurf,

Corespunde
rea сч

cerin{ele de
calificare

Corespunde
rea сu

specifica{iile
tehnice

Lot пr.1: Aparat
de аеr
condi{ionat (de
perete) ;i
accesorii репtru
mопtаrеа lоr

''EхPERT рс,,
SRL I73 9з9,40 1 Lot ,<

"р]g,,FФ" ýваЁ,, 2|9 249,|3 1 Lot +

аJ



* iп cazul utilizdrii licitaliei electroпice se ча iпdiса рrеlul oferteiJiпale
(Iпfоrmаliа priviпd "Corespuпderea сu сеriп!еlе de calfficare" si "Соrеsрuпdеrеа сч specificaliile
tеhпiсе" , Se va сопSеrппа рriп: ,,* " iп cazul corespuпderii ;i рriп ,,-'' iп cazl,tl песоrеiрuп-dеrrr)

8. Репtru elucidarea uпоr neclaritnfi sau сопfirmаrеа чпоr date privind corespunderea ofertei
сu cerintele stabilite in documenta{ia de аtriьчirе (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаI de
scйzut) s-a solicitat:

9. Ofertan{ii respin;i/descalifica{i:

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

pentru fiесаrе lot М
pentru mai multe loturi cumulate
pentru toate loturile

Data
solicitirii

Ореrаtоrul economic Informa{ia solicitatй Rezmatul rispunsului
operatorului economic

24.08.2022 ,rElpo" SRL prezentarea actelor de
califi саrе suplimentare.

Operatorul economic а prezentat
actele solicitate la tеrmеп.

Denumirea operatorului
economic

Motivul respin geriildescalifi cirii

,rElpo" SRL In temeiul art.69 alin. (6), lit Ь) din Legea 1з112015 s,e descalifloa
oferta:
Pozi{ia пr. 1.1 Oferta пu corespunde deoarece а fost solicitat
,,temperaturi de lucru rйcirelincёlzire 15-50ll5-24, dar s-a prezentat
сопfоrm bro;urii expediate urmаrе а clarificйrii temperatura de
lucru rйcire liпсdlzirе 15-53/ 20-30 pentru modelul dat.
Pozifia 1.14 Modelul articolului рrорus nu corespunde
dimensiunilor solicitate.,,EхPERT рс,, SRL Intemeiul аrt.69 alin. (б), lit. ь) dinLegea 1З1l2015 se dеsсаliГrcй
ofefta:
Lotul 1. оfеrlа nu corespunde, deoarece in specifica{ia tehnicй nu а
fost indicat modelul arlicolului ;i 1аrа producltoare а accesoriilor
(poziliile 1.5 -1 .27), сееа се fасе imposibilй individualizarea mйrfii
la livrare, fapt се contravine prevederilor Ordinului мF пr.
1|5/2021 pct. 49 ,, Тrлаtе dосuплепtеlе mеп|iопаtе la pct. 18 se
соmрlеtеаzd fdrd пiсi о modificare sau abatere de la forпulare,spa|iile goale .fiiпd completate сu iпforma|ia solicitatd,
completarea defectuoasd а formularelor atrage respiпgerea
ofertei."
Lotul 1- 1а poziliile (1.1, 1.2) aparate сu аеr condilionat s-a indicat
рrоduсйtоr ,,slovenia" iпsй, in declaralia de conformitate este
indicat china.
Lotul 1, Pozitia 1.2l - pentru
solicitat са ;i раrаmеtru sй fie
lipseýte parametrul dat.

pozilia ,,sticla оrgапiсi'' а fost
mat, dar in specificalia tehnicй

4



11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scёzut #'

12.Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i: -

13. Reevaluarea ofertelor: -

14. in urmа examinйri, evaluйrii ;i comparirii ofertelor depuse iп саdrul procedurii de
аtriЬuirе s-a decis: Апulаrеа procedurii de achizilie publicё in iemeiul art. 7| atin. 1t1 lit. с) din
Legea |Зll20l5 privind achiziliile publice.

Аrgumепtаrе:

iп temeiul art.7\ alin.(l) lit.c) а1 Legii nr.13t din 03.07.2015 privind achiziliile publice, se
апulеаzё, atribuirea contractului deoarece niciunul dintre ofertanti пu а intrunii conditiile de
calificare пrечйzutе in documentatia de atribuire.

Totodatй, grupul de luсru decide publicarea RЕрЕтдТД а procedurii de achizitie сu
ajustarea cantitй{ilor ;i sumelor estimative.

1б. Теrmепul de щtерtаrе pentru iпсhеiеrеа contractului: -

17. Excep{ie - рrосеduri de пеgосiеri fйrй рuЬIiсаrе la саrе пu se aplicй tеrmепul de agteptare
pentru sепlпаrеа contractelor: -

15. Informarea ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de luсru репtru achizitii: -

Denumirea operatorului
есопоmiс

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

,rElpo" SRL e-mail, SIA RSAP,,EхPERT рс,, SRL e-mail, SIA RSAP

In cazul in саrе чаlоаrеа estimatй а contractului
este mai miсй decAt pragurile prevйzute \а art.2
alin. (3) al Legii пr. 13l din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

а б ztle in cazul transmiterii соmuпiсаriфriп
mijloace electronice Ei/sau fax п
п 11 zile in cazul netTansmiterii corrltrnicarii
prin mijloace elecJronice qi/sau йх п

In cazul in саrе чаlоаrеа estimatй а contractului
este egalй sau mai mаrе decAt pragurile
prevйzute la аrt. 2 а|iп. (3) al Legii пr. 13 1 din З
iulie 2015 privind achiziliile publice

П 1 1 zile in cazul transmiterii соmurri*.iф.iп
mijloace electronice Ei/sau fах п
п 16 zile in cazul netransmiterii corrlrlnicar;i
prin rnijloace electronice ;i/sau fах п

18. Сопtrасtчl de achizi{ie/acordul-cadru incheiat: - пu se aplicd

19.Informa{ia privind achizifii publice durаЬilе (achizi{ii verzi) (ruЬriса
doar in cazul in саrе la рrосеdurа de achizi{ie publicй аu fost
durabilitate ;i s-a incheiat сБпtrасt/сопtrасtе p"oi.,, iot/loturi pentru
criterii de durabilitate):

datf, se completeazй
aplicate criterii de

саrе ач fost aplicate
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20. Ач fost aplicate criterii pentru achizi{ii publice
durabile (achizifii verzi)?

Vаlоаrеа de achizilie сц ТVА din contract/ contracte а
lotului/loturilor pentru саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

Codul СРY al lotului/loturilor pentru саrе ач fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotuИoturile pentru саrе au fost
aplicate criterii de durabilitate:

рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de luсru declarй сd tеrmепul cle п;teptare репtrч tпcheierea
coпtractului/contractelor iпdicate а fost respectat (ехсерtrtпd cazurile prevdzute de art. 32 аliп. (3) al Legii
пr. 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achiziliile pablice ), рrесum Ei сd tп cax,ul dерuпеrii contestatiilor ;i/sаu
receptiondrii rapoartelor de moпitorizare, acestea ач fost ехаmiпаtе ;i sоluliопаtе.

Рriп prezeпta dare de sеаmй, grupul de lacra pentru achizitrii сопJirmd corectituclinea desfdsurdrii procedurii
de achizilie, fapt репtru care poartй rйsрапdеrе сопfоrm prevederilor legale tп vigoare.

Conducйtorul grupului de lucrri: Drago; PIDLEAC L.ý.
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice     

de încheiere a acordului-cadru                            □ 

de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

Nr. 35 din 05.09.2022.  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
Localitate mun. Bălți 
IDNO 1007602000972 

Adresa str. A. Pușkin, 38 

Număr de telefon (+373) 52 414; 52 473 

Număr de fax (+373) 52 473 

E-mail oficial  plan_usb@mail.ru 

Adresa de internet http://usarb.md/achizitii-publice/ 

Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-

mail) 
Țibuleac Angela,  (+373) 52 473 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  
□Altele:  

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 

Tipul obiectului contractului de 

achiziție/acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări  

Obiectul achiziției Lucrări de reparații (Reparația acoperișului în blocul 
№6, Litera E, a Universității de Stat „Alecu Russo” din  
Bălți, mun. Bălți) 

Cod CPV 45260000-7 

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 

procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654063704683 

Link-ul: https://e-licitatie.md/achizitii/36284/lucrari-de-

reparatii-reparatia-acoperisului-in-blocul-no6-litera-e 

Data publicării: 01.06.2022 

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

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

 Da  □ Nu 

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://usarb.md/wp-content/uploads/2022/02/Planul-de-

achizitii-publice-al-USARB-pentru-anul-2022.pdf 

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

Link-ul: 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse 
externe; Alte surse: sursele universității 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 742 363,36 lei 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu au fost. 

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

Data solicitării clarificărilor   

Denumirea operatorului economic  

http://usarb.md/achizitii-publice/
http://www.mtender.gov.md/
https://e-licitatie.md/achizitii/36284/lucrari-de-reparatii-reparatia-acoperisului-in-blocul-no6-litera-e
https://e-licitatie.md/achizitii/36284/lucrari-de-reparatii-reparatia-acoperisului-in-blocul-no6-litera-e
https://usarb.md/wp-content/uploads/2022/02/Planul-de-achizitii-publice-al-USARB-pentru-anul-2022.pdf
https://usarb.md/wp-content/uploads/2022/02/Planul-de-achizitii-publice-al-USARB-pentru-anul-2022.pdf
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Expunerea succintă a solicitării de clarificare  

Expunerea succintă a răspunsului   

Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu au fost. 

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

Rezumatul modificărilor  

Publicate în BAP/altemijloacelor de informare 
(după caz) 

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 

 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 15 iunie 2022, ora 11:00), au depus oferta 5 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO 
Asociații/ 

administratorii 

1. „Prim-Conterm” S.R.L. 1011607001238 Romeo Strimbanu 

2. „Stromacom” S.R.L. 1003602001580 Vladimir Tonciuc 

3. S.R.L. „Faitec-M” 1003602014467 Ala Frăsîneanu 

4. S.R.L. „Vladmih Company” 1014602000950 Marian Negru 

5. S.R.L. „Danlevita” 1003602004927 Iurie Guțu 

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

către operatorii economici: 

Denumire document 

Denumirea operatorului economic 
„Prim-

Conterm” 
S.R.L. 

„Stromacom” 
S.R.L. 

S.R.L.  

„Faitec-M” 

S.R.L. 

„Vladmih 
Company” 

S.R.L. 

„Danlevita” 

 

Documentele ce constituie oferta 

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

Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Propunerea financiară prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

DUAE 
nu 

corespunde 
prezentat prezentat prezentat prezentat 

Garanția pentru ofertă (după caz) prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Documente de calificare 

 Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

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

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Cerere de participare (Anexa nr. 7) prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarație privind valabilitatea ofertei – 90 

zile (Anexa nr. 8) 
prezentat 

nu 

corespunde 
prezentat prezentat prezentat 

Grafic de executare a lucrărilor  (Anexa nr. 
10) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Dovada înregistrării persoanei juridice. 
Certificat/decizie de înregistrare a 
întreprinderii sau extras. 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarație privind experiența similară 
(Anexa nr. 12) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declaraţie privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului 

(Anexa nr. 15) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat privind lipsa sau existenta 

restanțelor la bugetul public național,  
eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat- 

valabil la data deschiderii 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificatul de atestare tehnico-profesională 
a dirigintelui de șantier prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
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Certificate de conformitate și calitate la 
principalele materiale utilizate 

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 corespunde cerințelor de calificare)) 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului economic 

Prețul 
ofertei 

(fără TVA)* 

Cantitate 

și unitate 
de măsură 

Corespunderea 

cu cerințele de 
calificare 

Corespunderea 

cu specificațiile 
tehnice 

Lucrări de reparații 
(Reparația acoperișului 
în blocul №6, Litera E, a 

Universității de Stat 
„Alecu Russo” din  
Bălți, mun. Bălți) 

„Prim-Conterm” S.R.L. 386 222,41  + + 

„Stromacom” S.R.L. 412 650,56  + + 

S.R.L. „Faitec-M” 518 827,49  + + 

S.R.L. „Vladmih 
Company” 

559 939,66  + + 

S.R.L. „Danlevita” 592 170,87  + + 

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

(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile 
tehnice”, se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 

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

a solicitat:  

Data solicitării Operatorul 

economic 
Informația solicitată 

Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

22.06.2022 
„Prim-

Conterm” 
S.R.L. 

Prezentarea în regim de urgență următoarele: 
- Modificarea informației din DUAE, Compartimentul 4B.3 
și 4B.3.1, cu specificarea Cifrei de afaceri medie pe anii: 
2021, 2020 și 2019. 
- Mostrei la placă metalică autoportantă conform devizului 
de cheltuieli. 

- Dovezilor (contract, facturi) de procurare a materialelor de 

la SRL „Esplan-Lux”, conform certificatului de conformitate 
prezentat. 

Ofertantul, a prezentat în 
termenul stabilit toate 

documentele conform 

scrisorii solicitată. 
Dovada prezentată a fost 
acceptată de grupul de 

lucru a achizițiilor 
publice USARB și s-a 

constatat admisibilitatea. 

22.06.2022 
„Stromacom” 

S.R.L. 

Prezentarea în regim de urgență următoarele: 

-  Declarației privind valabilitatea ofertei valabilă de 90 
zile, deoarece a fost prezentată declarația care este valabilă 
până la data de 01.06.2022. 

- Mostrei la placă metalică autoportantă conform devizului 
de cheltuieli. 

Ofertantul, a prezentat în 
termenul stabilit toate 

documentele conform 

scrisorii solicitată. 
Dovada prezentată a fost 
acceptată de grupul de 

lucru a achizițiilor 
publice USARB și s-a 

constatat admisibilitatea. 

22.06.2022 
S.R.L. „Faitec-

M” 

Prezentarea în regim de urgență următoarele: 
- Mostrei la placă metalică autoportantă conform devizului 
de cheltuieli. 

- Dovezilor (contract, facturi) de procurare a materialelor de 

la SRL „Esplan-Lux”, conform certificatului de conformitate 
prezentat. 

Ofertantul, a prezentat în 
termenul stabilit toate 

documentele conform 

scrisorii solicitată. 
Dovada prezentată a fost 
acceptată de grupul de 

lucru a achizițiilor 
publice USARB și s-a 

constatat admisibilitatea. 

23.06.2022 
„Prim-

Conterm” 
S.R.L. 

Prezentarea în regim de urgență următoarele: 
- Argumentarea prețului anormal de scăzut în oferta 
prezentată, raportată la valoarea estimată a lucrărilor cu 
anexarea documentelor probatorii (copia contract de 

vânzare-cumpărare, facturi). 

Ofertantul, a prezentat în 
termenul stabilit toate 

documentele conform 

scrisorii solicitată. 
Dovada prezentată nu a 
fost acceptată de grupul 

de lucru a achizițiilor 
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publice USARB. 

06.07.2022 
„Stromacom” 

S.R.L. 

Prezentarea în regim de urgență următoarele: 
- Argumentarea prețului anormal de scăzut în oferta 
prezentată, raportată la valoarea estimată a lucrărilor cu 
anexarea documentelor probatorii (copia contract de 

vânzare-cumpărare, facturi). 

Ofertantul, a prezentat în 
termenul stabilit toate 

documentele conform 

scrisorii solicitată. 
Dovada prezentată a fost 
acceptată de grupul de 

lucru a achizițiilor 
publice USARB și s-a 

constatat admisibilitatea. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot         

Pentru mai multe loturi cumulate □             

Pentru toate loturile  □       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați] 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut   

Costul cel mai scăzut  □ 

Cel mai bun raport calitate-preţ □ 

Cel mai bun raport calitate-cost □ 

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

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

preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)  

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor:  

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

Motivul reevaluării ofertelor Decizia Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor nr. 03D-

504-22 din 15.08.2022 privind soluționarea contestației formulată de 
către „Prim-Conterm” SRL, pe marginea procedurii de achiziție publică 
nr. MD-1654063704683 din 15.06.2022. 

Modificările operate Anularea deciziei nr. 28 din 13.07.2022 de atribuire a contractului 

ofertantului „Stromacom” SRL în cadrul procedurii de achiziție publică 
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nr. MD-1654063704683 din 15.06.2022. 

Atribuirea contractantului de achiziție publică ofertantului S.R.L. „Prim-

Conterm” în urma reevaluării potrivit Deciziei ANSC nr. 03D-504-22 

din 15.08.2022. 

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

decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 

 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Prețul total 
(fără TVA) 

Prețul total 
(inclusiv 

TVA) 

Lucrări de reparații (Reparația 
acoperișului în blocul №6, Litera E, a 
Universității de Stat „Alecu Russo” din  
Bălți, mun. Bălți) 

„Prim-Conterm” 
S.R.L. 

1 deviz 386 222,41 463 466,89 

 

Anularea procedurii de achiziție publică: 
 

În temeiul _________________             

Argumentare: ______________. 

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

„Prim-Conterm” S.R.L. 01-12/259 din 24.08.2022 se specifică SIA RSAP, e-mail 

„Stromacom” S.R.L. 01-12/259 din 24.08.2022 se specifică SIA RSAP, e-mail 

S.R.L. „Faitec-M” 01-12/259 din 24.08.2022 se specifică SIA RSAP, e-mail 

S.R.L. „Vladmih Company” 01-12/259 din 24.08.2022 se specifică SIA RSAP, e-mail 

S.R.L. „Danlevita” 01-12/259 din 24.08.2022 se specifică SIA RSAP, e-mail 

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 

lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice) 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

achizițiile publice 

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

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

 

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 

iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate 
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii 

Moldova). 

 

 

 

 



17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operrtorului

economic
lntreprinderea:

Numlrul
gi data

contractului
Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al
contractuluilitrtr TVA inclusiv TVA

,rkh-
Conterm"

S.R.L.

Universitatea de Stat
,,Alecu Russo" din

Bilti
7l 01.09.2022 45260000-7 386222,41 46i 466,89 0r.09.2023

18. Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi)(rubrica datd se completeazd doar in
cazul tn care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate Si s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de oqteptare penfiu tncheierea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (*cepfind cazurile prevdzute de arL 32 alin. (3) al Legii
nn 131 din 3 iulie 2015 privind ochiziliile publice ), precum qi cd tn cazul depunerii contesta(iilor $i/sau
receplionfuii rupoartelor de monitorizate, acestea aufost examinate Ei solulionate.

Prin prezenta dare de seamfi, grupul de lucru pentru achizilii conlirmd corectitudinea desldsurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere confom prevederilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

Natalia Gaqifoi

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

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

Prelul cel mai scdzut a

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-prel a

Cel mai bun raport calitate-cost a

ffi%
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

 
Nr. 101/22 din 06.09.2022  

 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

 

Denumirea autorității contractante Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare 
Patrimoniu a Ministerului Apărării 

Localitate Republica Moldova 
IDNO 1006601001229 
Adresa mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  
Număr de telefon 022-25-21-49 21-21-28 25-20-71 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49  
E-mail oficial  dumitru.negoita@army.md  
Adresa de internet https://army.md 

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

DUMITRU NEGOIŢĂ 
dumitru.negoita@army.md   
TATIANA MARIAN 
 tatiana.marian@army.md 

 
 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitația deschisă 
Procedura de achiziție repetată (după caz) - 
Tipul obiectului contractului de 
achiziție/acordului-cadru Bunuri  

Obiectul achiziției Articole textile, pentru necesităţile Armatei 
Naţionale în anul 2022 

Cod CPV 
  
39500000-7 

Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

- 

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

ocds-b3wdp1-MD-1655383256118 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1655383256118?tab=contract-notice 
Data publicării: 16.06.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

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

DA 
https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=
148&obj=7319 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) 
BAP nr. 94 din 03.12.2021; 
BAP nr. 40 din 24.05.2022 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_94_0.pdf 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_40_0.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  nu  
Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2862000,00 

 
3. Clarificări privind documentația de atribuire: 

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)  
Data solicitării clarificărilor  - 

mailto:tatiana.marian@army.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655383256118
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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) - 

 
5. Până la termenul-limită (data 18.07.2022, ora  17:00), a depus oferta 6 (șase) ofertanți: 

 
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/ administratorii 

1. ÎI „Popozoglo R.A.” 1004611000023 Raisa TOPAL  

2. SA „Universcom” 1002600037377 Silvia DOVBENCO  

3. ÎI „Russca”  1003605003817 Sergiu BĂLAN  

4. SRL „Anghel-Lux” 1014600041979 Igor HLEBACAZOV 

5. SRL „Triomac” 1006606001224 Alexandru CONSTANTIN, 
Sergiu MALAIRĂU  

6. SRL „Arsec” 1003600070221 Tatiana BARACOVA  

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

către operatorii economici: 

Denumirea document 

Denumirea operatorului economic 

ÎI
 „

Po
po

zo
gl

o 
R

.A
.”

 

SA
 „

U
ni

ve
rs

co
m

” 

ÎI
 „

R
us

sc
a”

 

SR
L

 „
A

ng
he

l-L
ux

” 

SR
L

 „
T

ri
om

ac
” 

SR
L

 „
A

rs
ec

” 

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

Propunerea 
tehnică 

Specificaţii tehnice (anexa nr. 22, 
conform documentației standard) – 
original, cu aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului 

prezentat prezentat Statut „în 
așteptare” prezentat prezentat prezentat 

Propunerea 
financiară 

Specificații de preț (anexa nr. 23, 
conform documentației standard) – 
original, cu aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului 

prezentat prezentat Statut „în 
așteptare” prezentat prezentat prezentat 

https://www.infodebit.md/ro/company/advanced?name=BARACOVA%20TATIANA
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Garanţie pentru ofertă 1% din valoarea 
ofertei fără TVA: 
1. scrisoare de garanție (anexa nr.9, 
conform documentației standard) - 
original eliberat de bancă, cu aplicarea 
semnăturii electronice a ofertantului 

sau 
2. transfer la contul autorității 
contractante copia ordinului de plată cu 
aplicarea 
semnăturii electronice a ofertantului 

prezentat prezentat Statut „în 
așteptare” prezentat prezentat prezentat 

Eligibilitat
ea 
ofertantulu
i 

DUAE - Formularul standard al 
Documentului Unic de Achiziții 
European, cu aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului 

prezentat prezentat Statut „în 
așteptare” prezentat prezentat prezentat 

Cererea de 
participare 

Original, cu aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului (anexa nr.7, 
conform documentației standard) 

prezentat prezentat Statut „în 
așteptare” prezentat prezentat prezentat 

Declarație 
privind 
valabilitate
a ofertei 

Original, cu aplicarea semnăturii 
electronice a ofertantului (anexa nr. 8, 
conform documentației standard) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

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

prezentat prezentat Statut „în 
așteptare” prezentat prezentat Statut „în 

așteptare” 

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

așteptare” 
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de 
bugetul public național 

prezentat prezentat Statut „în 
așteptare” prezentat prezentat Statut „în 

așteptare” 

Prezentarea de dovezi privind conformitatea bunurilor, 
identificată prin referire la specificațiile solicitate 

prezentat prezentat Statut „în 
așteptare” prezentat prezentat Statut „în 

așteptare” 

 
Constatări/Comentarii:   
 1. La loturile „Cearșaf din bumbac”, „Față de pernă”, „Pernă”, prețurile cele mai 
scăzute au fost propus de către ofertantul ÎI „Popozoglo R.A.”. În urma examinării 
documentelor ce constituie oferta, documentelor justificative și a mostrelor, prezentate 
de către operatorul economic ÎI „Popozoglo R.A.” pentru loturile menționate, s-a 
constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în 
documentația de atribuire. Se propune achiziționarea loturilor „Cearșaf din bumbac”, 
„Față de pernă”, „Pernă” de la operatorul economic ÎI „Popozoglo R.A.”. 
 2. La lotul „Ștergar de bumbac”, prețul cel mai scăzut a fost propus de către 
ofertantul SRL „Triomac”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta, 
documentelor justificative și a mostrei, prezentate de către operatorul economic SRL 
„Triomac” pentru lotul menționat, s-a constatat că acestea corespund cerințelor 
solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Se propune 
achiziționarea lotului „Ștergar de bumbac” de la operatorul economic SRL „Triomac”. 
 3. La lotul „Saltea”, prețul cel mai scăzut a fost propus de către ofertantul SA 
„Universcom”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta, documentelor 
justificative și a mostrei, prezentate de către operatorul economic SA „Universcom” 
pentru lotul menționat, s-a constatat că acestea corespund cerințelor solicitate de către 
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autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Se propune achiziționarea lotului 
„Saltea” de la operatorul economic SA „Universcom”. 
 4. La lotul „Pătură din semilână”, prețul cel mai scăzut a fost propus de către 
ofertantul SRL „Anghel-Lux”. În urma examinării documentelor ce constituie oferta și 
documentelor justificative, prezentate de către operatorul economic vizat, pentru lotul 
menționat, s-a constat că în documentul obligatoriu solicitat „Specificaţii tehnice” 
(anexei nr. 22), la lotul „Pătură din semilână”, rubrica 3 și 4 „Țara de origine” și 
„Producătorul” a fost indicat producătorul „Anghel-Lux”. În urma clarificărilor, 
operatorul economic menționat a înlocuit producătorul inițial indicat cu ISA TEKSTIL, 
Turcia, fapt ce contravine pct. 49 din Documentația standard pentru realizarea 
achizițiilor publice de bunuri și servicii, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 
115 din 15.09.2021, care prevede că, „Toate documentele ce constituie oferta se 
completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spaţiile goale fiind 
completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage 
respingerea ofertei.” Se propune de a respinge oferta operatorului economic SRL 
„Anghel-Lux”, pentru lotul „Pătură din semilână”, ca fiind neconformă şi examinarea 
următoarei oferte. Următorul ofertant pentru lotul menționat este SRL „Arsec”. În urma 
examinării mostrei, prezentate de către operatorul economic SRL „Arsec”, pentru lotul 
menționat, s-a constatat că aceasta, nu corespunde cerințelor solicitate de către 
autoritatea contractantă în documentația de atribuire și anume:  
- dimensiunile păturii sunt de 141 x 202 cm, deși conform documentației de atribuire s-a 
solicitat ca dimensiunile trebuie să fie de 150±2,5 cm x 205 cm±3,0 cm. Totodată, 
culoarea păturii prezentate în calitate de mostră este gri, deși conform documentației de 
atribuire „culorile solicitate a păturii: Albastru-închis (preferențial)/ verde închis/ 
kaki”. Se propune de a respinge oferta operatorului economic SRL „Arsec” pentru lotul 
„Pătură din semilână”, ca fiind neconformă şi examinarea următoarei oferte. Următorul 
ofertant pentru lotul „Pătură din semilână” este SA „Universcom”. În urma examinării 
documentelor ce constituie oferta, documentelor justificative și a mostrei, prezentate de 
către operatorul economic SA „Universcom”, pentru lotul menționat, s-a constatat că 
acestea corespund cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă în documentația 
de atribuire. Se propune achiziționarea lotului „Pătură din semilână” de la operatorul 
economic SA „Universcom”. 
 
7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului Denumirea operatorului economic 

 
Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură  

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Cearșaf din 
bumbac 

ÎI „Popozoglo R.A.” 640350,00 

9000 
unit. 

+ + 

SA „Universcom” 689000,00 + Statut „în 
așteptare” 

ÎI „Russca” 692000,00 Statut „în 
așteptare” 

Statut „în 
așteptare” 

SRL Anghel-Lux” 750000,00 Statut „în 
așteptare” 

Statut „în 
așteptare” 

Față de pernă ÎI „Popozoglo R.A.” 175050,00 9000 
unit. 

+ + 

SA „Universcom” 198000,00 + Statut „în 
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așteptare” 
ÎI „Russca” 216000,00 Statut „în 

așteptare” 
Statut „în 
așteptare” 

SRL Anghel-Lux” 225000,00 Statut „în 
așteptare” 

Statut „în 
așteptare” 

Ștergar de 
bumbac 

SRL „Triomac” 174490,00 

9000 
unit. 

+ + 

SRL Anghel-Lux” 174500,00 Statut „în 
așteptare” 

Statut „în 
așteptare” 

ÎI „Russca” 180000,00 Statut „în 
așteptare” 

Statut „în 
așteptare” 

SA „Universcom” 189000,00 Statut „în 
așteptare” 

Statut „în 
așteptare” 

Saltea 

SA „Universcom” 529000,00 

2000 
unit. 

+ + 

SRL Anghel-Lux” 529999,00 Statut „în 
așteptare” 

Statut „în 
așteptare” 

ÎI „Popozoglo R.A.” 530000,00 Statut „în 
așteptare” 

Statut „în 
așteptare” 

SRL „Arsec” 564500,00 Statut „în 
așteptare” 

Statut „în 
așteptare” 

Pernă 

ÎI „Popozoglo R.A.” 232999,00 

4000 
unit. 

+ + 

SA „Universcom” 233000,00 Statut „în 
așteptare” 

Statut „în 
așteptare” 

SRL Anghel-Lux” 233300,00 Statut „în 
așteptare” 

Statut „în 
așteptare” 

SRL „Arsec” 242800,00 Statut „în 
așteptare” 

Statut „în 
așteptare” 

Pătură din 
semilână 

SRL Anghel-Lux” 733333,33 
2000 
unit. 

- - 

SRL „Arsec” 748000,00 - - 

SA „Universcom” 820000,00 + + 
* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice”, se va 
consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 
 
 
8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu  

cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a  
solicitat:  

Data 
solicitării Operatorul 

economic Informația solicitată 

Rezumatul 
răspunsului 
operatorului 

economic 

29.07.2022/ 
23.08.2022 

ÎI „Popozoglo R.A.” 
Prezentarea documentelor justificative și 
clarificări la documentele ce constituie 
oferta 

A prezentat informațiile 
solicitate 

SA „Universcom” 
Prezentarea documentelor justificative și 
clarificări la documentele ce constituie 
oferta 

A prezentat informațiile 
solicitate 

SRL Anghel-Lux” 
Prezentarea documentelor justificative și 
clarificări la documentele ce constituie 
oferta 

A prezentat informațiile 
solicitate 

SRL „Triomac” Prezentarea documentelor justificative și 
clarificări la documentele ce constituie 

A prezentat informațiile 
solicitate 
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oferta 

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

SRL „Anghel-Lux” La lotul „Pătură din semilână” -  oferta neconformă 
SRL „Arsec” La lotul „Pătură din semilână” -  oferta neconformă 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
- Pentru fiecare lot în parte       

     Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: nu se referă la procedura în cauză                
11. Criteriul de atribuire aplicat: 

- Preţul cel mai scăzut   

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea - - 
 
13. Reevaluarea ofertelor: 

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

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului Denumirea operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Prețul unitar 
(fără TVA) 

Prețul total 
(fără TVA) 

Prețul total 
(inclusiv 

TVA) 

Cearșaf din bumbac ÎI „Popozoglo R.A.” 9000 unit. 71,15 640350,00 768420,00 

Față de pernă ÎI „Popozoglo R.A.” 9000 unit. 19,45 175050,00 210060,00 

Ștergar de bumbac  SRL „Triomac” 9000 unit. 19,39 174490,00 209388,00 

Saltea SA „Universcom” 2000 unit. 264,50 529000,00 634800,00 

Pernă ÎI „Popozoglo R.A.” 4000 unit. 58,20 232800,00 279360,00 

Pătură din semilână SA „Universcom” 2000 unit. 410,00 820000,00 984000,00 

Suma totală a contractului SA „Universcom” 1349000,00 1618800,00 
Suma totală a contractului SRL „Triomac” 174490,00 209388,00 

Suma totală a contractului ÎI „Popozoglo R.A.” 1048200,00 1257840,00 
Suma totală a procedurii de achiziţie 2571690,00 3086028,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 
În temeiul art. 71 alin. _-_ lit _-_.             
Argumentare:  ____-____ 
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15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 
economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

ÎI „Popozoglo R.A.” 
23.08.2022 prin e-mail SRL „Triomac” 

SA „Universcom” 
(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în 
conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice) 

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

 
Denumirea 
operatorul
ui economic 

 
Întreprinderea: 

Cu capital 
autohton/ Cu 

capital 
mixt/asociere/ 

Cu capital 
străin 

Numărul și 
data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 
Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/a 

cordului- 
cadru 

 
fără TVA 

 
inclusiv 

TVA 

ÎI „Popozoglo R.A.” - 14/649 06.09.2022 39512100-5 
39512500-9 1048200,00 1257840,00 

23.12.2022 SRL „Triomac” - 14/650 06.09.2022 39514100-9 174490,00 209388,00 
SA „Universcom” - 14/651 06.09.2022 39510000-0 

39511100-8 1349000,00 1618800,00 
Suma totală a procedurii de achiziţie 2571690,00 3086028,00  

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 încheia
t 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 
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alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii 
contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și 
soluționate. 

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 
 

  Sergiu VOINU  
 

(Nume, Prenume) (Semnătura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex.: Tatiana Marian 
tel.: 022 25 21 49 
e-mail: tatiana.marian@army.md 

mailto:tatiana.marian@army.md


DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru

Nr. /22 din d€-Of- 2 ^

L_____Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorităţii contractante Serviciul de Informaţii şi Securitate al RM
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1006601000439
Adresa bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 166
Număr de telefon 022239391
Număr de fax -

E-mail dtmsis@sis.md
Pagina web oficială sis.md
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

SIS SIS

n . Date cu privire la procedura de achiziţie:
Tipul procedurii de achiziţie Cererea ofertelor de preţuri □

Licitaţie deschisă □ Altele: [Indicaţi]
Obiectul achiziţiei Maşini şi utilaje
Cod CPV 44510000-8
Valoarea estimată a achiziţiei 418 250,00
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www. mtender. sov. md)

Nr. ocds-b3wdpl -MD-1646223669299
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ 
ocds-b3 wdo 1 -MD-1646223669299

Data publicării anunţului de participare 02.03.2022
Data (datele) şi referinţa (referinţele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunţul respectiv
(după caz)

HI. Date cu privire la contractul de achiziţie/acordul-cadru:
Tipul contractului de achiziţie/acordului-cadru Bunuri □

Servicii de proiectare □ Lucrări □
Contractul de achiziţie/acordul-cadru se referă la 
un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu □ Da □

Sursa de finanţare Bugetul de stat □ FAOAM □ 
BASS □ Surse externe □
Alte surse: [Indicaţi]

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

22.03.2022

Denumirea operatorului economic SRL Magnum Co Plus
Nr. şi data contractului de achiziţie/acordului- 
cadru

Nr: 211/22
Data: 25.03.2022

Valoarea contractului de achiziţie/acordului- 
cadru

Fără TVA: 380 000,00
Inclusiv TVA: 456 000,00

Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuţie în decurs de 30 zile de la solicitare, pe 

parcursul anului 2022

mailto:dtmsis@sis.md
https://mtender.gov.md/tenders/


IV. Date cu privire la modificările efectuate:
Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului □

Majorarea valorii contractului □
Modificarea termenului de executare/ prestare □ 
Modificarea termenului de valabilitate □ 
Rezoluţiunea contractului □
Altele: [-]

Temeiul juridic Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, Art. 76 
alin. (7) pct. 1), 2), şi alin. (9)
Pct. 12.2. al Contractului nr. 211/22 din 25.03.2022

Creşterea preţului în urma 
modificării (după caz)

Nu se aplică

Modificarea anterioară a 
contractului de achiziţii 
publice/acordului-cadru (după caz)
Alte informaţii relevante -

V. Descrierea achiziţiei înainte şi după modificare:
în legătură cu parvenirea scrisorii f/n din 08.08.2022 a SRL ’’Magnum Co Plus”, prin care 

se menţionează că din cauza conflictului militar din Ucraina, a fost blocat comerţul prin portul 
internaţional Odessa şi operatorul este în imposibilitate de a livra bunul de la lotul 15 ’’Transpalet 
manual cu catarg/Handlerkraft KR1016”(informaţie confirmată prin scrisoarea nr. 439/22 din 
05.08.2022 a importatorului şi distribuitorului oficial în Republica Moldova a produselor 
Handlerkraft).

Astfel, s-a propus iniţierea unui acord de micşorare a contractului cu suma de 26 400,00 
(douăzeci şi şase mii patru sute,00) lei MD.

VI. Descrierea circumstanţelor care au făcut necesară modificarea:
în contextul situaţiei de război din Ucraina respectiv blocarea comerţului prin portul 

internaţional Odessa, operatorul economic este în imposibilitate de a importa utilajul de la lotul 15 
’’Transpalet manual cu catarg/Handlerkraft KR1016”.

VII. Rezultatele examinării:
în baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziţie nr. /3V1 /22 din

■£>$• 2- a fost încheiat acordul de micşorare a contractului, după cum urmează:

Denumire operator 
economic

■" K "  ..... ..........................................  ..................................

întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/
Cu capital 

mixt/asociere/
Cu capital străin

Nr. şi data 
acordului adiţional

Valoarea modificărilor
(după caz)

Fără
TVA

Inclusiv
TVA

SRL Magnum Co Plus Cu capital autohton w in 0£0$, l z 22 000,00 26 400,00

Valoarea finală a contractului după modificare va constitui 429 600,00 lei cu TVA.

Adjunctul preşedintelui grupului de lucru: 
Serghei DULGHIERI

\v\ l  .. . • L-Ş- 
■■ ■ • ' x>\ ' ' * '

Agenţia Achiziţii Publice: m m . Chişinău, şos. Hînceşti, 53; tel: : 022-820-703; fax; 022-820-728;
e-mail: bap%tender.gov.md; www.tender.gov.md  ^  J

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124 et. 4; tel.:022- 
820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

2

http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md
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                                                                       DARE DE SEAMA 

      de atribuire a contractului de achiziții publice   □       
de încheiere a acordului-cadru                           □  

      de anulare a procedurii de atribuire                    □  
  

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1659617517366 din 18.08.2022 . 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:  
Denumirea autorității contractante  Primaria comunei Răcăria  
Localitate  s.Răcăria, rl.Rîșcani  
IDNO  1007601002980  
Adresa  s.Răcăria, rl.Rîșcani  
Număr de telefon  0256 64 2 38  
Număr de fax  0256 64 2 36  
E-mail oficial   racariar@mail.ru  
Adresa de internet    
Persoana de contact   
(nume, prenume, telefon, e-mail)  

Anghelina Mojilean, 025664238, racariar@mail.ru  

  
2. Date cu privire la procedura de atribuire:  

Tipul procedurii de atribuire 
aplicate  

□Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Altele:   

Procedura de achiziție repetată   Nr:  
Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru  

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □  

Obiectul achiziției  «Reparația drumurilor locale com. Răcăria r. Rîșcani» 

Cod CPV  45200000-9 

Expunerea motivului/temeiului 
privind alegerea procedurii de 
atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă)  

  

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

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1659617517366 

Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21061119/  
Data publicării: 04.08.2022 

Platforma de achiziții publice 
utilizată  

□ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md  

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

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

Anunț de intenție publicat în 
BAP (după caz)  

 

  

Tehnici și instrumente specifice 
de atribuire (după caz)  

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

Sursa de finanțare  □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse externe; 
□Alte surse:  buget local 

http://www.mtender.gov.md/
http://www.mtender.gov.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21044136/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21044136/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21044136/
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Valoarea estimată (lei, fără TVA)  470  885,59 lei  
3. Clarificări privind documentația de atribuire:   

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)    
Data solicitării clarificărilor     
Denumirea operatorului economic    
Expunerea succintă a solicitării de clarificare    
Expunerea succintă a răspunsului     
Data transmiterii    

  
4. Modificări operate în documentația de atribuire:  

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)  
Rezumatul modificărilor    
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare  
(după caz)  

[Indicați sursa utilizată și data publicării]  
  

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

[Indicați numărul de zile]  

  
5. Până la termenul-limită (data 18.08.2022 , ora 09:00), au depus oferta 3(trei) ofertanți:  

Nr.  Denumirea operatorului economic             IDNO        
Asociații/administratorii  

1.  SRL”Magistrala Nord”  1011607000998  Railean Ion 

2.  SRL”Credo Industry”  1003600100216  Pașchevici Sergiu  
3.  SRL”Primaterax – nord”  1006602011124  Badrajan Vladimir  

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

prezentate de către operatorii economici:  
Denumire document  Denumirea operatorului economic  

SRL”Magistrala 
Nord” 

SRL”Credo 
Industry” 

 SRL”Primaterax 
– nord” 

      

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

Propunerea tehnică  prezentat  prezentat   prezentat       
Propunerea financiară  prezentat  prezentat  prezentat        
DUAE  prezentat  prezentat  prezentat        
Garanția pentru ofertă  prezentat  prezentat  prezentat        

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

Certificat de efect. a plății 
impoz. de la IF  

prezentat  prezentat   prezentat       

Certificat de înregistrare / 
Decizie / Extras  

prezentat  prezentat  prezentat        

Declarație privind valabilitatea 
ofertei (anexa 8)  

prezentat  prezentat  prezentat        

Grafic de executare a lucrărilor 
(anexa 10)  

prezentat  prezentat  prezentat        

Declarație privind lista 
principalelor lucrări executate 
(anexa 13)  

prezentat  prezentat   prezentat       

Ultimul raport financiar  prezentat  prezentat  prezentat        
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Declarație privind dotările 
specifice (anexa 14)  

prezentat  prezentat  prezentat        

Declarație privind personalul de 
specialitate (anexa 15)  

prezentat  prezentat  prezentat        

Perioada de garanție a lucrărilor – 
3 ani  

prezentat  prezentat  prezentat        

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:  

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic  

Prețul 
ofertei   
(fără  

TVA)*  

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură  

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare  

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice  

 
«Reparația 
drumurilor locale 
com. Răcăria r. 
Rîșcani» 

«Magistrala-
Nord» S.R.L 

470 885,59 1  +  +  

SRL”Credo 
Industry” 

649 311,05 1 + + 

SRL” Primaterax 
– nord”  

553 893,7  1  +  +  

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

  
8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea 

ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului 
anormal de scăzut) s-a solicitat:   

Data  
solicitării  

Operatorul economic  Informația solicitată    Rezumatul răspunsului 
operatorului economic  

 22.08.2022  S.R.L «Magistrala-
Nord»  

 justificarea prețului 
anormal de scăzut 

 S.R.L «Magistrala-Nord» 
garantează executarea calitativă și 
cantitativă a lucrărilor. 

  
9. Ofertanții respinși/descalificați:  

Denumirea operatorului 
economic  

Motivul respingerii/descalificării  

SRL”Primaterax - nord”   preț mare  

SRL”Credo Industry” preț mare  

    
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:  

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                  

11. Criteriul de atribuire aplicat:  
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Preţul cel mai scăzut  □                         
Costul cel mai scăzut  □                                    
Cel mai bun raport calitate-preţ □                    
Cel mai bun raport calitate-cost □                

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

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

Factorii de evaluare  Valoarea din ofertă  Punctajul calculat  
 Denumirea operatorului economic 1    Total   
Denumire factorul 1  Ponderea      
Denumire factorul n  Ponderea    

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

  
  

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

  
14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 

atribuire s-a decis:  
Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:  

Denumirea 
lotului   

Denumirea 
operatorului 

economic  

Cantitate și 
unitate de 

măsură    

Prețul 
unitar   

(fără TVA)  

Prețul total  
(fără TVA)  

Prețul total  
(inclusiv  

TVA)  

 «Reparația 
drumurilor locale 
com. Răcăria r. 
Rîșcani» 

S.R.L 
«Magistrala-
Nord» 

  
  

1  

470 885,59  470 885,59  565 062,71  

  
Anularea :  

În temeiul art.   , alin. ,    din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.              

Argumentare:  ________________________________________________  
  

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii:  
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Denumirea operatorului economic  
Data transmiterii  

Modalitatea de 
transmiterii 

SRL”Magistrala Nord”  24.08.2022 e-mail 
SRL”Credo Industry”  24.08.2022 e-mail 

SRL”Primaterax – nord”  24.08.2022 e-mail 

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

 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprindere
a: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 

valabilitate al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

S.R.L 
«MAGISTRAL

A-NORD» 

AUTOHTON 29 
06.09.2022 45200000-9 470 885.59 565 062.71 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): 

__________________  
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(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: 

 

Valentina Nadulișneac                                                             ________________________ 

   (Nume, Prenume)                                                                          (Semnătura) 

                                                              L.Ș 

 

 

  
  
 



DARE DE SЕАМД

de anulare а procedurii de atribuire

rtr. \Ъоiп Об ОЧ ?о11

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

2. Date сu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificйri privind documenta{ia de atribuire: Nu sunt

4. Modificйri operate in documentafia de atribuire: Nu sunt

5. Pinf, la tеrmепчl-Iimitй (data 26.08.2022, ora 11:30), au depus oferta l, ofertant:

Dепumirеа autoritйtii contractante Inspectoratul General al Politiei al MAI
Localitate mun. Chisinйu
IDNo 10136010000495
Adresa str. Tiraspol 11/1

Numйr de telefon 022-868-130
E-mail oficial achtzitii@igp. g о ч. md ;

Adresa de internet www.politia.md
Persoana de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Victoria Lupan, victoria. lupan@igp. gov.md,
022-868-265, 067 -402-|7 4

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisё
Рrосеdчrа de achizitie rереtаtй (dtlpd caz) Nr: ocds-b3wdp1 -MD -|660204735 1 02
Tipul obiectului contractului de achizitie Servici
Obiectul achizi{iei Servicii de tinichigerie reparare qi vopsire а

elementeloфfulilor 1а unitalile de transport din
sestiune IGP (repetat)

Cod СРY 50 1 00000-6
Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea рrосеdurii de аtriЬuirе (tп cazul
aplicйrii altor proceduri decdt licitatia deschisd)
Рrосеdurа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
р о r t al tl u i guv е r п аm е пt al у, уц,ч ..пl,t,е п d _e_r . g о.u..п,t d)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD -I 6602047 З 5 I02
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
Ь3 wdp 1 -MD -I 6602047 3 5 l 02? tab:contract-notice
Data publicёrii: 1 |.082022

platforma de achizitii publice utilizat5 achizitii.md

Рrосеdчrа а fost inclusй in planul de achizi{ii
publice а autoritй{ii contractante

Da
Link-ul сйtrе planul de achizilii publice publicat:
htф s : фо litia. md/sites/default/fi les/plan_de_achizit
ii 2022.pdf

Апuп{ de inten{ie publicat iп ВАР (dupd caz) Data: -
Link-ul: -

Tehnici ýi instrumente specifice de аtriЬчirе Licitatie electronicб
sursa de finantare Buset de stat
Yаlоаrеа estimatй aei, fdrd TVA) 180 000,00

Nr. Denumirea опеrаtоrului economic IDNo Asociatii/administratorii
1. DAAC-FIERMES S.A. 1 0026000090з5 Igоr SCERBINSCHI



Denumire document
Denumirea operatorului economic

DAAC-HERMES S.A.
DUAE prezentat
Oferta - specificalii tehnice ;i de рrе! (Апехеlе пr.22 qi пr.2З
completate)

prezentat

Сеrеrе de participare
(conform Anexei пr.7)

prezentat

Declaralie privirrd valabilitatea ofertei pentru о dtrratй de 30 de
zile calendaristicc (сопfоrm Anexei пr.8)

nu corespunde

Garanlia pentru ofertё
(conforrn Anexei nr.9)

|%
prezentat

Declaralie privind dotirile specifice, utilajul 9i echipamentul
necesar репtгu indeplinirea corespllll zltoar е а contractului
(сопfоrm Anexei пr.lЗ)

prezentat

Declaralie privind personalul de specialitate propus pentru
implementarea contractului
(conforrn Anexei пr. 14)

prezentat

Autorizatie de functionare а statie de deservire tehnicй. prezentat

Declara}ie privind confirmarea identitй}ii beneficiarilor efectivi
Ei neincadrarea acestora in situalia condamnйrii pentru
participarea 1а activitйli аlе unei organiza{ii sau gruрйri
crimilrale. репtгu ie" Гrаudй si / sau sрйlаrе de bani.

prezentat

G ia cie bunl executie 5о%

б. Informa{ii privind оfегtеlе depuse ;i documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate
de сйtrе ореrаtоrii economici:

Соmепtаrii!
Urmare evaludrii oferlei operatorului, есопоmiс ,,DAAC-HERMES S.A." s-a, сопstаtаt сd

declara;ia priviпd yctlabilitatea ofertei esle vаlаЬild рdпd la 28.08.2022.

(Iп/Ьrmа|iu priviпd dепttmirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdiса iп coпfclrпlitate cu сеriпУеlе diп
dосumепtа|iа de atribuire ;i se vа сопsеп,lпа рriп: prezeпtat, перrех,епtаt, пu соrеsрuпdе (tп cazul
сdпd dосumепtttl а fclst prezetltal, dar пu соrеsрuпdе ceriпlelor de саlфсаrе))

'7. Informa{ia privind corespuntlerea ofertelor cu cerintele solicitate:

* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se va iпdica prelul ofertei liпаlе
(Iпforma|ia priviпd "Corespuпderea сu ceriп|ele de саlфсаrе" ;i "Corespuпderea сu specфca|iile
tehпice" , se vа сопsеmпа priп: ,, * " tп cazul corespuпderii si рriп ,,-" iп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Pentru elucidarea чпоr neclaritf,{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind corespunderea ofertei
cu cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de
scйzut) s-a solicitat: Nu sulrt

Dепumirеа Iotului
Dепumirеа
ореrаtоrului

economic

Рrе{ul
ofertei

(ffua тчА)

Cantitate qi

unitate de
misuri

Corespundere
а сu cerin{ele
de calificare

Соrеsрuпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice
Servicii de tinichigerie
rераrаrе qi vopsire а

elementelor/pйr{ilor la
unitйlile de transport din

gestiune IGP (repetat)

DAAC-
HERMES S.A,

з63 184,87 1 buc. +

2



9. Ofertan{ii respin;i/descalifica{i:

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor: Pentru intregul lot

11. Criteriul de atribuire aplicat: Pre{ul cel mai scйzut

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplica{i: Nu se арliсё

13. Rеечаlчаrеа ofertelor: Nu se арliсё

14. iп urmа examinйri, evaluйrii qi соmраrйrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de
atribuire s-a decis:

Anularea procedurii de achizilie рuЬliсй: iп temeiul art.7l alin. (1) lit. d). din Legea пr.t31l2015
privind achizi{iile publice ,rau fost depuse пumаi oferte саrе sunt neadecvate, inacceptabile sаu
neconforme qi totodatй саrе depйqesc cu 307о чаlоаrеа estimati а achizi{ieio calculati сопfоrm
prezentei legi'o.

1,5.Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de lчсrч pentru achizi{ii:

1,6. Теrmепul de aqteptare репtrч incheierea contractului: Nu se aplicб

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

18.Informa{ia privind achizi{ii publice durаЬilе (achizi{ii verzi) (rчЬriса datй se completeazй
doar in cazul in саrе la рrосеdurа de achizi{ie publicй au fost aplicate criterii de
durabilitate ;i s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru саrе аu fost aplicate
criterii de durabilitate): Nu se арliсй

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de lucru declard сd tеrmепul de aqteptare репtru tпсhеiеrеа
coпtrmctului/coпtractelor iпdicate а fost respectat (ехсерtапd cazurile prevdzute de art. 32 аliп. (3) al Legii
пr. 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achizi|iile publice ), рrесаm ,si сd tп cazul dерuпеrii coпtesta|iilor qi/saa
recepliondrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aafost ехаmiпаtе Ei sola|ioпate.
Рriп prezeпta dare de sеаmй, grupal de luсru репtru achizilii сопfirmd corectitudiпea desfdgurdrii procedarii
de achizi|ierfapt репtrа care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale iп

Conducitorul Grчрului de luсru репtrч achizi{ii:

Denumirea опеrаtоrulчi economic Motivul resninдerii/descalifi cйrii

DAAC-HERMES S.A.
In conformitate cu art.69 alin. (6) lit. а) din Legea nr. 13 |120|5
privind achiziliile publice qi anume - ofertantul nu indeplineqte
cerin[ele de calificare si selectie.

Denumirea ореrаtоrчlui economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
DAAC-HERMES S.A. 06,09.2022 е - mа il : iпfо@dаас - her m е s. md/

Denumirea
ореrаtогului

economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Сч capital

mixt/asociere/
сч capital strйin

Nцmf,rчl
qi data

contractului/
acordului-

саdrч

Cod
срч

VаIоаrеа
contractului теrmеп de valabilitate

al
contractului/acord ului-

саdru
Iara
тчА

inclusiv
тчА

/-\
cl
'о
о

ь=]*l

*Еrд""::i,i
d;;;ь;Ьэz

Alexandru GANACIUC



DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii publice

1.

tчr. // ain

Date сч рriчirе la autoritatea сопtrасtапtй:

Dепumirеа autoritйtii contractante

Nчmйr de fax

Persoana de contact (пumе, рrепumе, lеlеfоп, е-

аFо/^sИ*

Asentia N ionalё пtru sёnйtate publicё

mun. Chisi
l0l8601000021
str. Gh. Asachi, пr. 67А
022\514519

.md
Chiper Natalia

2. Date сч privire la рrосеdurа de atribuire:

3. Clarificйri privind documenta{ia de аtriЬчirе:

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

l. 4 iul 2022, 15:2З
2.4 iul2022,15:24
3. б iul 2022,14:27
4. б iul 2022,14:З0
5. 8 iul 2022,16:10

hisri

ta{ie

AS:

Tipul рrосеdчrii de аtriЬuirе aplicate пСеrеrеа оfеrtеlоr de рrеluri nLicita{ie desc
пАltеlе: [Iпdica|il

Рrосеdurа de achizitie rепеtаtй (clupd cct:) Nг:
Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru

вчпчri п seгvicii п Lttсrбгi п

Obiectul achizi{iei Medii de culturб
Cod СРV з з 600000-6
Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind аlеgеrеа
procedurii de atribuire (iп cazul aplicdrii altor
proc edur i de с dt l ic ita| ia desc his d)
Рrосеdцrа de atribuire (se va iпdica diп cadrul
portalului guуеrпаmепtаl и,у,лu. пltепdе r. gtlч. плd)

Nr: ocds-b3wdpl -MD-l 654 l 5746366 l
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/2 l 05 752
Data publicйrii:0 1 .07 .2022

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

Рrосеdurа а fost inclusй in planul de achizitii
publice а autoritй{ii contractante

пDа пNu
Link-ul сitrе planul de achizilii publice publicat:
https://ansp.md/wp-content/uploads/2022 l 0 l /Рlап u | -d

achizitii-2U22.pdf
Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd caz) Data:

Li"k-ul:
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(duрd caz)

пАсоrd-саdrч пSistеm dinamic de achizilie пLiсi
еlесtrопiсй пСаtаlоg electronic

Sчrsа de fiпап(аrе nBuget de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CN
пSursе ехtеrпе; пАltе sursе: flпdicalil

Vаlоаrеа estimatй (ei, fdrd TVA) 2зO7ззз,00

зl

Data solicitirii сlаrifiсйгilоr



б. 8 iul 2022, |6:|З
7. 11 iul 2022,20:|5
8. ll iul 2022,20:1'7
9. l1 iul 2022,20:21

; D:цuщЦgз jрglЦоrului economic
Flхрuпеrеа succintй а solicitirii de clarificare l, Вuпа ziua,solicitam specificarea concreta а cantitatii de

sisteme,daca in specificatie ati solicitat setul:S0/100
kituri,atunci cantitatea trеьuе sa о indicati in kituri.setul de
50 kituri este dublu mai ieftin decit setul de 100
kituri,Multumim
2. Lotul l25 .Set репtru coloratie dupa GRAM
IпtrеЬаrе: Rugam sa indicati ambalajul setului.
3. Lot l17 Sistem de transport viraluniversal(UTM SWAB)
intrebare: Set (ambalaj): 50/100 kituri, l kit include: tub сu
сарас ambalat individual 16xlO0mm сч 3ml mediu de
transport viral, steril, stabil la temperafura camerei cu 2
aplicatoare de dimensiuni obignuite din plasticpoliester
flocate (l nas, l faringe).
Noi stim се se include in un kit!Dumneavoastra solicitati 30
seturi а cite kituri?SO sau 100? 30 seturi а cite 50 kituri va fi
putin costisitor decit 30 seturi а cite 100 kituri.Va rugam sa
modificati cantitatea in kituri -1500 sau 3000.
4. Lotul 125 .Set pentru coloratie dupa GRAM Rбspuns (6
iчl 2022, 14:09): Bucati:set
IпtrеЬаrе: Solicitam repetat sa indicati ambalajul(Cite
flасоапе si de се чоlum ) setului!Setul poate fi de 100 ml,
250 mI,1000 ml.
5. Вuпа ziua. Veti accepta Filtre de mеmЬrапй de nitrat de
celulozd, albe cu grila verde d 47 mm, diametru pori -0,45
мкм ?
6. Diаmеtrul 47mmDe asemenea ча гugаm sa ne raspundeti
daca veti accepta Filtre de mеmЬrапб de nitrat de celulozй,
albe сu grila verde d 47 mm, diametru pori -0,22 мкм?
7. Lot49.Filtre de mеmЬrапб de nitrat de celulozi, albe cu
grilа verde d 50 mm, diametru роri -0,45 мкм
IпtrеЬаrе: Buna ziua. Se va accepta Filtre de mеmЬrапi de
nitrat de celulozб, albe сu grila пеаgrа d 50 mm, diametru
pori -0,45 мкм ?
8. Lot 51.Filtre de mеmЬrапб de nitrat de celulozй, albe cu
grilа verde d 50 mm, diametru pori -0,22 мкм, sterile, in
ambalaj individual
Intrebare: Se va accepta Filtrе de mеmЬrапб de nitrat de
celuIoz5, albe cu grila пеаgrа d 50 mm, diametru роri -0,2
мкм, sterile, in ambalaj individual
9. Lot49.Filtre de mеmЬrапё de nitrat de celulozi, albe сu
gгilа verde d 50 mm, diametru pori -0,45 мкм (p/u
dеtеrmiпаrеа Е. coli, Ь. coliforme, Р. aeruginosa, S. aureus),
sterile, ?п ambalaj individual
IпtrеЬаге: Buna ziua. Veti accepta filtre de mеmЬrапё de
nitrat de celulozi, albe сu grila пеаgrа d 50 mm, diametru
pori -0,45 мкм , sterile, in ambalaj individual ? Multumim.

Iiхрuпеrеа suссiпtй а rispunsului l, Set (ambalaj):50/100 kituri, 1 kit include: tub cu сарас
ambalat individual lбх1OOmm сu 3ml mediu de transport
viral, steril, stabil la temperatura camerei сu 2 aplicatoare
de dimensiuni obi;nuite din plasticpoliester flocate (1 nas, l
faringe).
2. Bucatё:set
З. Multumim репtru iпtrеЬаrе. Noi vom tine cont репtru



viitor. Репtru а ieqi din aceasti situa{ie, ечаluаrеа va l'i

efectuatё reiegind din costul а unui kit. Vа rugбпl sit

propuneti oferta саrе чё potriveqte cel mai bine.
4. Multumim pentru iпtrеЬаrе. Noi dorim setul саrе cotlsl:r

din 5 flасоапе cite 125 ml gi anume: l flасоп de cristal
violet, 2 f'lacoane de decolorant qi l flасоп de safranirl O._S')zi,

sau fucsin de 0,1o%.

5. Filtre сч d.047 mm чоr fi acceptate са exep{ie, in cazrrl
daci пч va alternativi de alegere ( nu чоr fi alte оfеrtе сагс
corespund сеriп{еlоr solicitate).
6. Filtre cu d.047 mm чоr fi acceptate са exep{ie, iп cazrtl
dасб пu va atternativб de alegere ( nu чоr fi alte оfегtе сагс,

соrеsрuпd cerintelor sol icitate)
7. чоr fi acceptate
8. da , чоr fi acceptate
9. da, чоr fi
l. (6 iul 2022,14:08):
2. б iul 2022,14:09):
3. (7 iul2022, l8:05):
4. (7 iul2022, l8:05):
5, (1 l iul 2022, l5 l2):
6. (1l iul 2022,15:12):
1. (12 iul2022,09:35):
8. (l2 iul 2022,09:З5):
9. (l2 iul 2022,09:Зб

4. Моdifiсйri ореrаtе in documenta{ia de atribuire:

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

[Iпdiса|i sursa utilizatd, qi data publicйriiJ

[Iпdicali пumdrul de zileJ

РАпi la termenul-Iimitй (data 2'7.07.2022, ora_l6:_12_), аu tlcpus oI'ert:r 6__ ot'ertanti:

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

ehl-ttllll

rrl91
ttta1

]]lgt

!1д

Data transmiterii

Publicate in BAP/aIte mijloacelor de inftlrnrare

Termen-limiti de depunere qi deschidere а
ofertelor prelungit (duрd caz)

Nr. Denumirea operatorultli есопопriс IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. Mic-Tan SRL 002600038282 Michiciuc Ghеогghе
2. GBG-MLD SRL 003600l 17582 тudоr ceaicovschi
3. sanmedico 003602008 l 54 Gогеасii vitalie
1. BIOTECHLAB 004600067зз0 pislarrr Rodica

IM Весоr SRL 003600060828 веzсг lr_rгiе

6. SC"Imunotehnomed"SRL 0026000 l 2565 Ratй Sегgiu

Dепumirе document
Denumirea оrrеrаtоrului economic

Mic-Tan
SRL

GBG-MLD
SRL

sanmedico BloTEC
HLAB

IM Весог
SRL

SC"lmunot
ed"SR

Documentele се constituie oferta
(Se va сопsmпа prin: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)

Рrорuпеrеа tehnicd prezelltat ргеZеll1аt ргеzепtаt pгeZentat prezetltat reZell
Ргорuпеrеа fiпапсiаrё pгeZelltat pгcZelltat prezerrtat DreZelltat prezentat геZсll
DUAE pгcZelltat pгcZclltat ргеZепtаt ргеzепtаt DreZentat
Gагапtiа репtru оfеrtй prezentat prezentat prezentat prezeIltat l]гeZeIltat 7,с



kluрlцsg1

Documente de calificare
se уа сопsmпа пtаt,

DUAE
Сеrеrе de participare (anexa пr.
7)

Specificatii tehnice (апеха пr,
22)
Specificatrii de рrе! (апеха пr.
,5

[]хtгаs de inregistrare а
irltreprinderii emis de Agen{ia
servicii publice.

С_щаtltiа ЬапсаЯ pent

Gаrап{iа Ьапсаrй de Ьuпб

c",tif,cat de atribuire а cortultti
Ьапсаr, eliberat de Ьапса
d_eltlglgele.
Declara{ie de пеiпсаdrаrе in
siatua{ii le се determind
ехсludеrеа de la procedura de
atribuire, се vin in aplicarea art.
l 8 din Legea пr. 13l din
03 .07.20 l 5.

Declara{ia privind conduita eticё
gi neimplicarea iп practici
lI,;ruduIoase ýi de соruреrе.
[jоrmu larul informativ despre
оI'епапt.
с"rtiг,саtrл св
ceftificatul de calitate
lVD
I'errnenul de valabilitate restant
ir Ьuпurilог Ia momentul livrёrii

(Iпfоrmа|iа рriviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdiса iп сопfоrmitаtе сu сеriп!еlе diп
dосumепtаliа de atribuire si se vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (iп cazul cdrld
dосumепtul afost prezeпtat, dar пu corespuпdeceriп|elor de саlфсаrе))

prezentat

7. Iпfоrmа{iа privind соrеsрuпdеrеа ofertelor cu сеriп{еlе solicitate:

Dепumirеа lotului
Denumirea

operatorului
economic

Preful
ofertei
(rаrа

тVА)*

cantitate
Ei unitate

de misчrf,

Corespund
еrеа сu

сеriп{еlе
de

calificare

Corespund
еrеа сu

specifica{ii
le tehnice

,о l. Acetamide broth Mic-Tan SRL 31з.50 0.1 ks + +

GBG-MLD SRL з89,50

[.ot 2. Agar-agar
sanmedico 561.00
GBG-MLD SRL 746,00 0.5 ks + +

Mic-Tan SRL 9l 0.00
sanmedico 1 975.00

[-ot 3 . Аgаr cu extract de drojdii
(Yeast Extract Agar)

BIOTECHLAB 3 795,00 3ks +

GBG-MLD SRL з 870.00 +

Mic-Tan SRL 4 620.00 + +

sanrnedico 6 750.00

4



Lot 4. Аgаr сч extract de саrпе
(Nutrient Аgаr)

sanmedico l2 l00.00 llkc
Мiс-Тап SRL 12 705.00
GBG-MLD SRL 12,749.00

Lot 5.Agar сч triptona si soia
(Tryptone Soya Аgаr)

Mic-Tan SRL 8 500,00 8,5 kg + +

GBG-MLD SRL l0200,00
IM Весоr SRL l2 l55.00
sanmedico l9 4l4"00

Lot 6.Andrede Peptone Water (mediu
baze plu glucide)

Mic-Tan SRL 265.00 0.2 ks + +

sanmedico 904,00
Lot 7.Аgаr Sabouraud cu
cloramfenicol si dextroza

GBG-MLD SRL 15 бl0,00 l7.5 ks + +

Mic-Tan SRL 17 500,00
IM Весоr SRL 20 475.00
sanmedico 47 250,00

Lot 8.Agar sulfat de fiеr сопfоrm ISO
|521'з

Mic-Tan SRL 2 887.50 2.5 kд + +

sanmedico 8 23,7,50
Lot 9.Alcalina Peptone Wаtеr Мiс-Тап SRL 6 160,00 7kc + J

GBG-MLD SRI- 7 700.00
sanmedico l 7 710,00

Lot l0.Antigen Legionella serogrup l
testarea urinei

sanmedico 6 з20,00 l buc + +

Lot 1 l.Apa peptonatй (Peptone water) Мiс-Тап SRL 2 660.00 4ks + +

GBG-Ml-D SRL з 960.00

+

sanmedico 5 580.00
Lot l2.Арё peptonati tamponatё

репtru imbogitirea neselectivб а
Salmonella in produse alimentare)

Mic-Tan SRL 7 055.00 8.5 ks +

IM Весоr SRL 7 565,00
GBG-MLD SRL 9 265,00
sanmedico l7 085,00

a

+

Lot l3.Arghinin Мiс-Тап SRl- 3 600.00 0.8 kg +

sanmedico 4 000,00
Lot l4.Brilliant Grееп Agar pentru
izolare selectiva Salmonella spp,

GBG-MLD SRL 9 900.00 9ks +

IM Весоr SRL l0 305,00
Мiс-Тап SRL 10 440,00
sanmedico lB 540.00

Lot 15.Benzi indicatoare pentru
dеtеrmiпаrеа рН in solutii (5.4 - 7.8)

sanmedico з 072,00 24 buc + +

Lot 16.BilЁ uscatё, purificatб GBG-MLD SRL 909.90 0.1 ks + +

Mic-Tan SRL 910.00
sanmedico l 950.00

Lot l7Bile Esculin Azide Agar Mic-Tan SRt. lз 300,00 7ks
lM Весог SRL 22 274,00 + {-

GвG-мl-D SRl- 24 094.00
BIOTECHLAB 26 l80,00

+
sanrnedico з7 7з0.00

Lot l 8,BuIion rlutritiv sanmedico l500,00 2ks +

Mic-Tan SRL l 690.00
Lot 19.Bulion biliat (Bile Broth) BIOTECHLAB 4 065,00 2 ks,

Мiс-Тап SRL 4 070,00
GBG-MLD SRL 5 120,00
sanmedico 5400.00

+Lot 20.Bulion pentru enterococi BIOTECHLAB l 640,00 0.5 ks +

Мiс-Тап SRL 2 228"15
sannledico 2 605,00

Lot 2l.Bulion репtru Bifi dobacteri i,
modificat cu 0.1О% аgаr

BIOTECHLAB 1l l37,50 4.5 ks
sanmedico 14 625.00 + +

Lot 22.Bulion selenit GBG_MLD SRL 4,729,50 4.5 kg + +

Mic-Tan SRL 9 з45,00
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sanmedico lз 050,00
rt 23.Bulion Sabouraud cu glucoza
:h idгаtаt

Mic-Tan SRL 7 1,77,50 l0.5 kg + +

GBG_MLD SRL 8 l90.00
lM Весоr SRL 9 070.43
sanmedico l4 641.50

lt 24.Bulion bili-lactozi сч verde de
iliant

Mic-Tan SRL 1 875.00 4.5 kд + +

BlOTECHLAB 6 930.00
sanmedico 0 0з5.00
IM Весоr SRL l б 19.00

25.Bulion lactozat ЕС GBG-MLD SRL 545.00 1.5 ks +

Mic-Tan SRL 875.00 + +

BIOTECHLAB 950,00
IM Весоr SRL 2 280,00
sanmedico 3 075.00

эt 26.Вгаiп-Неап Infusion Вrоth
эпtru cultivarea unei varietati de
icroorganisme

IM Весоr SRL 965,00 1.5 ks + +

Mic-Tan SRL 2 025.00
BIOTECHLAB 2 272,50
GBG-MLD SRL 2 827,50
sanmedico 3 915.00

эt2 7.Сrоmоgеп icCronobacter
entification Аgаr (CCI Agar)
tпГоrm lSO 22964

sanmedico 4 400,00 0,5 kg

t
rsma)

lM Весоr SRL 2з 920,00 230 flacon + +

GBG-MLD SRL 29 670,00
sanmedico зб 800.00

t 29.Cysti ne-Lactose-Electrolyte
ficient (CLED) medium

GBG-MLD SRL 6 000.00 5ks + +

Mic-Tan SRI- 8 750,00
BIOTECHLAB 1l 000,00
sanmedico l4 600.00

t ЗO.СоlumЬiа Аgаr with Ноrsе GBG-MLD SRL l 500"00 10 set + +

IM Весоr SRL 3 000"00
t 3 l .Columbia agar bazб IM Весоr SRL lб б l7.00 14.5 ks + +

GBG-MLD SRL 8 850,00
Mic-Tan SRL l9 з9з.75
sanmedico 20 140,50

3 2.CoI umbi а agar*SYo Sheep GBG-MLD SRL з000,00 20 set + +

IM Весоr SRL 6000.00
rt 33.Disc cu Bile esculin репtru
tеrmiпаrеа hidrol izei escul inei in
Jzenta biH

sanmedico з з88,00 22 flасоп + +

t 34.Disc cu optochin (5 mcg)
ltru diferencierea S. pneumoniae

Mic-Tan SRL 2 805.00 5 l flасоп + +

IM Весоr SRL з 570.00
sanmedico 4 4з7 "00

lt 35.Disc cu Bacitracina pentru
эпtifiсаrеа S. pyogenes

GBG-MLD SRL 2 з24,з0 55 flacon + +

Mic-Tan SRL 2 4,75,00

IM Весоr SRL 2 640.00
sanmedico 2 750.00

lt 36.Disc cu novobiocinб Mic-Tan SRL l l55,00 2l flасоп + !

sanmedico l 659.00
1 37.Discuri сu glucide sanmedico 24 19,7,00 + +

cu adonitol 7 flacon
с cu arabinoz5 26 flacon

сu celobiozб 1 flасоп
cLr dulcitol 8 flасоп
cu galactozй 3 flacon
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d sc cu glucoza 9 flacotl
d sc сч inozitol 22 flасоп
d sc cu inulin 2 flасоп
d sc сu lactoza 29 flасоп
d sc cu maltozй 9 flacon
disc cu manitol 23 flасоп
disc cu manozd 29 flacorl
disc cu rаmпоzй 8 flасоп
disc cu rafinozi 4 flасоп
disc cu sorbitol 9 flacon
Disc cu zaharozб (sucrozё) l2 flасоп
disc cu salicinё 4 flacon
disc cu tresalozб З flacon
disc cu xilozё 9 Гlасоrl

_tLot 38. Discuri сu aminoacizi sarrrnedico l2 750.00 +

disc cu arginin5 l7 flacon
disc cu lizini 20 flacon
disc cu оrпitiпй l 7 flасоп
Lot 39.D- (+) Mannoza sanrnedico з 74l .50 0.25 ks

+Lot 40.Dey-Engley (D/E) Neutralizing
Broth (without Вrоmо cresol рurрlе)

BIOTECHLAB 2 700.00 l k,] +

satrrnedico 5l00.00
Mic-Tan SRL 6 250.00

+Lot4 1 .Dey-En gleyNeutral izin g Аgаr
(D/E Agar Disinfectant Testing)

BIOTECHLAB 2 950.00 lkg +

GBG-MLD SRL 3 500,00
sanmedico 5 100.00

Lot 42.Diagnostic сu antitoxinй
diftericё purificatб рriп fermentalie gi

sorbtie specificб uscatё

Nici о оfеrtб Nici о

оfепб

Lot 43.Decarboxylase Вrоth Base,
Moeller репtru diferen{ierea bacteriilor
ре baza capacitёlii lor de а dесаrЬохilа
aminoacizii

sanmedico 8 814.00 1.5 kg

Lot 44.Emulsia de gёlbenuq de оuй BIOTECHLAB з l 995.00 237 flacon -t

+Mic-Tan SRL 47 400.00 +

IM Весоr SRL 71 100.00
GBG-MLD SRl- 78 684,00

t

sanmedico 80 з4з,00
Lot 45.ЕМВ Agar, Levine (Levine-
Eosin Methylene Blue Аsаr Medium)

GBG-MLD SRL l00.00 lkg 1

sanmedico 788.00
Lot 46.Endo Agar, special sanmedico 3 702,50 l3.5 ks + +

Mic-Tan SRL 6 875"00
Lot 47.Eugonic LT l00 Вrоth Base
w/o Tween 80 pentru detectare m/о in
produse cosmetice

Mic-Tan SRL 2 690.00 2ks +

BIoTECI-1l-AB з 475,00 + t
t

sarlmedico 5 020,00
Lot 48.Fluid Thioglycol late med ium
(Thioglycollate medium Fluid)

Mic-'I'an SRL 6 050,00 5.5 I

IM Весоr SRL 6 545,00
GBG-MLD SRL 6 7l 0,00
sanmedico 8 855,00

Lot49.Filtre de mеmЬrапё de nitrat de
celulozё, albe cu grila verde d 50 mm,
diametru роri -0,45 мкм (p/u
dеtеrmiпаrеа Е. coli, Ь. coliforme, Р.
aeruginosa, S. aureus), sterile, in
ambalai individual

sanmedico 97 512.00 l0200 buc +

BIOTECHLAB l l9 з40,00 + +

T.lici
oferta

Lot SO.Filtre de mеmЬrаllб de nitrat de
celuloz1, пеgrч сu grila alba d 50 mm,

Nici о оfепа
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ot 5l,Filtre de mеmьrапб de nitrat de
eluloz5, aIbe cu grila verde d 50 mm,
iametru pori -0,22 мкм, sterile, in
rnbalai individual

BIOTECHLAB з 540.00 300 Ьuс + +

sanmedico 4200.00
t 52.Giolitti-Cantoni bu[Iion репtru
filococi

sanmedico 5 850.00 4.5 kg +

Mic-Tan SRL 5 985.00 + +

GBG-MLD SRL 6 187,50
BIOTECHLAB 8 460.00

t 53.Gelozi nutritivб сu 1О% glucozб
ate Count Agar with dextroza)

GBG-MLD SRL 8 887,50 7.5 kg +

Mic-Tan SRL 9 з25.00
lM Весоr SRL l0 425.00 + +

sanmedico l7 5з5.00
,ot 54.НаеrпоslоЬiп Powder sanrnedico 5 292.00 7 flacon
clt 55.Hugh Leifson Medium Pentru
eterlnirrarea scindarii glucozei: aerob1
аu апаеrоЬй (Glucise ОF mediu)

Mic-Tan SRL 950.00 1ks + +

sanmedico 2 295.00

t 56Kligler Irоп Аgаr GBG-MLD SRL 1 550.00 10.5 kg + +

Mic-Tan SRL 2 2l5.00
IM Весоr SRL 2 285.00
sanmedico 6 695.00

ot 57.Kleol Nici о ofeftd Nici о
ofertб

ot 58.Kit latex pentru identificarea
,герtососilоr gr. А, В, С, D, F, G

lM Весоr SRL 27 040.00 lб Ьuс + +

sanmedico 30 400.00

tгерtососilоr cu minim 15 teste
iochimice 9i cu reagentri suplimentari,
ltеrргеtаrе е Iectron ica

sanmedico 26 950.00 11 buc +

ot 60.Latex test репtru detectia Str.
г. IJ, Н. infl. Tip В, S. pneumoniae,
l. rneningitldis

IM Весоr SRL 26 950.00 5 buc + +

ot 61.Leptospira Medium l}irsc,
,оrthоf,, Modified

sanmedico 1653.00 0.5 kg

ot 62.Lactobacillus MRS Вrоth Mic-Tan SRL 1 950.00 2ks + +

IM Весоr SRL 2 640.00
sanmedico 4 000.00

ot 63.Lysine Mic-Tan SRL 3 50.00 0.2 kд + +

sarrmedico 10 5 81 ,20
clt 64.Lаurуl Tryptose Broth (Lauryl
ulphate Ьrоth)

Mic-Tan SRL 5 4,72^50 5.5 ks + +

lM Весоr SRL 6 462,50
GBG-MLD SRL 6 7l 0.00
sanmedico 9 460.00

ot 65.M-BCG Yeast and Mould Agar
епtru dеtесtаrеа fungilor in analiza de
.rtind а Ьёuturilоr folosind tehnica de
ltrаге cu mеmьrапй

BIOTECHLAB 1 225.00 0.5 ks + +

sanmedico l975.00

lt 66.Mediu сrоmоgеп diferencial
пtru ViЬriо spp., inclusiv V,
оlеrае

sanrnedico 12 з28.00 1.6 kg

t 67.MacСonkey bulion dublu cu
i de bila

IM Весоr SRL 10 з74.00 бks + !

sanmedico l2 528.00
68.MacConkey bulion cu
ncrezol Durрur de 0.0ls/l

Mic-Tan SRL 3 100.00 2.5 kp, + +

BIOTECHLAB 3 100.00
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рrоdusе fаrmасеutiсе (mediu G Ьrоth) sanmedico 4 625.00
;Lot 69.MR-VP Medium Mic-Tan SRL 4l 1.00 0.4 kg +

sanrnedico 880.00

Lot 70Mediu Eaglo modificat
Dulbecco

Nici о оfегtй

,:*

+

Nici
oferlй

+

1_

Lot 71Miuler Hinton Аgаr Мiс-Тап SRl- 22 662,50 l8.5 kg
sanmedico 24 2з5,00

i.s кsLot 72Мuller-Hinton agar cu 2Yо
glucoza si albastru de metilen

Mic-Tan SRL 2 040.00
sanmedico 4200.00

Lot 73Mueller Hinton Аgаr compatibil
cu discuri de antibiotice Mast Grоuр

sanmedico 7 830,00 3kg + -t

.+-

-|

---

-|

+

Lot 74MacConkey Agar izolare si
diferentiere bacili enterici grаm
negativ cu 0.15% sйrчri de bilё, cristal
violet si NaCl (MacConkey пr 3)

GBG-Mt,D SRl. з 507.00 3kg +_
Mic-Tan SRL 3 850.00
sannredico 4 560,00

Lot 75MRS аgаr cu рН scazut 5.7
(ISo)

GBG-MLD SRL 8 350.00 5ks +

BIOTECHLAB l l200,00
IM Весог SRL lз 050.00
sanmedico l6400.00

'
Lot 76Malonate bulion Mic-'I'an SRL 2 925.00 0.9 ks

sanmedico l4 445,00
Lot 77Mediu ЕЕ Broth, Mossel
cultivare si imbogatire enterobacterii

GвG-мLD SRL 990,00 lks
Мiс-Тап SRL l 490,00 +

sanmedico 2 935,00
Lot 78Mannitol Salt Аgаr IM Весоr SRL 5 l80.00 22 ks. +

Мiс-Тап SRL 5 290,00

.l

GBG-MLD SRL 5 950,00
satlmedico 9 l40,00

Lot 79Mediu hromogen UTI Agar
modifi catlBriliance UTI Аgаr

Мiс-Тап SRL 67 500,00 l8 kц +-

IM Весоr SRL 94 626,00
sanmedico l l l 240,00

-tLot 80.Mediu hromogen Coliform
Аgаr (ССА) репtru арi

Мiс-Тап SRL 28 з67,50 3.5 ks +

IM Весоr SRL з7 809.98
sarlmedico 43 960,00

Lot 81 Mediu репtrч Yersinia
enterocolitica сч supliment

GBG-MLD SRL 2 l88.00 +

sanmedico 4 040.00
IM Весоr SRI- 4,722.00
Мiс-'Гап SRL 5 600.00

yersinia selective Аgаr Base 0.5 ks
Yersinia Selective Supplement 20 flасоп
Lot 82 Mediu репtru Clostrirlium
difficile cu suplimente

sanmedico 57 928.00

1

Clostridium difficile аgаr baza 2ks
Supliment selectiv 32 flacorl
Defibrinated Ноrsе Blood 29 flacon
Lot 83 Mediu de imЬоgй(irе репtru
Listeria sрD. сu surrliment

sarrrnedico 5 370,00 -|

IM Весоr SRL 5 б l6.00
ONE Broth-Listeria Base 0.5 kg
ONE Broth-Listeria Selective
Supplement

20fl

Lot 84 Mediu репtru izolarea
selectivi а С. реrfriпgепs cu
supliment

Mic-Tan SRL 4 460.00 +

+IM Весоr SRL 4 998.60 +

sanmedico 6 650.00
Perfringens Agar Base pentru izolarea
selectivб а С. perfringens (TSC аgаг
base)

lkg

9



Sr"rptim-entЩ
дgлrДеqg
l,tll [l5 Mcdiu Plet agar mtldificat сu
supliment
l)lct Аgаr Base Modified
SLrpIirnent selectiv

(]alrtlida sl)t). cu sunlinrent
[]гilliапсе Candida
l]rilliance candida selective
sttnDletnet-tt

l,rlt tl7 Mecliu Diphtheria Agar
srrltlirrtent pentru determinarea
t9х_igецi!{!!!
Diphtheria Agar Base репtru
а_чL",,,rrinа.еа t

l(l. Virulепсе Епriсhmепt pentru
Diр1,1Ц9дц4gq!Даý
t,ot 88 Mediu Tindsdale Agar сu
srlplintent репtru izolarea С.

Mcdirr Tindsdale Аsаr Base
Sr@
l'indsdale Base
I,ot 89 Mediu pentru Cronobacter
sllp Jц JgрЦrпýЩ
сrопоьасtеr selective Ьгоth conform
lSo 22964 (cSB
vancomycirr supplement
I,ot 90 Mediu Frаsеr cu s imente
I_]uliorl Frаsеr de baza
l'lqr", S"I."tiu. Supplffi
scllli Frаsеr Selective Supplement
Lotu 91 Mediu PALCAM аgаr сч
supliment

[,isteria Identifi cation Agar
(PAt.cAM)
Supl iment selectiv pentru listerii
рлLсАм

tlilЪrепсiеrеа Listeria spp. cu
ýuр!im9ц!е
l-isteria Аgаr С ISo
sцрДцgдLý9!99!цf]ý9
Suptir.nt СiЪr.п
1.1lt 93_Mediu pentru Neisseria
Merlingococ аgаr (Тhауеr Martin
Меdium Base)
V.C.N. Supliment pentru Thayer
Martin Medium Base
GС Su t with Antibiotics
1,ot 94 Mediu T"t""tionл Mulle"-
l(a uff'mапп сu почоьiосiпi

сu

lM Весоr SRL

GBG-MLD SRL

IM Весоr SRL

Mic-Tan SRL
GBG-MLD SRL

IM Весоr SRL

IM Весоr SRL
Mic-Tan SRL
GBG-MLD SRL

l-etrationat М u I Iеr- Kaufflrlan п

1

l

tliphteria



cu novobiocinб (МКТТп)

г--
Novobiocin selectiv supplement l l0 fl
Lot 95 Mediu сrоmоgеп pentru
salmonella ýрр. сч ýupliment

IM Весоr SRL 68 9з2,50 +

Mic-Tan SRt- 71 532.50
sanrnedico 206 622.00

Brilliance salmonella дgаr Ьаzб 6.5kg
SalrTonel Ia seIectiv supl irnent l82 fl
Lot 96 Mediu Urеа Аgаr cu
supliment

GBG-MLD SRL 8 545,00 + +

sanmedico 9 970,00
Urеа Аgаr Base (mediu Christensen) lks
Urea 40Yо l 5Ofl
Lot97 Mediu Bordetella Agar сч
supliment

GBG_MLD SRL l 360,00 + 1

sanmedico l 875.00
Bordet Gengou Аgаr Base 0,5 ks
Bordetella selectiv suppI iment 5fl
Lot 98 VIediu репtru tleterntinirrea
stafi lococilo r coagulazoptlzitivi

IM Весоr SRL 27 585,00 + +

Mic-Tan SRL 30 350.00
GBG-MLD SRL з4 552.00
sanmedico 58 896,00

Baird Раrkеr Аgаr Ваzё ISO 5,5 kg
Emulsia de gёlЬепчg de оuй сu telurit
de potasiu

l29 t1

Lot 99. Neutralizing fluid mediu
pentru neutralizarea activ itati i
agen!ilor antimicrobieni сопfоrm
Fаrmасореае Еurореапй

Gt]G_Ml-D SRL 2 l00,00 1ks
sanmedico з l 10,00 + +

+

-t

Lot 100.0rnithine Mic-Tan SRL 1 l55.00 0.3 kg +

sanrned ico з l57,50
+Lot l00.ONPG Мiс-Тап SRL зз 7.50 зfl

IM Весоr SRL з42,00
sanmedico 540,00

Lot 1 02.0.B.I.S Salmonella lM Весоr SRL 5 з2,7,00 l buc + +

sanmedico 7 335.00
i-Lot l 03.Pepton fermentativ BIOTECHLAB 4 950,00 4.5 kg +

Мiс-Тап SRL 5 445,00
sanrnedico 5 625,00

Lot 104.Phenylalanine Аgаr Mic-Tan SRL 845.00 0.5 kg + -t-

BloTEClll.AB l 050,00
sanmedico 2 550,00

-LLot l05.Pseudomonas Agar репtru
determinarea Flчоrеsсеiпё

BIOTECHLAB 975,00 0.5 kc +

sanmedico 2600,00
Lot lO6.Pseudomonas CN Agar Base
ISO 16266 (poate fi рrорus gi mediu
cu supliment separat in cantitatea
песеsаr5 pentru mediu comandat)

GBG-MLD SRL l l 550.00 3ks + +
sanrnedico l8 з l2,00

Lotl07.PSEUDOMONAS
сETRIMIDE AGAR (USP, Ер,
produse cosmetice) репtrч izоlаrеа gi
identificarea Р. aeruginosa сопfоrm
ISo 227|,|

GBс-MLD SRL l з l5.00 lkg + +-

sanmedico 5 850,00

Lot l08.PNY Medium is used for
isolation & cultivation of Lactobacillus
species. (М8З5)

SanIned ico l 2l0,00 0.1 kg

Lot 1O9.Rhenol Red Вrоth Base р/u
studierea fегmепtЁrii а glucidelor

Mic-Tan SRL 1 065.00 lks + -|

GBG-MLD SRL l 2l0.00
sanrnedico 2 540,00

l]
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l l0.Rappoport- Vassiliadis Soya
опе ЬuIiоп

GBG-MLD SRL 6 675,00 7,5 kg + +

Mic-Tan SRL 8 775,00
sanmedico 20 850.00

| |.li.eactiv Kovac's sanmedico l 290,00 бfl + +

l l2.Sisterna de transport cu
irrl ArTies cu с5rЬuпе

sanmedico 79 040,00 20800 buc + +

GBG-MLD SRL 79 040,00
Mic-Tan SRL 96 200,00

l l3,Sistema de transport cu
itrl Amies cu сёrЬuпе (;tiiп|а)

sanmedico 8з6,00 220 buc
GBG-MLD SRL 836.00 + +

Mic-Tan SRL l 0l 7,50
l l 4,Sistelrra de tгапsроrt сu
iLrl Саrу-Вlаir

GBG-MLD SRL 74 000,00 l 8500 buc + +

Мiс-Тап SRL 79 550.00
sanmedico 226 625,00

l l 5.Sistema de transport crr mediu
glycol Iate tllod ifi cat pentrLl

pyLqb_q9]9lij

l l 6.Sistem universal аеrоЬi.
гоЬi ;i tпiсrоасгоfili реrrtгu
ссulturб сu mediu lichid 80 ml 9i
:аtоr, flасоп unic maturi gi copii
lal Blood culture system)

sanmedico l 000,00 50 buc + +

IM Весоr SRL 4,1 564,00 506 buc + +

l l7.Sistem de transport viral
чеrsаl (UTM SWABS) pentru
)сtаrеа, trапsроrtul, intretinerea si
ozitarea inghetatб ре tеrmеп lung а

tsuгilоr, culn аr fi specimenele de
ra, Chlarnydia, Mycoplasma,
арlаsгпа, inclusiv репtru utilizarea
jstarea rарidа а antigenului, culturi
епtru analizele mоlесulаr biolosice

sanrnedico 9 000,00 30 set + +

GBG-MLD SRL lз 500,00

l8.strip cu rеаgепt kovac sanmedico 5 48l,00 бзfl + +

l l9.SIM Medium serniliclrid
гtt dеtсгtttitlаге Inobi litate

GI]G-MLD SRL 3 28,7,50 2.5 ks + +

вlо,гЕсFILАI] 3 875,00
santnedico 5 750.00

20.Simnlorls Citratc Agar Mic-Tan SRL 2 000,00 1.2 ks + +

GBG-MLD SRL з l 19,50
santnedico 4 9з2,00

l2l .Sabouraud Dextrose Agar GBG-MLD SRL l0 l 87.50 12.5 ks + +

Mic-Tan SRL 11 з75,00
sarlIrrcdico 14 062,50

l22.Slanetz and Ваrtlеу Mediurn
гLt сtttегососi

Mic-Tan SRL 6 620,00 бks ! +

GBG-MLD SRL 7 860,00
sanmedico 16 080,00

l2З.SS Agar (Salmonella Shigella
г)

Mic-Tan SRL 32 l l0,00 28.5 ks + +

GBG-MLD SRL 37 зз5,00
IM Весоr SRL 4з 1бl,83
sanmedico 60 990,00

l 24.Stripuri/discuri реrпtru
lгеа oxidasei

sanmedico 6 2,10,00 66fl + +

Mic-Tan SRL 47 850,00
l2r.Ъ"@
п (Grаrп stains kit)

Mic-Tan SRL 7 600,00 19 buc + +

sanmedico 12 540,00
l 26.Set репtru соlоrаliе
,оогgап ismelor sporulate
aeffer and Fultons Spore Stains

saIllnedico 450,00 1 Ьuс + +

l27.Set pentru colora{ie fungilor (

ls fоr funsi)
sanmedico l 980,00 4 buc + +

GBG_MLD SRL 4 000,00
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Lot l28.Ser fetal de Ьочiпе (FBS) BIOTECHLAB 38 675.00 l7fl + +

sanmedico 55 250.00
Lot 129.Sange de ЬеrЬес defibrinat
utilizat la рrераrеа gelozei sange

IM Весоr SRL 56 700.00 l05 fl + ,+

i_Lot 130.Strip biochimic репtru
identificarea qi diferen{ierea mеmЬrilоr
familiei Enterobacteriaceae (minim 20
teste сч medii deshidratate) in complet
cu toti reagentii/Strip fоrmаt,
intrepretare electronica

GBG_MLD SRL 1зз 875.00 l275 buc +

sanmedico 248 625.00

Lot 1З 1 .Solu{ie Ringers l /4 Х
(BR0052G)

Nici о оfеrlй Nici
оfеrtД

Lot l32.Sterile Мiпеrаlе Oil sanrnedico 3 9l5,00 15fl + +

Lot 1ЗЗ.Swаrm Agar, semi-solid
neselectiv mediu pentru detectarea Н
fazelor ale salmonel|a сопfоrm Iso
6579-з

sanmedico l l25.00 0,5 kg + -].

Lot 134.Telurit de potasiu l оZ sanmedico 9 l20,00 95fl
Lot lЗ5.Теlurit de potasiu 3,5ОZ IM Весоr SRL 5 467.00

,1,7 
t1 + +

GBG-MLD SRL 6 622,00
sanmedico ll l65.00

-|Lot l36,Tryptone soya Вrоth cu
glucoza pentru cultivarea diferitor
tipuri de microorganisme

Mic-Tan SRL 6 525,00 ?.slr +

GBG_MLD SRL 7 087.50
IM Весоr SRL 8 040,00

j_

+

sanmedico l0 462,50
Lot l37.Tryptone Soya Yeast Extract
Аgаr (TSYEA)

Mic-Tan SRL 2 625.00 2.5 ks +

BIOTECHLAB 3 887.50
sanmedico 6 035,00

Lot 1З8.ТСВS Agar (geloza alcalina) Mic-Tan SRL 5 720.00 5.5 ks +

GBG-MLD SRL 6 9з0,00
sanmedico 9 900,00

Lot 139.Tryptone bile glucuronic
medium (ТВХ) pentru Е. coli beta
slucoronidaza pozitive

sanmedico з 0з7,50 1,5 kg + +

1

-t,

Nici
ofert

Lot l 40.Test-sistemi репtru
dеtеrmiпаrеа CMI а colistinei рriп
dilutii de bulion (concentratie 0,0625-
64 ms/L)

SC"Imunotehnomed"
SRL

81 029,52 l0 buc +

l-Lot l4l .Test imчпосrоmаtоgrаfiс
rapid СаrЬа Расе pentru detectarea in
vitro а саrЬарепеmаzеlоr la
Enterobacteriaceae (ý t i iпl а)

sanmedico 7 200,00 1 buc

Lot l42.Test rapid
imчпосrоmаtоgrаfi с С. d iffi ci le
GDH+Toxina А+В, card combo репtru
detectarea calitativё а glutamat
dehidrogenazei (GDH), а toxinei А ;i а
toxinei В la С. difficile in mase fecale.

Nici о оfеrtй

Lot l43.Test rapid
imunocromatografi с de detec{ie
саrЬарепеmаzе ОХА-2З din cultura
bacteriani

sanmedico 1з 500,00 3 buc + +

Lot 144.Test rарid
imunocromatografi с de detec{ie
саrЬарепеmаzе ОХА-2З din cultura
bacterianб (stiiпta)

sanmedico 9 000.00 2 bLrc t I

+Lot l45. Test-sistemй репtru SC" Itnunotehnomed" 8 758.93 l br,rc +-

lз



dilutii de bulion (concentratie 0,0625-
64 ms/L
l."t
Vоgеs-Рrоskаuеr, in flacoane cu

рiсLrrбtоr
[,ot l47.V factor

Аgаr

1.ot l49.Violet Red Bile Glucose Agar

t.ot t SO.Wl- Пit'ГеrепсвИgаr pentru
izоlаге selectivб 9i епumеrаrе
bacteriilor intбlnite in fabricile de bere
si fёrrпепtа{iа industriala (М 1 060
1-ot l 5 l .Xylose-Lysine Deoxycholate
Дgаr (XLD Agar)

r.ot l 52.ViiЫi;;ррПmепt, factori de
cl,cstere репtгu Н. influenzae
r.,it tSзх гuсо,

i r.ut Гi+х + v гuсю,

l

l t,ot t55 Reactivi/colls,lrnabile

l р9цqцд!9цGй
Саrd Vitek 2АSТ-SТOЗ репtru testarea
scnsibilitatii Ia antibiotice а speciilor
r_lc Streptococcus pl]eumon iae,
Stгсрtососi beta hemolitici si
stгсрtососi Viridans
Solu{ie salinё sterilб (рН а.5-7) pentru

рrераrаrеа inoculului, песеsаr la
identifi саrе gi testarea sensibilitalii
rtt iсrооrgап ismelor cu ajutorul
сагduгilоr vitek 2

|'Llburi de polistirerr (trапsраrепtе
l2x75 mф_
Vitek 2 GР - сагduri de identificare
Ьасtеrii Grаm pozitive (specii de
[:tlteгococcus, Gemella, Lactococcus,
l -cttcoIrostoc, Listeria, Staphylococcus.
Stгерtососсus, G lobicatel la,
(]гanulicatella. etc.

l 825,00

Mic-Tan SRL
GBG-MLD SRL

GBG_MLD SRL l 740,00

Мiс-Тап SRL 2186,25
lM tsесоr SRL

IM Весоr SRL
GBG-MLD SRL
Mic-Tan SRL 2 730.00

429,00

Mic-Tan SRL
IM Весог SRL 14 355,00
BIOTECHLAB
GBG-MLD SRL 17 l00.00

2l з12,00

22 2з0,00
lM I]есоr SRL
Mic-Tan SRL
GBG-MLD SRL

IM Весоr SRL
Mic-Tan SRL 2 295.00
GBG-MLD SRL 2 540.65

Nici о oferta

l4

Nici о
oferte



LOT 1 5б Reactivi/consumabile Nici о оfеrt5

Саrd Vitek 2 GN pentru identificarea
m/о Grаm negative fermentative si
nefermentative
Саrd Vitek 2 GР репtrч identificarea
m/o Grаm pozitive
Card Vitek 2 ANC репtrч identificarea
bacteriilor anaerobe si specii de

nebacteriu, С lostrid i um
Card Vitek 2 AST-N75 репtru testarea
sensibilitatii bacteri i lor Grаm

tive. ESBL сопfirm
Card Vitek 2 AST-N204 репtru
testarea sensibilitatii bacteriilor Grаm

ive, ESBL сопfirm
Card Vitek 2 AST N-397 репtrч
testarea sensibilitatii bacteriilor Grаm

Card Vitek 2 AST N-222lрепtru
testarea sensibilitatii bacteriilor Grаm

Card Vitek 2 AST-P592 pentru
testarea sensibilitatii bacteriilor Grаm
pozitive (Staph, Епtеrососсчs, S.

Саrd Vitek 2 NH репtrч identificarea
speciilor de Actinobacillus,
Campylobacter, Capnocytophaga,
Haemophilus, Kingella, Neisseria, etc
Card Vitek 2AST-ST03 репtru testarea
sensibilitatii la antibiotice а speciiIor
de Streptococcus pneumon iae,
Streptococi beta hemolitici si

Card Vitek AST-YS08 репtru testarea
sensibilitatii fungi lоr
саrd vitek ysT identificaгe fun
Solu{ie salinб sterilй (рН а.5-7) репtru
рrераrаrеа inoculului, песеsаr la
identificare 9i tеstаrеа sensibilitйlii
miсrооrgапismеlоr cu aj utorul
саrdurilоr vitek 2
Tuburi de polistiren (trапsраrепtе
l2x75 mm
VITEK MS-CHCA
VITEK мS-FА
VITEK MS-DS SLIDE
V|TEK PIKME NBS
LOT 157 Vidas reactivi Nici о ofertб

VIDAS CD GDH 60 teste
VIDAS CD Toxina А/В 60 teste

Lot 158.CHROMID С. difficile аsаr GBG-MLD SRL

Nici
9fеца

1.5

* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se ча indica pre|ul oferteifiпale

t)



(lпJоrmuliu рriчiпе| "Corespuпclerea сu сеriпУеlе de calфcare" ;i "Corespuпderea cu specificaliile tеhпiсе" ,

,\а ч(tсоп,\еlltпа рriп; ,, l" iп сuzul соrеsрuпсlеrii;iрriп ,,-" iп cuzul песоrеsрuпdеrii)

8. Pentru elucidarea uпоr neclaritй{i sаu сопfirmаrеа чпоr date privind corespunderea ofertei сч
cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea рrе{ului апоrmаl de scizut) s-

а solicitat:

а solicitйrii Operatorul economic Informa{ia solicitatй Rezmatul rйsрuпsului operatorului
economic

l u"i
l
i

(

iSo
i

I

l

I

I

]

i

]

9. Ofertan!ii respinqi/descalifica{i:

l)enrrmirea oDeratorului economic Motivu l rcsninserii/descalificirii
;l](;-Ml,D SItl- [п urmа ехаmiпбri gi evalrrйrii оfеftеlог depuse in cadrul рrосеduri de

аtriЬr.riге s-a decis rеsрiпgегеа ofertei репtru Loturile 3153,77,991148 in
temeiular1. 69, aIin. l, lit. d) al Legiinr. 13l din 0З.07.2015 privind
achiziliile publice: "оfеrtа пu corespunde сеriп{еlоr solicitate in
documentalia de licitaie"- nu au fost depuse documente obligatorii рrесum:
- Certificatul СЕ.
-lotul 19 Bulion biliat (Bile Broth) - au fost propuse 4 oferte саrе nu
coresputtd сегitl!еlог: SRL Biotechlab (oferta cu pret cel mai mic) Ei SRL
Sanmedico аu propus mediu BILE BROTH BASE (ТМ З030, Titan Media
Ei М071, HiMedia respectiv) саrе nu contine bila, SRL Mic-Tan а propus
mediu BILE ESCULIN AZIDE BROTH (BIB20500, Biolab) саrе este
destinat5 pentru determinarea enerococilor, Ei SRL GBG а рrорus mediu
BRILLIANT GREEN B ILE BROTH 2o/o (ref , 6 1 00 1 0, Liofi lchem) саrе
este destinatб pentru dеtеrmiпаrеа bacteriilor coliforme.

ппrеtliсо SRL In urmа ехаmiпбri qi evaluёrii оfеrtеlоr depuse in cadrul proceduri de
atribuire s-a decis rеsрiпgеrеа ofertei репtru Loturile 52о in temeiul аrt. 69,
alin. l, lit. d) al Legii пr. 131 din 03.07.20l5 privind achiziliile publice:
"оfеrtа nu corespunde сеriп!еlоr solicitate in documenta{ia de licitaie"- пч
au fost depuse documente obligatorii рrесum:
- Certificatul СЕ.
-lotul49- Filtre de mеmЬrапб de nitrat de celulozё, d 50 mm, ofertantula

рrорus Filtre de mеmЬrапё de nitrat de celulozё, d 47 mm, се пu
corespt"tnde spec ifi calie sol icitatб.
-lotul59 - Kit репtru identificarea Streptococilor cu minim 15 teste
bioch im ice, rеаgеп!i supl imentari, interpretare electronica, ofertantul а

рrорus Kit репtrrr identifi саrеа Streptococilor (КВ0O5А-20КТ, HiMedia),
саrе nu соrеsрuпd specificaliei solicitatб (con{ine l2 teste biochimice 9i nu
аsigurё iпtеrрrеtаrеа electronica а rezultatelor),
- lotul 152- Vitox suppliment, ofertantul а рrорus Haemophilus Growth
Supplement, (FD l l 7 HiMedia), саrе пu corespund compozilia песеsаrб.
-lotul 19 Bulion biliat (Bile Broth) - au fost рrорusе 4 oferte саrе пu
согеsрuпd сеriп{еlоr: SRL Biotechlab (oferta cu рrе{ cel mai mic) qi SRL
Sanmedico au рrорus mediu BlLE BROTH BASE (ТМ З030, Titan Media
;i M07l, HiMedia respectiv) саrе пu con{ine bila, SRL Mic-Tan а propus
mediu BILE ESCULIN AZIDE BROTH (BIB20500, Biolab) саrе este
destinatб репtru dеtеrmiпаrеа enerococilor, 9i SRL GBG а propus mediu
BRILLIANT GREEN BILE ВRОТН2Yо (ref.610010, Liofilchem) саrе
este destinati репtru determ i паrеа bacteri i lоr coliforme.

Рrе{uri[е ofertei agentului economic depi;esc bugetul autoritalii
contractante, stabilit gi documentat inainte de inilierea procedurii de
aclrizitrie publicЁ репtru urmйtоаrеlе
|оturi:4,27,39,43,54,61,бб,82,88,108,134,|46, in temeiul art,7l, alin. 1, lit.
d) al Legii пr. 1З 1 din 0З.07.20l5 privind achiziliile publice, depбqe;te cu
30Оlо чаlоаrеа estimatб а achiziliei, calculat1 сопfоrm prezentei legi".

N,lic-'I'an SRL i,l urmа ехаmiпёгi ;i evaluёrii ofertelor depuse in cadrul рrосеduri de
atribuire s-a decis respingerea ofertei pentru lotul 47153, 84 .

|6



de licitalie).

pentru fiесаrе lot п
pentru mai multe lоtчri cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitiri privind пumirul de lоturi саrе pot fi atribuite aceluiagi ofertant: PпdicatiJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Сritеriul de аtriЬuirе aplicat:

Рrеfчl cel mai scizut п
costul cel mai scбzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre! п

In temeiul art, 7l. alin, l . lit. d) al йр llr. t з rlin oj.oz.z0 l 5 privirld i
achiziliile publice (oferta пu corespunde сеriпlеlоr solicitate in documenlclc
de licitatrie).
- Ia lotul47 - Eugonic LT l00 Вrоth Base w/o Tween 80, ofertantul а

рrорчs mediu Eugon LT l00 Вrоth Base (EUB20500) саrе aditional
necesita OctoxynoI (Tritox Х- 100),
-la lotul 53 - GeIozб nutritivб cu 1о/о glucozЁ, ofertantul а ргорus mediLl
PLATE COUNT AGAR, lSO 6222 (PCW20500) саrе duрб cotTptlzililt trtr

corespund specificaliei solicitatё (пч corltine glucoza),
- la lotul84 - Mediu репtru izolarea selectivё а С. реrfriпgеllS cu suplitllcr,i
ofertantul а propus mediu PERFRINGBNS (OPSP) AGAR BASE
(ров20500) 9i supliment РеrfriпgеПs Selective Supplement, oPSP (рагlсlr
А: Роlуmухiп В 0,80 oleandorTycin 0,25 9i раrtеа В Sulfadiazirle 50,00)
саrе dupй compozilia пч соrеsрuпdе complet specificatiei soIicitatй.
Jotul 19 Bulion biliat (Bile Broth) - au fost рrорusе 4 oferte саrе ntl
corespund cerin{elor: SRL Biotechlab (oferta cu рrеt cel mai rnic) 9i Sltl
Sanmedico au рrорus mediu BILE BROTH BASE (ТМ 3030, Titan Media
9i M07l, HiMedia respectiv) саrе nu con{ine bila, SRL Mic-Tan а ргорlls
mediu BILE ESCULIN AZIDE BROTH (BlB20500, Biolab) саrе estc
destinatё репtrч dеtеrmiпаrеа епеrососilоr, 9i sRL GвG а рrорus lncclitr
BRILLIANT GREEN BILE BROTH 2О/о (rеf , б l 00l 0, Liofi lcherT) сагс
este desti паti pentru determ i паrеа bacteri i lоr со l i fоrmе.

PreJurile ofertei agentului econotnic depйqesc bugetul autoritatii
contractante, stabil it qi documentat inainte de initrieгea рrосеduri i de
achizilie pubIicб репtru urmбtоаrеIе lоtuгi:
-lotul 14б yр Reagent репtrч testul vоgеs-рrоskаuеr iп flacoatle ctr
picurбtor (unitate de mёsurб - set), ofertantul а propus numai Reagent I}.
dar пч set din 2 componente (Reagent А si Reagent В), оfеrtа SRL Mic-'lilrl
cu рrеt ехаgеrаt (mai mult de 30%).
n urmа ехаmiпбri ;i evaluirii оfеrtеlог C"pus" in cudrut pro.",t*i Й

atribuire s-a decis respingerea оfеПеi репtru lotul3, 2|,44.
- la lotul 3,44 - ofertanul nu аrе certificat СЕ
- la lotul 21- Вчliоп репtru Bifidobacterii, modificat cu 0.1Оlо аgаr,
ofertantul а рrорчs alt mediu саrе пч corespunde specifica{iei solicitatй
(Bifidobacteгium Вrоth, ТМ l892 йrб con{inutul de аgаr).
In temeiul art.77, alin. l, |it. d) al Legii пr. l3l din 03.07.20l5 privincl
achiziliiIe publice (oferta пu corespunde сегiп{еlоr solicitate in documentclt

п urmа ехаmiпёri ;i evaluёrii ofeftelor depuse in саdrul рrосеduri clc
atribuire s-a decis respingerea ofertei pentru la lotul g4,14g - оfеrtапtul lltl
аrе certificat СЕ,

iп temeiul art.7l, alin. l, lit. d) aI Legii пr. 13l din 03.07.20l5 ргiчilltl
achiziliile publice (оfепа пч соrеsрuпdе сеriп{еlоr solicitate in documetllclt

IM Весоr SRL

10. Modalitatea de ечаluаrе а оfЪrtеlоr:

|1

de Iicitatie



Се| rnai Ьuп rароft calitate-cost п

(iп cctzul iп care iп catlrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vоr iпdiса

lrlate crileriile de atribuire aplicate ;i dепumirеа loturilor аJёrепtе)

l2. tnformafia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:

(s'a wt ctlmplela peпtrLt lrlturile care aufost atribuite |п baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-pre| sau cel

mai Ьuп raporl calitate-cost)

l3. Rеечаluаrеа ofertelor:

(Se ча completa iп cazul iп care ofertele aufost reeyaluate repetat)

decis:

Atri Ьu iгеа сопtrасtul u i de ach izilie рчЬl icйlacordului-cadru :

F-actorii de ечаluаrе valoarea din оfеrtй Punctajul calculat

Denumirea rаtоrului econonric l Total
[)crlttmire fасtоrul l Ропdеrеа

Dепumirе factorul n Ропdеrеа
Dепumirеа torului economic rr Total

Dспumirе factorul l PoIlderea

Denumire factorul п Ропdеrеа

l4. in urmа examiniri, evaluirii ;i соmраririi ofertelor depuse in саdrul procedurii de atribuire s-a

l)спuпrirеа lotului

tlt l. Acetamide Ьrоth

.ot 2. Аgаr-аgаr

clt 3 Аgаr сu extract de
хtгасt Аgаг)
ot 4. Аgаr сu extract de саrпе (Nutrient Аgаr

l,clt 5.Аgаr cu triptonб si soia (Tryptone Soya
\ glr г)

1.ot 6.Апdrеа" Р"рЙБ Йt"ЦЙ.а-i" ir"r" Й
чlLrсidе)
1,ot 7.Аgаr Sabouraud cu cloramfenicol si

[-ot 8.Аgаr sulfat de fiеr сопfоrm ISO 15213

1.ot 9.Alcalina Peptone Wаtеr
l.tlt l0.Antigen Legionella sеrоgruр

ati (Ре

[.ot l2.Ap1 peptonatё tarTponatб pentru
а salmonella iпillrЬоgё[irеа neselectivб

1lгоdusе аliщ9цЦц)
1.ot l3.Arghinin
1.ot l4.Brilliant Grееп Agar pentru izolare
sclcctiva salrnottella spp,
l,ilt l5.Benzi indicatoare pentru dеtеrmiпаrеа

(Yeast

Dепumirе:l
operatorului

economic

cantitate
qi unitate

de
mйsuri

Рrе{ul
unitar

(fаrй ТVА)

з 135,00 з l3.50Mic-Tan SRL

Mic-Tan SRL

8500,00Mic-Tan SRL

Mic-Tan SRL l325,00

l 5610,0017,50 kg

Mic-Tan SRL 1 155.00

Mic-Tan SRL

Mic-Tan SRL
Mic-Tan SRL

Мiс-Тап SRL

зз]t,7,,76l28,00

GBG-MI-D
pll iп solutii (5,4 - 7,8

сlсхtгсlzа

Lrl,irr_e_i_

1.ot l l



SRL
Lot l7Bile Esculin Azide Аgаr IM Весог SRL 7ks з l82.00 22274,00 2405 5

Lot l8.Bulion nutritiv sanmedico 2kc 750,00 l500.00 1620
Lot 20.Bulion pentru епtеrососi BIOTECHLA

в
0.5 kg ]280.00 l640.00 l 968

- 
l_j7q

sBls
- itzt

вов
{zio
2l22

-i5вз
-7jбо

Lot Zl.Bulion репtru Bifidobacterii, modificat
cu 0,1% аsаr

sanmedico 4,5 kg 3250,00 l4625.00

Lot 22.Bulion selenit GBG-MLD
SRL

4,50 kg l051,00 4,729.50

Lot 23.Bulion Sabouraud cu glucoza
dehidratat

Mic-Tan SRl, l0,5 kg 890.00 9345.00

Lot 24.Bulion bilй-lactozё cu verde de briliant Mic-Tan SRL 4,5 kg l595,00 7177,50
Lot 25.Bulion lactozat ЕС Мiс-'Гап SRL 1,5 kg l250.00 l875.()0
Lot 26.Brain-Heart Infusion Вrоth Репtru
cultivarea unei varietati de microorganisme

lM Весоr SRL 1,5 kg lз l0.00 l965.00

Lot 28.Coagulaza plasmб (Coagulase Рlаsrпа) IM Весоr SRL 2з0 fl l04.00 23920,00
Lot 29.Cystine-Lactose-Electrolyte Deficient
(CLED) medium

GBG-MLD
SRL

5kg l200.00 6000,00

Lot 30.Columbia Аgаr with Ноrsе Blood GBG-MLD
SRL

l0 set 150,00 l500,00 l 800

l79tlLot 3l,Columbia agar Ьаzб, lM Весог SRL l4.5 ks l l46.00 l66l 7.00
Lot 32.Columbia аgаr+5% Sheep blood GBG-MLD

SRL
20 set l50,00 3000,00 3600

Lot ЗЗ.Disс cu Bile esculin репtru
determinarea hidrolizei esculinei in рrеzепJа
bilei

sarrmedico 22 f1 154,00 зз88,00 3659

Lot 34.Disc cu optoclrin (5 mсg) репtru
difеrепс iеrеа S. рпеumоп iae

Мiс-Тап SRL 5lfl 55,00 2805.00 зз66

-ijBr)

-l 
звс

Lot 35,Disc cu Bacitracina репtru identificaгea
S. руоgепеs

GBG-MLD
SRL

55fl 42.26 2з24.з0

Lot З6.Disс cu novobiocinй Mic-Tan SRL 2lfl 55,00 l l 55.00
Lot 37,Discuri сч glucide sanmedico
d sc cu adonitol 7fl з9.00 97з.00 l 050.
d sc cu аrаьiпоzй 26 1] 50.00 3900"00 42l2
d sc cu celobiozб lfl 80,00 l 80.00 194.1l

_i555,
4_8ý.0

126з.

d sc cu dulcitol 8fl 80.00 l440.00
d sc cu galactozб зfl 50,00 450.00
d sc cu gluсоzё 9 t-l 30,00 I l 70.00
d sc cu inozitol 22 f1 50.00 3300.00 з564,
d sc cu inulin 2f1 80,00 360.00 38
d sc сч lactozб 29fl 70,00 20з0.00 2192.
d sc cu maltozб 9fl 70,00 630,00 !qq,4r

_ц_3_8_,t

?|2]5.,,
820.lJ(

d sc cu manitol 23 f1 70.00 lбl0,00
d sc cu manozE 29 t1 95.00 2755.00
d sc cu rаmпоzа 81] 95,00 760,00
d sc cu rаfiпоzб 4fl l70.00 680.00 Jз!.4

6ýq,4
|2з l,

d sc cu sorbitol 9fl 70.00 630.00
Disc cu zaharozб (suсrоzё) 12 f1 95.00 ll40,00
d sc cu salicinб 4fl l70,00 680.00

,7з4.4

5l1.9d sc cu tregalozё зfl l58.00 474.00
d sc cu xilozё 9fl l l5,00 l035.00 lll7.

TiL
5l40.

Lot 38. Discuri cu aminoacizi sanmedico
d sc cu arglnlna 1,7 tl 225,00 з 825,00
d sc cu lizinб 20fl 23 8,00 4760,00
d sc сu оrпitiпё l7fl 245,00 4l65.00 4498,
Lot 4O.Dey-Ensley (D/E) Neutralizins Вrоth BIoTECHl,A lks 2700.00 l700.00 з240.
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( rritl-,orrt Вгоrпо сгеюl
1.ot4l.Dey-EngleyNeutralizing Agar (D/E
,\g,,! Ц!r,,ltЪ.tп,lt T"st
1-ot zl4.Ernulsia de gДlЬепuý de оuб
1,ot 45.ЕМВ Agar, Levine (Levine-Eosin
Methyle_ne Цlue Аgаr Medium) __
1.ot z16,_Endo Аgаr, special
|.tlt ,17.Ettgonic l,T l00 Broth Base w/o Tween
tlO р.ýцLru detectare m/о i

1-ot 48.Гluid Thioglycollate medium
( l'lrioglycollate medirrln Fluid
t.ot+gL,
cclulozД, albe сu grila verde d 50 ffifi,
cjialnctru роri -0,45 мкм (p/u dеtеrmiпаrеа Е.
coli, Ь. соlifоrmе, Р. aeruginosa, S. аurеus),
stегilе, iп arnbalai individual
t.ut 5|.Filtr" de mеmьrапй de nitrat de

ctl grilа чеrdе d 50 lnm,
-0,22 мкм, sterile, in ambalaj

1,ot 52.Giolitti-Cantoni
sta1l lococ i

(' о Lr rrt Ager_yrth !ýЦI9ZФ__
1.ot 55.HLrgh Leifson Mediurn Pentru
сlсtегlпiпаrеа scindarii glucozei: аеrоЬй sau
lrrrаего_Ьi (Glucise ОF rnediu
1-ot 56Kligler lrоп Аgаr

l tlt 58Кit l"te- оеПru identificarea
,treptqgqфlor gr.А, В, С, D, Fý
l.tlt 60.I,,atex test pel-ItгLr detectia Str. gr. В, lJ.
irl11. 

'I'ip I}, S. pneumoniae, N. meni itidis
[.ot 62.Lactobacillus MRS Broth
t ot бЗ._Lу;це _
l-tlt 64.Lаurуl Tryptose Broth (Lauryl Sulphate
Ьгоth)

bullion pentru

Аgаr репtru
de rutiпб а

filtrаrе cu

1-ot 65.М-ВСG Yeast and Mould
t|сtссtаrеа ftrngilor in analiza
Ilirtlttlгilor fblosind tehnica de
Irrernbran5
I.ot 67.MacConkey bulion dublu сu sаri de bila
[,ot 68.MacConkey bulion cu Ьrоmсrеzоl
рLlгрur de 0.0lg/l, pentru рrоdчsе farmaceutice
(lllсЦgý_цI9ф
1-ot 69.MR-VP Medium

'..,,7tмiфIдЦlgпдgL1-ot 72МLrllег-Нiпtоп аgаr cu 2О% glrrcoza si
lrlьаstгu de metilen
[-ot 73Мuеllеr Hinton Agar compatibil cu
LliscLrri de antibiotice Mast G
t-ut Z

bacili enterici gram negativ cu 0.15% sбruri de
l,i ln,_".irtol uiolet ýi
1.ot 75MRS аgаr cLl рН scazut 5.7 (lSO)

Mic-'I'an SRL

l015.00
l7з7,50

Mic-Tan SRL

1 l9з40,00 14з208,00

Mic-Tan SRL l596,00

IM Весог SRL 10425,00 1 l259,00

Mic-Tan SRL

l0,50 kg 1 l550,00 1з 860,00

lM Весоr SRL

IM Весог SRL 274з0.00

Mic-Tan SRL
Мiс-Тап SRL l750.00
Mic-Tan SRL 54,72,50 6567,00

2450,00 1470,00

IM Весоr SRL 1120з,92
Mic-Tan SRL

Mic-Tan SRL l027,00
Мiс-Тап SRL 27195,00
Mic-Tan SRt.

2610,00

Mic-Tan SRL 3510.00l.tlr 76Milbnate bulion

20

BloTECHLA
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Lot 77Mediu ЕЕ Broth, Mossel cultivare si
imbogatire епtеrоЬасtеri i

Mic-Tan SRL lkg l490,00 l490,00 l 788.

Lot 78Mannitol Salt Аsаr IM Весоr SRL 22 ks, 690,00 l 5 l80.00 ]_6

8lLot 79Mediu hrоmоgеп UTI Аgаr
modificat/Briliance UTI Аgаr

Mic-Tan SRL l8 kg 3750,00 67500,00

Lot 80.Mediu hrоmоgеп Coliform Agar (ССА)
pentru арi

Mic-Tan SRL 3,5 kg 8l05,00 28з61,50 3404 l

ц10,
ц85,

йls.

Lot 81 Mediu репtru Yersinia enterocolitica
cu supliment

GBG-MLD
SRL

Yersinia Selective Аgаr Base 0.5 ks l900.00 950,00
yеrsiпiа selective supplement 20 f1 б 1,90 l 23 8.00
Lot 83 Mediu de imbog6tire pentru Listeria
spp. сч supliment

sanmedico

ONE Broth-Listeria Base 0.5 kc 5 l40.00 2570,00
ONE Broth-Listeria Selective Supplement 20 1] l40.00 2800.00 з024
Lot 84 Mediu pentru izоlаrеа selectivД а С.
реrfriпgепs cu supliment

IM Весоr SRL

1BjBРеrfriпgепs Аgаr Base pentru izolarea
selectivй а С. реrfriпgепs (TSC аgаr base)

1kg 24,78.60 2418.60

Supliment selectiv pentru Реrfriпgепs Аgаr
Base

21 fl l20.00 2520"00 2,72|

iz.цz

Lot 85 Mediu Plet аgаr modificat сu
supliment

sarrrTedico

Plet Аgаr Base Modified 0.5 kд 2300.00 l l50,00
Supliment selectiv l0fl l25.00 l250.00 l3_50.
Lot 86 Mediu сrоmоgеп pentru Candida spp.
cu supliment

IM Весоr SRL

Brilliance Candida аgаr 6.5 ks 8940.00 58l l0,00 62758

]q9ЬзBrilliance Candida selective supplement l86 fl 94.40 l7558.40
Lot 87 Mediu Diphtheria Аgаr cu supliment
репtrч dеtеrmiпаrеа toxigenitatii

sanmedico

Diphtheria Аgаr Base pentru determinarea
toxigenitetii

2,5 kg 2650,00 6625"00 7l55,

узi,

l+jз.

KL Virulence Епriсhmепt pentru Diphtheria
Аgаr Base

l0fl з46,00 3460,00

Lot 89 Mediu pentru СrопоЬасtеr spp cu
supliment

sanmedico

сrопоьасtеr selective Ьrоth сопfоrm Iso
22964 (cSB)

0,5 kg 2654.00 l327.00

Vancomycin Supplement зfl 305,00 9l 5,00 _98ý.2
Lot 90 Mediu Frаsеr cu suplimente IM Весоr SRL
Bulion Frаsеr de baza 2 ks, l230.00 2460.00 26
Frаsеr selective supplement 50fl 56.00 2800.00 ]]_60.

_,!_680,

l7bB,

semi Frаsеr selective supplement 25fl 56.00 l400.00
Lotu 9l Mediu PALCAM аgаr cu supliment Mic-Tan SRL
Listeria Identification Аsаr (PALCAM) 2ks l570,00 3 l40,00
Supliment selectiv репtru listerii PALCAM з0 f,l 75.00 22.50 _?,7_00?

-ilOr,

Lot 92 Mediu сrоmоgеп репtru difеrепсiеrеа
Listeria spp. cu suplimente

IM Весоr SRL

Listeria Аgаr Сrоmоsеп ( ISO) 2kc 2640,00 5280.00
Supliment Selectiv (ISO) 20fl 68.00 l360.00 lбз2,
Supl iment difеrепсiаr (ISO) 20fl з l5,00 6300.00 _6804.
Lot 93 Mediu pentru Neisseria spp. sanmedico
Meningococ аgаr (Тhауеr Маrtiп MediurT
Base)

1kg 2600.00 2600.00 2808.

7и.оV.C.N. Supliment pentru Тhауеr Martirr
Medium Base

7fl l00,00 700,00

2l

00

394,40
000.0()
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' 
; С: Srl_рр]glgлt_yцЦ аlцфццý

1.ot 94 Mediu Tetrationat Muller-Kauffmann
cLt почоьiосiпй

Muller-Kauffmann сu
rrtlvobiocirli (МК]'Тп
хuчоьiББйlБ

sllp. c_Lt supliment
l]ri ll iапсе salmonella Asar bazб
Sutщpnella selectiu sup
l-tlt 96 MediLr Urеа Аgаr сu supliment

L;r"u_ 4gцggд9 tnediu christensen
Urea 40о/о

t.оt9jйыiщ

[]огdеt Gепsоu Аsаr Base
Ir;,йtM
1.o[ 98 MediLr репtгu determinarea
stal'ilococilor соа
tЦ,,d Раrkеr Аgаr Ва
llrlrLrlsia de gбlbenu9 de оuб сu telurit de

1 
lt rtas i tt

[.ot 99. Neutralizillg fluid mediu pentru
ttctttralizarea activitatii agen{ilor
lrlrtitlticrobieni сопfоrrп Fаrmасореае
[;uгореапб
[,ot l00.Ornithine
t.otlOlalЩ
1.ot l02.0.t].t.S SalrnonetIa -

l .ot l 03.Pept* f"rr""t,"ti"

t-ot l 04.PhenyIalanine А
[ .tlt l 05 . Pseudornonas Agar pentru

1.ot l06.Pseudomonas CN Agar Base ISO
l6266 (poate fi рrорLrs qi rTediu cu supliment
sсрагаt iп cantitatea песеsаri репtrч mediu
cotnandat
Lot l07.I'SEUDOMONAS CETRIMIDE
z\GAIt (USP, ЕР, produse cosmetice) pentru
izоlагеа 9i identificarea Р. aeruginosa сопfоrm
lSо цlLL
l-tlt l09.Rlrenol Red Вrоth Base p/u studierea
l .,, llqц4]]ig€!!ýЦg| rl
Lol ll0.Rappoport- Vassiliadis Soya Peptone
btl lioll

r-оt tГ
ctt clrbuIre

t.,,,t tТЗSЫ".п,о ае tra,lsport сu
сш сбrЬuпе (;tiiп|а.

1.ot l14.Sistema de transport сu mediul Саry-

iГ5Sь,t","" de trапsроfi
modificat

cu rnediu

1l97,00
Mic-Tan SRL

l0450.00
IM Весоr SRL

489l2,50

2зз4.00

lM Весоr SRL

l55,00 21594,60

з 1 l0,00 31 10,00 3358,80

Mic-Tan SRL 1 155,00
Mic-Tan SRL
lM Весоr SRL 5327.00 5327.00 5753.1 6

Mic-Tan SRL 1014,00
0,5 kg

l l550,00 4l580,00

lз l5,00 l31 5,00 l578,00

Mic-Tan SRL 1278,00

GBG-MLD
SRL
sanmedico

lycollate пtru

22
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carnpylobacteгii
Lot l l6.Sistem universal аеrоЬi, апаеrоЬi gi

microaerofili pentru hemoculturi cu mediu
lichid 80 ml 9i indicator, flacon unic maturi qi

copii (sisnal Blood culture system)

IM Весоr SRL 506 buc 94,00 47 564,00 5 l з69.

Lot l17.Sistem de transport чirаl uпiчеrsаl
(UTM SWABS) репtrч colectarea, transpoftul,
intretinerea si depozitarea inghetatб ре termen
lung а virusurilor, cum аr fi specimenele de
grip6, Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma,
inclusiv репtru utilizarea in testarea rарidб а
antigenului, счlturй si pentru analizele
molecular biologice

sanmedico 30 set з00,00 9000,00 9720

Lot 1 18.Strip cu reagent Kovac sanmedico 63 t] 87,00 5481,00 l9l9,4
з945.0Lot 1l9.SIM Medium semilichid репtru

determinare mobilitate
GBG-MLD
SRL

2,5 kg lзl5,00 з287.50

Lot 120.Simmons Citrate Аgаr Mic-Tan SRL 1.2 ks l666.66 2000.00 2400.
Lot 12l .Sabouraud Dextrose Agar GBG-MLD

SRL
12,5 kg 8l 5,00 l 0l 87,50 12225,

lqац,оLot 122.Slanetz and Bartley Medium репtru
епtегососi

Мiс-Тап SRL бkg l l0з,33 6620.00

Lot 12З.SS Аgаr (Salmonella Shigella Аgаr) Mic-Tan SRL 28,5 kg 1126,66 32I l0.00 з85з2,
Lot l24.Stripuri/discuri реrпtru testarea
oxidasei

sanmedico 66fl 95,00 6270,00 67'l |,6t

qub,o,

йЪ,оо

Lot 125.Set репtru coloralie duрб Grаm (Grаm
stains kit)

Mic-Tan SRL l9 Ьuс 400,00 7600.00

Lot 126.Set репtru colora{ie
microorganismelor sporulate (Schaeffer and
Fultons sроrе stains kit)

sanmedico l buc 450,00 450.00

Lot l27.Set репtrч colora{ie fungilor ( Stains
fоr funsi)

sanmedico 4 buc 495,00 l980.00 2з76,0

+Mto.

ы2i6,

Lot l28.Ser fetal de bovine (FBS) BIOTECHLA
в

|1 f1 2275,00 3 8675,00

Lot 129.Sange de ЬеrЬес defibrinat utilizat Ia

рrераrеа gelozei sange
IM Весоr SRL 105 fl 540,00 56700,00

Lot 1ЗO.Striр biochimic pentru identificarea 9i
diferentierea membrilor familiei
Enterobacteriaceae (minim 20 teste cu medii
deshidratate) in complet cu toti reagentii/Strip
format, intrepretare electron i са

GBG-MLD
SRL

l275 buc l05,00 l 33 875,00 l 6065

4698Lot 132.Sterile Minerale Oil sanrnedico 15 fl 261.00 39l 5.00
Lot l3З.Swаrm Аgаr, semi-solid neselectiv
mediu репtrч detectarea Н fаzеlоr ale
Salmonella сопfоrm ISO 6579-з

sanmedico 0,5 kg 2250,00 l l25,00 1215,

4Mi,Lot l35.Telurit de potasiu 3,5О% lM Весоr SRL ,7,7 fl 5з.70 4lз4.90
Lot 1З6.Тryрtопе soya Вrоth cu glucoza
репtru cultivarea diferitor tipuri de
microorganisme

Mic-Tan SRL ,7,5 kg 870,00 6525.00 7830.0(

l tso.or

686+,ot

Lot l37.Tryptone Soya Yeast Extract Аgаr
(TSYEA)

Мiс-Тап SRl- 2,5 kg l050,00 2625,00

Lot l38.TCBS Аsаr (seloza alcalina) Mic-Tan SRL 5.5 ks l040,00 5720,00
Lot l39.Tryptone bile glucuronic medium
(ТВХ) репtrч Е. coli beta glucoronidaza
pozitive

sanmedico 1,5 kg 2025.00 3 03 7.50 3280, j

-9"7rз5Lot l40.Test-sistemб pentru dеtеrmiпаrеа CMI
а colistinei рriп dilutii de bulion (concentratie
0,0625-64 ms/L)

sc"lmunotehn
omed"SRL

l0 btlc 8l02.95 8l029"52

|2

,00

,48
,00

),00

00

i,oti

00

4.]
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Test imunocromatografic rapid СаrЬа
Расе репtru detectarea in vitro а
сагЬарепеmаzеlоr Ia ЕпtеrоЬасtеriасеае
(,уlttц

1-ot l4З.Теst rapid imчпосrоmаtоgrаfiс de
clctcclie саrЬарепеmаzе ОХА-23 din cultura
ьасtегiапё
[,ot l44.Test rapid imunocromatografic de
clctec{ie carbapenemaze ОХА-23 din счlturа
Ьасtеriапi ({,ri

1.ot l45.'Геst-sistеmб pentru determinarea
CMl а co!istinei рriп dilutii de bulion

1-ot l47.V_ Цсtоr _
1-ot lzl8.Violet Red Bile (Lactose
r.ur _L

t,ot 150.WL Differencial agar репtrч izolare
selectivё ;i епumеrаrе bacteriilor intбlnite in
labricile de Ьеrе 9i fermenta{ia industrialI
(м l 060)
t,uL- tS
(XLD А
1,ot l52.Vitox suppliment, factori de сrеstеrе

рс,tlllцД._lдЦчщзqg
1,ol l53.X factor

Апulаrеа рrосеdurii de achizilie publicй:

Lоtul4,27,39,43,54,б1,6б,82,88,108,134о146 in temeiul art.7|, alin. l, lit. d) al Legiinr. l3l din
0З.07.20l5 privind achiziliile publice, depбqe;te cu З0% чаlоаrеа estimati а achiziliei, calculati conform
ргеzепtеi Iegi".

[,oturile 42,50,57,70,131,142,155,15б,157,intemeiul art.'l1, alin. l,lit. a)alLegiinr, l31din
0З,07.20l5 privind achiziliile publice "nu а fost depusб nicio ofertl".

I)епu
Мiс:Га
(;l}G-мl
IM Весоl
I]loTEc
Sanmedir
SC"ltnun

(lпJЬrпшrеа operalorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de

репtru achizilii se realizeazd iп сопfоrmitаtе cu prevederile art.
achizi|iile publice)

atribuire despre deciziile grupului de luсru
3l al Legii пr. I31 diп 3 iulie 2015 priviпd

lп cazul in саrе valoarea estimatй а contractului este mai
rllic5 decбt pragurile prevДzute la аrt.2 alin. (3) al Legii
rrr,. i3l din 3 iulie 20l5 рriчiпd achiziliile publice

Irl cazul irl саrе чаlоаrеа estimati а contractului este egalb
sau mai mаrе dесбt

14580,00

sanmedico 4500,00

SC"Imunotehn
omed"SRL

8758,9з 8758,93 105 10,71

Mic-Tan SRL
Mic-Tan SRL l457,50
Mic-Tan SRL

0,1 kg 46з,з2

Mic-Tan SRL l330.00 l l970,00

IM Весоr SRL 222з0,00

IM Весоr SRL

l5. lпlЬrпrаrеа operattrriltlr economici despre deciziile grupului de luсru pentru achizi{ii:

пrirеа operatorului есопоmiс Data transmiterii Modalitatea de transmitere
п SRL
{ l.г)
оr SRL
cHLAB
lico
tnotehnomed"SRL

1 1.08.2022 [se specificd SIД RSAP, e-mail, fax,
postd, eIcJ

l(l. 'I'еrmепul tle astelltare pentru iпсhеiеrеа сопtrасtului:

п б zile in cazul transmiterii соmuпiсбrii
miiloace electronice si/sau fax п
П l 1 zile in cazul netransmiterii соmчпiсбrii рriп
rTiiloace electronice si/sau fax п
П l l zile in cazultransmiterii comunicёrii рriп
miiloace electronice si/sau fax пile рrечбzutе la art. 2 alin. (3) al

24



Legii пr. 131 din 3 iulie 20l5 privind achiziliiIe publice П lб ziIe iп cazul netransmiterii соmuпiсёrii рrirl
miiloace еlесtrопiсе si/sau fax п

Dепumirеа
ореrаtоrulчi

economic

Intrepri
пdеrеа:

Cu
capital
autohto

п/
Cu

capital
mixt/as
ociere/

Cu
capital
str5in

Nчmirчl
gi data

contractului/
асоrdцlчi-саdrч

Cod СРV

vаlоаrеа contractului

Теr
l,alat
contl
асоfrrй ТVА inclusiv

тчА

GBG-MLD 524 29.28,2022 зз600000-6 2з24,з0 2,789,\6 з1.12

BIOTECHLAB 525 29.28.2022 з3600000-6 2l l465,00 25з 758.00 з1.12.

IM BECOR SRL 526 29.28.2022 зз600000-6 4909l1,40 5зз260,з9 з1.12

SC"IMUNOTEHNO
MED"SRL

527
29,28,2022 зз600000-6 89,19,7,45 l0,7,746,14 з1.12

i.ГzSAN]\4EDICo 5з9 29.28.2022 зз600000-6 2l 8286,00 24l407,48

MIC-TAN SRL 5з8 29.28.2022 33600000-6 з12945,,l5 3 755з4,90 зl.|2

(Selecta|i tеrmепul de aEteptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr preydzute de Legea пr. l3] сJiп 3 iulie 20t.;
priviпd achizi|iile publice, iпсlusiу а tеrmепеlоr de aEteptare, se efectueazd iп coпformitate cu preverlerile
TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Ciyil al Repubticii Moldova1.

17. СопtrасtчI de achizi{ielacordul-cadru incheiat:

lrmen tlc
lbilitatc rr!

tractulrr i,,

оrduIui-
саdru

202).

.2022

Э.бzz

.201.]'

.202-|

2022

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durаЬilе (achizi(ii verzi) (rubrica dald se completeazci cloctr iп
cazul iп care la procedura de achiziyie publicd aufost aplicate crilerii de clurabilitale ;i ,s-а iпсhеittt
сопtrасt/сопtrасtе репtru lol/loluri репlrч care aufost aplicale crilcrii cle durctbililctla1:

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

ri"ai*rt *r"." Trl,Sl

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

Codul СРV al lotului/loturilor pentru саrе аu fost aplicate criterii
de durabilitate:

Сritеriчl de atribuire репtrч lotul/loturile репtru саrе аu fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pre|ul cel mai scйzut п

costul cel mai scdzut о

Cel mai Ьuп raport cal,ilate-prey п

Cel mai Ьuп raport calitate-cos| а
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Рriп рrеъепtч clпre de sеаmd, grupul de lucra declard сd tеrmепul de a;teptare репtru tпсhеiеrеа

coпtractului/coпlractelor iпdicate а fost respectat (ехсерfiпd cazurile prevdzate de art. 32 аliп. (3) al Legii
пr, l3] diп 3 iulie 2015 priviпd achiziliile publice ), рrесum qi сd iп cazul dерuпеrii coпtesta|iilor qi/sau
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziţii publice privind 
achiziţionarea serviciilor de certificare a cheilor publice pentru semnătura electronică 

avansată calificată şi alte servicii conexe 
 

Nr. 156/22 din 08.09.2022               
 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

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

ala.musteata@asp.gov.md 

 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare 

Procedura de achiziție repetată (după caz) - 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Servicii 

Obiectul achiziției Servicii de certificare a cheilor publice 
pentru semnătura electronică avansată 
calificată şi alte servicii conexe 

Cod CPV 79132100-9 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

În temeiul art. 56 alin. (1) lit. c) al Legii 
nr. 131/15 privind achizițiile publice și 
pct. 27 al Hotărârii Guvernului nr. 414 din 
08.05.2018 a fost selectată procedura de 
negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare, deoarece Instituția 
publică „Serviciul Tehnologia Informației 
și Securitate Cibernetică” crează şi 
gestionează infrastructura unică a cheii 
publice (PKI) a Guvernului Centrul unic 
de certificare al Guvernului. 

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

Nr: - 
Link-ul: - 
Data transmiterii Invitaţiei de participare 
09.08.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată -  

Procedura a fost inclusă în planul de achiziţii 
publice a autorităţii contractante 

Da 
Link: 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
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http://www.asp.gov.md/ro/transparenta/ac
hizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-
publice 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

- 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 115 000,00 

 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost. 

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost. 

5. Până la termenul-limită (data 15.08.2022, ora 10:00) a fost depusă o ofertă: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

IDNO Asociații/administratorii 

1 I.P. „Serviciul Tehnologia 
Informaţiei şi Securitate 
Cibernetică” 

1003600096694 - 

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

 
Denumire document 

Denumirea operatorului 
economic 

I.P. „Serviciul Tehnologia 
Informaţiei şi Securitate 

Cibernetică” 
Documentele ce constituie oferta 

(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică Prezentat  
Propunerea financiară Prezentat  
DUAE Prezentat  
Garanția pentru ofertă (după caz) Nu a fost solicitat. 

Documentele de calificare 
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 60 de zile - 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei, completată conform Anexei nr. 
8 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului 
Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 - copia în format electronic de pe 
documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic 

Prezentat 

Persoană juridică înregistrată în ţara de origine - Copia Prezentat 
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extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice - copia în format 
electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă 
fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin 
semnătura electronică a operatorului economic 
*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:  

 
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 

Pachet semnătură 
electronică cu termen de 
valabilitate 2 ani  
(include dispozitiv 
securizat  și certificat al 
cheii publice a SEAC)   

I.P. 
„Serviciul 
Tehnologia 
Informaţiei şi 
Securitate 
Cibernetică” 

115 000,00 250 buc.  + + 

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

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică. 

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

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

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA), 

lei  

Prețul total  
(fără 

TVA), lei 

Prețul total 
 (inclusiv 
TVA), lei 

Pachet semnătură 
electronică cu 
termen de 
valabilitate 2 ani  
(include dispozitiv 
securizat  și 
certificat al cheii 
publice a SEAC)   

 

I.P. 
„Serviciul 
Tehnologia 

Informaţiei şi 
Securitate 

Cibernetică” 

250 buc. 460,00 115 000,00 - 

 

Anularea procedurii de achiziție publică:  nu se aplică 
 
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:  

 
Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

I.P. „Serviciul Tehnologia 
Informaţiei şi Securitate Cibernetică” 

 

18.08.2022 e-mail 

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

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

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

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

 
17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:  
 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Între
prind
erea: 
Cu 

capita
l 

Numărul 
și data 

contractului/ acordului-
cadru 

Cod 
CPV Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate 

al 
contractulu
i/acordului-

cadru 
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autoh
ton/ 
Cu 

capita
l 

mixt/
asocie

re/ 
Cu 

capita
l 

străin 

fără TVA, lei inclusiv 
TVA, lei 

 

I.P. 
„Serviciul 
Tehnologia 
Informaţiei 
şi Securitate 
Cibernetică” 

 
- 

 
 
Nr. 965 08.09.2022 79132

100-9 115 000,00 - 31.12.2022 

 

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 

contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al 

Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor 

și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.  

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării 

procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

 
 
 
Președintele Grupului de lucru  
pentru achiziții publice                                                                                 Gheorghe POJOGA 
 

 



] 
DARE DE SЕАМА 

de atribuire а contractului de achizфi puЫice ■ 
de incheiere а acordului-cadru □ 
de anulare а procedurii de atribuire □ 

Nr. G 2.3/22 din 08.09.2022. 

1. Date cu privire la autoritatea contractanta: 

Denumirea autoritatii contractante IP AGENTIA DE DEZVOL Т ARE REGIONAJ 
UT А GA.GA.UZIA 

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de preturi ■Licitatie deschisa 
□Altele: {Jndicati 1 

Procedura de achizitie repetata (duoii caz) Nr: 
Tipul oblectului contractului de achizitie/ Bunuri ■ Servicii □ Lucrari □ 
acordului-cadru 
Oblectul achizitiei APARATE DE UZ CASNIC 

Cod CPV 39700000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire 
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr: ocds-b3wdp l-МD-1658753472494 
porlalului guvernamenlal Link-ul :https://mtender.gov .md/tenders/ocds-bЗwdp 1-
www.mlender.gov. md) MD-16587534 72494?tab=contract-notice 

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

Procedura а fost inclusa in planul de □ Da ■Nu 
achizitii puЫice а autoritatii contractante Link-ul catre planul de achizфi puЫice puЫicat: 

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

Tehnici ~i instrumente specifice de atribuire □Acord-cadru □Sistem dinamic de achizфe 
(duoii caz) ■Licitatie electronica □Catalog electronic 
Sursa de finanfare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 

■Surse externe; □Alte surse: ffndicati 1 
Valoarea estimata (lei, fiirii TVA) 228 700,00 

3. Clarificari privind documentatia de atribuire: 
✓se va completa fn cazul in са,-е аи fost solicilate clarificiiri) 
Data solicitarii clarificarilor ------------------
Denumirea operatorului economic 

1 

1 



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

4. Mod1ficar1 operate ш documentatia de atribuire: 
/Se va comvleta in cazul fn care аи fost O/Jerate modificiiri) 
Rezumatul modificarilor ------------------
PuЫicate in BAP/alte mijloacelor de 
informare (dupii caz) 

[lndica/i sursa utilizatii ~i data puЬliciirii} 

Termen-limita dc depuncrc ~i deschidcre а [Jndica/i numiirul de zile} 
of ertelor prelungit ( dupii caz) 

5. Рапа la termenul-limita (data 15.08.2022, ora 12:00), au depus oferta 4 ofertanfi: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/ 
administratorii 

1. S.R.L. «Inoxplus» 1011600039984 Covalenco Dumitru 
2. S.R.L. «BTS Pro» 1008600061565 Volociuc Irina 
3. S.R.L. «Eleamag» 1006600057355 Moroz Eugeniu 
4. S.R.L. «Arta Zidarului» 1008605005403 Negru Ruslan 

6. Informafii pгivind ofeгtele depuse ~i documentele de calificare ~i aferente DUAE pгezentate de catre 
opeгatorii economici: 

Denumirea operatorului economic 
Denumire document S.R.L. S.R.L. 

1 

S.R.L. 1 S.R.L. «Arta Zidarului» 
«lnoxplus» «BTS Pro>► «Eleama!!» 

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

Oferta prezentat prezentat prezentat prezentat 
Specificatii tehnice prezentat prezentat prezentat prezentat 
Specificatii de pret prezentat prezentat prezentat prezentat 

DUA E prezentat prezentat prezentat prezentat 
Documente de calificare 

Certificat/Deciz ie de inregistrare а 
intreprinderii ~i Extrasul din registrul prezentat prezentat prezentat prezentat 
de St:it 
Rapoart financiar pentru ultimul an prezentat prezentat prezentat prezentat 
(202 1) 
Certificat de efectuare s istematicA а prezentat prezentat prezentat prezentat 
pЩi i impozitelor, contribщiilor 

Cerere de participare prezentat prezentat prezentat neprezentat 

Declaratie privind valaЬilit:itea prezentat prezentat prezentat neprezentat 
ofertei 
Cardul de garaщie prezentat prezentat prezentat 11eprezentat 
Certificate de calitate prezentat prezentat prezentat 11epreze11tat 
Declarafie privind lista principalelor 
livrAri efectuate in ultimii 3 ani de prezentat prezentat preze11tat neprezentat 
activitate 
Operatorul economic trebuie sA 

prezentat prezentat preze11tat prezentat 
garanteze livrarea 
lnformaJii despre tara de origine prezentat prezentat preze11tat 11epreze11tat 
Operatorul economic trebuie sA fie 

preze11tat prezentat prezentat nepreze11tat 
inregistrat in Lista ProducAtorilor 
Declaratie privind confirmarea 
identiЩii beneficiarilor efectivi ~i preze11tat 
neincadrarea acestora in situщia 

prezentat preze11tat prezentat 

2 



condamr11\rii pentru participarea la 
activiЩi ale unei organizatii sau 
grupi\ri ~riminale, pentru corup\ie, 
fraudi\ si/sau soi\lare de bani. 

(lnforma/1apnvmd denum1rea d 1 / · · - · · · 
ocurnen е or prezentate se va md1ca т conformllate си cerm/ele dm 

docurnenta/ia de atribuire 1:i se · -
_ v va consernna prm: prezentat, neprezentat, пи corespunde (т cazul 

cand documentul а fost prezentat, dar пи corespundecerin/elor de calificare)) 

7. lnformatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate: 

Denumirea Denumirea Preful Caotitate 
Corespunderea Corespunderea 

operatorului ofertei ~i unitate 
cu cerinfelc de cu specificafiile lotului (f'ara de economic calificare tehnice 

TVA)* masura 
S.R.L. 

((Inoxplus)) 170 312,50 - -
S.R.L. «BTS с ·u 

Pro» 
... 

181 818,50 "' + + V) 

11.) 

APARATE DE UZ 
(.) -о 
;::i -.i:, 1\) 

CASNIC S.R.L. °' ·;;; 
V) (.) 

«Eleamag)► 206 940,00 Е -с.Е -
с 
о 
(.) 

S.R.L. «Arta 
Zidarului►► 261 729,00 - -

* fп cazul utiliztirii /icita/iei electronice se va indica pre{ul oferteifinale 

(lnforrna/ia privind "Core!ipunderea си cerin/ele de ca/ificare" ~i "Corespunderea си specificaJiile 

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

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

cerintele stabllite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal de scazut) s-a 

solicitat: 

Data Operatorul cconomic Informafia solicitata Rezmatul raspunsului 

solicitarii operatorului economic 

S.R.L. ((Inoxplus►► Solicitarea de elucidarii neclariЩi $i а prezentat raspunsul 
18.08.2022 confirmarea unor date privind 

coresnunderea ofertei partial 

S.R.L. ((BTS Pro►► Solicitarea de elucidarii neclarШifi $i 

18.08.2022 confirmarea unor date privind а prezentat raspunsul 
corespunderea ofertei 

9. Ofertanfii respin~i/descalificafi: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificarH 

Conform lit. Ь, pct. 6, art. 69 din Legea privind 

achizitiile puЫice, oferta nu corespunde cerintelor 

expuse in documenta\ia de atribuire; conform рафi 

S.R.L. «Inoxplus►) 
5, art. 17 din Legea privind achiziJiile puЫice, 

Ofertantul/candidatul este descalificat in cazul in 

care nu suplimenteaza, nu preziпta clarificari suu nu 

completeaza informщiile sau docшneпtele solicitate 
de autoritatea contractaпta; 



10. Modalitatea de evaluare а ofertelor: 

Pentru fiecare lot ■ 
Pentru mai multe loturi cumulate о 
Pentru toate loturile о 

Grupul de lucru pentru achizitii, analizand 
documentele depuse, а concluzionat са oferta nu 

corespunde ceriЩelor staЬilite in documentatia de 

atribuire, ofertantul а prezentat pentru articolul 

ma~ina de spalat, bunuri cu caracteristici care nu 

corespund celor solicitate in caietul de sarcini 

Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluia~i ofertant: [Indica/i} 

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре Ioturi: _________ _ 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Pretul се\ mai scazut ■ 
Costul се\ mai scazut о 
Се\ mai bun raport calitate-pret о 
Cel mai bun raport calitate-cost о 

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

indica toate criteriile de atribuire aplicate ~i denumirea loturilor aferente) 

12. Informatia privind factorii de evaluare aplicafi: 
(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite in baza criteriilor: се! mai Ьип raport calitate-pre/ 

sau се/ mai Ьип raport calitate-cost) 

Factorii de evaluare Valoarea din oferta Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 

Denumire factorul n Ponderea 
Denumirea operatorului economic n Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 

Denumjre factorul n Ponderea 

13. Reevaluarea ofertelor: 
/Se va completa in cazul in care o(ertele аи fost reevaluate reoetat) 

Motivul reevaluarii of ertelor 1 

Modificarile operate 1 

14. in urma examinari, evaluarii ~i compararii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a 

decis: 

Atribuirea contractului de achizitie puЬlica/acordulш-cadru: 

Denumirea lotului Denumirea Cantitate ~i Preful unitar Pret ul total Pref ul total 

operatorului unitate de masura (Гаrа TVA) (Гаrа TVA) (inclusiv 

economic TVA) 

APARATE DE UZ S.R.L. «BTS 59 buc confoпn caiet 
181 818,50 181 818,50 

CASNIC Pro» de sarcini 

proiectul este scutit de TVA 
Anularea procedurii de achizфe puЫica: 

in temeiul art. 71 alin. lit 
Argumentare: _ _ ____ ______________ ___ _____ _ 

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

Dcnumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 
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S.R.L. «lnoxplus» Prin рО$1а electronicii 
26.08.2022 

S.R. L. «BTS Pro» 
tendere(щinoxplus. md 

26.08.2022 оЛ тceГaJ.bts. md 
S.R.L. «Eleama2>) 26.08.2022 eleama~@mail. ru 

S.R.L. «Arta Zidarului)) 26.08.2022 arlazidarului. newuГaJ.mail. ru 

(!nformarea operatorilor economici implica/i in procedura de atribuire despre deciziile grupului de 

luau pentru achizi{ii se realizeazii in conformitate си prevederile arl. 31 а! Legii nr. 131 din 3 iulie 

2015 privind achizi/iile риЬ!iсе) 

16. Teгmenul de a~tept.aгe pentгu incheieгea contгactului: 

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

este mai mica decat pragurile prevazute Ia art. 2 miiloace electronice $ilsau fax о 

alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 20 I 5 □ 1 1 zile in cazul netransmiterii comunicarii 

privind achizifiile puЬlice prin miiloace electronice $ilsau fax о 

In cazul in care valoarea estimata а contractului □ 1 1 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 

este egala sau mai mare decat pragurile miiloace electroruce $i/sau fax о 

prevazute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din □ I 6 zile in cazul netransmiterii comunicarii 

3 iulie 2015 privind achizitiile puЬlice prin mijloace electronice ~i/sau fax о 

(Selecta/i termenul de a~teptare respectat. Calcularea termenelor previizute de Legea nr. 131 din 3 iulie 

2015 privind achizi/iile puЬlice, inclusiv а termenelor de щteptare, se efectueazii in conformitale си 

prevederile ТITLULU11VCapitolul 1 (Calcularea Te,·menului) а! Codului Civil а! RepuЬlicii Moldova). 

17. Contractul de achizitie/acoгdul-cadгu incheiat: 

lntreprinde Numarul Valoarea contractului Termen de 

Denumirea rea ~i data 
valaЬilitate 

operatorului Cu capital Cod CPV 
contractului/ fiW TVA inclusiv ТУ А 

al 

economic autohton acordului-cadru contractului 

S.R.L. «BTS 
Cu 

capital G2-22 08.09.22 39700000-9 181 818,50 31.12.22 

PrO)) autohton 

18. Jnfoгmafia pгivind achizifii puЫice duгablle (achizifii veгzi) (rubrica data se completeaza doar 1n cazul 

fn care /а procedura de achizifie риЬ/iса aufost ap/icate criterii de duraЫ/itate ii s-a 1ncheiat 

contract/contracte pentru /otЛoturi pentru care aufost aplicate criterii de duraЫ/itate): 

Au fost aplicate cгiteгii pentгu achizifii puЫice duгablle (achizifii (DA/NU) nu 

veгzi)? 

Valoaгea de achizifie cu TVA din contract/ contracte а 181 818,50 MDL 
Jotului/loturiloг pcntru саге au fost aplicatc criteгii dc (indica/i suma си TVA) 

duгabllitatc (lci МD): 

Codul CPV al lotului/loturilor peotru саге au fost aplicate criterii 39700000-9 

de duгabllitatc: 

Criteriul dc atгibuirc pcntru lotul/loturilc pentru саге au fost Pre/ul се/ mai scazut ■ 

Cos/UI се/ mai sciizut □ 
aplicatc critcrii de durabllitatc: Се/ mai bun raporl cali1a1e-pre( □ 

Се/ mai Ьип raporl ca/i1a1e-cos1 □ 
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( 

Prin preze11ta dare de seamii, grupul {/е /ucru dec/arii cii termen11/ de a.rteptare pentru incl,eierea contractuluilco11tractelor indicate afost respectat (exceptand cazurile previiz11te de art. 32 a/in. (З) а/ Legii t1r. 131 din З iulie 2015 privind acl,izi{iile puh/ice ), precum fi cii in саzи/ flepunerii contesta(iilor filsau recep(io11iirii rapoarte/or de monitorizare, aceastea аи fost examinate # solи(ionate. 
Prin prezenta dare de seamii, grupul de /ucru pentru acl,izi/ii conjirmii corectitudinea des/iifuriirii procedurii de acl,iziJie, fapt pentru саге poartii riispundere conform prevederilor /egale in vigoare. 

Conducatorul grupului de lucru pentru acbizitii: 

Donceva Tatiana 
(Nume, Prenume) 
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DARE DE SEAMĂ

de anulare a procedurii de atribuire 

Nr. 13 din 29.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Î.M. „PIAŢA CENTRALĂ”
Localitate mun.Chişinău
IDNO 1003600056726
Adresa mun.Chişinău, str.M.Varlaam 63
Număr de telefon 022 277 599
Număr de fax 022 277 924
E-mail achizitii.piatacentrala@gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contac* Voinovan Viorica

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preţuri
Procedura de achiziţie repetată (după caz) -

Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Lucrări

Obiectul achiziţiei Lucrări de instalare a sistemului de iluminare a 
pavilionului pieţei din str.Cărbunari, 9, mun.Chişinău 
(inclusiv materiale)

Cod CPV 45300000-0
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental
www. mtender. sov. md)

Nr: 1657868585650
https://achizitii.md/ro/public/tender/21060056/
Data publicării: 15.07.2022

Platforma de achiziţii publice utilizată achizitii.md
Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data: -

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

Licitaţie electronică

Sursa de finanţare □Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: buget propriu

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 150 000,00

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor 1 8 . 0 7 . 2 0 2 2

Denumirea operatorului economic -

Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

& q u o t ; i n c l u s iv  m a t e r i a l e & q u o t ;  a v e ţ i  in  v e d e r e  d o a r  

c o r p u r i l e  d e  i l u m in a t  s a u  in c a  c e v a ?  E  n e v o i e  d e  

d e m o n t a t  c o r p u r i l e  v e c h i?

Expunerea succintă a răspunsului B u n ă  z iu a .  V ă  a d u c e m  la  c u n o ş t i n ţ ă  c ă  n u  v a  f i n e v o i e  

d e  d e m o n t a t  c o r p u r i  v e c h i .  L u c r ă r i l e  c a r e  v o r  f i 

e f e c t u a t e  ( i n c l u s iv  m a t e r i a l e )  v a  p r e s u p u n e  in s t a l a r e a  

u n u i  s i s t e m  d e  i l u m in a r e  n o u .
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D ata  tra n sm iter ii 1 8 .0 7 .2 0 2 2 , o ra  17 :29

D ata so lic ităr ii c la r ifică r ilo r 1 8 .0 7 .2 0 2 2

D en u m irea  o p era to ru lu i eco n o m ic -

E xp u n erea  su ccin tă  a so lic ită r ii de  
c larificare

V a rugam  sa indicaţi care e lista de m ateria le necesare, 
(in caietul de sarcini e indicat doar corpurile  de 
ilum inat)

E xp u n erea  su ccin tă  a ră sp u n su lu i M aterialele necesare sunt cele prevăzute pentru 
instalarea unui sistem  de ilum inare la suprafaţa indicata 
in caietul de sarcini.

D ata tran sm iter ii 1 9 .0 7 .2 0 2 2 , o ra  16 :37

D ata so lic ităr ii c la r ifică r ilo r 2 0 .0 7 .2 0 2 2
D en u m irea  o p era to ru lu i econ om ic -

E xp u n erea  su cc in tă  a so lic ită r ii de  
clarificare

Va rugam  sa incarcati proiectul tehnic

E xp u n erea  su cc in tă  a ră sp u n su lu i B eneficiarul nu dispune de pro iect tehnic, dar vă 
aşteptăm  cu drag să v izitaţi obiectu l la care sunt necesar 
de efectuat lucrările de instalare, astfel încît oferta 
depusă de către dvs să corespundă tu tu ro r criteriilo r 
solicitate.

D ata tran sm iter ii 2 1 .0 7 .2 0 2 2 , o ra  0 9 :5 8

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

R ezu m atu l m o d ifică r ilo r -

P u b lica te  în  B A P /a lte  m ijlo a ce lo r  de 
in form are  (după caz)

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

T erm en -lim ită  d e  d ep u n ere  şi d esch id ere  a 
oferte lor  p re lu n g it (după caz)

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (01 august 2022, ora 12:00), au fost depuse 4 (patru) oferte:

Nr. D en u m irea  o p era to ru lu i econ om ic ID N O A so c ia ţii/
a d m in istra tor ii

1. ’’H A B S E V  G R U P ” S .R .L . 1006600038877 G h e o rg h e  H A B E D

2. ’’E N E R G O L E D ” S .R .L . 1015600000816 V e a c e s la v  P O S T O L A C H I

3. ’’C V R -E L E C T R O ” S .R .L . 1006600002447 V io re l S A JIN

4. ’’B A U H O F  G R O U P ” S .R .L . 1019600006285 S e rg iu  M IN C IU A N A

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

D en u m ire  d ocu m en t
D en u m irea  o peratoru lu i eco n o m ic

’’H A B S E V  
G R U P ” S .R .L .

’’E N E R G O L E D ”
S .R .L .

’’C V R -E L E C T R O ”
S .R .L .

’’B A U H O F  G R O U P ” 
S .R .L .

D o cu m en te le  ce co n stitu ie  o ferta
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

P ro p u n e re a  te h n ic ă + - - -

P ro p u n e re a  f in a n c ia ră + - - -

D U A E + - - -
G a ra n ţia  p e n tru  o fe r tă  
(după caz) +

" “

D ocu m en te  de ca lificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
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F orm ularu l 3.3 + - - .

F orm ularu l 3.5 4- - - -

F orm ularu l 3.6 + - - -

F orm ularu l 3.7 + - - -

F orm ularu l 3.8 + - - -

F orm ularu l 3.9 + - - -

F orm ularu l 3.11 + - - -

F orm ularu l 3.13 + - - -

F orm ularu l 3 .14 4” - - -

D evizele  de  ch e ltu ie li 
(F3,5 ,7)

+ - - -

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

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

D e n u m ir e a
lo tu lu i

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

e c o n o m ic

P r e ţu l o fe r te i
(fă ră  T V A )*

C a n tita te  
şi u n ita te  

d e
m ă su r ă

C o r e s p u n d e r e a  
cu  c e r in ţe le  d e  

c a lif ic a r e

C o r e sp u n d e r e a  
cu  sp e c if ic a ţ ii le  

te h n ic e

Lucrări de 
instalare a 

sistemului de 
ilum inare a 
pavilionului 

pieţei din 
str.Cărbunari, 9, 
m un.Chişinău 

(inclusiv 
materiale)

’’H A B S E V  G R U P ” 
S .R .L .

75 5 0 0 ,0 0 Ib u c + +

’’E N E R G O L E D ” S .R .L . “ "

’’C V R -E L E C T R O ” S .R .L . “ " “ "

’’B A U H O F  G R O U P ” 
S .R .L .

' “

* In 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 în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului anormal de scăzut) s-a 
solicitat:

D a ta
so lic ită r ii

O p e r a to r u l e c o n o m ic I n fo r m a ţia  so lic ita tă R e z u m a tu l r ă sp u n su lu i  
o p e r a to r u lu i  e c o n o m ic

1 1 .0 8 .2 0 2 2 ’’H A B S E V  G R U P ” S .R .L . în  le g ă tu ră  cu  fap tu l că,

su m a  to ta lă , fă ră  T V A , a 
o fe r te i d v s  p re z e n ta tă  e s te  
m a i m ic ă  cu  5 0 %  d e c ît  su m a  
e s t im a tiv ă  (a d m is ib il 15% ), 
în  te m e iu l a r t .7 0  a lin .(2 )  şi 
(3 )  a l L eg ii p r iv in d  
a c h iz iţi ile  p u b lic e , g ru p u l d e  
lu c ru  p e n tru  a c h iz iţi i  al 
Î .M .P ia ţa  C e n tra lă  so lic ită  

re s p e c tu o s  în  te rm e n  d e
1 (u n a )  zi, să  n e  p re z e n ta ţi 

ju s t i f ic a r e a  p re ţu lu i
a n o rm a l d e  scăzu t. T o to d a tă , 
so lic ită m  să  c la r if ic a ţi 
m a te r ia le le  c a re  v o r fi

B u n a  z iu a  S tim a te  D o m n

C o le g a  ce  s -a  o c u a p t d e  o fe r ta  d s - tra  nu  

m a i a c tiv e a z a  in  c ad ru l 

c o m p a n ie i H A B S E V  G R U P

D e  a c e ia  nu  a v e m  a c c e s  la  o fe r ta  c a  v i s- 

a  p re z e n ta t.

V in  c u  ru g ă m in te a  d e  a  n e  e x p e d ia  

p a c h e tu l d e  a c te  /  o fe r ta  p r im it, d in  

p a r te a  H A B S V E  G R U P

U lte r io r , re v e n im  c u  so lic i ta re a  c e ru ta
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u t i l i z a te  în  e x e c u ta r e a  
lu c r ă r i lo r  şi d a c ă  a c e s te a  
c o r e s p u n d  c e r in ţe lo r  t e h n ic e  
î n a in ta te  d e  c ă t r e  Î .M .P ia ţa  

C e n t r a lă ,  c a  a u to r i t a te

c o n t r a c ta n tă .

12 .0 8 .2 0 2 2 ’’H A B S E V  G R U P ” S .R .L . B u n ă  z iu a
P a c h e tu l  d e  a c te  îl g ă s i ţ i  p e  
a c h iz i ţ i i .m d .N r .  
p r o c e d u r i i  2 1 0 6 0 0 5 6 .  
A ş te p tă m  r ă s p u n s  şi o
c la r i t a te  a  s i tu a ţ ie i .  V ă  

m u lţu m im

2 3 .0 8 .2 0 2 2 ’’H A B S E V  G R U P ” S .R .L . Î .M .P ia ţa  C e n t r a lă  s o l i c i t ă  

r e s p e c tu o s  în  t e r m e n  d e
1 ( u n a )  z i,  s ă  n e  p r e z e n ta ţ i  

j u s t i f i c a r e a  p r e ţu lu i

a n o r m a l  d e  s c ă z u t .

2 4 .0 8 .2 0 2 2 ’’H A B S E V  G R U P ” S .R .L . Î .M .P ia ţa  C e n t r a lă  s o l i c i t ă  

r e s p e c tu o s  în  t e r m e n  d e
1 ( u n a )  z i,  s ă  n e  p r e z e n ta ţ i  

j u s t i f i c a r e a  p r e ţu lu i
a n o r m a l  d e  s c ă z u t .

9. Ofertanţii respinşi/descalifîcaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
- -

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot a
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: [Indicaţi]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:__________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor -

Modificările operate -

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv 
TVA)

- - - - — -

Anularea procedurii de achiziţie publică:
Argumentare: în cadrul procedurii de achiziţie publică prin COP nr. 1657868585650 din 

01.08.2022 privind achiziţionarea Lucrărilor de instalare a sistemului de iluminare a pavilionului pieţei 
din str. Cărbunari, 9, mun. Chişinău (inclusiv materiale), au participat 4 agenţi economici, fiindu-le 
atribuită calitatea de operatori economici.

Astfel, este de menţionat că procedura de achiziţie enunţată a fost iniţiată în scopul instalării unui 
sistem de iluminare în incinta pavilionului Pieţei Avicole din str. Cărbunari, 9, mun. Chişinău, fiind 
bazată pe situaţia economico-financiară a Î.M. ’’Piaţa Centrală” la data întocmirii planului de achiziţiei 
pentru anul curent, însă luând în considerare faptul evoluţiei în creştere a preţurilor, care a dus la o rată 
majoră a inflaţiei, obiectivele trasate de către întreprindere nu au fost atinse.

Mai mult ca atât, operatorului economic oferta căruia a avut preţul cel mai scăzut, i-a fost 
înaintată de nenumărate ori o întrebare de concretizare, cu referire la partea tehnico-financiară a ofertei, 
la ce ultimul nu a reacţionat nici într-un fel şi nu a oferit un răspuns definit.

Reieşind din cele expuse, precum şi din motivul lipsei în prezent la Î.M. ’’Piaţa Centrală” a 
resurselor financiare corespunzătoare pentru achiziţia respectivă, grupul de lucru pentru achiziţii 
bazându-se pe art. 71 alin. 1 al Legii nr. 131 privind achiziţiile publice,

A DECIS:

1. Anularea procedurii de achiziţie publică prin COP nr. 1657868585650 din 01.08.2022, reieşind 
din circumstanţele expuse supra, în baza art. 71 alin. 1 al Legii nr. 131 privind achiziţiile 
publice.

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

’’HABSEV GRUP” S.R.L. 05.09.2022 e-mail

’’ENERGOLED” S.R.L. 05.09.2022 e-mail

"CVR-ELECTRO” S.R.L. 05.09.2022 e-mail

’’BAUHOF GROUP”
S.R.L.

05.09.2022 e-mail
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16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

în  cazul în  care  v a lo a rea  e s tim a tă  a con tractu lu i 

este  m ai m ică  d ecâ t p rag u rile  p rev ăzu te  la art. 2 
alin . (3) al L eg ii nr. 131 d in  3 iu lie  2015 
p riv ind  ach iz iţiile  p u b lice

□  6 zile în  cazul tran sm ite rii com un icării p rin  
m ijloace  e lec tro n ice  şi/sau  fax  □
□  11 zile în  cazul n e tran sm ite rii com unicării 
p rin  m ijlo ace  e lec tro n ice  ş i/sau  fax  □

în  cazul în  care  v a lo a rea  e s tim a tă  a con tractu lu i 

este  ega lă  sau  m ai m are  d ecât p rag u rile  
p revăzu te  la  art. 2 alin . (3) al L eg ii nr. 131 din
3 iu lie 2015 p riv in d  ach iz iţiile  pu b lice

□  11 z ile  în  cazu l tran sm ite rii com un icării p rin  
m ijloace  e lec tro n ice  ş i/sau  fax  □
□  16 z ile  în  cazul n e tran sm ite rii com unicării 
p rin  m ijlo ace  e lec tro n ice  şi/sau  fax  □

(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 TITLULUIIV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorului

economic

întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acordului- 

cadru

Cod
CPV

Valoarea
contractului Termen de valabilitate

al
contractului/acordului-

cadrufără
TVA

inclusiv
TVA

- - - - - - - -

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

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

(DA/NU)

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

(indicaţi suma cu TVA)

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

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

Preţul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preţ □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Prin prezenta 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.
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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.
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model-tip
DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziţii publice | 
de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

N r . o m <052» din

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante IMSP Institutul Oncologic
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1003600151023
Adresa str. Testemiţanu 30
Număr de telefon 0-22-85-23-03
Număr de fax 0-22-72-78-80
E-mail oficial anticamera®,onco.md
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail)

Serviciul Achiziţii şi Contracte 0 -22-85-26-70; 
achizitiionco®gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate ^Cererea ofertelor de preţuri nLicitaţie deschisă 
□Altele: [Indicaţi]

Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr: ocds-b3wdp 1 -MD-1659097451913
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri^ Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei Tehnicii de calcul, echipament audio, consumabile şi 
piese de schimb IT pentru anul 2022

Cod CPV 30213300-8
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia deschisă)

Suma planificată

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.20v.md)

ocds-b3wdpl -MD-1659097451913
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD- 
1659097451913?tab=contract-notice
Data publicării: 29.07.2022

Platforma de achiziţii publice utilizată □ achizitii.md; 3e-licitatie.md; □ yptender.md

Procedura a fost inclusă în planul de achiziţii 
publice a autorităţii contractante

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

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

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

□Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziţie 
0Licitaţie electronică nCatalog electronic

Sursa de finanţare □Buget de stat; 0Buget CNAM; nBuget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: []

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 421 538,00

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)
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Data solicitării clarificărilor 1 aug 2022
Denumirea operatorului economic

MFU + opţiuni
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Buna ziua! In caietul de sarcini ati descris 

multifuncţionala cu toate opţiunile adaugatoare: ADF, 
duplex, fax. Sau măriţi bugetul sa putem include toate 
opţiunile, sau adaugati in caietul de sarcini cuvintul: 
Opţional (daca nu aveţi nevoie neaparat de aceste 
opţiuni). Deoarece in buget nu va incadrati.

Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua, Anunţ de participare şi documentaţia 
standard modificată.

Data transmiterii 4 aug 2022
Data solicitării clarificărilor 4 aug 2022

economic
Lot 1. Termen de livrare pre mic

Expunerea succintă a solicitării de clarificare Buna ziua , consideram termenul de livrarea de 30 de 
zile mult prea mic pentru livrarea echipamentului 
solicitat pentru lotul nr.l . Solicitam sa modificaţi 
termenul de livrare pe minim 90-120 de zile, care este 
un termen real in condiţiile actuale.Mulţumim

Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua, Lipsa stocurilor în depozitul companiei 
Dumneavoastră nu este un motiv pentru a modifica 
cerinţele concursului.

Data transmiterii 4 aug 2022
Data solicitării clarificărilor 4 aug 2022
Denumirea operatorului economic

Lot 1. Port HDMI si VGA
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Solicitam sa ne confirmaţi daca pentru calculatoarele 

de tip All-in-One este necesare sa fie ambele porturi 
video (lxHDMI, lxVGA). Totodată va informam ca 
producătorii de calculatoare de tip All-in-One nu mai 
folosesc portul VGA , astfel nu este posibil de propus 
model care sa corespunda cu solicitarea AC.

Expunerea succintă a răspunsului Anunţ de participare modificat.
Data transmiterii 5 aug 2022
Data solicitării clarificărilor 4 aug 2022
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Opţiuni

Buna ziua, Va rugam sa ne explicaţi , opţiunea de 
DADF s-a exlus sau nu ? pentru ca nu este clar; „ Tip: 
scaner plat Capacitatea alimentatorului de documente 
Tip original acceptabil, înălţime şi greutate Tabletă: 
foaie, carte, obiecte 3D (până la 40 mm înălţime şi o 
greutate de până la 2 kg). Si ce fel de obiecte 3D vreţi 
sa scanaţi pana la 40mm inaltime si o greutate de 
pana la 2 kg ?

Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua, întrucât funcţia “ADF”este exclusă din 
caietul de sarcină, atunci, în consecinţă, funcţia 
“DADF” este şi ea exclusă automat. Obiectele 3D 
supuse scanării se regăsesc în specificaţia tehnică.

Data transmiterii 5 aug 2022
Data solicitării clarificărilor 4 aug 202
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Port HDMI si VGA
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Dorim sa va anunţam calculatoarele ALL in One din 
prezent nu au si port HDMI si VGA la ieşire. Din 
acest motiv solicitam sa scoateţi opţiunea VGA din 
caietul de sarcini sau indicaţi cuvintul Opţional

Expunerea succintă a răspunsului Anunţ modificat.
Data transmiterii 5 aug 2022
Data solicitării clarificărilor 8 aug 2022
Denumirea operatorului economic

Expunerea succintă a solicitării de clarificare
Frecventa si numărul nucleilor 
Buna ziua! Pe baza bugetului specificat. înţelegem 
corect ca vorbim de minim 2,5 GHz in modul 
TURBO si minim 4 nuclee virtuale (threads)?

Expunerea succintă a răspunsului Bună ziua, Da, este corect.
Data transmiterii 8 aug 2022

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor Modificarea specificaţiei tehnice pentru loturile:
- Computer all in one (Monoblock);
- MFU A3.

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

16.08.2022

5. Până la termenul-limită (data 16.08.2022, ora:12:09), au depus oferta 4 ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1. BTS PRO SRL 1008600061565 Alexandr Suvorov
2. Triomac SRL 1006606001224 Alexandru Constantin
3. Inoxplus SRL 1011600039984 Dumitru Covalenco
4. Venomnet-Lux SRL 1005600022947 Victor Popa

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

BTS PRO 
SRL

Triomac SRL Inoxplus
SRL

Venomnet-Lux
SRL

Documer
(Se va consemna prin:

iţele ce constituie oferta
prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Cerere de participare prezentat prezentat prezentat prezentat
Declaraţie privind valabilitatea ofertei prezentat prezentat prezentat prezentat
Scrisoare de garanţie bancară, sau transfer 
la contul autorităţii contractante

prezentat prezentat prezentat prezentat

Specificaţii tehnice prezentat prezentat prezentat prezentat
Specificaţie de preţ prezentat prezentat prezentat prezentat
DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat

Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
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N u  s -a  so lic i ta t

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

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

D e n u m ir e a  I o tu lu i
D e n u m ir e a

o p e r a t o r u lu i
e c o n o m ic

P r e ţ u l  o f e r t e i
(fă ră  T V A )

C a n t i t a t e  
ş i u n i t a t e  

d e
m ă s u r ă

C o r e s p u n  
d e r e a  c u  
c e r in ţ e le  

d e

c a l i f i c a r e

C o r e s p u n  
d e r e a  c u  

s p e c i f ic a ţ  
i i le

t e h n ic e

Tehnică de calcul

BTS PRO 
SRL

Lotul 1 Computer all-in- one 
(Monoblock)

232412 ,40 24 Buc
+ +

Lotul 2 Computer all-in- one 
(Monoblock) pentru proiect

17767,15 1 Buc
+ +

Lotul 3 Imprimanta laser A4 19759,95 7 Buc + +
Lotul 4 MFU 82306,00 10 Buc + +
Lotul 5 MFUA3 26901,30 2 Buc + +

Consumabile şi piese de schimb
Lotul 6 Mouse 582,00 20 Buc + +
Lotul 8 SSD 4688 ,50 10 Buc + +
Lotul 9 Unitate optica (DVD-RW 
ROM

1200,00 5 Buc + +

Lotul 10 Distrugător de documente 38735 ,40 4 Buc + +
Lotul 11 Telefon cu fir 6499,50 30 Buc + +

Lotul 12 SWICH 5 port 1940,25 15 Buc + +

Lotul 13 SWICH 8 port 2061,75 15 Buc + +

Lotul 14 SWICH 16 port 808,30 2 Buc + +

Lotul 15 SWICH 24 port 1113,90 2 Buc + +

Lotul 16 Router 1050,75 5 Buc + +

Lotul 17 Modul de memorie DDR4 897,30 3 Buc + +

Lotul 18 Modul de memorie DDR3 3040,00 10 Buc + +

Lotul 19 Aspirator pentru toner 3M 
220V

5173,35 1 Buc + +

Lotul 20 Power Supply ATX 11155,50 30 Buc + +

Lotul 21 SFP Tranceiver 323,35 1 Buc + +
Lotul 22 Filtru de reţea 2345 ,00 50 Buc + +

Lotul 25 Toner Cartridge compatibil 
cu Canon G2411 (Black)

82,75 1 Buc + +

Lotul 26 Toner Cartridge compatibil cu 
Canon G2411 (Color)

120,30 1 Buc +
1

+

Lotul 27 Toner Cartridge compatibil cu 
Canon 725

94,25 1 Buc + +

Echipament audio
Lotul 29 Radiotelefon 1778,30 2 Buc + +
Lotul 30 înregistrator vocal 1058,10 1 Buc + +

Total oferta BTS PRO SRL
4 6 3  8 9 5 ,3 5
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Consumabile şi piese de schimb

T rio m a c  S R L

L o tu l  9  U n ita te  o p t ic a  (D V D - R W  R O M 1195,00 5 B u c + +
L o tu l  13  S W IC H  8 p o r t 2063 ,00 15 B u c + +
L o tu l  14  S W IC H  16 p o r t 870,00 2 B u c + +
L o tu l  16  R o u te r 1300,00 5 B u c + +
L o tu l  17  M o d u l d e  m e m o r ie  D D R 4 960,00 3 B u c + +
L o tu l  18  M o d u l  d e  m e m o r ie  D D R 3 3050,00 10 B u c + +
Lotul 23 T o n e r  C a r t r id g e  c o m p a t ib i l  cu  
B R O T H E R  T N -1 0 3 0

150,00 1 B u c + +

Lotul 2 4  T o n e r  C a r t r id g e  c o m p a t ib i l  c u  
B R O T H E R  D ru m  U n i t - 1 0 3 0

205,00
1 B u c + +

Lotul 2 5  T o n e r  C a r t r id g e  c o m p a t ib i l  c u  
C a n o n  G 2 4 11 (B la c k )

140,00
1 B u c + +

Lotul 2 6  T o n e r  C a r t r id g e  c o m p a t ib i l  c u  
C a n o n  G 2 4 1 1  (C o lo r )

405 ,00
1 B u c + +

Lotul 2 7  T o n e r  C a r t r id g e  c o m p a t ib i l  c u  
C a n o n  725

120,00
1 B u c + +

Total oferta Triomac SRL 10 458,00

Lotul 11 T e l e f o n  c u  f i r
In o x p lu s  S R L

7425,00 3 0  B u c + +
Lotul 2 9  R a d io te le fo n 2108,33 2 B u c + +

Total oferta Inoxplus SRL 9 533 ,33

Lotul 23 T o n e r  C a r t r id g e  c o m p a t ib i l  c u  
B R O T H E R  T N -1 0 3 0

V e n o m n e t-L u x
S R L

108,33 1 B u c + +

Lotul 2 4  T o n e r  C a r t r id g e  c o m p a t ib i l  c u  
B R O T H E R  D ru m  U n i t - 1 0 3 0

143,33
1 B u c + +

Lotul 2 7  T o n e r  C a r t r id g e  c o m p a t ib i l  c u  
C a n o n  725

116,67
1 B u c + +

Total oferta Venomnet-Lux SRL 368,33

Lotul 7  S c a n n e r  c i t i to r  c o d u r i  d e  b a re
N u  a u  f o s t  

d e p u s e  o f e r te

1 B u c

Lotul 10 D i s t r u g ă t o r  d e  d o c u m e n t e 4  B u c

* 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 „ -  ” in cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea «nor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 
cu cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului anormal de 
scăzut) s-a solicitat:

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic

N u  s u n t

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
In o x p lu s  S R L P r e ţ  m a jo r a t

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 aceluiaşi ofertant: [Indicaţi]
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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 şi denumirea loturilor aferente)

12.Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

A  A  a a o o

14.1n urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire 
s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

D e n u m ir e a  I o tu lu i

D e n u m ir e a
o p e r a t o r u lu i

e c o n o m ic

C a n t i t a t e  
ş i  u n i t a t e  

d e  m ă s u r ă

P r e ţ u l  
u n it a r  

( f ă r ă  T V A )

P r e ţ u l  t o t a l  
( f ă r ă  T V A )

P r e ţ u l  t o t a l  
( in c lu s iv  

T V A )

Tehnică de calcul

BTSPRO 
SRL

Lotul 1 Computer all-in- one 
(Monoblock) 24 Buc 9683,85 232412,40 278894,88
Lotul 2 Computer all-in- one 
(Monoblock) pentru proiect 1 Buc 17767,15 17767,15 21320,58
Lotul 3 Imprimanta laser A4 7 Buc 2822,85 19759,95 23711,94
Lotul 4 MFU 10 Buc 8230,60 82306,00 98767,20
Lotul 5 MFU A3 2 Buc 13450,65 26901,30 32281,56
Consumabile şi piese de schimb
Lotul 6 Mouse 20 Buc 29,10 582,00 698,40
Lotul 8 SSD 10 Buc 468,85 4688,50 5626,20
Lotul 11 Telefon cu fir 30 Buc 216,65 6499,50 7799,40
Lotul 12 SWICH 5 port 15 Buc 129,35 1940,25 2328,30
Lotul 13 SWICH 8 port 15 Buc 137,45 2061,75 2474,10
Lotul 14 SWICH 16 port 2 Buc 404,15 808,30 969,96
Lotul 15 SWICH 24 port 2 Buc 556,95 1113,90 1336,68
Lotul 16 Router 5 Buc 210,15 1050,75 1260,90
Lotul 17 Modul de memorie DDR4 3 Buc 299,10 897,30 1076,76
Lotul 18 Modul de memorie DDR3 10 Buc 304,00 3040,00 3648,00
Lotul 19 Aspirator pentru toner 3M 1 Buc 5173,35 5173,35 6208,02
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220V
Lotul 20 Power Supply ATX 30 Buc 371,85 11155,50 13386,60
Lotul 21 SFP Tranceiver 1 Buc 323,35 323,35 388,02
Lotul 22 Filtru de reţea 50 Buc 46,90 2345,00 2814,00
Lotul 25 Toner Cartridge compatibil cu 
Canon G2411 (Black)

1 Buc 82,75 82,75 99,30

Lotul 26 Toner Cartridge compatibil cu 
Canon G2411 (Color)

1 Buc 120,30 120,30 144,36

Lotul 27 Toner Cartridge compatibil cu 
Canon 725

1 Buc 94,25 94,25 113,10

Echipament audio
Lotul 29 Radiotelefon 2 Buc 889,15 1778,30 2133,96
Lotul 30 înregistrator vocal 1 Buc 1058,10 1058,10 1269,72

Total BTS PRO SRL 4 2 3  9 5 9 ,9 5 5 0 8  7 5 1 ,9 4

Lotul 9 Unitate optica (DVD-RW ROM Triomac
SRL 5 Buc 239 ,00 1195,00 1434,00

Total TriomacSRL 1 1 9 5 ,0 0 1 4 3 4 ,0 0

Lotul 23 Toner Cartridge compatibil 
cu BROTHERTN-1030

Venomnet- 
Lux SRL 1 Buc 108,33 108,33 130,00

Lotul 24 Toner Cartridge compatibil 
cu BROTHER Drum Unit-1030

1 Buc
143,33 143,33 172,00

Total Venomnet-Lux SRL 2 5 1 ,6 6 3 0 2 ,0 0

A nularea p rocedurii de  ach iz iţie  publică:
în  tem eiu l art. __ a l in .___ lit ) al L egii nr. 131 d in  03 .07 .2015  p riv ind  ach iz iţiile  publice .

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

BTS PRO SRL 01.09.2022 e-mail
Triomac SRL 01.09.2022 e-mail
Inoxplus SRL 01.09.2022 e-mail
Venomnet-Lux SRL 01.09.2022 e-mail

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

lâ.Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

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

1 6  zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau fax □
□  11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau fax □

/V ^  ^ '

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

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

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

17.Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:
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D e n u m ire a
o p e ra to ru lu i

econom ie

în t r e p r in d e r e a :  
C u  c a p ita l  
a u to h to n /
C u  c a p ita l  

m ix t/a so e ie re / 
C u  c a p ita l  s t r ă in

N u m ă ru l 
şi d a ta

c o n tra c tu lu i /
a c o rd u lu i-

c a d ru

C o d  C P V

V a lo a re a  c o n tra c tu lu i T e rm e n  de  
v a la b il i ta te  

al
c o n tra c tu lu i
/a c o rd u lu i-

c a d ru

l ă r ă  T V A
inclusiv

TVA

B T S P R O  
SRL

C u capital 
autohton

N r.3 3 1 - 
CO P din 

08.09.2022
30213300-8 423 959 ,95 508 751 ,94 3 1 .12 .2022

Triom ac
SRL C u capital 

autohton

N r.332 - 
C O P din 

08.09.2022
30213300-8 1 195,00 1 4 3 4 ,00 31 .12 .2022

V enom net- 
L ux SRL C u capital 

autohton

N r.333 - 
C O P din 

08.09.2022
30213300-8 2 5 1 ,66 302 ,00 31 .12 .2 0 2 2

18. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi) (rubrica dată se com pletează  
doar în cazul în care la procedura  de achiziţie pub lică  au fo s t  aplicate criterii de durabilitate şi s-a  
încheiat contract/contracte p en tru  lot/loturi pen tru  care au fo s t  aplicate criterii de durabilitate):

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

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

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

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

Preţul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preţ □  

Cel mai bun raport calitate-cost □

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţijkf Sergiu ROBU
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DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizilii рuЫiсе п

l. Date сu privire la zrutoritatea сопtrасtапti:

Dепumirеа autoritйtii contractante

Numйr de telefon
Nчmйr de fax
E-mail oficial
Adres:r de iпtеrпеt
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,

ыr. a|L ai" 09 Q 9, l-C"Zt.

mun. Chiginйu

str. Gh. Asachi, пr. 67А
(022)574519

ach izitii@ansp. gov.md

www.ansp.md
Сhiреr Natalia

3. Сlаrifiсiri privind documenta{ia de аtriЬuirе:

(Se va completa iп cazul iп care аu fost solicitate clariJicari)

tia National1 tru sйnйtate publicй

lc

пSursе

2. Date сч privire la рrосеdчrа de аtriЬчirе:

Tipul procedurii de atribuire aplicate пСеrеrеа ofertelor de preluri пLicita{ie deschis
пАltеlе: ГIпdiсаtil

Рrосеdurа de achizitie rереtаtй (с{чрd caz) Nr:
Tipul obiectului сопtrасtчlчi de achizi{ie/
асоrdulчi-саdru

Bunuri п servicii п Luсrйri п

Obiectul achizitiei nli chimici 2",

Cod СРV зз696300-8

Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii allor proceduri decdt licitayia
cJeschisd)

Рrосеdчrа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
р о r t alul ui guv е r паmе пt al wyyyt,. t,ll t е п d е r. goll. m d)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- l 65769262949 l
Link-ul:
https ://achizitii.md/ro/public/tender/2 l 05 992 l /lot/ 1 l 5 876 l 3

Data publicйrii: |3.0'7 .2022

Platforma de achizitii рuЬliсе utilizatй n achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

Procedura а l'ost iпсlusй iп planul de achizi{ii
publice а autoritй{ii contractante

BDa пNu

https ://ansp.md/wp-content/uploads/2022l0 l /Planu l-de-

achizitii-2022.pdf

Апчпt de intentie publicat in ВАР (сluрёt c,ctz) Data:

ti"k-"l,
Tehnici Ei instrumente specifice de atribuire
Иuрd caz)

пАсоrd-саdru пSistem dinamic de achizilie пLicita
еlесtrопiсё пCatalogelectronic

Surs:r de fiпап{:lrе пВugеt de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS;
ехtегпе; пАltе sursе; Ппdiса!i|

Valoarea estimatй (lei, /drd ТVА) 792490,00

l01860l000021



Denumirea operatorului economic
Ехрuпеrеа ýuссiпtй а solicitirii de clarificare
Ilxpunerea succintй а rйspunsului
I)ata transmiterii

4. Modificiri operate in documenta{ia de аtriЬuirе:

(Se vа соmрlеtа iп cazul tп ca,re aufost operate modfficdri)

Rezumatul modifi cйrilor
Publicate in BAP/alte mi.iIoacelor de
informare (dupa caz)

[Iпdica\i sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

'I'ermen-limitй de depunere qi deschidere а
ofertelor prelungit (duрёt caz)

[Iпdiса|i пumdrul de zileJ

5. I'iпй la termenul-limiti data 01.08.2022, оrа1l:00), au depus oferta _5_ ofertan{i:

6. Informafii privind ofertele depuse qi documentele de caliiicare qi aferente DUAE prezentate de
сйtrе operatorii economici :

Nr. Denumirea opcratorului economic IDI\o Asocia{ii/
administratorii

1. Mic-Tan SRL 002600038282 Michinciuc Gheorghe
)
з.

Temei-Vtac SRL 00з6000б8064 Tudorav vladimir
Ecochimie 002600052 l 56 Iurсu Nicolae

,l. SRL,, Biotechlab,, 004600067з30 рislаru Маrсеl
SRL"Imunotehnomed 0026000 l 2565 Rаlй Sergiu

l)enumire document
Denumirea operatorului есопоmiс

Mic-Tan
SRL

Temei-Vtac
SRL

Ecochimie SRL,,
Biotechlab,,

SRl"Imunotehno
med

(Se
Documentele се constituie oferta

vа сопsmпа рriп: рrеzепtаt, перrеzепtаt, пu corespuпde)

Рrорuпеrеа tehnicй prezentat, preZentat, prezentat, preZentat, prezentat,

Рrорuпеrеа fiпапсiаrё ргеZепtаt, pгezentat, prezentat, preZentat, prezentat,

DUAE prezentat, preZentat, prezentat, preZentat, prezentat,

Garanlia pentru оfеrtб
(dupd caz)

preZentat, pгeZentat, preZentat, pгezentat, preZentat,

Dt
Se vа сопsmпа prit

lcumente de с:
1: prezeпtal, пе,

rlificare
prezeпtat, пu соrеsрuпdе

DUAE prezentat, 
I

prezentat, prezentat, preZentat
Сеrеrе de раrtiсiраrе (anexa пr. 7) l orezentat- l рrеzепtаt, prezentat, prezentat,
Specificatii teh preZentat, prezentat, рrеZепtаt ргеZепtаt
Specif'ica{ii de pret (anexa пr. 23) prezentat preZentat prezentat prezentat, prezentat,
Extras de inregistrare а
intreprinderii emis de Agentria
sегчiсii publice.

prezentat, prezentat, preZentat, prezentat, preZentat,

Gаrапtiа Ьапсаrё репtrч оfеrtё ргеzепtаt, preZentat1 prezentat, prezentat, prezentat,
Oаrапtiа Ьапсаrб de Ьцпй execulie prezentat, prezentat, prezentat, pгezentat, preZentat,
cettificat de atribuire а contului
Ьапсаr, еliЬеrаt de banca
dе(iпёtоаrе.

prezentat, preZentat, prezentat, preZentat, prezentat,

Certificat privind lipsa sau
existen{a rеstап{еlоr fa{6 de buget
eliberat de serviciul Fiscal de
Stat.

prezentat, preZentat, prezentat, preZentat, ргеZепtаt,

Rарогt fiпапсiаr pentru anul prezentat, preZentat, prezentat, prezentat, preZentat,



рrесеdепt.
ceпificat саrе atesta calitatea
produsului eliberat de рrоduсёtоr.

preZentat, preZentat, prezentat, preZentat, preZentat,

Declara{ie ре рrорriе rйsрчпdеrе

privind tоrmепчl do valabilitato
restant а Ьчпчrilоr la momentul
liчrбrii

prezentat, prezentat, prezentat, preZentat, pгeZentat.

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа dclcumeпtelor рrеzепtаtе se vа iпdicct iп сопfсlrmitаtе cu сеriп{еlе сliп
dосumепtаliа de atribuire Ei se vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, пeprezeпtat, пu соrеsрuпdе (tп cazul
сdпd dосumепtul а fost рrеzепtаt, dar пu corespundeceriп|elor de calificare))

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

Dепumirеа lotului
Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei
(Iаrа

тVА)*
cantitate
qi unitate

de
mйsчrй

Соrеs
pund
еrеа
сч

cerin{
ele de
caIific

аrе

Coresp
underc
асu

specitic
a{iile

tehnice

Lot 1.Ulei de ricin Ecochimie 2з2,80 2,4litri + +

Mic-Tan SRL 5 760.00

Lot 2.Ulei de vazelinй
Mic-Tan SRL l 482,00 30 Ьuс + t

t
+

Ecochimie 2l00,00
Lot 3.Unguent репtrч instalatiile часuum Mic-Tan SRL l020,00 0,5 kg +

Lot 4.Urее Mic-Tan SRL 75,00 lks +

Ecochimie 350.00

Lot 5.Vеrdе de briliant
Mic-Tan SRL 87,75 +

Ecochimie l00,00
+

+

+

Lot 6.Aluminiu, C-1,0 mg/ml Mic-Tan SRL б l5,00 3 buc
Lot 7.Amoniu-ion, С-1,0 mg/ml Mic-Tan SRL з 690,00 l8 buc
Lot 8.Аrsеп, C-1,0 ms/ml Mic-Tan SRL 205,00 l buc
Lot 9.Borat-ion, C-1,0 mg/ml Mic-Tan SRL 2 870,00 l4 Ьuс +

Lot l0.СВо(БПК) Mic-Tan SRL 3 290,00 7 buc +

Lot l l.ССо(хПк) м с-Тап SRL 3290,00 7 Ьuс +

Lot l2.Сlоrчr6-iоп, C-1,0 mg/ml м с-Тап SRL l 435,00 7 buc +

Lot l3.Detergen{i (Dodecilsulfat de sodiu), С-
20000 msO/L

Mic-Tan SRL 2 050,00 l0 Ьчс +

+

+-

+

Lot l4.Flчоr-iоп, C-1,0 mg/ml Mic-Tan SRL 2 460,00 12 Ьuс
Lot l5.Fosfat-ion, C-l,0 mg/ml Mic-Tan SRL l025,00 5 buc
Lot l6.Мапgап, С-1,0 mg/ml Mic-Tan SRL l640,00 8 Ьuс
Lot 1 7.Мiпеrаlizаrе totalб Mic-Tan SRL 5 600,00 7 buc
Lot 18.Nitrat-ion, C-1,0 mg/ml Mic-Tan SRL 2225,00 ll buc t

]
t
t
j
+

+

Lot l9.Nitrit-ion, C-1,0 mg/ml Mic-'I'an SRL 2665,00 lj Ьuс
Lot 20.0xidabilitate Mic-Tan SRL l4з5,00 7 Ьuс +

Lot 2 0,Ozon si fotooxidanti Mic-Tan SRL 2800,00 7 Ьuс
Lot 22.Selen, C-l,0 mg/ml Mic-Tan SRL 205,00 l buc
Lot 23.Solutie etalon сulоаrе. 5000о Temei-Vtac SRL 7800,00 6 Ьuс +

Mic-Tan SRL 9000,00
Lot 24.SuIfat-ion, C-1,0 rng/ml Mic-Tan SRL l025.00 5 Ьuа

Lot 25.Sulfibion Mic-Tan SRL 205,00 +

Lot 26.Suspensii totale, 4000 ОМФ Mic-Tan SRL l700,00 +

Lot 27.Turbiditate Mic-l'an SRL I855.00 +

Lot 28.Acid acetic Mic-Tan SRL l025,00 +

Lot 29,Acid azotic Mic-Tan SRL 205,00 1
+Lot 30.Acid сlоrhidriс Mic-Tan SRL l )_rJ_JJ

Lot 3 l.Acid sulfuric Mic-Tan SRL 820.00 +

Lot 32.Acid sulfuric etalon, 0,5mol/l Mic-Tan SRL 650,00 +

_)



1-ot 33.дldehida fоrmiсё Mic-Tan SRL l640,00 +

,ot З4.Ваzе Mic-Tan SRL з 966,67 +

Lot 35.Нidrоgеп sulfurat Mic-Tan SRL 9 066,67 +

Lot 36.Aflatoxina В1, 5,2 pglml Mic-'I'an SRl. 45000,00 +

Lot 37.Aflatox ina В2, l0 pglml Mic-Tan SRL 27000.00 +

t,ot 38.Aflatoxina Ml, 5,3 pglml Mic-Tan SRL lз500,00 +

I-ot 39.Aflatoxinelor (G 1,G2, В l, В2),

_( 
1,0;0.5 ;0.4;0.2)pYml

Mic-Tan SRL 31500,00 +

L_o,t+O.n.o*iniual. м c-Tan SRL з 1500.00 +

Ч"t Ц t .Ze"rate Mic-Tan SRL з l500.00 +

Lot 42.Ochratoxin А, 10,0 pglml Mic-Tan SRL lз500,00 +

Lot 43.Patulina, l4,9 pg/mI Mic-Tan SRL 4500,00 +

[-ot 44.Set pentru dеtеrmiпаrеа пitгоzаmiпеlоr
(мук4.4. 1 .01 1-9з)

Mic-Tan SRL з000,00 l buc + +

Lot 45.Histamina Mic-Tan SRL 2600,00 2 buc + +

1.ot 46.Acid benzoic, Рhаrmасеutiсаl Secondary
Standard;CRM

Ecochimie l 740,00 l buc + +

Temei-Vtac SRL 2 092.00

1,ot 47.Acid sоrЬiс, Pharmaceutical Secondary
Standard;CRM

Mic-Tan SRL 2 1з,7,50

Mic-Tan SRL l 892.50 l btrc + +

Telnei-Vtac SRL 2020,00
Ecochimie 2 з20,00

Lot 48.Aspartame, PharmaceuticaI Secondary
Standard

Temei-Vtac SRL 2 964,00 2 Ьuс + +

Ecochimie з 620,00
Mic-Tan SRL 4 54з.зз

Lot 49.Acesulfame К, Pharmaceutical Secondary
Standard;CRM

Temei-Vtac SRL | 792,00 l Ьuс + +

Mic-Tan SRL 2 2,72.50
Ecochimie 2з20,00

Lot 50.Saccharin, Pharmaceutical Sесопdаrу
Standard;CRM

Tenlei-Vtac SRL l 488.00 l buc + +

Mic-Tan SRL l 867,50
Ecochimie l 925,00

[-ot 5 l.Sodium Cyclamate, analytical standard
Temei-Vtac SRL 902,00 l Ьчс + +

Ecochimie 240,00
Mic-Tan SRL 292,50

Lot 52.Caffeine, Pharmaceutical Sесопdаrу
Standard; CRM

Temei-Vtac SRL з 82,00 l buc + +

Mic-Tan SRL 605.00
Ecochimie 850,00

t.ot 53.Aflatoxin Bl, solution 2 pg/ml in
acetonitrile, analytical standard, cod З4029 - 2ml

Mic-Tan SRL б 5 l7,50 l buc + +

Ecochimie 7 500,00
Lot 54..Aflatoxin Mix, CRM (Afl B1-1pg/ml;Afl
G l -l pgiml;Afl B2-3pglml;Afl G2-3pg/ml ); 5xlml;
Strpelco

Ecochimie l 840,00 l buc + +

Mic-Tan SRL 4 980,00

[-ot 55.Deoxynivalenol, CRM 200pg/ml in
ethylacetat:methanol (95:5); l mI

Temei-Vtac SRL зззз,00 l buc + +

Mic-Tan SRL 3 835.00
Ecochimie 3 990,00

l nf ý6 7pqrqlpnnna /Fl-tnvina\ crrbcf Ternei-Vtac SRL ,7 
992,00 l buc + +

98,00%,5 mg, CRM Mic-Tan SRL 9 800,00
Ecochimie 10l00,00

Lot S7.Ochratoxin А, solution 1Opg/ml in
acetonitriIe, analytical standard, 2 ml

Temei-Vtac SRL 2 992,00 l Ьuс + +

Mic-Tan SRL 9 0,72,50
Ecochimie 0 700,00

t,ot S8.Patulina, substan{й uscatё > 99% (HPLC),
ýrTo

Temei-Vtac SRL 88з6.00 2 Ьuс + +

Ecochirnie ll 400,00
Mic-Tan SRL 12,7,70,00

[,ot 59.Вепzо[а]руrепе, TraceCERT@CRM 99%
Temei-Vtac SЮ 3 l02.00 l Ьuс + +

Ecochimie 4000,00
Mic-Tan SRL 4205.00

Lot 60.Benzo[a]pyrene Dl2, ТrасеСЕRТФСRМ
98% atom D

Mic-Tan SRL 4 491,6,7 l bLrc + +

Temei-Vtac SRL 5 зз0.00
Ecochimie 6200,00

Lot б l.PAH calibration mix TraceCERT
Mic-Tan SRL l з 80,00 l Ьuс + +

Ecochimie l550,00
Temei-Vtac SRL 2262,00
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Lot62.1-Bromonaphthaline, CRM, l fiola:l0 ml. Mic-Tan SRL 2240,00 l buc + +

Lot 63.L-(+)-Ascorbic acid, ТrасеСЕRТ, CRM
99,9о/о

Mic-Tan SRt, l l92,50 l Ьuс + +

Ecochimie 2480,00

Lot 64.Aluminium Standard fоr AAS
ТrасеСЕRТФ, 1000 mg/L Al in nitric acid

Temei-Vtac SRL lз84,00 2l buc + +

Mic-Tan SRL l б80,00

+

Ecochimie 2,782,50

Lot 65.Ammonium Standard for IC ТrасеСЕRТФ,
l000 mg/L NH4+ in water

Mic-Tan SRL 4 325,00 5 buc +

Temei-Vtac SRL 4 552.00
Ecochimie 7 975,00

Lot 66.Аrsепiс Standard fог AAS ТrасеСЕRТФ,
l000 mg/L As in nitric acid

Temei-Vtac SRL 2 076,00 3 buc + +

Mic-Tan SRL 2370,00
Ecochimie 2 47 5,00

Lot 67.Воrоп Standard fоr AAS ТrасеСЕRТФ,
1000 mPL В in Н2О

Temei-Vtac SRL l 384,00 2 Ьuс + +

Mic-Tan SRL l580,00
Ecochimie l 740,00
Temei-Vtac SRL 2 768,00 4 Ьчс + +

l000 mg/L Cd in nitric acid
Mic-Tan SRL з l60,00
Ecochimie 3 480.00

Lot 69.Calcium Standaгd fог AAS TraceCERT@,
1000 mg/L Са in nitric acid

Temei-Vtac SRL 2 076.00 3 Ьuс + +

Мiс-Тап SRL 2 з70,00
EcochitTie з 300,00

Lot 7O.Chloride Standard fоr IC ТrасеСЕRТ@,
l000 mg/L chloride in water

Temei-Vtac SRL 3 888,00 4 buc + +-

Mic-Tan SRL 4 7з0,00
Ecochimie 6 520,00
Temei-Vtac SRL l 8l 8,00 3 Ьuс + +

l000 mg/L Сr in nitric acid
Mic-Tan SRL 2 з70,00
Ecochimie 2 970,00

Lot72.Copper Standard for AAS ТrасеСЕRТ@,
l000 mg/L Cu in nitric acid

Temei-Vtac SRL 2 784,00 4 Ьuс + +

Mic-Tan SRL 3 l20,00
EcochirTie 3 920,00

Lot 7З.Суапidе Standard fоr IC ТгасеСЕRТФ,
l000 ms/L cyanide in water

Mic-Tan SRL l з00,00 l buc + +

Ecochimie l 625,00

Lot 74.Fluoride Standard fоr IC ТrасеСЕRТФ,
l000 mg/L fluoride in water

Temei-Vtac SRL 5 2з2.00 6 buc + +

Mic-Tan SRL 7 240,00
Ecochimie 9 840.00

Lot 75.Hardness, Total 1000 mg/L Calibration
Standard, CRM

Mic-Tan SRL 4 4з0,00 2 buc +

Ecochimie 4 900,00 +

+
Lot 76.НidrосаrЬопаli (НСОЗ), standard fоr AAS
Fluka

Temei-Vtac SRL 4 8l 8,00 3 buc +

EcochirTie 5 040,00
Mic-Tan SRL 6 825,00

Lot 77.Iodide Standard fоr IC ТrасеСЕRТФ, l000
mg/L iodide in wаtег

Temei-Vtac SRL 872.00 l Ьuс + +

Mic-Tan SRL l 2l7.50
Ecochimie l 690,00

+
Lot 78.Iгоп Standard fог AAS ТrасеСЕRТФ, l000
mg/L Fе in nitric acid

Temei-Vtac SRL 2 784.00 4 buc +

Mic-Tan SRL 3 l60,00
Ecochimie 4 200,00

Lot 79.Lead Standard fоr AAS ТrасеСЕRТФ, l000
mg/L РЬ in пitriс acid

Temei-Vtac SRL 2 768.00 4 buc + +

Mic-Tan SRL 3 l60,00
Ecochinl ie 4 200,00

Lot 80.Magnesium Standard fог AAS
ТrасеСЕRТФ, l000 mg/L Mg in nitric acid

Ternei-Vtac SRL l384,00 2 buc + +

Mic-Tan SRL l 580,00
Ecochimie 2 l00,00

+Lot 8l. Manganese Standard for AAS
ТrасеСЕRТФ, l000 mg/L Мп in nitric acid

Temei-Vtac SRL 2 768,00 4 Ьчс +

Mic-Tan SRL 3 160,00

Ecochimie 4 200,00
Lot 82.Меrсury Standard for AAS ТгасеСЕRТФ,
l000 mg/L Нg in nitric acid

Mic-Tan SRL 780.00 l Ьuс +

Ecochimie 980.00 +

Lot 83.Nickel Standard fоr AAS ТrасеСЕRТ@,
l000 mg/L Ni in nitric acid

Tcrnei-Vtac SRL 2 076,00 З Ьuс + +

Mic-Tan SRL 2 340,00
Ecochimie 3 l50,00

Lot 84.Nitrate Standard fоr lC ТrасесЕRТФ, l000
ms/L nitrate in wаtег

Mic-Tan SRL 7240.00 6 buc t
+Ecochimie l0 020,00

_l
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Temei-Vtac SRL l0 296,00 +

t,ot 85.Nitrite Standard fоr IC ТrасесЕRТФ, 1000
rng/L nitrite in water (рН -l l)

Temei-Vtac SRL 4 060,00 5 buc + +

Mic-Tan SRL 6 025,00
Ecochimie 8 000.00

I
Temei-Vtac SRL l722.00 l buc + +

Pt 500 mg/l Сеrtiрчг) Mic-l'an SRL 2 з00.00
Ecochimie 4 600,00

[.ot 87.Phosphate Standard fоr IC ТrасеСЕRТФ
|000 mg/t- phosphate in wаtеr

Temei-Vtac SRL I 784,00 2 buc + +

Mic-Tan SRL 2 4l0,00
Ecochimie з 200,00

.ot 88.Potassium Standard fоr AAS ТrасеСЕRТФ,
000 mg/L К in nitric acid

Temei-Vtac SRL 692.00 l buc + +

Mic-Tan SRL 777,50
Ecochimie l 200,00

Lot 89.Selenium Standard for AAS ТrасеСЕRТ@,
l000 mg/L Se in nitric acid

'Геlпеi-Vtас SRL 2 076,00 3 buc + +

Mic-Tan SRL 2 зз2,50
Ecochinlie 2 985,00

Lot 90.SiIicium Standard fоr AAS ТrасеСЕRТ@,
l000 mg/L in nitric acid

Temei-Vtac SRL 692,00 l bLrc -L +

Mic-Tan SRL ,777,50

Ecochimie 1 450,00

Lot 9l.Sodium Standard fоr AAS ТrасеСЕRТФ
l000 mg/L Na in nitric acid

TerTei-Vtac SRL 692.00 l buc + +

Mic-Tan SRL ,1,7,7,50

Ecochirnie l 090.00

I-ot 92. Staniu Standard fоr AAS ТrасеСЕRТФ,
l000 tTg/L Cd in пitriс acid

Temei-Vtac SRL 692,00 l buc + +

Mic-Tan SRL ,7,7,7.50

EcochirTie 960.00

l.ot 9З.Strопtium Standard fоr AAS ТrасеСЕRТ@
l000 mg/L Sr in nitric acid

Temei-Vtac SRL l 384,00 2 buc + +

Mic-Tan SRl, l 555,00
Ecochimie 2 l78,00

Lot 94.Sulfate Standard fоr IC ТrасеСЕRТ@, l000
mg/L sulfate in water

Mic-Tan SRL 4 820,00 4 buc + +

Ternei-Vtac SRL 5 l68,00
Ecochimie 6 900,00

Lot 95.Turbidity l00 NTU Calibгation Standard
[]оrmаziп, CRM

Temei-Vtac SRL 6 998,00 4 buc + +

Mic-Tan SRL 8 530,00
Ecochimie 8 600,00

Lot 96.Zinc Standard fоr AAS TraceCERT@, l000
mglL Zn in nitric acid

Temei-Vtac SRL 3 460.00 5 bLrc + +

Mic-Tan SRL з 900,00
Ecochirnie l з 250,00

Lot 97.ISA (ionic strength adjustmen
solution: 1 М KCl)

l'ernei-Vtac SRL 6 з00,00 3 buc + +

Ecochimie 8 700.00
Mic-Tan SRL 9 685,00

Lot 98. potassium chloгide solution conductance
standard А асс. to ISO 7888,
0.1 м KCl

Temei-Vtac SRL 4 566.00 3 buc + +

Ecochimie 8 400,00
Mic-Tan SRL 13 900.00

Lot 99.potassium chloride solution conductance
standard В асс. to ISO 7888,0.0l М KCl

Temei-Vtac SRL 4 566.00 3 Ьuс + +

Ecochimie 8 400,00
Mic-Tan SRL lз 900,00

Lot lOO.Buffer, rеfеrепсе standard рН 4.00*0.0l,
(25 "с)

Temei-Vtac SRL 2 4\2,00 6 buc + +

Mic-Tan SRL 4 460.00

t-ot l 0 l .Buffer, геfеrепсе standard рН 7.00*0.0l,
(25 "с)

Ecochirnie l 200,00 6 buc + +

Temei-Vtac SRL 2 412,00
Mic-Tan SRL 4 460,00

Lot l02.ВufЪr, rеfеrепсе standard рН l0.00+0.0l
25 ,с)

Ecochimie l 200.00 6 Ьuс + +

Ternei-Vtac SRL 2 4|2,00
Mic-Tan SRL 4 4б0.00

Lot l03.Aceton6, 1 mg/ml Mic-Tan SRL 3 825,00 5 buc + +

l-ot l04.Butil acetat, lmg/ml Temei-Vtac SRL 2 664,00 3 Ьuс + +

Мiс-Тап SRL 8 000,00

Lot l05.Etil acetat, l mg/ml
Temei-Vtac SRL 2 664,00 З Ьuс + +

Mic-Tan SRL 8 000,00
[-ot l 06.Solutie standard de benzen Mic-Tan SRL 400.00 1 buc +

[,ot l07.Solutie standard de toluen Mic-Tan SRL 400,00 1 Ьuс +
Lot l08,Solutie standard de m-Х Mic-Tan SRL 400,00 l buc +

6



Lot 109.Solutie standard de p-Xylene Mic-Tan SRL 400.00 l buc +

Lot 110.Solutie standard de o-Xylene Mic-Tan SRL 400.00 l buc +

Lot l 1 l.Acetaldehyde, DAIH derivative, analytical
standard, GC

Ecochimie 2 460,00 2 buc +

Mic-Tan SRL 5 зз0,00 +

Tcmci-Ytac SRL б 888,00 + +

Lot l l2. Acetic acid, analytical standard
Temei-Vtac SRL 2 984,00 2 buc + +-

Mic-Tan SRL 4 2,70.00
Ecochinlie 6500,00

Lot 113.Acetone- 2,4-DNPH solution, CRM, l000
pg/ml in acetonitrile, ampule of l mL

EcochitTie l зб5,00 l buc + +

Mic-Tan SRL l 550,00

Lot l l4.Acrolein-DNPH solution, CRM, l000
pg/ml in acetonitrile (as the aldehyde), ampuIe of l
mL

Temei-Vtac SRL l 002,00 l buc + +

Ecochirnie l380.00
N4ic-Tan SRL l 465,00

Lot l l5,Асrоlеiпа in acetat de amoniu 2О/о ,| mр,lml Mic-Tan SRL 2 зз2,50 l buc

Lot ll6.Benzene, analytical standard, GС
Temei-Vtac SRL 4 8l2,00 3 Ьuс +

Mic-Tan SRL 5 650,00
Ecochimie 6 600,00

Lot l 1 7.Bisphenol А (Difenilolpropan) CRM,
ТrасеСЕRТ@

Mic-Tan SRL l 882.50 l Ьuс + +

Ecochimie 2 l00,00

Lot l l8. l-Butanol, analytical standard GС
Temei-Vtac SRL 2 498,00 l Ьuс + +

Mic-Tan SRL 2 925,00
Ecochimie з 800.00

Lot l l9.Butyl acetate,>99,7 Оh, GС, cod 7З285
Sigma

Mic-Tan SRL 882.50 l btrc + +

Temei-Vtac SRL 898,00
Ecochimie 990,00

Lot l20.Dimetilmetacrilat p/u gаzсrоmаtоgrаfiе
Mic-Tan SRL 2 500,00 l buc + +

Ternei-Vtac SRL 3 2з2,00
Lot l2l.Ethanolsolution, CRM,5000 pglmL in
methanol

Mic-Tan SRl, 2 265,00 2 buc + +

Ecoch inr ie 2 400,00

Lot l 22.Ethyl acetate solution, CRM,
Dr.Ehrenstorfer GmbH

Temei-Vtac SRL 888,00 l Ьuс + +

Mic-Tan SRL 96,7,50

EcochirTie 500,00
+

Lot 123.(+)-Epichlorohydrin, analytical standard
Mic-Tan SRL l57"50 l Ьuс +

Temei-Vtac SRL зз2,00
Ecochimie з 80,00

Lot l24.Formaldehide ICS 045
SigmaFormaldehyde IC Standard analytical
standard

'I'ernei-Vtac SRL 4 576.00 2 buc + +

Mic-Tan SRL 4 870,00

+

Ecochimie 5 800,00

Lot l 25.Hexametylenediamine 98% GC
Ecochimie 565,00 l Ьuс +

Mic-Tan SRL 650.00
Temei-Vtac SRL l 880,00

Lot l2б.Меthапоl, analytical standard, GС
Mic-Tan SRL l7з5,00 2 buc + +

Temei-Vtac SRL l 984,00
Ecochirnie 2 200,00

Lot l27.Methyl асrуlаtе, analytical standard, GC
Temei-Vtac SRL l 2з2.00 l Ьuс + +

Mic-Tan SRL lз50,00

+
Ecochimie l 600.00

Lot l28.Methyl mеthасrуlаtе solution, CRM, l000
p/ml- in methanol, GC

EcochirTie 950,00 l Ьuс +

Temei-Vtac SRL l з l0,00
Mic-Tan SRL l 600,00

Lot l29.Phenol solution, CRM, Dг.Еhrепstоrfег
GmЬН

TerTei-Vtac SRL 2 l84,00 2 Ьuс + +

Ecoch irT ie 2 760,00
Mic-Tan SRL з 340,00

Lot l30.1-Propanol Pharmaceutical Secondary
Standard;CRM

Mic-Tan SRL 2 l85.00 l Ьuс + +

Ecochimie 2,740,00

Lot l3l.Styrene, analytica| standard, GC,
Dr.Еhrепstоrfеr GmЬН

Temei-Vtac SRL l бз6.00 2 buc + +

Ecochimie 2 l50,00
Mic-Tan SRL 2 з40,00

Lot lЗ2 .2,4 TDI(toluidindiizocianat), GС
Temei-Vtac SRL l382.00 l buc + +

Mic-Tan SRL l4з0,00
Ecoclrimie l 850,00

Lot lЗЗ.tегt-Вutуl methyl еthеr analytical standard Temei-Vtac SRL 2 998,00 l buc + +



GС cod 08603Sigma Mic-Tan SRL з 7l7.50

Ecochimie 5l00,00
t-ot l34.Toluene solution, CRM, 5000pg/ml in
methanol

Ecochirnie 5 550,00 3 lэuс + +

Mic-Tan SRL 5 780,00

t.ot I35,Uait spiгit
Ecochimie 420.00 l bLrc + +

Mic-Tan SRL 2 зз2,50

Lot l 36.Vinyl acetate solution, CRM
Dr.Еhrепstоrfеr GmbH

Temei-Vtac SRL 1 
,7,76,00

2 buc + +

Ecochimie 2 4з0,00
Mic-Tan SRL з600.00

t,ot l37.Vinyl chloride solution, CRM, 2000 pg/ml
in methanol

Ternei-Vtac SRL 2 896,00 2 buc + +

Mic-Tan SRL 3 200,00
Ecochimie з 900,00

Lot lЗ8.о-Хуlепе solution, CRM,5000 pg/ml in
rTethanol

Мiс-Тап SRL 745.00 l buc + +

EcochirTie 780.00
Temei-Vtac SRL 798.00

[,ot l39.ln-Xylene analytical standard, GС
Ternei-Vtac SRL ,792,00

1 buc + +

Mic-Tan SRL 2 зз2,50
EcochirTie з l05,00

Lot l40.p-Xylene analytical standard, GС
Temei-Vtac SRL l 984,00 l buc + +

Mic-'I'an SRL 2 987.50
Ecochimie 3 0l5,00

[.ot l4l.Benzyl butyl phthalate analytical standard
99,9%

EcochirTie 900.00 l Ьuс +

Temei-Vtac SRL 444,00 + +

Mic-Tan SRL 765.00

Lot l 42.Bis(2-ethylhexyl) phthalate PESTANAL@,
analytical standard

Temei-Vtac SRL 020,00 l buc + +

Mic-Tan SRL 037.50
Ecoch irnie 040.00

t,ot l43.Dibutyl Phthalate, GС Pharmaceutical
Secondary Standard; CRM

Mic-Tan SRL 2 з1,7,50 l buc +

Ecochimie 2 5б0,00 +

Lot l44.Dimethyl phthalate PESTANAL@, GС
analytical standard

Mic-Tan SRL l 040,00 l Ьuс + +

Ecochimie 1 040,00

t.ot l45.Dioctyl phthalate >995%
Ecochimie 600,00 l Ьuс + +

Mic-Tan SRL б l0,00

Lot l46.DMEP(di(2_methoxyethyl) phtalate), CAS
l l 7-82-8, 9'l ,0 уо, Dr.ЕhrепstоrfЫ GmЬН

l'emei-Vtac SRL 998,00 l bLrc + +

Ecochimie l 040,00
Mic-Tan SRL l 302.50

[.ot l 47.DnPP(di-n_pentyl)phtalate)cAs l3 1 _1 8_0
CIL CLUZEAU, 99,0 7о, Dr.Еhrепstоrfеr GmЬН

Mic-Tan SRL 2 982.50 l Ьuс + +

Temei-Vtac SRL з 898,00
1.ot l 48. DPP(n-pentylisopentyI)phtalate) CAS
84771-06-0 clL сLUZEAU 95,0 %

Mic-Tan SRL 5 400.00 l Ьuс + +

Temei-Vtac SRL 7l46,00
[-ot l49.EPA 506 Phthalate Mix (7 component),
CRM, l000 pYmL each component in isooctane

Ecochimie 1 з00.00 l Ьчс + +

Mic-Tan SRL l585,00
l'emei-Vtac SRL з 434.00 l buc + +

LUr r Jv.Lgr l-DuLJl rrl9trrJr gtrrEr 4lrclyLrLal ýL4llu4lu,
GС cod 08603Sigma Mic-Tan SRL 3 750,00

Ecochimie 4 6,79,00
[,ot 5 l.Acetamiprid, 0,l m9ml, (З,0*0,5)ml Mic-Tan SRL 630.00 З Ьuс + +
Lot 52.дсеtосlоr, 0, l mg/ml. (З.0+0.5)ml Mic-Tan SRL 400.00 l buc +

Lot 53.Aldrin, 0,1 mYml, (3,0+0,5)ml Mic-Tan SRL 3200,00 8 buc +

Lot lS4.Alfametrin (Fastac), 0, l mg/ml,
(3,0*6,51ц1

Mic-Tan SRL l200,00 3 Ьuс +

Lot 55.Atrazin, 0, 1 mg/ml, (3,0+0,5)ml Mic-Tan SRL 2400.00 6 Ьuс +

[,ot 56.а -HCH,0,1 mg/ml, (3,0*0,5)ml Mic-Tan SRL з200,00 8 buc +
Lot 57.В - НСН,0,1 mgiml, (3,0*0,5)ml Mic-Tan SRL з200.00 8 buc +
Lot 58.y - НСН (lindan),0,1 mg/цrl, (3,0*0,5)ml Mic-Tan SRL 2800,00 7 Ьuс +

t-ot l 59.Вrоmuсопаzоl (Vесtrа), 0,1 mg/ml,
(3,0+0,5)ml

Mic-Tan SRL l600,00 4 buc +

Lot lбO.СаrЬепdаzim, 0,1 m9ml, (3,0*0,5)ml Mic-Tan SRL 420,00 2 buc + +

Lot l б l .Cipermetrin (Arrivo), 0,1 mg/ml,
(3,0*0,5)ml

Mic_Tan SRL l050,00 5 Ьuс + +

t,ot l62.Ciproconazol (Atemi), 0, 1 mg/ml,
(З,0+0,5)ml

Mic-Tan SRL 630,00 З buc + +

lLot l б3.С inil Chorus пll Mic-Tan SRL бз0.00 3 Ьчс + +



(З,0+0,5)ml

Lot l64,Clopiгalid, 0,1 mg/ml, (3,0+0,5)ml Mic-Tan SRL 420,00 2 Ьuс + +

тLot l 65.Сlоrапtrапiliрrоl (Соrаgеп), 0, l mg/ml,
(3.0+0.5)ml

Mic-Tan SRL бз0,00 3 buc +

Lot lбб,Сlоrрirifоs (DчrsЬап), 0,1 mg/ml,
(3,0+0,5)ml

Мiс-Тап SRL 1050,00 5 buo + +

Lot l67.Deltametгin (Decis), 0,1 mg/ml,
(3.0+0.5)ml

Mic-Tan SRL 840,00 4 buc + 1-

Lot 68.Diazinon. 0. 1 mdml, (3,0*0,5)ml Mic-Tan SRL 420,00 2 Ьuс + +

;Lot б9,Diеldriп, 0, l mg/ml, (3,0*0,5)ml Mic-Tan SRL 050.00 5buc +

Lot 70.Difenoconazol, 0, l mg/ml, (3,0+0,5)ml Mic-Tan SRL 050.00 5 buc + +

Lot 71.Dimetoat, 0,1 mg/ml, (3,0*0,5)ml Мiс-Тап SRL 050,00 5 buc + +

Lot 72.DDE, 0,1 mg/ml, (з,0+0,5)ml Mic-Tan SRL 260.00 6 buc + +

Lot 7З.DDD, 0,1 mg/ml, (3,0*0,5)ml Мiс-Тап SRL 2400,00 6 buc +

Lot 74.DDT, 0,1 mg/ml, (3,0*0,5)ml Mic-Tan SRL 2800,00 7 buc +

Lot 75.Eldrin, 0, 1 mg/ml, (3,0*0,5)ml Mic-Tan SRL l600.00 4 buc -|

Lot l76,Esfenvalerat (Sumi-alfa), 0,1 mg/ml,
(3.0*0.5)ml

Mic-Tan SRL l600,00 4 buc +

+Lot l77.Fenoxicarb, 0, 1 mg/ml, (3,0*0,5)ml Mic-Tan SRL l200,00 3 Ьuс
Lot l78.Fenvalerat (Sumicidin), 0,1 mg/ml,
(3,0*0,5)ml

Mic-Tan SRL 800,00 2 buc +

Lot 79.Flutriafol (lmpact), 0, l rng/mI, (3,0+0,5)ml Mic-Tan SRL l600,00 4 Ьuс +

I-ot l 80.Folpet (Fоlрап), 0,1 mg/ml, (3,0*0,5)ml Mic-Tan SRL l0000.00 5 Ьuс
+

;
Lot l8l.Fozalon (Zolone), 0,1 mg/ml, (3,0*0,5)ml Mic-Tan SRL l600.00 4 buc
Lot 182.Нерtасlоr, 0,1 mg/ml, (3,0+0,5)ml Mic-Tan SRL 2000,00 5 buc
Lot l 83.НехасlоrЬепzеп. 0,1 ms/ml, (3,0+0,5)ml Mic-Tan SRL l200,00 3 Ьuс +

Lot l84.Imidacloprid, 0,1 mg/ml, (3,0+0,5)ml Mic-Tan SRI- 2400,00 6 Ьuс +

Lot 185.Krezoxim-methyl (Stroby), 0,1 mg/ml,
(3,0*0,5)ml

Мiс-Тап SRL 2000.00 5 Ьчс +

Lot l 86.Lambda-Cihalotrin (Каrаtе), 0,1 mg/ml,
(З,0*0,5)ml

Mic-Tan SRL 800,00 2 Ьuс +

Lot l 87.Malation (Fufanon), 0,1 mg/ml,
(3,0+0,5)ml

Mic-Tan SRL 800,00 2 buc +

;Lot 1 88,МапсоzеЬ (Ditam-M), 0, l mg/ml,
(3.0*0.5)ml

Temei-Vtac SRL 3 640,00 4 buc +

Mic-Tan SRL 5 600,00
Lot l89.Metalaxil, 0,1 mglml, (З,0+0,5)mI Mic-Tan SRL l200,00 3 Ьuс +

Lot l9O.Metomil, 0,1 mg/ml, (3,0+0,5)ml Ternei-Vtac SRL 2080.00 2 Ьuс +

+

+

Mic-Tan SRL 4 000.00
Lot l 9l.Penconazol (Topas), 0,1 mg/ml,
(3,0+0,5)ml

Mic-Tan SRL 800.00 2 buc

Lot l92.Реrmеtriп (Ambu9), 0,1 mg/ml,
(3,0+0,5)ml

Mic-Tan SRL l200,00 З Ьuс

Lot 9З.РirimiсаrЬ, 0, l mg/ml, (3,0+0,5)ml Mic-Tan SRL l200.00 3 Ьuс +

Lot 94.Pirimifos- metil, 0, l mg/ml, (З,0*0,5)rпl Mic-Tan SRL l600,00 4 buc +

Lot 95.Рrораrgit (Omite), 0, l rTg/nrl, (З,0*0,5)ml Mic-Tan SRL 400,00 l bLrc +

Lot l96.Propiconazol (Tilt), 0, l mg/ml,
(3.0+0.5)mI

Mic-Tan SRL 800,00 2 buc +

Lot l 97.РrорiпеЬ (Апtrасоl), 0, l mg/ml,
(3,0+0,5)ml

Mic-Tan SRL 800.00 2 buc + +

Temei-Vtac SRL l820,00
Lot l98.Quizalofop-p-etil (Targa), 0,1 mg/ml,
(3,0*0,5)ml

Mic-Tan SRL 400,00 l bLtc +

Lot 199,Simazin, 0,1 mg/ml, (З,0+0,5)rтl Mic-Tan SRL 2000,00 5 btrc +

Lot 200.Tebuconazol (Fоliсчr), 0,1 mg/ml,
(3,0+0,5)ml

Mic-Tan SRL l200,00 3 Ьuс +

+

+--

Lot 20l.Tiacloprid. 0,1 mg/ml, (3,0+0,5)ml Mic-Tan SRL 800.00 2 buc
Lot 202.Tiametoxam (Асtаrа), 0,1 mg/ml,
(3,0*0,5)ml

Mic-Tan SRL l600,00 4 Ьuс

Lot 203.Tifensulfuron metil (Наrmопi), 0,1 mg/ml,
(3.0t0.5)ml

Mic-Tan SRL 400.00 l Ьчс

Lot 204.Tiofanat-metil (Topsin-M), 0, l mg/mI,
(3,0+0,5)ml

Мiс-Тап SRL l600.00 zl lэtrc +
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Lot 205.TMTD (Тirаm), 0,1 mg/ml, (3,0*0,5)ml Mic-Tan SRL 400.00 l Ьчс +

Lot 206.Triadimenol, 0,1 mg/ml, (З,0+0,5)ml Mic-Tan SRL 800.00 2 buc +

Lot 207.Acetochlor, CRM, ISO 17034, substan!й
uscata. l00 mg=lbuc

Mic-Tan SRL 932,50 l buc + +

Ecochimie 990,00
Temei-Vtac SRL 992,00

t.ot 208.Cyfluthrin, CRM, ISO l7034, substanф
uscata,250 mg=lbuc

Ecochimie 600.00 l buc + +

Temei-Vtac SRL ,792,00

Mic-Tan SRL 857,50

Lot 209.Суреrmеthriп, CRM, ISO l'70З4, substanla
uscatd, l00 mg:lbuc

TerTei-Vtac SRL 498.00 l bLrc + +

Мiс-Тап SRL 552,50
Ecochimie 600,00

Lot 2lO.Cyprodinil, CRM, ISO l7034, substan16
uscatd, | 00 tTg: l buc

Mic-Tan SRL 8l7,50 l buc + +

Ecochimie 2 500,00
Temei-Vtac SRL 2 886.00

[.ot 2l |.Chlorantraniliprole, CRM, ISO |'70З4,
substanla uscata, l00 mg:lbuc

Ecochimie з 450,00 l buc + +

TerTei-Vtac SRL 4 448.00
Mic-Tan SRI- 9 607.50

,ot 2 l2.Chlorothalonil, analytical
ltandard,substan{i uscatё, 250 mg: lbuc

Mic-Tan SRL l 885.00 l Ьuс + +

l'ernei-Vtac SItL l 898,00
EcochirTie 2 000.00

Lot 2 l3.Coumafos, ana|ytical standard
substan{i uscatй, 250 mg:lbuc

Temei-Vtac SRL l з84,00 1 buc + +

Ecochimie l 500"00
Mic-Tan SRL l 550,00

Lot 2 l4.Decachlorobiphenyl, CRM, ISO 17034,
I 000 pg/ml in toluen, l ml: l Ьuс

Mic-Tan SRL 605,00 l buc +

Ecochimie 800.00 + +

Тешеi-Vtас SRL 2 448,00

Lot 2l5.Diazinon, CRM, ISO l7034, substan{ё
usсаtй,250 mg:lbuc

'I'emei-Vtac SRL l з98.00 l Ьчс + +

Ecochimie 1 500,00
Mic-Tan SRL l б 10,00

[,ot 2 l6.Difenoconazole, CRM, ISO 1'70з4,
substan[й uscat5, 250 mg:lbuc

Bcochimie 2 300,00 l brrc + +

Mic-Tan SRL 2 550,00
Tenlei-Vtac SRL 3 з99,00

t.ot 2l7.Diflubenzuгon, CRM, lSO 170з4,
substan!ё uscata, 250 mg:lbuc

Mic-Tan SRL 2 200,00 1 Ьuс + +

Ecochimie 2 240,00
Temei-Vtac SRL 2 458,00

Lot 2l8.Dimethoate, CRM, ISO 170З4, substanla
uscata, I00 mg:lbuc

Mic-Tan SRL l 650,00 l buc + +

Temei-Vtac SRL 1 698.00
Ecochimie l 800,00

Lot 2 l 9.Famoxadone, CRM, ISO 1'70З4,substanltr
usсаtё, l00 mg:lbuc

Mic-Tan SRL 22з5.00 l buc +

Temei_Vtac SRL 2 696.00 + +

Ecochimie 6 900,00
Lot 220.Fenithrothion, CRM, ISO l70З4,suЬstап{ё
uScata,
250 mg:l buc

Tcmei-Vtac SRL l 398,00 l buc + +

Ecochinlie l 500,00
Mic-Tan SRL l 575,00

1.ot 22 |. Fludioxonil, CRM, I SO l'7 03 4, substantб
usсаtё, l00 mg:lbuc

Ecochimie 2 340,00 l buc + +

Temei-Vtac SRL 2 з58,00
Мiс-Тап SRL 2 400,00

1.ot 222.Flutriafol, CRM, ISO l 70З4, substan{ё
uscata, l00 mg:lbuc

Temei-Vtac SRL 2 698,00 l Ьчс + +

Ecochimie 2 700,00
Mic-Tan SRL 2 900.00

,ot 22З.НехасhlоrоЬепzепе, CRM, ISO l 7034
lubstan{ё uscat6, 250 mg:lbuc

Mic-Tan SRL l 400,00 l buc + +

Ecochimie 1 400,00
Temei-Vtac SRL l 782.00

Lot 224.KTesoxim-methyl, CRM, ISO l7034,
substan{ё uscata, l00 mg:lbuc

Temei-Vtac SRL 2 868,00 l buc + +

Mic-Tan SRL 2 900,00
Ecochimie 2 915,00

Lot 225.Malathion, CRM, ISO l70З4, substanli
uscata, l00 mg:lbuc

Ecochimie l l30,00 l bLrc + +

Mic-Tan SRL 1 l70.00
Temei-vtac SRL l 440,00

Lot 226.Organochlorine Pesticides Mix, CRM, ISO
l7034, 2000 pglml in toluen:hexan (50:50),
lmI:l Ьчс

Mic-Tan SRL 5 380,00
2 Ьuс

+ +
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Lot 22'7 .Р arathion-metyl, CRM, lSO |'7 0З 4,

substantй uscata. l00 ms:lbuc
Ecochimie 500.00 l buc + +

Mic-Tan SRL 520,00

Lot 228,Penconazole, CRM, ISO 1'?0З4, substanla
Temei-Vtac SRL 668.00
Mic-Tan SRL 070,00 l buc + +

uscata, l00 mg=lbuc Ecochiпlie l25,00
Temei-Vtac SRL 300,00

Lot229,Phosalone, CRM, [SO l7034, substan!Д
uscata, l00 mg:lbuc

Mic-Tan SRL 885,00 l btlc + +

Temei-Vtac SRL 988.00
Ecochimie 2 000,00

Lot 230.Phosdrin, CRM, ISO l7034, substan{tr
uscat6, l00 mg:lbuc

Ecochimie 2 з00.00 l buc + I
Temei-Vtac SRL 2 556,00
Mic-l'an SRL 2 800,00
Mic-Tan SRL l 235.00 l buc + +

r-Ut ZJ l .гtl ruautrIr, allaly[lua| ýtaltual ч, ýuuýtallla
uscatй,25 mg:lbuc Ecochimie l 300,00

Ternei-Vtac SRL 1 362,00

Lot 2З2.Руrimеthапil, analytical standard,
substanli uscatё, 250 mg:lbuc

Ecochirnie 2 580,00 l Ьuс + +

Temei-Vtac SRL 2 582,00
Mic-Tan SRL 3 385,00

+

;Lot 233.РуrасlоstrоЬiп, CRM, ISO 1,70З4,
substan{6 uscata, 100 mg:lbuc

Temei-Vtac SRL l 480.00 l Ьuс
Mic-Tan SRL l 500.00 +

Ecochimie l 500,00

Lot 234.Pirimicarb, CRM, ISO l70З4, substan{ё
usсаtй, 250 mg:l buc

Temei-Vtac SRL l 480,00 l Ьuс + +

Mic-Tan SRL l 500,00
Ecochirnie l 500,00

Lot 2З5.Pirimiphos-methyl, CRM, lSO 17034,
substan{6 uscatб, 250 mg:lbuc
Lot 23б.Рrосуmidопе, CRM, ISO l'70З4,
substan{ё цsсаtа, 250 mg:lbuc

Temei-Vtac SRL 2192,00 l Ьuс + +

Ecochimie 2 250,00
Mic-Tan SRL 5 895,00

+Mic-Tan SRL l 935,00 l buc +

Temei-Vtac SRL l 982,00
Ecochiпie 2 000,00

Lot 237.рrораrgitе, CRM, lso l70з4, substantё
uscata, l00 mg:lbuc

Мiс-Тап SRL 600,00 l buc + +

l'enrei-Vtac SRL 702,00
Ecochimie 750,00

L__Lot 238.Resmethгin, CRM, ISO l7034, substan{ё
usсаtй,250 mg:lbuc

Ecochimie 300.00 l Ьuс +

Mic-Tan SRL з25,00
Temei-Vtac SRL 488.00

Lot 239.Thiophanate-methyl, CRM, ISO l7034,
substan{ё чsсаtё, 250 mg:l buc

Mic-Tan SRL 690,00 l buc + +

Temei-Vtac SRL 698.00
Ecochirnie 800.00

Lot 240.Triadimenol, CRM, ТrасеСЕRТ, substan{i
uscatй, 250 mg:l buc

Mic-Tan SRL 985.00 l buc + +

Ecochimie 2 175.00
Temei-Vtac SRL 2222,00

Lot 241.Tгiadimefon, CRM, ISO l7034, substan{ё
uscata,250 mg:lbuc

Ecochimie 550.00 l Ьuс + +

Temei-Vtac SRL 598.00
Мiс-Тап SRL 985,00

Lot 242.Trifluralin, CRM, ISO 17034, substanli
uscata,250 mg:lbuc

Мiс-Тап SRL 6.50.00 l buc + +
'Гсrпеi-Vtас SRL 698,00
Ecochimie 800,00

Lot 243.Imazalil, CRM,ISO 17034, substan!й
uscatё, l00 mg:lbuc

Mic-'I'an SRL 600,00 l Ьчс + +

Ternei-Vtac SRL 698.()0

Ecochimie 800,00

Lot 244,tau-Fluvalinate, PestanaI, analytical
standard, substan!6 uscat5, 100 mg=lbuc

Mic-Tan SRL 650.00 l buc + +

Temei-Vtac SRL 802,00
Ecochimie 925.00

Lot 245.Тriрhепуl phosphate, analytical standard,
substantб uscata, l000 mg: l Ьuс

Mic-]'an SRt. 800,00 l Ьuс + +

Ecochimie l200,00

Lot 246,Triphenyl Phosphate 1000 pglmL in
Acetone, CRM, ISO 1'7034,1 ml:lbuc

Mic-Tan SRL 605,00 l buc + +

Ecochimie 900,00
Temei-Vtac SRL l 560,00
Ecochimie 5 780.00 l bLrc +

LU L Zlt /, tvlý [I ly l lltrl lc lUUýilI lUaLE, \,I\lvl, ý uUý tall !а
uscati, 1 g =lbuc.

Temei-Vtac SRL 8 982.00 + +

Mic-Tan SRL l l зз5,00

1l



r-i,

conlinut б g MgS04, 1,5g CH3COONa, 200/pk
anaIog 5982-7755

Lot 249.Kit QuEChERS pentru extractie, 50/pk, cu
conlinut 4 g MgSO4, lg NaCl, lg Na3Citrate*
21-12O, 0,5 g Na2Citrate* 1,5 Н2О analog 5982-5650

АОАС mettoda, l5 ml, 50/pk cu соmропепtа-
400mg PSA,400mg Cl8EC,45 mg GСВ, l200mg
MgSO4 analog 5982-0029
Lot 25l.Kit dispersive QuEChERS, АОАС
rTetoda, l5 ml, 50/pk, cu соmропеп{а- 400mg PSA,
400mg С l8EC, l200mg MgSO4, analog 5982-
5I_58

Lot 252.Kit dispersive QuBChERS, АОАС
metoda, l5 ml, 50/pk, cu соmропепtа- 400mg PSA,
l200mg MgSO4, analog 5982-5058
Lot 25З.Кit dispersive QuEChERS, АОАС
metoda, l5 ml, 50/pk, cu componenla- 400mg PSA,
400 mg GCB,400mg Cl8EC, l200mg MgSO4,
з!rgЦgý2ý?l1!q
Lot 254.Kit dispersive QuEChERS, АОАС
metoda, l5 ml, 50/pk, cu соmропепtа- l50 mg
С l8, 900 mg М anaIog 5982-4956
tд_z5l lean''' PSA SPE Bulk Packi

Lot 256.0mogenizatoare de ceramica p/u tuburi l5
ml, extraclia QuEChERS

i-"t
30 pcs./sebMN, Set de саrtчsе pentru extractie in
faza solida

Lot 25 8.EASI-EXTRACT@ Afl atoxin

1.ot 259.EASI-EXTRACT@ Zearalenone

Lot 260.DONPREPФ

Lot26|.A0 ZON PREP@

Lot 262.Нiпiе de filtru Ьапdй "А|Ьаstrё", d:l lcm

L"t
d: l2,5cm

Lot 2б4.наrtiе de filtru Ьапdё "АlЬаstrё", d:l5cm

Lot 265.Hirtie de filtru Ьапdё "АlЬЁ", d
- |2.5cm

Lot 266.Hirtie de filtru Ьапdё "АlЬё", d: l5cm
Lot 267.Hirtie de filtru Ьапdб "Alb6", d : l8cm

Lot 268.Hirtie de filtrч аlЬб in rчlоп pentru
utilizarea in scop bacteriologic

'o, 
rnr* * r*u, u*

l'enlei-Vtac SRL
Mic-Tan SRL

Temei-Vtac SRL
Mic-Tan SRL l8 975,00

]'emei-Vtac SRL l9 I70,00
Mic-l'an SRL
BIOTECHLAB

Temei-Vtac SRL
BIOTECHLAB

ВIО,ГЕСНLЛВ
Mic-Tan SRL
Temei-Vtac SRL
Mic-Tan SRL
Temei-Vtac SRL l1 520,00

BIOTECHLAB 5 475,00
Temei_Vtac SRL
Mic-Tan SRL
Mic-Tan SRL
Temei-Vtac SRL
BIOTECHLAB
Mic-Tan SRL
BIOTECHLAB
Temei-Vtac SRL
Mic-Tan SRL з0 з l0,00
SC"Imunotehnom
ed"SRL

l l 628,00

Temei-Vtac SRL
SC"Imunotehnom
ed"SRL

SC"Imunotehnom
ed"SRL
Temei-Vtac SRL
SC"Imunotehnom
ed"SRL

19 
,76,7,00

Temei-Vtac SRL
Мiс-Тап SRL

Mic-Tan SRL

Mic-Tan SRL

Mic-Tan SRL

Mic-Tan SЮ

Mic-Tan SRL

Mic-Tan SRL

3 588,75

Mic-Tan SRLveselei cu otel bacteriologi
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Lot 27l.Hirtie indicator universal, рН 1-10
Ecochimie l 960,00 40 buc + +

Mic-Tan SRL 2 400,00

Lot 272.Сrеiоп de scris ре sticla
Mic-Tan SRL 1 425,00 l90 Ьuс +

Ecochimie l 900,00 -|

Lot 273.Pllci репtru cromatografie (l5xlOcm)pe
baza de aluminiu cu uv

Mic-Tan SRL l8 425.00 ll set +

Ecochimie 26 l25.00
Lot274.Plбci pentru сrоmаtоgrаfiе (l0* lOcm) ре
baza de plastic (tip,,Sorbfil,,) cu UV(tip,,Sorbfil
Plates..) ПТсХ-П-А-УФ

Mic-Tan SRL 3 340,00 2 set +

Ecochimie 4 500,00

Lot 275,Pl5ci сrоmаtоgrаfiсе (UV254 ) (20*20cm)
fоr Thin lауег cromatografy cu flчоrеsсепt indicator
254 пm

Mic-Tan SRL l0 230,00 6 set + +

Ecochimie l2 000.00
Temei-Vtac SRL l2 0l2,00

Lot 276.Silica Gel on TLC Al foils (silica gel
matrix, with fluоrеsсепt indicator 254 пm)
Fluka(Sigma Aldrich)

Mic-Tan SRL 3 4l0,00 2 set + +

Temei-Vtac SRL 4 004.00
Ecochimie 8 l00,00

Lot 277.Silicagel Sephadex@ LH-20 GЕ
Healthcare, l 7-0090-0 l

Temei-Vtac SRL 27 003,00 З buc + +

Мiс-Тап SRL з0 900,00
Ecochirnic 43 620,00

Lot 278.Pelicula "Раrаfilm М" lаЬоrаtоrу film
(flexible packaging)

Ecochimie 4 200,00 8 buc + +

Mic-Tan SRL 4 5б0,00
Lot 279.SPB/ Bond elute PPL, Саrtridgе with
Styrene-divinylbenzene сороlimеr. 3 ml/ 200ms

Mic-Tan SRL l7 940,00 3 set + -+

Temei-Vtac SRL l8 999,00
Lot 280.Sodium hypochlorite solution (6-|4%
active chlorine)
, 500 ml=lbuc

Ecochimie l350,00 2 buc + +

Temei-Vtac SRL l 5 l2,00
Mic-Tan SRL 2 870,00

Lot 28l.Solu{ie de сurё!аrе репtru baia cu
ultrаsuпеtе concentrat "K ultra-Favorit"

Ecochimie 800.00 l Ьuс +

* iп cazul utilizdrii licita|iei еlесtrопiсе se ча iпdiса prelul oferteifiпale
(Iпfоrmа|iа priviпd "Corespuпderea сu ceriпtrele de саlфсаrе" ;i "Соrеsрuпdеrеа сu specirtcЦiile
tеhпiсе" , se va сопsеmпа рriп: ,,+" iп cazul corespuпderii;i рriп,,-" iп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtru elucidarea uпоr neclaritй{i sаu сопfirmаrеа uпоr date privind corespunderea ofertei cu
сеriп{еlе stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea рrе{ului апоrmаl de scizut) s-
а solicitat:

Motivul rеs ii/descalificйrii
Рrе{чrilе оfеrtеi operatorului economic dерй;еsс bugetul autoritati i

contractante (depasire а pragului de 30%), stabilit 9i documentat inainte de
inilierea pгocedurii de achizilie publicй репtru urmatoarele lоturi:

Репtrч lotul 5, Vеrdе de briliant а сёrui valoare estimata este iп
sumё de l5 lei, cel mai mic ргеt а fost pгezentat de ofertantul Mic Tan саrе
а рrорчs рrеlчl de 87,75 lei, саrе depaseste cu 485 %о чаlоаrеа estimatб.

Репtru lotul б, Aluminiu, С-1,0 mg/ml а сёrui чаlоаге estirTatй
este in sumtr de 345 lei, cel mai mic рrе1 а fost prezentat de ofertantrrl Mic
Тап саrе а рrорчs рrе{чl de бl5 lei, саrе depaseste сu 78,З %о чаlоагеа
estimatё.

Репtru lotul 7, Аmопiu-iоп, C-1,0 mg/ml а сёrui чаlоаге
estimatй este in sumё de 2070 lei, cel mai mic рrе! а fost prezentat de
oferlantul Mic Тап саге а рrорus рrецul de 3690 lei, саrе depaseste сч 78,3
%о чаlоаrеа estimat6.

Репtrч lotul 8, Arsen, C-1,0 mg/ml а сёrui ча|оаrе esti|nata este
in sчmё de 1l5 lei, cel mai mic рге! а fbst pгezentat de ofertantul Mic'I'an
саrе а propus рrе{чl de 205 lei, саге depaseste cu 78,3 % чаlоагеа
estimatй.

Data
solicitirii

Ореrаtоrчl economic Informa{ia soIicitatй Rezmatul rйspunsului
operatorului есопоmiс

9. Ofertan!ii гcsllingi/descalilica{i:

Denumirea ореrаtоrului economic

lj



Репtrч lotul 9, Borat-ion, С-1,0 mg/ml а сйrчi чаlоаrе estimatё
este in sumi de 1610 lei, cel mai mic рrе! а fost prezentat de ofertantul
Mic Tan саrе а рrорus рrерl de 2870 lei, саrе depaseste cu J8,З О/о

valoarea estimatй.
Pentru lotul l0, СВО(БПК) а сёrui чаlоаrе estimatё este in

sumё de l'l4З lei, cel mai mic рrе{ а fost prezentat de ofertantul Mic Tan
саrе а рrорus рrеgul de З290 lei, саrе depaseste cu 88,7 7о чаlоаrеа
estimatЁ.

Pentru lotul ll, ССО(ХПК) а сбrui valoare estimati este in
sumЁ de l743 lei, cel maimic рrеt а fost prezentat de ofertantul Mic Тап
саге а рrорus рrеРl de 3290 lei, саrе depaseste cu 88,7 7о чаlоаrеа
estimat6.

Репtru lotul l2, Сlоruri-iоп, C-1,0 mg/ml а сбrui чаlоаrе
estimatб este in sulтё de 805 lei, cel mаi rTic рrе{ а fost prezentat de
оfеrtапtul Mic Тап саrе а ргорus preluI de l435 lei, саrе depaseste cu 78,3
о/о чаlоаrеа estimatё.

Репtru Iotul l3, Detergenti (Dodecilsulfat de sodiu), С-20000
mgO/L а сёrчi чаlоаrе estimatй este iп sumi de l l50 lei, cel mai mic рrе!
а fost prezentat de ofertantul Mic Tan саrе а ргорus рrе{ul de 2050 lei,
саrе depaseste cu 78,З 0/о чаlоаrеа estimatё.

Репtru lotuI l4, Fluоr-iоп, C-1,0 mglml а сёrui valoare estimata
este in sumё de 1380 lei, cel mai mic рrе1 а fost prezentat de ofertantul
Mic Тап саrе а рrорus prelul de 2460 lei, саrе depaseste cu 78,3 О/о

чаlоаrеа estimatё.
Репtru lotul 15, Fosfat-ion, С-lr0 mg/ml а сёrui valoare

estimatё este in sumё de 575 lei, cel mai mic рrе1 а fost prezentat de
ofertantul Mic Тап саrе а рrорus рrеful de 1025 lei, саrе depaseste cu 78,3
%о чаlоаrеа estimati.

Pentru lotul 1б, Мапgап, С-1,0 mg/ml а сйrui valoare estimatё
este ?п sumё de 920 lei, cel mai miс pre1 а fost prezentat de ofertantul Mic
Tatr саге а proptls рrеlul de l640 lei, саrе depaseste cu 78,3 0% чаIоаrеа
estimatё.

Репtru lotul l7, Minera|izare totalй а сйrui чаlоаrе estimatб
este in sumё de 2800 lei, cel mai mic рrе{ а fost ргеzепtаt de ofertantul
Mic Tan саrе а рrорчs рrеЦul de 5600 lei, саrе depaseste cu l00 %
valoarea estimatй.

Репtru lotul l8, Nitrat-ion, С-lr0 mg/ml а сёrui чаIоаrе
estimatё este in sumё de 1265 lei, cel mai mic рrе1 а fost prezentat de
оfегtапtul Mic Tan саrе а рrорus pregul de 2255 lei, саге depaseste cu 78,З
о/о чаlоаrеа estimatй.

Pentru lotul 19, Nitrit-ion, C-1,0 mg/ml а сёrui чаlоаrе
estimatб este in sumё de 1495 lei, cel mai mic рrе1 а fost prezentat de
ofeгtantul Mic Тап саге а propus рrе{ul de 2665 lei, care depaseste cu 78,З
%о чаlоаrеа estimatё.

Репtru lotul 21, Ozon si fotooxidanti а сйгui чаlоаrе estimatб
este in sumЁ de l400 lei, cel mai mic рrе[ а fost prezentat de ofertantu|
Mic Tan саrе а рrорus рrеlul de 2800 lei, саrе depaseste сu l00 %
чаlоаrеа estilxata.

Репtru lotul 22, Selen, C-1,0 mg/ml а сбrui valoare estimatё este
in sumй de l l5 lei, cel mai mic рrе{ а fost prezentat de ofertantul Mic Тап
саrе а рrорчs рrеlul de 205 lei, саrе depaseste cu 78,3 %о valoarea estimatй.

Репtru lotul 24 Sulfat-ion, C-I,0 mg/ml а сёrui чаlоаrе
estimatб este iп sumй de 575 lei, cel mai mic рrе! а fost prezentat de
ofertantul Mic Тап саrе а рrорus prelul de l025 lei, саrе depaseste cu 78,3
%о чаlоаrеа estimatй.

pentru lotul 25 sulfibion а сйrui valoare estimatй este in sumi
de l 15 lei, cel mai mic рге! а fost prezentat de oferTantul Mic Tan саrе а
рrорus рrеfчl de 205 lei, саrе depaseste cu 78,3 %о чаlоаrеа estimat6.

Репtru lotul 26 Suspensii totale, 4000 ОМФ а сйrui чаlоаrе
estimati este in suma de '74'l lеi, cel mai mic рrе[ а fost prezentat de
ofertantul Mic Tan саrе а рrорчs рrеfчl de 1700 lei, саrе depaseste cu
|21 ,5 % чаlоаrеа estimatё.

репtru lotul 27 Turbiditate а сбrui чаlоаrе estimatй este in
sumё de 924 |ei, cel mai mic рrе1 а fost prezentat de ofenantul Mic Тап
саге а de 1855 lei, саrе сч 100,7 0% valoarea



eStimata,
pentru lotul 28 Acid acetic а сбrui чаlоаrе estimatё este in sutTб

de 575 lei, cel mai mic рrе1 а fost prezentat de ofertantul Mic Tan саrе а

рrорus рге{чl de l025 lei, саrе depaseste сu 78,3 0/о valoarea estimatё.

Репtru lotul 29 Acid azotic а сirui valoare e$imati еstе in sumi
de l15 lei, cel mai mic рrе{ а fost prezentat de оfегtапtul Мiс'Гап саге а

рrорus рге{ul de 205 lei, саrе depaseste cu 78,3 %о valoarea estimatй.
pentru lotul 30 Acid clorhidric а сёrчi valoare estimatё este iп

sчmё de 575 lei, cel mai mic рrе{ а fost prezentat de ofertantul Mic 'I'ап

саrе а рrорus рrе{ul de l3З3 lei, саrе depaseste сu l31,8 %о чаlоаrеа
estimatй.

репtru lotul 3l Acid sulfuric а сёгui чаlоаrе estimatй este in
sumД de 460 lei, cel mai rnic рrе1 а fost prezentat de ofeftantul Mic'I'arl
саrе а рrорus рrеlul de 820 lei, саrе depaseste cu 78,3 %о чаlоагеа
estimati.

Репtrч lotul 32 Acid sulfuric etalon, O,Smol/l а сёгui чаlоагс
estimatё este in sumй de 400 lei, cel mai mic рrе{ а fost рrеzепtаt de
ofertantul Mic Tan саrе а рrорus ргеlul de 650 lei, саrе depaseste сu 62,5
%о чаlоаrеа estimat6.

репtru lotul 33 Aldehida fоrmiсй а сёrui чаlоаrе estimatё este
iп sumё de 920 lei, cel mai mic ргеt а tbst prezentat de оfеrtапtul Mic Tan
саrе а рrорus рrеlul de 1640 lei, саrе depaseste cu 78,З %о чаlоагеа
estimatй.

репtru lotul 34 Baze а сёгui valoare estimatё este in sumй de
l736 lei, cel mai mic рrе{ а fost рrеzепtаt de ofertantul Мiс-Гап саге а

ргорus prelul de 3966,7 lei, саrе depaseste cu l28,5%o чаlоаrеа estimata.
Репtru lotul 35 Hidrogen sulfurat а сйrui valoare estimata este

iп sumё de З968 lei, cel mai mic рrе{ а fost prezentat de ofertantul Mic
Tan саrе а ргорus рrеlul de 9066,67 lei, саге depaseste сu l28,5 ozo

ча|оаrеа estimatё.
Репtru lotul 36 Aflatoxina Bl, 5,2 pglml а сйrui чаlоаге

estimattr este in sumй de l5000 lei, cel mai mic рге{ а fost ргеzепtаt de
ofertantul Mic Tan саrе а рrорus рrеlul de 4500 lei, саге depaseste сu 200
о% valoarea estimatё.

Репtrч lotul 37 Аflаtохiпа В2,
estimatё este iп sumё de 9000 lei. cel rnai
оfегtапtчl Mic l'an саrе а ргорus рrсlul de
200 % чаlоаrеа estimatё.

Репtrч lotul 38 Aflatoxina Ml,
estimatй este in sчmё de 4800 lei, cel mai
оfеrtапtчl Mic Tan саrе а рrорus рrе{ul de
l81,2 уо чаlоаrеа estimatй.

l0 pglml а сёrui чаlоаrе
mic рrе1 а fost prezentat de
27000 lei, саrе depaseste сu

5,3 pglml а сёrчi чаlоаrс
mic ргеt а fost prezentat de
l3500 lei, саrе depaseste cu

Репtru lotul 39 EAflatoxinelor (G l,G2, В l, В2),
(1.0;0.5;0.4;O.2)pglml а сйrui чаlоаrе estimatй este in sumё de ll900 lei,
cel mai mic рrе1 а fbst prezentat de оfеrtапtul Mic Тап саrе а рrорus preltrl
de 3 l500 lei, саrе depaseste сu I64,7 %u чаlоагеа estimatй.

Репtru lоtчl 40 Deoxinivalelrol, l4,0 pglml а сйrui чаlоаге
estimatё este in sumй de 7875 lei, cel mai mic рrе! а fbst ргеzеr]lаt dc
ofertantul Mic Тап саrе а ргорus рrе{ul de 3l500 lei, саrе depaseste cLt

з00 % чаlоаrеа estimatЁ.
Репtrч lotul 4l Zearalenona, l0,0 pglml а сёгui чаlоаге

estimatЁ este in sчmё de 7875 lei, cel rnai rnic рrе{ а fost prezentat dc
оfегtапtul Mic Tarr саrе а ргорus ргеlul de З l500 lei, саrе depaseste сu
З00 % чаlоагеа estinrat6.

Репtru lotul 42 Ochratoxin А, l0,0 pg/ml а сёгui чаlоагс
estimatё este in sumб de 3З75 lei, се| rTai mic рrе{ а fost_ prezerrtat de
ofeгtantul Mic Tan саrе а рrорus рrе{ul de l3500 lei, саrе depasestc cLr

300 % чаlоаrеа estimatё.
Репtrч lotul 43 Patulina, l4,9 pglml а сёrui valoare estimatй

este iп sumб de 1486 lei, cel mai miс рrе! а fost prezentat de оfепапtul
Mic Tan саrе а рrорus рrеlul de 4500 lei, саrе depaseste сч 202,8 Yо

чаlоаrеа estirnatё.
Репtrч lotul 75 [lardncss, Total l000 mg/L Calibration

Standard, CRM а сйrчi чаlоаге estimatё este in sumё de 2900 lei. cel
sрrеful demai mic pret а fost zentat de ofefiantul Mic 'гап саrе а

|_5



4430 lei, саrе depaseste cu 52,7 О/о чаlоаrеа estimata.

Pentru lotul 82 Меrсurу Standard fоr АДS TraceCERT@,
l000 mg/l, llg in nitric acid а сёrui чаlоаrе estimatй este in sumб de 550
|ei, cel rTai mic рrеt а fost prezentat de ofertantul Mic Тап саrе а рrорчs
prelul de 780 lei, саrе depaseste cu 41,8 7о чаlоаrеа estimati.

Репtru lotul 84 Nitrate Standard fоr IC ТrасеСЕRТ@, 1000
mg/L nitrate in water а сёrui valoare estimatй este in sчmё de 4500
lei, се| mai mic рrе! а fost prezentat de ofertantul Mic Тап саrе а рrорus
prelul de '7240 lei, саrе depaseste cu 60,8 0% чаlоаrеа estimatё.

Репtru lotuI 106 Solutie standard de Ьепzеп а сйrui чаlоаrе
estimatй este in sumб de 200 lei, cel mai mic рrе1 а fost prezentat de
ofertantul Mic Тап саrе а рrорus рrеlчl de 400 lei, саге depaseste cu l00
%о чаlоаrеа estimatd.

pentru lotul 107 solutie standard de tоluеп а сёrчi чаlоаrе
estimatё este iп sumё de 200 lei, cel mai mic рrе1 а fost prezentat de
ofertantul Mic Tan саrе а рrорus ргеlul de 400 lei, саrе depaseste cu 100
%о чаlоагеа estimatй.

Репtru lotul l08 SoIutie standard de m-Хуlепе а сбrui valoare
estimatё este iп sumб de 200 lei, cel mai mic рrе( а fost prezentat de
оfеrtапtul Mic Тап саrе а рrорus рrеlul de 400 lei, саrе depaseste сu l00
7о valoarea estimatё.

Репtru lotul l09 Solutie standard de р-Хуlепе а сёrui чаlоаrе
estimatё in sumё de 200 lei, cel mai mic рrе! а fost prezentat de ofertantul
Mic Тап саrе а рrорus рrеlul de 400 lei, саrе depaseste сu l00 %
чаlоаrеа estimatё.

Репtru lotul ll0 Solutie standard de o-Xylene а сёrui чаlоаrе
estimatё este in sumб de 200 lei, cel mai mic рrе{ а fost prezentat de
ofertantul Mic Tan саrе а рrорus рrеlu| de 400 lei, саrе depaseste cu l00
%о чаlоаrеа estirTatй.

Репtru lotul 1l5 Асrоlеiпа in acetat de amoniu 2o/" rl mg/ml
а сбrui valoare estimata este in sumi de 1350 lei, cel mai mic рrе! а fost
pгezentat de ofertantul Mic Тап саrе а propus рrе{чl de 2ЗЗ2,5 lei, саrе
depaseste cu 78,3 0/о valoarea estimattr.

Репtru lotul 143 Dibutyl Phthalate, GC Pharmaceutical
Secondary Standard; CRM а сйrчi. чаlоаrе estimata este in sumб de
800 lei, се[ mai mic рrе1 а fost prezentat de ofer-tantul Mic Tan саrе а

рrорus рге!ul de 2З|7,5 lei, саrе depaseste cu l89,7 %о чаlоаrеа estimatё.
Репtru lotul 152 Acetoclor, 0,1 mg/ml, (3,0*0,5)ml а сЁrui

valoare estimatё este in sumЁ de lei, се1 mai mic рrе1 а fost prezentat de
ofertantul Mic Tan саrе а рrорus рrеРl de lei, саrе depaseste cu %
valoarea estimatй.

Репtru lotul l53 Aldrin,0,1 mg/ml, (3,0*0,5)ml а сбrui чаlоаrе
estimatй este in sumё de lei, cel mai mic рrеt а fost prezentat de
ofertantul Mic Tan саrе а рrорus рrеlul de lei, саrе depaseste cu 122,2
%о чаlоаrеа estimatё.

Репtru Iotul l54 Alfametrin (Fastac),0,1 mg/ml, (3,0*0,5)ml а
сёrui чаlоаrе estimatё este iп sumё de 540 lei, cel mai mic рrе{ а fost
prezentat de ofertantul Mic Тап саrе а propus pre{ul de 1200 lei, саге
depaseste cu 122,2 7о чаlоаrеа estimat1.

Репtru lotul 155 Atrazin, 0,1 mg/ml, (3,0+0,5)ml а сёrui
чаlоаге estimatё este in sчmi de 1080 lei, cel mai mic рrе! а fost prezentat
de ofertantul Mic Tan care а рrорus рrеlul de 2400 lei, саrе depaseste cu
122,2 % чаlоаrеа estimatй.

Pentru lotul 15б с -НСН, 0,1 mg/ml, (3,0*0,5)ml а сёrui
чаlоаrе estimatб este in suma de l440 lei, cel mai mic рrе{ а fost prezentat
de ofertantul Mic Тап саrе а propus рrеtчl de 3200 lei, саrе depaseste cu
l22,2 Оh чаlоаrеа estimatё.

Репtru lotul 157 Р - НСН, 0,1 mg/ml, (3,0+0,5)ml а сбrui
чаlоаrе estimatЁ este in sumd de 1440 lei, cel mai mic pre{ а fost pгezentat
de ofertantul Mic Тап саrе а рrорus рrе{ul de 3200 lei, саrе depaseste cu
122,2 Оh чаlоаrеа estimatй

Репtru lotul 158 у _ }ICH (lindan), 0,1 mg/ml, (3,0+0,5)ml а
сёrui чаlоаrе estimatё este in sumб de 1260 lei, cel mai mic рrе! а fost
prezentat de ofertantul Mic Тап саrе а рrорus рrеgul de 2800 lei, саrе

сч 122,2 0/о чаlоаrеа estimati.



Репtru lotul l59 В.о,Гu.опurпl (V.С.Ц tl. l ltlg/tlrl.
(3,0*0,5)ml а сёrui чаlоаrе estimat6 este iп sчmё de '720 lei, cel mai rrlic

рrеt а fost prezentat de ofertantul Mic Tan саге а рrорus рrеlul de l600
lei, саrе depaseste сu 122,2 %о чаlоаrеа estimatй.

Репtru lotul l73 DDD, 0,1 mg/ml, (3,0t0,5)ml а сагui valOarс
estimatй este in sumй de 1080 lei, cel mai mic рге! а fost prezentat de
ofertantul Mic Тап саrе а propus рrеful de 2400 lei, саrе depaseste cu
l22,2уо valoarea estimatё.

Репtrч lotul 174 DDT, 0,1 mg/ml, (3,0*0,5)ml а сЁrui чаlоаге
estimatё este in sчmй de 1260 lei, cel mai mic рrе{ а fost рrеzепtаt de
ofertantul Mic Тап саrе а propus prelul de 2800 lei, саrе depaseste cu
l22,2Yo чаlоаrеа estimatб.

Репtru lotul l75 Eldrin, 0,1 mg/ml, (3,0+0,5)ml а сёrui
чаIоаrе estimatй este in sumё de 720 lel, cel mai nlic рrе! а fost prezentat
de ofertantul Mic Tan саrе а propus ргеlul de l600 lei, саrе depaseste cu
l22,zYo чаlоагеа estimat6.

Pentru lotul l76 Esfenvalerat (Sumi-alfa),0,1 mg/ml,
(3,0*0,5)mI а сйrui чаlоаrе estimata este in sumё de 720 lei, cel rTai пliс
рrе! а fost рrеzепtаt de оfеrtапtul Mic Tan саrе а рrорus рrеlul de |600
lei, саrе depaseste cu 122,2О^ чаlоаrеа estimatй.

Репtru lotul l77 FепохiсаrЬ, 0,1 mg/ml, (3,0+0,5)ml а сйrui
чаlоаrе estimatй este in sumй de 540 lei, cel rTai tTic рге! а fost рrеzепtаt
de оfеrtапtчl Mic l'an саrе а ргорLls ргеtul de I200 lei, саrе depaseste cu
122,2% чаlоаrеа estimata.

Репtru lotul 178 Fепчаlеrаt (Sumicidin),0,1 mg/ml,
(3,0+0,5)ml а сёrчi чаlоаrе estimatё este iп sumё de 360 lei, cel mаi rllic

рrе1 а fost prezentat de ofertantul Mic Тап саrе а рrорus рrеЦul de 800 lei,
саrе depaseste cu l22,2 %о чаlоаrеа estimatё.

Репtru lotuI l79 Flutriafol (lmpact),0,1 mg/ml, (3,0*0,5)ml а

сйrчi чаlоаге estimatй este in surn6 de 120 lei, се| mai mic рrе{ а fost
prezentat de ofeгtantul Mic Тап саrе а рrорчs рrе{ul de l600 lei, саrе
depaseste cu 122,2О^ чаlоаrеа estimatй.

Репtru lotul 180 Folpet (Fоlрап), 0,1 mg/ml, (3,0*0,5)ml а

сйrчi чаlоаrе estimatй este in sumi de 5500 lei, cel mai mic рrе! а f'ost

prezentat de ofertantul Mic Тап саrе а рrорus рге{ul de l0000 lei, саrе
depaseste cu 81,8 %о чаlоаrеа estimatб.

Pentru lotul l8l Fozalon (Zolone), 0,1 mg/ml, (3,0*0,5)ml а

сёrui чаlоаrе estirnatй este iп sumё de 720 lei, cel mai mic рrе! а fost
prezentat de ofeгtalttul Мiс'Гап саге а ргорus ргеlul de 1600 |ei. саrс
depaseste cu 122,2% чаlоаrеа estimatй.

Pentru lotul 182 Heptaclor, 0,1 mg/ml, (3,0*0,5)ml а сёгui
valoare estimatё este iп sumё de 900 lei, cel mai mic рrе1 а fbst ргеzепtаt
de оfегtапtul Mic Tan саrе а рrорus рrеЦul de 2000 lei, саге depaseste cLr

122,2% чаlоаrеа estimatё.
Репtru lotul l83 Hexaclorbenzen, 0,1 mg/ml, (3,0*9,5;ц11 а

сёrui чаlоаrе estimatй este in sutпй de 540 lei, cel mai mic рrе{ а fbst
prezentat de оfеrtапtul Mic Тап саге а proplrs рrе{ul de 1200 lei, саrе
depaseste сч l22,2Yо чаlоаrеа estirTatй.

Репtru lotul l84 Imidacloprid, 0,1 mg/ml, (3,0*0,5)ml а сёгui
чаlоаrе estimatй este in sчmй de 1080 lei, cel mai mic рrе{ а fost prezentat
de oferlantul Mic Тап саrе а рrорus рrе{ul de 2400 lei, саrе depaseste сu
1 22,2Оh чаlоаrеа estimatй.

Репtru lotul l85 Krezoxim-methyl (Stroby),0,1 mg/ml,
(3,0+0,5)ml а сёrui чаIоаrе estirnatё este iп sumё de 900 lei, cel mai mic

рrеt а fost prezentat de оfегtапtul Мiс'Гап саге а propus рrеlul de 2000
lei, саrе depaseste cu 122)% чаlоагеа estilnatб.

Репtru lotul l8б l,anrbda-Cihalotrin (Каrаtе), 0,1 mg/ml,
(3,0+0,5)ml а сёrui чаlоаrе estimatё este iп sumё de 360 lei, cel mai rпiс

рrеt а fost prezentat de оfеrtапtul Mic Тап саrе а рrорus ргеlul de 800
lei, саrе depaseste cu 122,2Уо valoarea estimat6,

Репtrч lotul l87 Malation (Fчfапоп),0,1 mglml, (3,0*0,5)ml а

сёrчi чаlоаrе estimatё este in sumё de З60 lei, cel mai rTic рге1 а fbst

ргеzепtаt de ofertantul Mic Tan саrе а ргорus рrеlul de 800 lei, сагс
depaseste сч |22,2О/о чаlоагеа estiпlati.

q_gёr!_L 
]

1]
Pentru lotul l89 Metala l ltr



чаlоаrе estimata este ill suma de 540 |ei, се| mai mic рrе1 а fost prezentat

de оfеrtапtul Mic Тап саrе а рrорus рrе{u[ de 1200 lei, саrе depaseste cu
122,2О/о valoarea estimati.

Pentru lotul 19l Penconazol (Topas), 0,1 mg/ml, (3,0+0,5)ml
а сёrui valoare estimat6 este in sчmё de 360 lei, cel mai mic рrе{ а fost
prezentat de ofertantul Mic Тап саrе а рrорus pre{ul de 800 lei, саrе
depaseste cu |22,2О/о чаlоагеа estimatй.

Репtru lotul l92 Permetrin (АmЬug), 0,1 mg/mlo (3,0*0,51ц1
а сtrrui чаIоаrе estimatё este in sumё de 540 lei, cel mai mic рrе1 а fost
prezentat de ofertantul Mic Tarl саrе а рrорus рrеЦul de l200 lei, саrе
depaseste cu |22,2Оh чаlоагеа estimati.

Репtru lotul 193 Pirimicarb, 0,1 mg/mlo (3,0+0,5)ml а сёrui
чаlоаrе estimatй este in sumй de 540 lei, cel mai mic рrе! а fost prezentat
de ofertantul Mic Tan саrе а рrорus рrеРl de l200 lei, саrе depaseste cu
|22,2 О/о чаlоагеа esti mat5.

Репtru lotul l94 Pirimifos- metil, 0,1 mg/ml, (3,0+0,5)ml а
сйrui чаIоаrе estimati este ?n sumй de 720 lei, cel mai mic рrе{ а fost
prezentat de оfегtапtul Mic Tan саrе а рrорus prelul de l600 lei, саrе
depaseste cu \22,2 % чаlоагеа estimatй.

Репtru lotul 195 Propargit (Omite), 0,1 mg/ml, (3,0+9,51ц1 u
сёrui чаlоаrе estimatё este in sчmё de l80 lei, cel mai mic pre{ а fost
prezentat de оfеrtапtul Mic Tan саrе а рrорus рrеlul de 400 lei, саrе
depaseste cu 122,2 О/о чаlоаrеа estimatё.

Репtru lotul 196 Propiconazol(Tilt), 0,1 mg/ml, (3,0+0,5)ml а
сёrui чаlоаrе estimatб este iп sumб de З60 lei, cel mai mic рrе{ а fost
pгezentat de ofertantul Mic Тап саrе а рrорus prelu| de 800 lei, саrе
depaseste cu |22,2 % чаlоаrеа estimatб.

Репtru lotul l98 Quizalofop-p-etil (Таrgа), 0,1 mg/ml,
(3,0+0,5)ml а сёrui valoare estimatё este iп sumй de l80 lei, cel mai mic
рrе{ а fost prezentat de ofertantul Mic Тап саrе а рrорчs pretul de 400
lei, саrе depaseste сч 122,2 7о valoarea estimat6.

Репtru Iotul 199 Simazin, 0,1 mg/ml, (3,0+0,5)ml а сйrui
чаlоаrе estimatё este in sumё de 900 lei, cel mai mic рrе! а fost prezentat
de ofertantul Mic Tan саrе а рrорus рrе{uI de 2000 lei, саrе depaseste cu
l22,2 Уо чаIоаrеа estimatй.

Репtru lotul 200 ТеЬuсопаzоl (Folicur), 0,1 mg/ml,
(3,0+0,5)ml а сйrчi чаlоаrе estimatб este in sumi de 540 lei, cel mai
mic рrе} а fost prezentat de ofertantul Mic Tan саrе а propus рrеlчl de
1200 lei, саrе depaseste cu |22,2Уо чаlоаrеа estimatё.

Репtru lotul 201 Tiacloprid, 0,1 mg/ml, (3,0*0,5)ml а сйrui
valoare estimatб este in sumi de 360 lei, cel mai mic рrе{ а fost prezentat
de ofertantul Mic Tan саrе а рrорus рrеlul de 800 lei, саrе depaseste cu
l22,2 % чаlоаrеа estimatё.

Репtru lotul 202 Tiametoxam (Actara), 0,1 mg/ml,
(3,0*0,5)ml а сйrui чаlоаrе estimati este in sumё de'720 |ei,cel mai mic
рrе{ а fost prezentat de ofertantul Mic Tan саrе а рrорчs рrефl de 1600
lei, саrе depaseste cu 122,2 Уо чаlоаrеа estimatб.

Репtru lotul 203 Тifепsulfurоп metil (Наrmопi), 0,1 mg/ml,
(3,0*0,5)ml а сбrui чаlоаrе estimatй este in sumб de 180 lei, cel mai mic
рrе1 а fost pгezentat de ofeгtantul Mic Tan саrе а ргорus рrеtul de 400 lei,
саrе depaseste cu 122,2 % ча|оаrеа estimatй.

Pentru lotul 204 Tiofanat-metil (Topsin-M), 0,1 mg/mI,
(3,0+0,5)ml а сйrui чаlоаrе estimatй este in sчmё de 120 lei, cel mai mic
рrе1 а fost prezentat de ofertantul Mic Тап саrе а рrорus рrеtul de 1600
lei, саrе depaseste сч 122,2 %о valoarea estimattr.

Репtru Iotul 205 TMTD (Tiram), 0,1 mg/ml, (3,0+0,5)ml а
сёrui чаlоаrе estimati este in sчmё de l80 lei, cel mai mic рrе! а fost
pгezentat de ofertantul Mic Тап саrе а propus рrе{ul de 400 lei, саrе
depaseste сu 122,2 %о чаlоаrеа estimati.

Репtru lotul 20б Triadimenol, 0,1 mg/ml, (3,0*0,5)ml а сйrui
valoare estimatё este iп sumб de 360 lei, cel mai mic рrе{ а fost prezentat
de оfеrtапtul Mic Тап саrе а ргорus preful de 800 lei, саrе depaseste cu
122,2 Уо чаlоаrеа estimatё.

Репtru lotul 255 SupelcleanтM PSA SPE Bulk Packing, 100 g
а сёrui чаlоаrе estimatё este in sumй de 6300 lei, cel mai mic рrе{ а fost



prezentat de ofertantul Mic Tan саrе а рrорus рrе{ul de 9750 lei, саге

depaseste cu 54,'lo/o чаlоаrеа estimatй.
Репtrч lotul 263 HArtie de filtru Ьапdi "АlЬаstrй",

d:l2,5cm а сйrui чаlоаrе estimatЁ este iп sumЁ de 3738 lei, cel mai mic

рr9I а foýt pг9zgntat de оfепапtчl Mic Тап 0агý а ргOрuý рt0[чl dc 5429
lei, саrе depaseste cu 45,2 0/о чаlоаrеа estimatй.
Репtru lotul 272 Сrеiоп de scris ре sticIE а сбrui valoare estirnatё este iп
sumй de 608 lei, cel mai mic рге! а fost pгezentat de ofertantuI Mic 'I'an

саге а рrорus pre{ul de 1425 lei, саrе depaseste cu |З4,З% чаlоагеа
estimatй.
Репtru lotul пr. lll se respinge оfеrtа ореrаtоrului есопоmiс SRl-
Ecochimie репtrч necorespunderea сеriп{еlоr specificatiei solicitate (undc
se sресifiсё Acetaldehyde, DAIH derivative, analytical standard, GС
fiola 50mg cod 1442З, dаr se рrорuпе cod CRM cod 47340 fiola сч
concentratia 1000pg/ml in acetonitril), uгmаtоrul dupa рrеt а fost oferit dc
SRL Mic Тап - 5330 lei, dаг s-a decis а геsрiпgе oferta ореrаtоrului
economic SRL Ecochimie репtru песоrеsрuпdеrеа сегiпlеlоr speciticatici
solicitate саrе рrорuпе cod 38220000 Rusia.

Репtru lotul пr.2l4 se rеsрiпgе oferta ореrаtоrului econorTic
SRL Mic Тап репtru песоrеsрuпdеrеа сеriп!еlоr specificatiei soIicitate
(unde se specificё solutie CRM cu сопсепtrаtiа 1000 pglml, dаr se

рrорuпе solutie cu concentratia 200 pg/m|).
Репtru lotul пr.219 se respinge оfегtа operatorului economic SRL Mic
'I'an репtrч песоrеsрuпdегеа сегiп!еlоr specificatiei solicitate (unde se

specificй substanta uscata CRM сu concentгatia l00mg, dаr se рrорuпе
solutie cu сопсепtrаtiа l00
Рrеlчrilе оfеrtеi operatorului есопоmiс dерё9еsс bugetul autoгitaJi i

contractante (depasire а pragului de 30%), stabilit 9i documentat inainte de
iпiliегеа procedurii de achizitie publicё репtru uгmаtоаrеlе lоtuгi;

Pentru lotul l03 Acetoni, l mg/ml а сёrui чаlоаrе еstimаtё este
in sumЁ de 2750 lei, cel rTai nric ргеt а fost prezentat de ofertantul
Ecochimie саге а рrорчs ргеlul de 3825 lei, саге depaseste cu З9 У"
valoarea estimatё.

Репtru lotul 2б4 Hfirtie de filtru Ьапdй "Albastri", d,=lScm
а сtrrui чаlоаrе estimatб este iп sumё de 2604 lei, cel mai mic рrе1 а fost
prezentat de оfеrtапtul Ecochimie саге а ргорus ргеlul de 3906 lei, саrс
depaseste сu 50 % чаlоаrеа estimatё.

Репtru lotul 265 Hirtie de filtru Ьапdй 'АlЬй", d : l2.5cm а

сйrчi чаlоаге estimatй este iп sumё de l722 lei, cel mai mic рге{ а fost
prezentat de ofeгtantul EcochirTie саге а рrорus рrеlul de 250l lei, саrе
depaseste сч 45,2 0% чаlоаrеа estilnatй.

Репtru lotul 2бб Hirtie de filtru band5 'АlЬй", d : lScm а

cбrui чаlоаrе estimatё este in sumi de 924 lei, cel mai mic рrе! а fost
prezentat de ofertantul Ecochimie саrе а рrорus рrе{ul de l386 lei, саге
depaseste cu 50 % чаlоаrеа estimatё.

Репtrч lotu! 2б7 llirtie de filtru Ьапdй 'Alb5", d : l8сm а

сйrui чаlоаrе estimatЁ este iп sLrmё de 1386 lei, cel mai miс рrеt а fost
prezentat de оfегtапtul Ecochimie саге а ргорus рrе{ul de 2l45 lei, саге
depaseste cu 54,7Yо yaloarea estimatal.

Репtrч lotul 2б8 }Iirtie de filtru аlЬй iп rчlоп репtru
utilizarea in scop bacteriologic а сёrui чаlоаrе estimattr este iп sumй dc
l7б8 lei, cel mai mic рrе{ а fost pгezentat de оfЪrtапtul EcochitTie саге а

рrорus рrе{ul de 2444 |еi, саrе depaseste сч 38,2 0/о чаlоаrеа estimatй.
Репtrч lotul 28l Solu{ie de сurй(аrе репtru baia сu

ultrasunete сопсепtrаt "К u]tra-F'avorit" а сtrrui чаlоаrе estimatй este
iп sumй de 250 lei, cel rпаi rTic рrеf а fost prezentat de ofertantuI
Ecochimie саrе а propus рrе[ul de 800 lei, саге depaseste cu 220 %
valoarea estimatй.

Репtru lotul пr. l1l se rеsрiпgе oferta ореrаtоrului econonlic
SRL Ecochimie репtru песоrеsрчпdеrеа сеriп!еlоr specificatiei solicitate
(unde se specificё Acetaldehyde, DAIH derivative, analytica| stапdагd, GC
fiola 50mg cod 1442З, dаr se рrорuпе cod CRM cod 47340 fiola cu
сопсепtrаtiа l 000pg/ml in acetonitril).

Репtrч lotul пr. l4l se геsрiпgе оfеrtа ореrаtоrчlчi economic
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SRL Ecochimie pentru песоrеsрuпdеrеа cerintelor specificatiei solicitate
(unde se specificй Benzyl butyl phthalate analytical standard 99,9% fiola
l g substan{й uscati cod 442503, dаr se рrорuпе fiola l ml cod CL
40.0262.0001,),

lotul пr. 238 se геsрiпgе oferta ореrаtоrului economic SRL
Ecochimie pentru песоrеsрuпdеrеа cerin{elor specificatiei solicitate (unde
se specifictr Bucata:Fiola 250 mg substanltr uscata, dаr se рrорuпе fiola cu
l00 mg substanta uscata),

Репtru lotul пr, 247 se respinge oferta operatorului economic
SRL Ecochimie pentru necorespunderea сегiп{еlоr specificatiei solicitate
(unde se specificё Methyl heneicosanoate, CRM, fiola 1 g substan!ё
uscat6, dаr se propune fiola сu solutie lOmg/ml),

iп temeiul art.71, alin. 1, lit. d) alLegii пr. 13l din 03.07.20l5
privind achiziliile publice (oferta nu corespunde сеriпlеlоr solicitate in
docurTentele de licitatie

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

репtru fiесаrе lot п
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitйri privind numarul de loturi саrе pot fi

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре

atribuite aceluiaqi оfеrtапt: [IпdicayiJ

loturi:

1l. Criteriul de atribuire aplicat:

Рrе{ul cel mai scizut tr

costul cel mai scazut п
Cel mai bun rароrt calitate-pret tr

Cel mai bun rароrt calitate-cost п

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multе criterii de atribuire, se vоr
iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor afereпte)

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

(Se va crlmpleta репlrч lrlturile care аu fost atribuite iп baza criteriilor: cel
pre{ sau cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

Ьuп raport calitate-mal

F'actorii de ечаlчаrе vаlоаrеа din ofertй Punctajul calculat
Denumirea operatorului econornlc 1 Total

Denumire factorul l Ропdеrеа
Denumire factorul n Ропdеrеа

Denumirea operatorului economic n Total
Denunr rе factorul l Ропdегеа
Denumire factorul n Ропdеrеа

13. Rеечаluаrеа ofertelor:

(Se va completa iп cazul [п care ofertele aufost reevaluate repetat)

M-otinM
Modificйrile

14. in urmа ехаmiпйri, ечаlчйrii qi соmраririi ofertelor depuse in саdrчl рrосеdurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:
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Dепumirеа lotului Dепцmirеа
operatorului

есопоmiс

cantitate
qi unitate

de

masura

Pre(uI
unitar

(fПrй ТVА)

Рrе{ul
total
(fйrй
тчА)

Pre{ul
total

(inclusi
тчА)

Lot l.Ulei de ricin Ecochimie 2,4litri 97.00 2з2,80 2,79,зб
Lot 2.Ulei de vazelinй Mic-Tan" З0 buc 49,40 l482,00 |778,40
Lot 3.Uпguепt pentru instalatiile часччm Mic-Tan" 0,5 ks 2040,00 I020.00 1224,00
Lot 4.Urее Mic-Tan" lks 75.00 75,00 90,00
Lot 20.0xidabilitate Mic-Tan 7 Ьчс 205,00 l 43 5,00 1,722,00

Lot 23.Solulie etalon culoare, 50000 Temei Vtac" 6 buc l300,00 7800.00 9360,00
Lot 44.Set pentru dеtеrmiпаrеа
nitrozaminelor(MУK4.4. 1 .0 l 1-9з)

Mic-Tan 1 Ьuс з000,00 з000,00 3600,00

Lot 45.Histamina Mic-Tan 2 buc l300.00 2600,00 3 l20.00
Lot 46.Acid benzoicPharmaceutical
Sесопdаrу Standard; CRM

Ecochimie l bLrc l740,00 l740,00 2088,00

п1l,оо

зяо,во

z tio,4o

Lot 47.Acid sorbic, Pharmaceutical Secondary
Standard;CRM

Mic-Tan l buc l 892,50 l892,50

Lot 48.Аsраrtаmе, Pharmaceutical Secondary
Standard

Temei Vtac" 2 buc l482,00 2964,00

Lot 49.Acesulfame Pharmaceutical
Secondary Standard; CRM

Temei Vtac" l buc |,l92,00 |,792,00

Lot 50.Saccharin, Рhаrmасечtiсаl Sесопdаrу
Standard;CRM

Tetnei Vtac" l Ьuс I48I],00 l488,00 l785,60

_щ!?д_
l658,40

7s2 l рб

Lot 5l.Sodium CycIamate, analytical standard Temei Vtac" l buc 902,00 902,00
Lot 52.Caffeine, Phaгmaceutical Secondary
Standard;CRM

Temei Vtac" l buc lз82,00 l з 82,00

Lot 53.Aflatoxin В1, solution 2 дrglmliп
acetonitrile, analytical standard, cod 34029 - 2ml

Mic-Tan l Ьuс 65 l7.50 65 l7,50

Lot S4..Aflatoxin Mix, CRM (Аfl B1-1pg/ml;Afl
G 1 -1 pg/ml;Afl B2-3pglml;Afl G2-3pglml );
5х lml; Supelco

Ecochimie
l set

l840,00 l840.00 2208,00

зs9%в0

9590,аб

ý90/0

Lot 55.Deoxynivalenol, CRM 200pg/ml in
ethylacetat:methanol (95:5); 1ml

Temei Vtac" l buc ззз3,00 3333.00

Lot 56.Zеаrаlепопа (F2-toxina), substanli uscat62
98,00%,5 ms. CRM

Temei Vtac" l buc
,7992,00

7992,00

Lot S7.Ochratoxin А, solution l0pg/ml in
acetonitrile, analytical standard, 2 ml

Temei Vtac" l buc 2992,00 2992.00

Lot 58.Patulina, substan{й uscata > 99% (HPLC),
5ms

l'emei Vtac" 2 buc 44l8,00 8836.00 l060з.20

Lot 59.Вепzо[а]руrепе, ТrасеСЕRТФСRМ 99% Теmеi Vtac" l buc 3 l02,00 3 l02,00 з722,40
5390,00

l656,бб

Lot 60.Вепzо[а]руrепе D 1 2, ТrасеСЕRТФСRМ
98% atom D

Mic-Tan 1 Ьuс 449l,66 4491,66

Lot бl.РАН calibration mix ТrасеСЕRТ Mic-Tan l buc l380,00 l з 80,00
Lot62.1-Bromonaphthaline, CRM, l fiola:l0 ml. Mic-Tan l Ьuс 2240,00 2240,00 2688,00
Lot 63.L-(+)-Ascorbic acid, ТrасеСЕRТ, CRM
99,9оh

Mic-Tan 1 buc l l92,50 1192,50 l4з l .00

Lot 64.Aluminium Standard fоr AAS
ТгасеСЕRТФ, l000 mg/L Al in nitric acid

'I'ernei Vtac 2 Ьuс 692,00 l з 84,00 l660,80

s tqцоо

14Ot',zo

Г660jб

Lot 65.Ammonium Standard fоr IC ТrасеСЕRТФ,
l000 ms/L NH4+ in water

Mic-Tan 5 buc 865.00 4325,00

Lot 66.Arsenic Standard fоr AAS ТrасеСЕRТ@,
l000 ms/L As in nitric acid

Temei Vtac 3 Ьuс 692.00 2076,00

Lot 67.Воrоп Standard fоr AAS TraceCERT@,
l000 ms/L В in Н2о

Temei Vtac 2 buc 692,00 l384,00

Lot 68.Cadmium Standard fог AAS ТrасеСЕRТ@,
l000 mg/L Cd iп пitriс acid

l'ernei vtac 4 Ьuс 692,00 2768,00 зз2l,60

йsЕо
+OCSrrO

Lot 69.Calcium Standard fог AAS ТrасеСЕRТ@,
l000 mg/L Са in nitric acid

Temei Vtac З buc 692,00 2076.00

Lot 70.Chloride Standard fоr IC ТrасеСЕRТ@,
l000 ms/L chloride in water

TemeiVtac 4 buc 9,72,00 3 888,00
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l.ot 7l.Chromium Standard fоr AAS TraceCERT@,

l000 mg/L Сг in nitric acid

Temei Vtac 3 buc 606,00 l 818,00 2l81,60

Lot72.Copper Standard fоr AAS ТrасеСЕRТФ,
l000 me/l, Cu in nitric acid

TemeiVtac 4 buc 696,00 2,784,00 3340,80

Lot 73.Cyanide Standard fоr IC ТrасеСЕRТ@,
l000 ms/L cvanide in wаtег

Mic-Tan l buc l300,00 l300,00 l560,00

Lot 74.Fluоridе Standard fоr IC ТrасеСЕRТФ
l000 ms/L fluoride in wаtеr

Temei Vtac 6 buc 872,00 52з2,00 62,78,40

t.ot 76.НidrосаrЬопа{i (НСО3), standard fоr AAS
F'luka

Temei Vtac 3 buc l606,00 48l 8,00 578l,60

t-ot 77.Iodide Standaгd fог IC ТrасеСЕRТФ, l000
mg/l. iodide in water

Temei Vtac l buc 872,00 872,00 l046,40

Lot 78.Irоп Standard fоr AAS ТrасеСЕRТ@, l000

L

Temei Vtac 4 Ьuс 696,00 2784,00 3340.80

[.ot 79.Lead Standard fоr AAS ТгасеСЕRТФ, l000
rng/L_ РЬ in nitric acid

Temei Vtac 4 buc 692,00 2768,00 з321,60

t,ot 80.Magnesium Standard fоr AAS
IгасеСЕR'I"Ф, l000 ms/L Мg in пitгiс acid

Temei Vtac 2 buc 692,00 lз84,00 l660,80

t,ot 8l, Manganese Standard fоr AAS
'I'гасеСЕRТФ, l000 mg/L Мп in nitric acid

Temei Vtac 4 Ьuс 692,00 2768,00 зз21,60

Lot 83.Nickel Standard fоr AAS ТrасеСЕRТФ,
l000 ms/L Ni in nitric acid

Temei Vtac 3 buc 692,00 2076,00 2491,20

[.ot 85.Nitrite Standard fоr lC ТrасеСЕRТ@, l000
rns/L nitrite in wаtеr (рН -1l)

Temei Vtac 5 Ьчс 8l2,00 4060,00 48,72,00

Lot 86.Platinum Cobalt Соlоr Rеfеrепсе Solution
(Pt 500 mg/l Certipur)

Temei Vtac 1 Ьuс 1,722,00 \,722,00 2066,40

Lot 87.Phosphate Standard fоr IC ТrасеСЕRТ@
l000 ms/L phosphate in water

Temei Vtас 2 Ьuс 892,00 l784,00 2l40,80

[,ot 88.Potassium Standard fоr AAS ТrасеСЕRТФ,
l000 ITCL К in пitriс acid

Temei Vtac l Ьuс 692,00 692,00 8з0,40

[-ot 89.Selenium Standard for AAS ТrасеСЕRТФ,
l000 ms/L Se in nitric acid

Temei Vtac 3 buc 692,00 2076,00 249|,20

Lot 90.Silicium Standard fоr AAS ТrасеСЕRТ@,
l000 mg/L in nitric acid

Temei Vtac l buc 692,00 692,00 830,40

l,ot 9l.Sodium Standard fоr AAS ТrасеСЕRТ@,
l000 rng/L Na in nitric acid

Temei Vtac l buc 692,00 692,00 8з0,40

Lot 92. Staniu Standard fоr AAS ТгасеСЕRТФ
l000 mc/L Cd in nitгic acid

Temei Vtac l buc 692,00 692,00 8з0,40

Lot 93.Strontium Standard fог AAS ТгасеСЕRТ@
l000 ms/L Sr in nitric acid

Temei Vtac 2 buc 692,00 lз84,00 l660,80

[-ot 94.Sulfate Standard for IC TraceCERT@, 1000
rng/L sulfate in water

Mic-Tan 4 Ьuс l205,00 4820,00 5784,00

t.ot 95.Turbidity l00 NTU Calibration Standard -

["огrтаziп, CRM
Temei Vtac 4 buc l749,50 6998,00 8з97,60

Lot 96.Zinc Standard fоr AAS ТrасеСЕRТФ, l000
rng/L Zn in nitric acid

Temei Vtас 5 Ьuс 692,00 3460,00 4l52,00

Lot 97.ISA (ionic strength adjustment solution: l М
Kcl)

Temei Vtac 3 Ьuс 2 l00,00 6300,00 7560,00

Lot 98. Potassium chloride solution conductance
,ццdаrd А acc. to lSO 78

Temei Vtac 3 Ьuс l522,00 4566,00 54,79,20

L-ot 99.Potassium chloride solution conductance
standard В асс. to ISO 7888,0.0l М KCl

Temei Vtac 3 Ьuс l522,00 4566,00 5479,20

t,ot l00.Buffer, геfеrепсе standard рН 4.00*0.0l
(25 "с)

Temei Vtac 6 buc 402,00 2412,00 2894,40

Lot l0l .Вuffег, rеfеrепсе stапdаrd рН 7.00+0.0l
(25 "с)

EcochirTie 6 buc 200,00 l200,00 l440,00

Lot lO2.Buffer, rеfеrепсе standard рН l0.00*0.0l,
(25 .с)

Ecochimie 6 buc 200,00 l200,00 l440,00

Lot l 04.Butil acetat, lmYml Teme Vtac З buc 888.00 2664.00 3 196,80
rot 

' 

os.Btit ace Teme Vtac 3 Ьuс 888.00 2664,00 з l96,80
Lot l l l.Acetaldehyde, DAIH derivative, analytical
standard, GС

Temei Vtac 2 Ьчс з444,00 6888,00 8265,60

Lot l l2. Acetic acid, analytical standard Temei Vtac 2 Ьuс 1492,00 2984.00 з 580.80
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Lot l l3.Acetone- 2,4-DNPH solution, CRM, l000
шд/mL in acetonitrile. ampule of l mL

Ecochimie 1 buc l365,00 l365,00 l бз 8,00

Lot l l4.Acrolein-DNPH solution, CRM, 1000
p/ml in acetonitrile (as the aldehyde), ampule of l
mL

Temei Vtac l Ьuс l002,00 l002.00 |202,40

Lot ll6.Benzene, analytical standard, GC TemeiVtac 3 buc l604,00 48l2.00 5,7,74,40

Lot l l7.Bisphenol А (Difenilolpropan) CRM,
ТrасеСЕRТФ

Mic-Tan l buc l882,50 l882,50 2259,00

Lot 1 1 8. l -Butanol, analytical standard GC Temei Vtac l bLrc 2498.00 2498,00 2997,60
Lot l l9.Buýlacetate,>99,'7 %, GС, cod 73285
Sisma

Mic-Tan l brrc 882,50 882,50 l059,00

Lot l 20.Dimetilmetacrilat р/u gаzсrоmаtоsrаtjе Mic-]-an l buc 2500,00 2500,00 3000,00
Lot l21.Ethanolsolution, CRM,5000 pglml in
methanol

Mic-Tan 2 buc l l32,50 2265,00 27l 8,00

Lot 122.Ethyl acetate solution, CRM,
Dr.Ehrenstorfer GmЬН

TemeiVtac l buc 888,00 888.00 l065,б0

Lot 123.(+)-Epichlorohydrin, analytical standard Мiс-Тап l buc l l57,50 l 157,50 lз89,00
Lot l24.Formaldehide lCS 045
SigmaFormaldehyde lC Standard analytical
standard

Temei Vtac 2 buc 2288.00 4576,00 5491,20

Lot 25.Hexametylenediamine 98% Gс Ecochimie 1 Ьuс 565.00 565,00 678.00
Lot 26.Methanol, analytical standard, GС Mic-Tan 2 buc 867,50 l735,00 2082,00
Lot 27.Methyl acrylate, analytical standard, GC Temei Vtac l buc |2з2,00 12з2,00 l478,40
Lot l28.Methyl methacrylate solution, CRM, 1000
pglml in methanol, GC

Ecochimie l Ьuс 950,00 950,00 ll40,00

Lot l29.Phenol solution, CRM, Dr.Еhrепstоrfеr
GmЬН

Temei Vtac 2 Ьuс l092,00 2l84,00 620.tt()

Lot l 30.1-Рrорапоl Phaгmaceutical Secondary
Standard;CRM

Mic-Tan l Ьuс 2l85,00 2l85,00 2622,00

Lot l3l.Styrene, analytical standard, GC,
Dr.Еhrепstоrfеr GmbH

Temei Vtac 2 buc 8l8,00 l бз6,00 963,20

ьЗв,+оLot l32 .2,4 TDI(toluidindiizocianat), GC TemeiVtac l buc l382,00 l382,00
Lot l3З.tert-Butyl methyl ether analytical standard
GC cod 08603Sisma

Temei Vtac l Ьuс 2998,00 2998,00 3597,60

Lot l34.Toluene solution, CRM, 5000 pglml in
methanol

Ecochinlie З Ьuс l850,00 5550,00 6660,00

Lot l35.Uait spirit Ecochimie l buc 420,00 420,00 504,00

Lot l36.Vinyl acetate solution, CRM,
Dr.Еhrепstоrfеr GmЬН

Temei Vtac 2 buc 888,00 l776,00 2|зl,20

Lot l37.Vinyl chloride solution, CRM, 2000 pYmL
in methanol

Temei Vtac 2 buc l448,00 2896,00 з47 5,20

Lot l38.o-Xylene solution, CRM, 5000 pglml in
methanol

Mic-Tan 1 buc l745,00 l745,00 2094,00

z t s0,4oLot l39.m-Xylene analytical standard, GС 'I'eme Vtac l buc |192,00 l792,00
Lot 440.p-Xylene analytical standard, СС 'Геmе Vtac l buc l9ti4.00 l984,00 2380,80

Lot 141.Benzyl butyl phthalate analytical standard
99,9уо

Temei Vtac l buc l444,00 l444,00 l732,80

Lot l 42.Bis(2-ethylhexyl) phthalate PESTANAL@,
analytical standard

TerTei Vtac l buc l020,00 l020.00 1224,00

Lot l44.Dimethyl phthalate PESTANAL@, Gс
analytical standard

Mic-Tan l buc l040,00 l040.00 l248.00

Lot l 45.Dioctyl phthaIate >99.5% EcochirTie l buc 600,00 600.00 720.00

Lot l46.DMEP(di(2-methoxyethyl) phtalate), CAS
l l7-82-8, 9'7 ,0 %, Dr.Еhrепstоrfеr GmЬН

Temei Vtac l buc 998,00 998.00 l l97.60

Lot l47.DnPP(di-n-pentyl)phtalate)CAS lЗ 1-18-0
CIL CLUZEAU, 99,0 0%, Dr.Еhrепstоrfеr GmЬН

Mic-Tan l buc 2982,50 2982,50 3579,00

Lot l 48.DPP(n-pentylisopentyl)phtalate)CAS
8477,7-06-0 cIL сLUZEAU 95,0 %

Мiс-'Гап l Ьuс 5400,00 5400,00 6480.00

Lot l49.EPA 506 Phthalate Mix (7 соmропепt),
CRM, 1000 prglml each component in isooctane

Ecoclrimie l buc l300,00 l300,00 l560.00

Lot 150.tert-Butyl methyl еthеr analytical standard,
GС cod 0860ЗSigmа

Temei Vtac l buc з4з4,00 3434,00 4l20,80

Lot l5l.дсеtаmiрrid. 0,l ms/ml, (3,0+0,5)ml Mic-Tan 3 buc 2l0,00 630,00 756,00

'.)



[.ot l60.Carbendazim, 0,1 mg/ml, (3,0*0,5)ml Mic-Tan 2 buc 2l0,00 420,00 504,00
Lol lб l.Сiреrmеtriп (Аrriчо), 0,1 mg/ml,
(3,0+0,5)ml

Mic-Tan 5 buc 2l0,00 l050,00 l260,00

Lot l62.Ciproconazol (Atemi), 0,1 mg/ml,
(З,0+0,5)mI

Mic-Tan 3 buc 2l0,00 бз0,00 756,00

Lot l63,Ciprodinil (Chorus), 0, l mg/ml,
(3,0*0,5)ml

Mic-Tan 3 buc 210,00 бз0,00 756,00

[.ot l 64.Clopiralid, 0,1 mg/ml. (3,0*0,5)ml Mic-Tan 2 buc 210.00 420,00 504.00
l,ot l 65.Сlоrапtrапiliрrоl (Соrаgеп), 0, l mg/ml,
(3,0*0,5)ml

Mic-Tan З buc 2l0,00 бз0,00 756,00

[,ot l66.Clorpirifos (Dursban), 0,1 mg/ml,
(3,0*0,5)mI

Mic-Tan 5 buc 210,00 l050,00 l260,00

Lot l67.Deltametrin (Decis), 0,1 mg/ml,
(3,0*0,5)ml

Mic-Tan 4 buc 210,00 840,00 1008,00

Lot l68.Diazinon, 0,1 mg/ml, (3,0*0,5)ml Mic-Tan 2 Ьuс 2 0,00 420.00 504,00
Lot l69.Dieldrin, 0,1 mg/ml, (3,0+0, Мiс-Тап 5 buc 2 0,00 l050.00 260,00
[,ot l 70.Difenoconazol, 0,1 mg/ml, (З,0+0,5)ml Mic-'['an 5 Ьuс 2 0,00 l050,00 260.00
I.ot | 7l.Dimetoat, 0,1 mg/ml, (3,0+0,5 Mic-Tan 5 buc 2 0,00 l050.00 260,00
Lot l72.DDE, 0,1 mg/ml, (З,0+0,5)ml Mic-Tan 6 Ьuс 2 0,00 1260.00 5 l2,00
Lot l88.Mancozeb (Ditam-M), 0,l mg/ml,
(З,0+0,5)mI

Temei Vtac 4 buc 9l 0,00 3640,00 4368,00

Lot l90.Metomil, 0,1 mg/ml, (3,0*0,5)ml Temei Vtac 2 buc l040,00 2080,00 2496,00
l,ot l97.РrорiпеЬ (Antracol), 0, l mg/ml,
(3,0*0,5)ml

Mic-Tan 2 buc 400,00 800,00 960,00

1-ot 207.Acetochlor, CRM, lSO l'70З4, substan{б
tlscata, l00 tTg= lbuc

Mic-Tan 1 Ьuс 1932,50 19з2,50 2з 19,00

t.ot 2O8.Cyfluthrin, CRM, ISO l70З4, suЬstап{й
uscata,250 mg:lbuc

Ecochimie l Ьuс l600,00 l600,00 l920,00

Lot 209.Суреrmеthriп, CRM, ISO l70З4, substanli
uscatё, l00 mg:lbuc

Temei Vtac l buc l498,00 l498,00 |,l97,60

Lot 21O.Cyprodinil, CRM, ISO l70З4, substan!ё
usсаtб, l00 mg:lЬuс

Mic-Tan l buc l817,50 l8l7,50 218l,00

t-ot 2l l.Сhlоrапtrапiliрrоlе, CRM, ISO 1'70З4,
substan!ё uscatё, l00 mg:lbuc

Ecochimie 1 buc 3450,00 з450,00 4l40,00

1,ot 2 l 2.ChlorothaIonil, analytical
standard,substanta uscata, 250 ms: l Ьuс

Mic-Tan l buc l885,00 1885,00 2262,00

L,ot 2l3.Coumafos, analytical standard,
substan{ё uscati, 250 mg:I Ьuс

теmеi vtac l buc l з 84,00 1 з 84,00 l660,80

Lot 2l4.Decachlorobiphenyl, CRM, iSO l7034,
l000 pg/mI in toluen, lml:lbuc

Ecochimie 1 buc 800,00 800,00 960,00

Lot 2l5.Diazinon, CRM, lSO l7034, substanlй
ttscatё, 250 mg: lbuc

Temei Vtac l Ьuс lз98,00 lз98,00 l6,71,60

Lot 2l6.Difenoconazole, CRM, ISO 170З4,
substantй uscat6, 250 mg:l buc

Ecochimie l Ьuс 2з00,00 2з00,00 2760,00

[.ot 2l7.DifluЬепzurоп, CRM, ISO 110З4,
substan{й usсаtё, 250 mg:lbuc

Mic-Tan l Ьчс 2200,00 2200,00 2640,00

t,оt 2l 8.Dimethoate, CRM, ISo 170з4, substan!й
uscata, l00 mg:lbuc

Mic-Tan l buc l650,00 l650,00 1980,00

Lot 2l9.Famoxadone, CRM, ISO 170З4, substantё
uscata, l00 mg:lЬuс

Temei Vtac 1 Ьuс 2696,00 2696,00 з2з5,20

Lot 220.Fenithrothion, CRM, ISO l'7034,
substan{ё uscatё, 250 mg:lbuc

Temei Vtac l Ьuс 1398,00 l з98,00 16,1,7,60

Lol 22l.Fludioxonil, CRM, ISO l'70З4,suЬstап!б
usсаtа, l00 mg:lbuc

Ecochimie l buc 2з40,00 2340,00 2808,00

Lot222.F|utriafol, CRM, lSO l70З4, substan{ё
uscata, l00 mg:lbuc

Tenrei Vtac l buc 2698,00 2698,00 з2з7,60

[,ot 223.НехасhlоrоЬепzепе, CRM, ISO l7034
sчЬstапцй uscata, 250 mg:lbuc

Mic-Tan l buc 1400,00 l400,00 l680,00

Lot 224.Kresoxim-methyl, CRM, ISO l'70З4,
substanlб uscata, l00 mg: l buc

Temei Vtac 1 buc 2868,00 2868,00 з441,60

[-ot 225.Malathion, CRM, ISO l70З4, substan{i
uscate, l00 mg:lbuc

Ecochimie l buc l1з0,00 l l з0,00 l з56,00

|,ot 226,Organochlorine Pesticides Mix, CRM, ISO Mic-Tan 2 buc 2б90,00 5з 80.00 6456,00
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l'70З4, 2000 pg/ml in toluen:hexan (50:50),
lml=1buc
Lol 22'7 .Parathion-metyl, CRM, ISO 1'7 0З4,
substantё uscatй" l00 ms:lbuc

Ecochimie l buc l500,00 l500,00 l800.00

Lot 228.Penconazole, СRМ, lSO l7034, ýubstanta

uscat5. l00 ms=lЬчс
Mic-Tan l Ьuс l070,00 l070,00 l2E4,00

Lot 229.Phosalone, CRM, ISO 17034, substan{й
usсаtё. l00 ms=lbuc

Mic-Tan l buc l885,00 l885,00 2262,00

Lot 23O.Phosdrin, CRM, ISO l7034, substan!й
uscat6. 100 ms:lbuc

Ecochimie 1 buc 2300,00 2300,00 2760"00

Lot 231.Piridaben, analytical standard, substanlй
usсаtЁ.25 ms=lbuc

Mic-Tan l buc l2з5,00 l235,00 l482,00

Lot 232.Pyrimethanil, analytical standard,
substan(ё uscatй, 250 mg:lbuc

Ecochimie l buc 2580,00 2580,00 з096.00

Lot 233.Pyraclostrobin, CRM, ISO |70З4,
substanttr uscati, l00 mg:lЬчс

Mic-Tan l buc l9l5,00 l9l5.00 2298,00

t zzь,обLot 234.РirimiсаrЬ, CRM, ISO 17034, substan{ё
uscatё,250 mg:lbuc

Temei Vtac l buc l480,00 l480.00

Lot 235.Piгimiphos-methyl, CRM, ISO l70З4,
substantё uscata, 250 mg:lbuc

Temei Vtac l buc 2192,00 2192,00 2630,40

Lot 2З6.Рrосуmidопе, CRM, ISO \70З4,
substanf6 uscata, 250 mg:l buc

Mic-Tan l Ьuс l935.00 l935,00 2з22.00

Lot 237,Рrораrgitе, CRM, ISo 17034, substan{ё
uscatё, 100 mg:lbuc

Mic-Tan l buc l600,00 l600,00 l920,00

l590,bTLot 238.Resmethrin, CRM,ISO 17034, substan!ё
uscatё,250 mg:lЬuс

Mic-Tan l Ьuс l з25,00 1з25,00

Lot 239.Thiophanate-methyl, CRM, ISO l70З4,
substan{й uscata, 250 mg:lbuc

Mic-Tan l buc l690,00 l690,00 2028.00

Lot 240.Triadimenol, CRM, ТrасеСЕRТ, substan!й
usсаtё,250 mg:lbuc

Mic-Tan l lruc l985,00 l985,00 23 82,00

Lot 24\.Тriаdimеfоп, CRM, ISO l7034, substan!6
uscata,250 mg:lbuc

Ecochimie l Ьuс l550,00 l550,00 l860.00

Lоt242.Тriflчrаliп, CRM, ISO l70З4, suЬstап!ё
чsсаtй,250 mg:lbuc

Mic-l'an l buc l650,00 l650,00 l980.00

Lot 243.Lmazalil, CRM, ISO l 7034, substan{й
цsсаtа, l00 mg:lbuc

Mic-Tan l Ьuс l600,00 l600.00 l920.00

Lot 244.tau-Fluvalinate, Pestanal, analytical
standard, substan{6 uscatЁ, l00 mg:lbuc

Mic-Tan 1 Ьuс l650.00 l650,00 l980,00

960Ф

726iб

Lot 245.Triphenyl phosphate, analytical standard,
substantй uscat6, l000 mg:lЬuс

Mic-Tan l buc 800"00 800л00

Lot 246.Triphenyl Phosphate l000 pglml in
Acetone, CRM, ISO l'70з4,1 ml:lbuc

Mic-Tan l buc 605,00 605,00

Lot 247.Methyl heneicosanoate, CRM, substanlё
uscata, l s:lЬчс.

Temei Vtac 1 Ьuс 8982,00 8982.00 l 0778,

Lot 248.Kit QuEChERS репtru extractie cu
con{inut б g MgSo4, 1,5g снзсооNа, 200/pk
analog 5982-7'755

Temei Vtac 2 set 4842,00 9684,00 1 l620

Lot 249.Kit QuEChERS pentru extractie, 5O/pk, cu
conlinut 4 g MgSO4, lgNaCl, lg
N а3 С itrate *2Н2О, 0,5 g Na2Citrate * 1,5 Н2О analog
5982-5650

в iotechlab 5 set l740,00 8700,00 l 0440.

Lot 250.Kit QuEChERS dispersive universal,
АОАС mettoda, l5 mI,50/pk cu соmропепtа-
400mg PSA, 400mg С l8EC, 45 mg GСВ, l200mg
МsSО4 analog 5982-0029

Temei Vtac 5 sct з834,00 l9l70,00 23004.

2,722.00Lot 251.Kit dispersive QuEChERS, АОАС
metoda, l5 ml, 50/pk, сч соmропепlа- 400mg PSA,
400mg Cl8EC, l200mg MgSO4, analog 5982-
5l58

Mic-Tan 1 set
2268,зз

2268,зз

Lot 252.Kit dispersive QuEChERS, АОАС
metoda, l5 ml,50/pk, сu соmропеп!а- 400mg PSA,
l200mg MgSO4, anaIog 5982-5058

Biotechlab 1 set 2450,00 2450.00 2940,00

Lot 253.Kit dispersive QuEChERS, АОАС
metoda, l5 ml, 50/pk, сu соmропепtа- 400mg PSA,

Mic-Tan 2 set 5450,00 l0900.00 l 3080,

25

,40

п

00

00

00



400 mg GCB, 400mg Cl8EC, l200mg MgSO4,
адз]gg59ýД!4!1_
Lot 254.Kit dispersive QuEChERS, АОАС
metoda, l5 mI,50/pk, сч componenta- l50 mg
С l8. 900 ms MsSO4. апаlоg 5982-4956

Biotech |аlэ

3 set
1825,00 5475,00 6570,00

Lot 256.0mogenizatoare de сеrаmiса p/u tuburi l5
ml, extrac{ia QuEChERS

Temei Vtac 1 set 22з4,00 22з4,00 2680,80

[-ot 257.CHROMABOND Cl8 ес l б m| l500 mg,
30 pcs./sebМN, Set de сагtusе pentru extractie in
faza solida

Biotechlab 7 buc 2650,00 l 8550,00 22260,00

Lot 258.EASI-EXTRACT@ Аfl atoxin munotehnomed Set l1628,00 l628,00 1з953,60
l-ot 259.EASI-EXTRACT@ Zеаrаlепопе munotehnomed Set l3662,00 3662,00 lбз94,40
t,ot 260.DONPREPФ munotehnomed Set l8690.00 8690,00 22428,00
Lot 26l.AO ZON РRЕРФ munotehnomed Set |9,76,7,00 9767.00 2з720,40

ot 262.Hirtie de filtru Ьапdё "Albastrй", d:l lcm Mic-Tan 29 buc 5з"l5 558,75 1870,50
.ot 269.HirTie de filtru. alba Ecochimie 29ks. 94,00 2,726.00 з2,7|,20

Lot 270.Hirtie счlоаrе bej Кrаft репtгu mопtаrеа
veselei cu otel bacteriolosic

Ecochimie 69 Ьuс 42,00 2898,00 з4,7,7,60

,ot 2'71.Hiгtie indicator universal, рН 1- 10 Ecochimie 40 buc 49.00 l960,00 2з52,00
[.ot 273.Plйci репtru сrоmаtоgrаfiе (l5xlOcm)pe
baza de alurniniu cu uv

Mic-Tan ll set l675,00 l8425,00 22l l0,00

Lot274.Plёci pentru cromatografie (10* 1Ocm) ре
baza de plastic (tip,,Sorbfil,,) cu UV(tip,,Sorbfil
Plates,,) ПТСХ-П-А-УФ

Mic-Tan 2 set l670,00 з340,00 4008,00

Lot 275.Plбci cromatografice (UV254 ) (20*20cm
fоr Thin lауеr cromatografy cu fluorescent
indicator 254 пm

Mic-Tan 6 set l705,00 l02з0,00 122,76,00

Lot 276.Silica Gel оп TLC Al foils (si|ica gel
matrix, with fluоrеsсепt indicator 254 nm)
[rluka(Sisma Aldrich)

Mic-Tan 2 set 1705,00 3410,00 4092,00

Lot 277.Silicagel SерhаdехФ LH_20 GЕ
Неаlthсаrе, l7-0090-0l

Temei Vtac 3 buc 9001,00 27003,00 з240з,60

Lot 278.Pelicula "Parafilm М" laboratory film
(tlexible packaging)

Ecochimie 8 buc 525,00 4200,00 5040,00

Lot 279.SPE/ Bond elute PPL, Cartridge with
Styrene-divinylbenzene сороlimеr, 3 ml/ 200l

Mic-Tan З set 5980,00 l7940,00 21528,00

t,ot 280.Sodium hypochlorite solution (6-14%
active сhlоriпе), 500 ml:1buc

Ecochimie 2 buc 675,00 l350,00 1620,00

Anularea procedurii de achizilie publicй:

Loturile:5(485%),6(78,ЗОh)"7('78,ЗО^),8(78,3%),9(78,ЗОh),l0(88,7%), ll(88.7%), l2(7tJ.j%), 1З('78,зо/о),
14(,78,з%),l5(78,3%), l6(78,3%), l7(l00%), l8(78,з%), l9(78,з%),2l(l00%),22{,78,зуо),24(78,зо/о),,25(,78,зоh),
26(127,5Уо),2'7(|00,'7О/о),28('78,ЗО/о),29('78,ЗУо),30(l31,8%),3l(78,З%), З2(62,5Уо),ЗЗ(78,ЗО^),34(l28,5%),
З5(128,5О/о),З6(200%),3'7(200%),38(l81,2%), З9(|64,7Уо),40(З00%),4l(300%),42(З00%),43(202,8Уо),
15(52,7%),82(41,8оh),84(60,8%), l0з(з9%), l06(l00%), l07(l00%), 108(l00%), 109(l00%), ll0(100%),
l l5(72,7o/o), |4З(189,1%), l52(122,20^), 15З(122,2О/о), l54(l22,2Чo), l55(|22,2Чo), 156(122,2%0), |5'7(l22,2Чo),
l58(122,2О^), 159(122}%), |'7З(122,2Уо), l'74(l22,2%o), |'7 5(122,2О^), 1'76(\22,2Оh), 1'7'7(122,2Уо), l'78(122,2Yo),
l'79(122,2Yo), 1 80(8l ,8%), |8l(122,2%), l82(122,2Оh), l8З(l22,2Уо), l84(l22,2%o), l85(l22,2o/o), |86(122,2\o),
l8'7(\22,2o/o), l89(122,2%),191(122,2%),l92(l22,2Уо),19З(122,2%),194(122,2Уо),195(|22,2Уо), \96(122,2О/о),
l98(122,2%),l99(l22,2%),200(122,2%),201(l22,2%),202(|22,2уо),20з(\22,2уо),204(122,2%),205(|22,2%),
206(|22,2%),255(54,'7%),26З(45,2О/о),264(50О/о),265(45,2Уо),266(50%),267(54,7Уо),268(38,2Уо),2'72('lЗ4,3Уо),
28]l(220%).

in temeiul art. 7 |, alin. l, lit. d) al Legii пr. l3l din 03.07.2015 privind achiziliile publice, depёgeqte cu 30%
чаlоаrеа estimatЁ а achiziliei, calculatй сопfоrm prezentei legi".

in temeiul аrt. 7l, alin. l, lit. d) alLegii пr. lЗl din 03.07.20l5 privind achiziliile publice (oferta nu соrеsрuпdе
сеriп{еlоr solicitate in documentele de licitalie) репtru loturile:111,141,238,247.

15. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziiIe grupului de lчсru репtrч achizi{ii:

Dепчmirеа ореrаtоrчlui economic I)ata transmiterii Modalitatea de transmitere
Mic-Tan SRL
tjcochimie SRL

2з.08.2022 [se sресфсd SIД RSДР, e-mail
fax, postd, etc|
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Biotechlab SRL
Temei Vtac SRL
Imunotehnomed SRL

(Iфrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica\i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului cle
lucru репtru achizi|ii se realizeazd iп coпformitate cu prevederile art. 31 al Legii пr. ]3] diп 3 itlie
2015 priviпd achizi|iile publice)

16. Теrmепчl de agteptare репtrч iпсhеiеrеа contractului:

б zile in cazul transmiterii comunicirii рriп
iiloace electronice si/sau fах п

п 11 zile in cazul netransmiterii comunicЁrii
in miiloace electronice si/sau fах п

П ti zibi
miiloace electronice si/sau fax п
п l б zile in cazul netransmiterii comunicйrii

in miiloace electronice si/sau fax п

(Selectali tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea termeпelor prevdzute de Legea пr. l3 ] tJiп 3
iulie 20]5 priviпd achizi|iile publice, iпсlusiч а termeпelor de aqteptare, se efectueazit iп сопfоrmilаlа
cu prevederile TITLULUI П Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Repuhlic:ii
Moldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

п
m

Lсп cle

itate al
ctului/
lului-
lru

22

й
22

й

22

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica dаld se соmрlеtеаzd. cJoar iп
cazul iп care la procedura de achizilie рuЬliсd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a iпсhеiсtl
сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

In cazul in саrе valoarea estimatй а contractului este
mai miсй decAt pragurile prevйzute la art. 2 alin. (3) al
Legii пr. l3 l din 3 iulie 20l5 privind achiziliile

п cazul in саrе valoarea estimatl a contractului este
еgаlё sau mai mаrе decAt pragurile prevйzute la art. 2
alin. (3) al Legii пr. l3l din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

Dепuпrirеа
operatorului

есопоmiс

[пtrе;rri
пtlсrса:

Cu
capital
autohto

пl
Cu

capital
llt ixt/:ts
tlсiеге/

Сu
capital
strйiп

Nчmirul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod
срч

v:lltllt геа cllltt гасtul ui

Теrmсr
valabilit:
contract
acordu

cadrl
f:iri ТVА inclusiv

тчА

MIC-TAN SRL 55б 09.09.2022 l78758,25 2l4509,90 з1.12.20

ECOCHIMIE SRL 555 09.09,2022 49646,80 595]6.16 з|.|2.20

BIOTECHLAB SRL 552 09.09.2022 35l75,00 422|0.00 з|.12.20

TEMEI VTAC SRL 55з 09,09.2022 269728,00 з2з659.20 з|.|2.20

IMUNOTEHNOMED
SRL

554
09.09.2022 бз747,00 76496.40 з|.l2.20

Ач fost aplicate criterii репtru achizi{ii publice durаЬilе (achizi{ii
verzi)?
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Yаlоаrеа de achizifie сu ТYА din сопtrасt/ сопtrасtе а
lotului/loturilor репtru саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

(iпdiсаУi suma cu TVA)

Codul СРV al lotului/loturilor репtrч саrе ач fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuire репtru lotul/loturile репtrч саrе au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pre|ul cel mai scdzut о

costul cel mai scdzut о

Cel mai Ьuп raport calitate-pretr.

Cel mai Ьuп raport calitate-cosl п

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul cle lucru declard сd tеrmепul de a;teptare репtru iпcheierea
сопtrасtului/сопtrасtеIоr iпdiсаtе а fost respectot (ехсерtfrпd cazurile prevdzute de art. 32 аliп. (3) aI Legii
пr. ]3] diп 3 ialie 2015 priviпd aclliziyiile publice ), рrесum;i сd iп cazul dерuпеrii coпtesta|iilor;i/sau
rесер|iопdrii rapoartelor de mопitоrizаrе, aceastea aufost ехаmiпаtе qi solu|ioпate.

Рriп prezeпta dare tlе suшtd, grupul cle luсru репtru ocllizitrii сопJirmd corectitudinea desfisurdrii procedurii
de acllizilie,fapl репtru саrе poarti rdsрuпdеrе сопfоrm preyederilor legale iп vigoare.

о\
Nъ\о\:
Фl
Fl

ý/r
r/S/

ffi,,',-.ffi
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DARE DE SEAMA

de incheiere a acordului-cadru

de anulare a procedurii de atribuire

N r.-. ocd s-b3wd p 1 -M D- 1 643669048550 din 221 04 | 2022 -

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritatii contractante ffi icipald Parcul,,Dendrariu"

Localitate Mun. Chisindu
IDNO 10036001 13104
Adresa str. G Enescu 5
Numdr de telefon 02271 90 29, 02285 60 79,79707450
Numir de fax 02285 43 55
E-mail oficial dendrariu@qmail.com
Arhesa de internet dendrariu.md
Persoana de contact (nume, Prenume,
telefon, e-mail)

lrina Scheras, 022 85 60
dendrariu@qmail.com

79,

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

ncererea ofertelor de preturi trLicitafie deschisdfipul procedurii de atribuire aplicate

Procedura de achizifie repetati (dupe

Bunuri n Servicii n Lucrdri ntipul oUiectului contractului de
acordului-cadru

COP, art. 55 din Legea privind achizi[iile
publice - valoarea estimativd: 1 666 666

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazyl
aplicdrii altor proceduri decdt liciitalia

Procedura de atribuire (se va indica din
cadrul . 

portatutui.. guvernamental
www.mtender.qov.md.l

blicdrii: 7 mart2022
ffiii pub!!se_u!!!4s!A

Procedura a fost inclusi in planul de
achizilii publice a autoritilii
contractante

Link-ul cdtre planul de achizilii publice

: | | achizitii.m d/ro/p u b I i c/b u d s eU2QO 3Z 32 3
Data: 22 dec2o21 16:26nnunt de intenlie publicat in BAP (dupa

nAcord-cadru nsistem dinamig de achizilie
nLicitafie electronicd nCatalog electronic

tetrnici gi instrumente specifice de

-Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget
CNAS; nsurse externe; nAlte surse: BugetSursa de finanlare



3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:

(se va completa in cazulin care au fost solicitate clarificdri)

1. Data solicitlrii clarificlrilor 10 mart 2022,09:35

Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitdrii de
clarificare Publicati caietul de sarcini

Expunerea succinte a risPunsului Caietul de sarciniil gdsifiTn Documentalia standard
pentru realizarea achiziliilor publice de lucriri, ca parte
comoonentd.

Data transmiterii 10 mart 2022,17:00

Ilata solicitdrii clarificdrilor 10 mart 2022,09:54

Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare

Specificatia de pret se va prezenta de catre operatorul
economic cistigator la semnarea contractului sau va
trebui de prezentat, odata cu propunerea ofe49!q4-

Expunerea succintd a risPunsului Operatorul economic interesat de a participa la
procedura de achizilie publicd este obligat sd depund
Specificatia de pret pAnd la expirarea termenului-
limitd.

Data transmiterii 10 mart 2022,17:00)

Data solicitirii clarificdrilor
10 mart 2022,10:06

Denumirea operatorului economic
Expunerea succintd a solicitirii de
clarificare

Vizitarea amplasamentului, nu aveti dreptul sa indicati
ziua in care se va efectua vizita pe santier

Expunerea succintd a risPunsului Documentalie a fost modificatd. Subuctul 27 a pct. 16
din Anulul de participare. Declara{ie privind vizitarea
amplasamentului lucrdrii/gantier nu este obligatorie.
Ofertantilor le este se permis sd viziteze 9i sd
examineze amplasamentul lucrdrii, inclusiv
imprejurimile, 9i sd oblini toate informafiile care pot fi
necesare in vederea elabordrii ofertei.

Data transmiterii 10 mart 2022,17:01

Data solicitirii clarificirilor 15 mart 2022,15:55

Denumirea operatorului economic
Eipunerea sucCinti C solicitirii de
clarificare

Conform anuntul de participare cap.16, pct. 5 si 6 ca
un criteriul ce calificare este -- indeplinirea lucririlor
similare obiectului de achizilie indicat in anunlul de
participare giin documentalia de atribuire, Tn ultimii 3
ani, cu o valoare nu mai micd de 75% din valoarea
viitorului contract siValoarea cumulatd a tuturor
contractelor executate in ultimul an de activitate sd fie
egald sau mai mare decAt valoarea viitorului contract'
Aceste pu ncte contrari princi piul ui transparenlei
achizifiilor publice gi principiului tratamentului egal, de
i m par[ialitate, nediscriminare, in privinla tuturor
ofertanlilor 9i operatorilor economici, statuate la art.7
din Leoea nr.13112015. Clarificati va rog.

Expunerea succinti a risPunsului Conform arl.22 alin. (3) lit. a) din Legea privind



achiziliile publice nr.13112015, in cazul aplicirii unei
proceduri pentru atribuirea unui contract de achizifii
publice de lucrdri, autoritatea contractanti are dreptul
de a le solicita lista lucrdrilor similare executate in
ultimii 5 ani, insotitd de certificdri de buni execu[ie
pentru cele mai importante lucrdri, in care sd se
conlini cel pulin un contract de lucrdri similare a cdrui
vaf oare sd nu fie mai micd de 75o/o din valoarea
viitorului contract sau valoarea cumulati a tuturor
contractelor executate in ultimul an de activitate sd fie
egald cu sau mai mare decit valoarea viitorului
contract.

Data transmiterii 16 mart 2022,15:00

Data solicitirii clarificdrilor 15 mart 2022.16:00

Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare

Specificatia de pret se cere la procedura pentru licitatii
de bunuri /servicii dar nu pentru lucrari in
constructii.Clarificati

Expunerea succintd a risPunsului Documetalia a fost modificatd prin excluderea subuctul
19 9i 20 a pct. 16 din Anulul de participare. Decizia de
modificare o qaciti publicatd pe platforma electronicd.

Data transmiterii 16 mart 2022,15:00

Data solicitirii clarificirilor 15 mart 2022,16:03

Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitdrii de
clarificare

Ati raspuns la intrebarea despre vizitala
amplasamentul ca nu e obligatoriu sa vizitam,dar in
anunt de participare indicat OBLIGATORIU

Expunerea succinti a risPunsului Anunlul de participare a fost modificat gidecizia a fost
pu bl icatd pe platforma el ectronica. Verifi cati
Documentele procedurii de achizitie.

Data transmitirii 16 mart 2022,14:58

Data sol icitirii clarificdrilor 16 mart 2022,15:21

Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare

Atiraspuns ca Conform art.22 alin. (3) lit. a) din
Legea privind achiziliile publice nr.'13112015, in cazul
aplicdrii unei proceduri pentru atribuirea unuicontract
de achizilii publice de lucrdri, autoritatea contractantd
are dreptul de a le solicita lista lucrdrilor similare
executate in ultimii 5 ani, insotitd de certificdri de bund
executie pentru cele m'ai importante lucriri, in care si
sp conlini cel pulin un contract de lucrdri similare a
cbruivaloare sd nu fie mai micd de75o/o din valoarea
viitorului contract sau valoarea cumulatd a tuturor
contractelor executate in ultimul an de activitate sd fie
egali cu sau mai mare decit valoarea viitorului
contract. Suntem pe deplin de acord cu dvs. in acest
sens.Dar vrem si fim clari cu privire la acest punct din
lege,pentru ca nu poate fi Tmpa(it in 2 cerinle pentru
licitatia. Acest punct din legea 131 este o singurd
cerinli care se propune in Anexa Nr.12 .Daca noi, ca
agent economic, nu avem experienta similara cu75o/o,
in acest caz, trebuie sd avem valoarea luturor
contractelor pentru anul egald sau mai mare decdt in
viitorul contract.Gregeala este cd ali impS(it o singurd
interpretare in 2 cerinle. (o parte se gdsegte ca criteriu
de evaluare in anexa 12 gi o parte in anexa 13)
.Clarificati va ruqam .Multumim anticipat



,/

/
expunerea succinti a rispunsului Documetalia a fost modificatd prin modificarea

subuctul 5 gi6 a pct. 16 din Anululde participare.
Dupd modificare criterial sunt: Subpuctul 5: nivel m.inim
de experienld - executarea in ultimii 5 ani a cel putin a
unui contract cu o valoare nu mai mici de 75% din
valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea
contractului de antreprizd sau subantreprizd, precum 9i
prin procesul-verbal de receptie la terminarea
iucririlor/procesul-verbal de receptie finald Ia expirarea
perioadei de garantie; Subpuctul6: lista lucrdrilor
similare executate in ultimii 5 ani, in care sd se confini
cel pulin un contract cu o valoare nu mai micd de 75olo

din valoarea viitorului contract, confirmat prin
prezentarea contractului de antreprizd sau
subantreprizi, precum 9i prin procesul-verbal de
receplie la terminarea I ucrdrilor/procesul-verbal de
receplie finald la expirarea perioadei de garan[ie'
Decizia de modificare o gasili publicatd pe platforma
electronicd.

bata transmitCrii 17 marl2O22,17:42

-D 
ata s o I i c iti ri i cl a rif i cd ri I o r 19 mart 2022,10:33

Denumirea operatorului econonle
Expunerea sttccinti a solicitdrii de
clarificare

Garantia de buna executie pentru licitatia data nu
exista?

-Expunerea 

succinte a rispunsului Conditiile si termenii sunt stipulati in
documentatie/anunt de participare. Garantia de buna
executie nu se cere.

Data transmiterii 19 mart 2022,13:42

Data solicitirii clarificirilor 19 mart 2022,15:14

Oerurmirea operatorului econom'lc
Expunerea succintd a solicitdrii de
clarificare

onorata autoritate contractanta, in contexul marii
preturilor zilnice la pavaj si bordura, si pentru a nu
supune riscurilor rezilierea unui viitor contract, puteti va
rog mult sa dati o claritate pentru a depunde o oferta
obiectiva: in cazul majorarilor substantiale a preturilor
la combustibil si materiale,' preturile
ofertei(cistigatoare) vor putea fi ajustate la conditiile de
moment ? ori prezenta procedura reprezinta un pret
forfetar ? va multumesc anticiPat

Expunerea succinti a risPunsului Nu sunt admise modificariale contractuluui care
afecteazd natura generald, conditiile esentiale ale
acestuia sau oricare alta modificare substantiala'
Valoarea contractului viitor nu va fi posibil de modificat
din considerentele mentionate in intrebare. Rezilierea
va fi posibila in conditiile indicate in viitorul contract.
Neexecutarea obl igati ilor contractule va atrage
raspu nderea partii, conform prevederilor viitorulu i

contract si leqe.

Data transmiterii 21 mar12022,15:25

4. Modificiri operate in documenta,tia de atribuire:

(se va completa in cazulin care au fost operate modificdri)

Se "*ctrae 
subuctul 27 a pct. 16 din Anuful de

participare (inclusiv din Anulul de participere) siRezumatul modificirilor



Fubl iCate .in BAPlalte mijloa""1,61 :de
informare (dupd caz)

https://achizitii.md/ro/public/tender/21 05 1 0 1 4/

S'A RSAP
10.03.2217:00

Termenlimiti de depunere gi
deschidere a ofertelor prelungit (dupa
caz)

23,rnart 2022,15:25

Rdzumatul mod ifiCiri 16r se exclude subpunctul 19 qi 20 a pct. 16 din
Anuful d-e participare (inclusiv din Anuful de
participere) si anume:

Publicate in BAP/alte mijloacelOf de
informare,(dhpd cad '" 

:

https://achizitii.md/ro/public/tender/2 1 051 0 1 4/

S'A RSAP
16.03.2215:06

Termen,-limiti de depunere s:i:,:::, ,,,,,

de$chiderC a ofertelor prelungtt::"( ipd
cazl

23 mart,2022;'15:25

Retii,matu|, mod ificiri Ior Se modifici subuctul 5 qi 6 a pct. 16 din Anuful de
participare (inclusiv din Anuful de participere) si anume:
textul ,, indeplinirea lucrdrilor similare obiectului de
achizi[ie indicat in anunful de participare qi in documenta{ia
de atribuire, in ultimii 3 ani, cu o valoare nu mai mici de
75% din valoarea viitorului contract" se substituie cu textul
,, nivel minim de experien{i - executarea ?n ultimii 5 ani a
cel pulin a unui contract cu o valoare nu mai micl de 75Yo
din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea
contractului de antrepriz6 sau subantreprizd, precum gi prin
procesul-verbal de receptie la terminarea lucrdrilor/procesul-
verbal de recepJie finald la expirarea perioadei de garan{ie"
Se modifici subuctul 6 apct. 16 din Anuful de participare
(inclusiv din Anuful de participere) si anume:
textul ,,Valoarea cumulati a tuturor contractelor executate in
ultimul an de activitate sd fie egald sau mai mare decdt
valoarea viitorului contract" se subtituie cu textul ,,lista
lucrdrilor similare executate in ultimii 5 ani, in care sd se
confinl cel pulin un contract cu o valoare nu mai micd de
75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin
prezentarea contractului de antreprizd sau subantreprizi,
precum qi prin procesul-verbal de receptie la terminarea
lucririlor/procesul-verbal de receptie final[ la expirarea
perioadei de garantie".

P-ublicate in BAP/alte,,mijloac6lor de
:informaie (fupd,caiQ: ,,,:,

https://achizitii.md/ro/public/tenderZ 1 05'1 0 1 4/

S'A RSAP
17.03.2217:38

Termen-limitf::dddepuherC si ,i ,

deschidere a ofertelor prelungit (dupa
caz)

23 mart 2022,15:25

5. Pfln[ la termenul-limiti (data 31 matt 2022,',..'1.6:25), au depus oferta 6 ofertanfi:

Nr. Denumirea operatorului
economic

IDNO Asociafii/
admin

1. "Alexidar Grup"/,,Silans-l.S.."SRL
10126400317451
1004600020452

lgor Muntean

2 SRL Camonir 1004600018804 Coliba Mihail
)



/

.,==,,,,,,!r ::=::=:::: : E

3 SRL..Fabianca' 1 004600001 446 Botolin Victor. Botolin Serqiu
4 SC Foremcons SRL 1 005600001 878 Axentii Dumitru
5 KVM Cons SRL 1 01 0600042392 Cojocaru Vasile

Grecul Mihail
6 SRL Medalmir 1 01460001 9994 Volcu Veaceslav

6. Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calilicare qi aferente DUAE prezentate de
citre operatoiii economici:

Denumire
document

Denumirea operatorului economic
"Alexidar
Grup"_*

SRL
Camonir

SRL
,,Fabianca"

SC
Foremcons

SRL

KVM Cons
SRL

SRL
Medalmir

Documentele ce constituie oferta
6e va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Propuherea
166n;6{

nu
coresPun

de

prezenta
t

prezentat prezentat prezentat prezentat

PrOpuneiea
to"n"'"t5 ."

nu
corespun

de

prezenta
t

prezentat prezentat prezentat prezentat

DUAE nu
corespun

de

prezenta
t

prezentat prezentat prezentat prezentat

:Garanlia pentru
of€rtd ",, ,

,(duod..cad :,,,,,,,,,,,

nu
corespun

de

prezenta
t

prezentat prezentat prezentat prezentat

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

Cer€re de
,participbre

nu
corespun

de

prezenta
t

prezentat prezentat prezentat prezentat

Declaralie privind
valabilitateal',:::1,:
Ofeftei '',, , '. '

nu
corespun

de

prezenta
t

prezentat prezentat prezentat prezentat

Garanlia pentt.'u,,,,:,,,

ofer:td,in cuahtum
de 1 P/o.,,din Surna,,,,,

ofertei tdrd TVA'

nu
coresPun

de

prezenta
t

prezentat prezentat prezentat prezentat

Grafic.,,de
executaie a
lUdrdrilor,:

neprezenta
t

prezenta
t

prezentat prezentat - prezentat prezentat

niv€lminim de
exobrientd ...

neprezenta
t

prezenta
t

prezentat neprezentat prezentat prezentat

lista lucrdrilor
similare i'i,,,, 1,,

neprezenta
t

prezenta
t

prezentat prezentat prezentat prezentat

DeClara[ie privind
dotdr1le speCifice

neprezenta
t

prezenta
t

prezentat prezentat prezentat prezentat

Cer,tificatul:de, ,,

at€Stare, tehnico-
profeSionald a,, ,,,,.

diriginteluide
sahtigr: '' '.',.',,,:,, 

,

neprezenta
t

prezenta
t

prezentat neprezentat prezentat prezentat

I

Dovada,,bd intreg
p.ersonal[l:de , ,

neprezenta
t

prezenta
t

prezentat prezentat prezentat prezentat



//
/ soecialitate

Lista
subcontractantilor

neprezenta
t

prezenta
t

prezentat prezentat prezentat prezentat

Informaliii privind
asocierea

neprezenta
t

prezenta
t

prezentat prezentat prezentat prezentat

Angajament te(
susfindtoi
financiar :

neprezenta
t

prezenta
t

prezentat prezentat prezentat prezentat

Angajament
privind suslinerea
tehnibd gi
profesionald a
ofertantului/giupul
ui de operatori
economici

neprezenta
t

prezenta
t

prezentat prezentat prezentat prezentat

Declaratie te(
sustindtor tehnic

neprezenta
t

prezenta
t

prezentat prezentat prezentat prezentat

Declaialie,te(
susfindtoi : 

,

brofeSional ,,

neprezenta
t

prezenta
t

prezentat prezentat prezentat prezentat

Aviz pentru
participare la
licitaliile publice
de lucrdridin
domeniul
construcliilor 9i
instalatiilor

neprezenta
t

prezenta
t

prezentat neprezentat prezentat prezentat

DUAE neprezenta
t

prezenta
t

prezentat prezentat prezentat prezentat

Devizele de
cheltuieli F-3; F-5;
F-7t

nu
corespun

d

prezenta
t

prezentat prezentat prezentat prezentat

(tnforma|iaprivinddenumireadocumentelorprezentatesevaindicainconformitatecucerin!eledin
iorrra"htuii" de atribuiregi se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul cdnd

documentul a fost prezeniat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

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

Ddnumirea
,,., lotUlUi,,.....

Denumirea
operatoiului
economic

Prelul
ofertei

(faia TvAf

Gantitate

"t,ontt"rn,,rrd€
'misuri

Gorespunder
ea Gu

cerinfele de
calificare

Corespunder
ea cu

specificafiile
tehnicC

Lucrdride pavare "Alexidar Grup" 1399596,22 3097m.p.
SRL Camonir 1 400 000 3097m.p. + +

SRL Fabianca" 1 474 000 3097m.p. + +

SC Foremcons
SRL

1 476 000 3097m.p. + +

KVM Cons SRL 1 791
703,05

3097m.p. + +

SRL Medalmir 1 874
870,04

3097m.p. + +

* in cazul utilizdrii ticitaliei electronice se va indica prelul oferteifinale



/t'
(lnformalia privind "corespunderea cu cerinlele ..d^e 

calificare" gi "coresp underea cu

specificaliite tehnice", se va "orr"^i" 
prin: ,,+" in cazul corespunderii 9i prin ''" in cazul

necoresPunderii)
8. pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date prMnd coresFunderea ofertei cu

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

a solicitat:

Ofertan{ii respin;ildescalificaf i:

--,*-iror"tnaratoruluieconomic

ffiotivulrespingerii/descall
Nu a prezentat oferta semnatd Tn format eleclronlc;
nu corespunde cerinlelor prestabilite in
invitatia/anu

"Alexidar GruP"

10. WtoOatitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile s
Alte rimitdri privind numdrur de roturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: flndica,til

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

1 1. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scdzut n
Costul cel mai scdzut a
Cel mai bun raPort calitate-Pre! n
Cel mai bun raPort calitate-cost n

(in cazutin care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate

'criteriile de atribuire aplicaie gidenumirea loturilor aferente)

l2.InformaJia privind factorii de evaluare aplicafi: nu este cazul

(se va completa pentru toturite care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport catitate-prel sau cel

mai bun raPort calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:nu este cazul'

(Sevacompletaincazulincareoferteleaufostreevaluaterepetat)

9.

Rezrnatul risPunsului
operatorului econo4qigData

solicitirii
Operatorul
economic

lnformalia solicitati

@echeltuieliF-
3; F-5; F-7 ajustate111041202

2
SRL Camonir Devtzele oe cnelrulell

3; F*5; F-7 ajustate
oferteila licita{ie
electronica 

-

Valoarea din ofertiFactorii de evaluare
lui economic 1

Denumire factorul n
ui economic n

Denumire factorul n



Atribuireacontractuluideachiziliepublicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art. 71 alin. - 
lit 

-'

tvt-otivulreevatuariiotertelor

ffiri,evaluIriiqicompaririiofertelordepuseincadrulproceduriideatribuires-a
decis:

Prelul unitar
ffnri TVA)

Pielul total
(fire TVA)

Prelul total
(inclusiv

TVA)
Denumirea

lotului
Denumirea
operatorului
economic

Gantitate 9l
unitate de
mdsurd

1 400 000 -1 680 000,35
Lucriri de
pavare

-SRL 
Camonir 3097m.P.. I I+UU UUU

oOa'ltatea de transmitereOata transmiterii
OEn u m i-m i re a o Pe rato r u I u i

economic

(rnformarea operatoitor economici impticari in procedura de. atribuire despre deciziite.qrupului de lucru pentru

achizi{ti se reatizeazd in conformitate cu p,;:;:;;;'i;Zi' it ^t 
l"gii iiTsi iin s iun6 z)ots privind achizi'tiite

publice)

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

(Selectalitermenuldeagtepta.reresP?.9tat'Catcutl:?"termenelorprevdzute
131 din 3 iulie 2015 privind achizi,tiile publice, inclusiv a termenelor de

efectueazd in conformitate ,u pr"url,ii"'fnruLut tV Capitolul I (Calcularea

Ciauui Civit al Republicii Moldova)'

de Legea nr.
agtePtare, se

Termenului) al

Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

:-o--zite in cazul transmiterii comunlcarll
in miiloace electronice gi/sau fax nffiaestimatda

contractului este mai micd decdt Pragqjlg
ri""#rt" la art. 2alin' (3) al Legii nr' 131

iin g iriiu zor s Privino acnizit
i unicdriiPrin

mijloace electronice gi/sau fax r
nicdriiPrin

mijloace etectro{99 ji/sau fal:ffireaestimatda
contractului este egald sau mai m.?1" decdt

oiaqurite prevdzute la art' 2 alin' (3) al

f.gl nr. igt oin 3 iulie 2015 privind

ffiomunicdriiPrin
mijloace electronice gi/sau fax n

n
Valoarea contractului

Teimen db
vatatititate

contractulu
ilacortlului-

I cadiull

Denumirea
operalorul

""olfti"'

TntrCp*n0erea

Cu eaPital
autoltont
Qu caPttal

mixt/asocibre/
I cu capitCi

I stritn

Numirul
si data

.ooit""totoi/
acOrdului-cadru

Cod CPV
'+u#

es,$,s:
b3wdp1.-

M*
1643qqgm

22104
12022

34100000
8

1 400 000 1 680 000,35 3111212022

SRL
Camonir

autohton



'//

ffidachizifiipu}li::durabile(achizi!ii.verzi)(rubricad?td:e,':?mpleteazddoarin
cazut tn care Ia procedura de achizirieffi )).7":::::'::'*,i:::!::tri:;',l1l.ii,',s-a tncheiat

penfiu incheietea
37 alin. (3) al Legii
contestaliilor Si/sau

(Nuna Pr*turtre)

(DNNU)i--*o", **"* "riterii 
pentru achizifii pubrice durabile (achizifii

@Eati suma cu TVA)*o"r"" de achizilie cu TVA d'1n cgnq3cU contracte a

lotului/loturilor pentru";";;;;i;;iaf licate criterii de durabilitate

(lei MD):

;at, qt" 
"ryrfu/loturilor 

pentru care au fost aplicate criterii

Prelul cel mai scdzut t
Costul cel mai scdzut tf

Cel mai bun raPort calitate-Prel n

Cel mai bun raPort calitate'cost o

at'-"tiut buire pentru lotul/loturile pentru care au fost

;i#; ;'il;ii d; durabiritate:
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model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizi{ii publice I
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 1/1 din 09.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autoritltii contractante Primaria Carpineni
Localitate Hincesti Cirpineni
IDNO I 00760 1 005 763
Adresa s.Cirpineni str. Independentei 54
Numir de telefon 0269260\9,026928045
Numir de fax 026926019
E-mail oficial primaria. carr:ineni (Demail. com
Adresa de internet www.carpineni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail)

Zaporojanu Victor

2. Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate lCererea ofertelor de prefuri olicitalie deschisd

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

Bunuri I Servicii n Lucrdri I
Obiectul achizi{iei

Procurarea autoturismului

Cod CPV 1 5800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatis deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cqdrul
portalului guvernamental www. mtender. gov. md)

Nr: 2'1061525
Link-ul : ocdq,b3wdp 1 -MD- I 6602939 1 8606
Data public drri: t z.oa.zozz

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

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

Da rNu
Link-ul cdtre planul de achizifii publice publicat:
http ://www. carpineni.md/planul-de-achizitii-pentru-
anul-2022-actualizatl

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

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru rSistem dinamic de achizilie
oLicitalie electronicd nCatalog electronic

Sursa de finan{are lBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;
nsurse exteme; nAlte surse: lBuget local

Valoarea estimati Aei, fiird TVA) 190 000



3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:
(Se va completa fn cazul tn care aufost solicitate clarificdri)

Data solicitlrii clarifi clrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintd a solicitlrii de clarificare
Expunerea succintl a rispunsului
Data transmiterii

4. Modificiri operate in documenta(ia de atribuire:
(Se va completa tn cazul tn care aufost operate modificdri)

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

[Indicali sursa utilizatd qi dota publicdriiJ

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

[Indicali numdrul de zileJ

5. PAni la termenul-limitl ( 24.08.2022, ora 16:30 ), au depus oferta _1_ ofertan{i:
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/

administratorii

1 DAAC - Autosport SRL 1004600024841 Vladimir Hinculov

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

DAAC -
Autosport
SRL

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

Propunerea tehnicl +
Propunerea financiard +
DUAE +
Garan(ia pentru ofertd
(dupd caz)

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

Document I
Document n



(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de otribuire ;i se vo consemna prin: prex,entat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul cdnd
documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

* in cazul utilizdrii licitayiei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificore" Si "Coresplmderea cu specificaliile
tehnice" , se vo consemnq prin: ,, * " tn cazul corespunderii Si prin ,, -" tn cqzul necoreipunderiil

8. Pentru elucidarea unor neclaritl(i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre(ului anormal de sclzut) s-a
solicitat:

Denumirea operatorului economic Motivul respin gerii/descalificirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot c
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicayiJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

ll. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut I
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pref n
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. Informa(ia privind factorii de evaluare aptica{i:

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

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(fdra TVA)*

Cantitate
qi unitate

de mIsur5

Corespunderea
cu cerinfele de

califir:are

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice
Lot I Operator economic 1

Operator economic n
Lot n Operator economic I

Operator economic n

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informa{ia solicitatl Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

9. Ofertan(ii respinqi/descalifica{i:

J



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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

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

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

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificlrile operate

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

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.7l alin. lit
Argumentare: 

--

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate
Ei unitate

de
misurl

Pre{ul unitar
(flrn TVA)

Preful total
(flrI TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

LOT 1

AutoturismSce
65 c.p, 1.0 SCe
lC.Y. manuala
5+1, cafeniu
metalizat
(Bleu lron)
albastru
metalizat

DAAC - Autosport
SRL lbuc 229700,00

2"29700,00 229700,00

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

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

DAAC - Autosport SRL 30.08.2022 Poqta electronicl

4



(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru
pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3I al Legii nr. I3I din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micl decdt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

l6 zlle in cazul transntiterii comunicdrii prin
mijloace electronice ;i/tsau fax I
n 1l zile in cazul netransmiterii comunic[rii
prin mijloace electronice qi/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatl a contractului
este egal5 sau mai mare dec6t pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 13 I din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice

n 1l zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice qi/sau fax n
tr 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice gi/sau fax n

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

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

Termen de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

cadru

3t.12.2022

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi(ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tn cazul
in care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a tncheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

Denumirea
operatorului

economic

epri
nder
ea:
Cu

capit
al

auto
hton

Cu
capit

al
mixt
/asoc
iere/
Cu

capit
al

strii
n

Numirul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV
ffirfl TVA inclusiv TVA



18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tn cszul
tn care lo procedura de achizilie publicd aufost aplicate uiterii de durabilitate Si s-a fncheiat
contract/contrqcte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

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

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

Codul CPV al lotuluilloturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:

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

Prelul cel mai scdzut I
Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raport calitate-prel a

Cel mai bun raport calitate-cost o

Prin prezenta dqre de seamd, grupul de lucru declord cd termenul cle aqteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicute a-fost respectat (exceptdncl cazurile prevdzute cle art.32 alin. (3) al Legii nr, l3l
din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice ), precum;i cd in cazul tlepunerii cont,esta(iilor qi/sau reieptiondrii
rapoortelor de monitorizore, aceasteo aufost exsminate qi sotu(ionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul tle lucru pentru achizilii confirmd corectitutlinea clesfilsurdrii proceclurii fle
achizilie, fopt pentru care poartri rdspundere conform prevederilor legate tn vigoare,,

Conducltorul grupului de lucru pentru achizifii:

Zaporojanu Victor
(Nume, Prenume)
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DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii publice

Nr.46 dlп09.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantй:

Dепumirеа autorititii contractante Inspectoratul General al Politiei al MAI
Localitate mun. chisinёu
IDNo l0136010000495
Adresa str. Tiraspol 11/1

Numйr de telefon 022_868- l з0
E-mail oficial isp@isp.sov.md;
Adresa de internet www.politia.md
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Маriапа Ciobanu, achizitii@igp. gov. md,
022868262

2. Date сu privire la рrосеdurа de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisй
рrосеdurа de achizitie rереtаtй (duрd caz) Nr: -

Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Lucrйri

Obiectul achizi{iei Luсrйri de repaTalie capitalй а acoperi;ului la sediul
Inspectoratului Gепеrаl al Politiei

Cod СРY 45200000-9
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (|п cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia deschisd)
Рrосеdчrа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
р о r t al ul u i guy е r п аm е п t al ш,лр l у. llt l е п cl cl r. g ол,._m cl.)

Nr: ocds-b3wdpl-MD- 1 6601 з940 1 00 l
Link-ul: https://mtender,gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1 -MD- 1 660 l З940 1 001 ?tab:contract-notice
Data publicйrii: 1 0.08.2022

platforma de achizitii рчьliсе utilizatй achizitii.md

Рrосеdurа а fost iпсIusй in planul de achizi{ii
publice а autoritйlii contractante

Da
Link-ul cйtre planul de aclrizilii publice publicat:
https ://ро lit ia. md/s ites/default/fi les/p lan_de_aclr izit
ti 2022.pdf

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

Tehnici qi instrumente specifice de аtriЬuirе
(dupd caz)

Nu se aplicй

sчrsа de fiпапtаrе Buget de stat

Vаlоаrеа estimatй Qei, fйrd TVA) 1 960 695,41

Data solicitirii clarifi сйrilоr 1 1 aug 2022,20:1З

Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de сlаrifiсаrе
(textul clarificйrilor conform SIA RSAP)

Вuпа ziua. irl caietuI de sаrсiпi, репtгu luсгlгilе de
irlvelitoгii, la poziliile 20 qi 2З a{i folosit sirпЬоILrгilе de
rеsuгsе СЕlЗА2 Ei СЕlЗD2. Tinenl sб чё iпfогпlбm сй

simbolurile de rеsllгsе folosite sutlt iпсогесtе.

З. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de atribuire:



sirnbolurile саге tгеьuiаu sa fie iпсlusе соrесt srttrt:

RрСIЗ4А pelltru fiесаге stгаt iIl par'te(stгatLrl iпfегiог ;i
stгаtuI suоеriоr). Rusаrп sй corectati caietul de sагсi

Ехрuпеrеа suссiпtй а rispunsului
(rбspunsu l autorita! ii со ntractante со nfo rm SIA
RSAP)

Modificйri in caietu l de sarcini llu poate fi,
documenta{ia de deviz а fost verificata si согеsрuпdе
сеriп{еlоr СР L. 01 .01-20lr2

Data transmiterii 12 аug2022,1З:З9

Data solicitйrii clarifi сйrilоr 12 аug2022,09:ЗЗ
Ехрuпеrеа suссiпtй а solicitйrii de clarificare
(textul clarificйrilor conform SIA RSAP)

Bun1 ziua. V5 rugйm sй atagali caietul de sаrсiпi
DesЙqurat, pentru а in{elege соrесt сulп а fost aplicte
rеsuгsеlе din oozitia Nr.2.

Ехрuпеrеа suссiпtй а rйspunsului
(rйspunsul autoritalii contractante сопfоrm SIA
RSAP)

Modificбri in саdrul pozilie date пu suIlt ргечйzLrtс. Se
aplicё iпtеgrаl cutrr este itl baza rlormativ6.

Data transmiterii 12 aug 2022, \З:40

Data solicitйrii clarifi cйrilo r 12 aug 2022,15:5З

Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de clarificare
(textul clarificйrilor conform SIA RSAP)

Stirnatб autoritate, чё пrеп{iопйm сб сопfоrm аliп, 2,

art.35, al Legii 131 din 0З,07.2015 "Autoritatea
contractatrtб аrе obligalia de а rбsрuпdе, iп пrоd сlаr,
complet 9i йrб ambiguitйli, cit rnai rереdе posibil, la

оriсе сlаrifiсаrе solicitat6..,", la fel in сопfогmitаtе ctt

art, З] alin l, саrе rеlаtеаzё "Specifica{iile tehnice ale
Ьuпurilоr, luсrбгilоr gi seгviciiloг soIicitate de аutогitаtеа
сопtrасtапtб чоr rерrеzепtа о dеsсгiеrе exactб Ei
completё а obiectului aclriziliei, astfel incit fiесаrе
сеriп{6 qi criteriu, stabilite de аutогitаtеа сопtrасtапtй, sй

fie indeplinite" рrесum ;i alin. 2 ;i irrdeosebi alin.9 al
aseia;i legi "Specifica{iile tehnice tгеЬuiе sй регпlitб
оriсйrLri оfеrtапt accesul egal la ргосеdurа de аtгiЬLrirе Ei

пu trеьuiе sб aib5 са efect itltгоduсегеа uпоr obstacole
nejustificate de паturб sй rеstriпgб соtlсurеп{а iпtге
operatorii ecoltolnici", ;i itl baza НG бЗ8 din
26.08.2020 art. 24 "Autoritatea сопtrасtапtб аrе

obliga{ia s5 еlаЬоrеzе caietul de sаrсiпi, dupб caz,
docunrentuI descriptiv репtru а asigttra орега.tоrilоr

economici о iпfоrmаrе compIetd, corecta 9i explicitб
pгivind obiectul achiziliei" solicitбm, рrеzеtltагеа
Caietului de sаrсiпi desйýurat сu dеsсriеrеа соmрlеti а

rеsursеlог apIicate.

Ехрuпеrеа succintй а rйspunsului
(rйspunsul autoritalii contractante conform SIA
RSAP)

А fost iпс5rсаt Fогпrulаrttl F5 desйsLrгat сu геsttгsеIе

aplicate.

Data transmiterii 12 аug2022, |6:4'7

4. Моdifiсйri ореrаtе in documenta{ia de atribuire:

Rezumatul modifi сйrilо r А fost modificat Anunlul de раrtiсiраrе, in urmа
clarificйrilor арёrutе

Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (duрй caz)

Modificёrile au fost efectuate irr SIA RSAP,
platforma www. achiziti i. md

Теrmеп-limitй de depunere qi deschidere а
ofertelor prelungit (duрd caz)

Nu
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Nr. Denumirea ореrаtоrчlчi economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. GRANIT-GRAND LUX SRL
100461 1000470 Serghei Cilcic

7 DANSTAR EVOLUTION SRL
1018600006831 Sergiu Hamitchi

3. DPH_RETAL SRL
1 0026000 1 726 1 Mihail Draguqan

4. BUDEICoM
l 008б00033 87б victor ciobarru

5. Рffпй la tеrmепuЬlimitй (data 26.08.2022, оrа 10:00), au depus оfеrtа 4 ofertanfi:

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

Dепumirе document
Dепumirеа operatorului economic

GRANIT-GRAND
LUX SRL

DANSTAR
EVOLUTION SRL

DPH-RETAL
Szu-

BUDEICoM

DUAE +

oferta se аflй in
aqteptare

oferta se аflб
in agteptare

oferta se аflй
in aEteptare

Devize locale +

Dесlаrа{iе privind
valabi litatea ofertei pentru

о duratЁ de 60 de zile
calendaristice (сопfоrm

Anexei пr.8)

+

Garan{ia репtru оfеrtй 1%
(сопfоrm Anexei пr,9)

+

Grаfiс de ехесutаrе а
luсг5rilоr

(сопfоrm Anexei nr.10)
+

Declaralie privind
ехреriепtа similarб

(сопfогm Anexei пr.12)
+

Declara{ie privind dotбrile
specifice, utilajul qi

echipamentul песеsаг
pentru indeplinirea
соrеsрuпzёtоаге а

contгactului (сопfоrm
Anexei пr. 14)

+

Declara!ie privind
personalul de specialitate

propLls репtru
implementarea contractu lu i

(сопfоrm Anexei пr,15)

+

certificate de atestare
profesionalб

+

Aviz pentru раftiсiраrе la
licitaliile publice de luсriri
din domeniul constructiilor

+

J



gi instalaliiloг (corrform
Апехеi пr,22)

(Iпfоrmаliа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se уа iпdiсq |п сопfоrmitаtе сu сеriп|еlе diп
dосumепtаliа de atribuire ;i se уа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrехепtаt, пu соrеsрuпdе (iп cazul
сdпd dосumепtul afost рrеzепtаt, dar пu соrеsрuпdе ceriпlelor de саlфсаrе))

7. Informatia privind corespunderea ofertelor сu cerintele solicitate:

* Iп cazul utilizdrii licitaliei electroпice se va iпdiса prelul ofertei fiпаlе
(Iпforma|ia priviпd "Corespl,tпderea cu сеriп!еlе de саlфсаrе" ;i "Corespuпderea сu specifica|iile
tеhпiсе" , se vа сопsеmпа рriп: ,,*" tп cazul corespuпderii ;i рriп ,,-" tп cazul песоrеsрuпdеrii)

Соmепtаrii: Еvаluаrеа tеhпiсй а fost фсtuаtd de сdtrе Seclia coпstruclii ;i dezvoltarea
iпfrastructurii а Direcliei logisticd а IGP, рriп demersul пr.34/9-8008 diп 30.08.2022

8. Репtru elucidarea чпоr песlаritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei
cu cer.in{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de
scйzut) s-a solicitat:

Dепчmirеа
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{uI
ofertei

(fuй тVА)*

Cantitate qi

unitate de
mйsurй

Corespundere
а cu cerin{ele
de calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Luсrбri de
гераrа!iе
capitald а

acopeгiqului la
sediul

Inspectoratului
General al

Politiei

GRANIT-GRAND
LUX SRL 1 4б0 б07,01

1 buc

+ +

DANSTAR
EVOLUTION SRL I 652 947,49

oferta se аflй
in aEteptare

oferta se аflё in
aEteptareDPH-RETAL SRL 1 674 814,92

BUDEICoM 1 850 750,75

Data
solicitйrii

Operatorul
economic

Informatia solicitatй Rezumatul rйspunsului
опеrаtоrului economic

26.08,2022

(scrisoarea
пr.34l9-
3180 din
26.08.2022)

DANSTAR
EVOLUTION
SRL

Gruрul de luсгu репtru achizilii al IGP
al MAI ч5 comurricй, сб itr uгtпа
evalulrii ofertei Dumneavoastrб
privind achizilionarea luсrёrilоr de
rераrа{iе capitalб а acoperiqulLri la
sediul IrrspectoratuIui Gепеrаl al
Poli{iei а constatat сб aceasta, iIl
conformitate cu аrt.70 din Legea
пr. l 3 l/201 5, аrе uIrлрrе{ anormal de
scйzut gi anume - ,,Iп cazttl achiziliei
publice de luсr6ri, о оfеrtб prezint6 uп

рrе! semnificativ mai scбzut iIr

соmраrаliе cu ofertele аltоr ofertan{i
sau iп rарогt cu luсr6rilе се urtтеаzй а
fi executate dacб pre{Lrl ofertat
герrеziпtб mai pu{in de 85% din
valoarea luсrdrilоr, calculatй de
autoritatea сопtrасtапtё iп rnodul
stabilit". Astfel, iп сопfогmitаtе сu
alin. (3) art.70 din Legea пr. 131/2015
privirrd achiziliile publice, solicitёnr sб
justifica{i рrе{ul anormal de scйzut gi

al]Llme - dеmопstrагеа accesului la о

Орегаtогu l ecotlot-t-t ic пе-а jtrstificat

рге{ul апогtlrаl de scdzttt gi anrrtne -
dispune de rеduсеri рrеfеrеп{iаlе irr

dependen{ё de cantitatile ргосltгаtе de
la20 - 60оlо геdtrсеrе.

Totodat6, ореrаtогu l ecotrot-t-lic tre

соmuпiсб сё datoгitб LrnLri

managelnellt eficient de gestionare а

rеsrtrsеlоr,,Dапstаr Evolution" SRL
la fоrmаrеа ofertei de рrе{ nLr а

utilizat погmаtiче de cheltuieli
maxime ci а utiIizat Iloгtnative de
clreltuieli optirnaIe. Aceasta а fost
rllбsltra саrе а tllicEorat cel tnai
semnificativ costul ofertei de рге( fa[6

de costLrl estimativ de рrоiесt.
Ultегiоr, орегаtогul ecorrotrric tle

iпfогmеаz5 сй datoritб огgапizdгii
eficiente а logisticii, rTanifestatй рriп
liчrаrеа diгесtб а mаtеriаlеlоr de la
fuгпizогi Ia ;апtiег, scttte;te cornparlia
de cheltLrieli репtгu tгапsрогt, ;i
peгrlrite companiei si оfеге cota de

4



telrnologie specialё sau la condilii de
pia{6 rnai avantajoase care ar permite
sё пе oferi{i uп asemellea рrе{ scйzut
al ofertei, cu рrеzепtаrеа dovezilor
сопfirmаtiче.

1 
0% 

репtrLr trапsрогtаrеа пlаtеriаIеlоr.

Data
solicitйrii

Ореrаtоrul
economic

Informa{ia solicitatй Rezumatul rйspunsului
ореrаtоrulчi economic

26,08.2022

(scrisoarea
пr.34l9-
3181 din
26.08.2022)

DPH-RETAL
SRL

Gruрul de luсгu репtru achizi{ii al IGP
al MAI чб соmuпiсd, сб iп urrпа
ечаluёri i ofertei Dumneavoastrё
pгivirrd ac|rizilionarea luсrёrilоr de
rераrа{iе capitalё а acoperiErrlrri la
sediul Irrspectoгatului Gепеrаl al
Poliliei а constatat сб aceasta, itl
confortnitate сu аrt.70 din Legea
пr. 13 1/20l 5, аrе uплрrе{ апоrmаl de
scбzut qi апumе - ,,In cazuI achiziliei
publice de luсrбri, о оfегtб ргеziпtё utt

рrе! semrrificativ mai scйzut irl
соrпраrа{iе cu оfеrtеlе altor оfеrtап{i
sau in rароrt cu lLrсгйrilе се uгmеаzй а
fi executate dасй рrе{ul ofertat
rерrеziпtё rTai pulin de 85% din
чаlоаrеа luсrбrilог, calculat1 de
ar,rtoritatea сопtгасtапtё iп modu l

stabilit". Аstfеl, in conformitate cu
alin. (З) аrt.70 din Legea пr. l3 l/20l 5

privind achiziliile pubIice, solicit6nr
sб justifica{i рrе{ul апоrmаl de scйzut
qi anume- dеmопstrаrеа accesului la
о tehnologie specialб saLr la condilii de
pia{6 rnai avantajoase саrе аr permite
sб пе oferili Lln aselnellea рrе{ scёzut
al оfеrtеi, сu рrеzепtагеа dovezilor
confirmative.

Ореrаtоrul economic пе-а infornlat
сй пu а depйEit lirnita ргосепtеIог din
suma indicatё de Ьепеfiсiаr ;i а
respectat toate поrmеlе саrе
соrеsрuпd сегiп{еlог. Рге{u| ргеzепtаt
de сёtге орегаtогttI ecoIloIllic este lltai
mic ct"t l4,58Yo din suma саrе а fost
indicatd de Ьепеfiсiаr, йrё ТvА
(сопfогrп SIA RSAP * 1 960 695,4l
|ei). AstfeI, compaIlia DPH-RETAL
SRL а prezentat рге{rrl de
l 6'1 4 В14,92 lei, dеоагесе dLrpё

allaliza саrе а fost executat5 9i апumе
la toate costttrile ;i cheltrrielile саге
duce cotnpania, а fost lLratй decizia de
а scade in рrе{ la clieltuielile de regie
(4%), cheltuieli de trапsрогt ( l %) ;i
berreficiul de deviz (3%) uпdе
compania este in stаге sб асореге
toate cheltuieli|e песеsаrе de саге
sttnt nevoie.

Data
solicitйrii

Ореrаtоrul
economic

Informa{ia solicitatй Rezumatul rйspunsului
operatorului economic

26.08,2022

(scrisoarea
пr.34l9-
3179 din
26.08.2022)

GRANIT-
GRAND LUX
SRL

Gruрul de luсru репtгu achizilii al IGP
al MAI чб соmuпiсё, сб it-t uгmа
ечаluбrii ofertei Dumпеачоаstrё
privind achizilionarea luсrйrilоr de
rераrа{iе capita11 а acoperigLrlrri la
sediul I rrspectoratu|ui Gепеrаl al
Poliliei а constatat сй aceasta, iп
cotlformitate сu аrt.70 din Legea
пr. 1 3 l /201 5, аrе uIrлрrе! anormal de
scбzut gi arrume - ,,Irl cazul achiziliei
publice de luсrбri, о оfеrtё prezintб uп

рrе{ semnificativ rTai scбzut itl
сопrраrаliе сu оfеrtеlе аltоr ofertarr{i

satt itl гарогt cu luсriгilе се urtтеаzб а

fi executate dасй рге{uI оfегtаt
rерrеziпt6 mai pu}in de 85% din
чаlоаrеа luсrйrilоr, calcrrlatё de

Орегаtоru l ecollotn ic rle-a.justifi cat

рrе{ul апогtllаl de scdzLtt ;i anurlre -
rеduсеrеа рrе{urilоr а fost rеаlizаtб

рriп rеduсеrеа valorii cheltrr iel i Iоr

gепегаIе, а costurilor de tгапsрогt gi а

profitului estimat.

(Sec{ia сопstгuс{iа а Diгес{iеi
logistic6, ргiп derTerstr| пг.34l9-805З
din 0l .09.2022 s-a exptls astlpra
mаtеriаIеlог pгezetltate de сdtrе
орегаtогu l ecortom ic G RAN lT-
GRAND LUX SRL.
Astfel, doctt tneIltele cotlfi гtпаtiче
rеfеritоr la ргеlLrl геdus а saIaгirrlLli
(Il/oln) Inu ltcitoгi lоr соtlstruсtоri.
coeficientii се tin de cheltLrieliIe



autoritatea contractanta iIl modul
stabilit". Astfel, in conformitate cu
alin. (3) аrt.70 din Legea пr. lЗ l/20l5
pгivind achiziliile publice, solicitбrn
sй justifica{i рrеlul anortnal de scбzut

;i alrume - demonstrarea accesului la
о tehnologie specialё sau la condilii de
pia!5 rnai avantajoase саrе аr реrmitе
sб ne oferi{i uп asemel-Iea рrе{ scбzut
al ofertei, cu ргеzепtаrеа dovezilor
confirmative.

limitate din оfеrtё сum аr fi:
trапsроrtаrеа mаtегiаlеIоr, cheltr"r iel i

de regie, beneficiu de deviz, se

accept6, {inAnd cont sб fie respectate
сеriп{еIе stipulate din caietul de
sarcini, 9i totodatб ехесutагеа
luсrбrilоr calitative itt tertrren,

сопfоrm Legii пг.72lll996 privind
calitatea iп constrrrc{i i)

9. Ofertanlii respinýi/descalifica{i: Nu sunt

10. Modalitatea de ечаluаrе а оfеrtеlоr: Pentru intregul lot

11. Criteriul de аtriЬuirе aplicat: Pre{ul cel mai scdzut

12.Informa(ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i: Nu se арliсй

1,3. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplicё

14. in urmа ехаmiпйri, evaluйrii qi соmраrйrii оfеrtеlоr depuse in cadrul procedurii de
atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicб/acordului-cadru:

Denumirea lotului Dепчmirеа
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
mйsurй

Рrе!ul total
(frrй ТVА)

Рrе{ul total
(inclusiv ТVА)

Luсrёri de rераrаliе capitald а
acoperi;ului la sediul

Inspectoratului General al
Politiei

GRANIT-GRAND
LUX SRL

1

Buc.
1 460 607,01 1,152 728,4l

15. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de luсru репtru achizi{ii:

Dепumirеа ореrаtоrului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
GRANIT-GRAND LUX SRL 01.09.2022 SIA RSAP, e-mail

16. Теrmепul de aýteptare репtru incheierea contractului: in cazul in саrе чаlоаrеа estimatй,

conform prevederilor art.4, а contractului respectiv este mai miсй decAt pragurile prevйzlle la

art. 2 alin. (З) _ б zile in cazul transmiterii comunicбrii prirr mijloace electronice ;i/sau fax.

17. Contractul de achizi{ie/acordubcadru incheiat:

Dепumirеа
operatorului

economic

intreprinderea
NчmйruI

qi data
contractului

Cod СРV
vаlоаrеа contractului теrпrсп cle

valabilitate al
contractuluifбrй ТVА inclusiv ТvА

GRANIT-GRAND
LUX SRL

Capital
social

12|-LC

din
09.09.2022

45200000-9 l 460 607,01 1 152128,41 з1.12.2022



Рriп prezetlla tktre cle sеаmй, grupul de lucru declard сd tеrmепul de o;teptare репtru tпclteierea
coпtractullti,/coпtractelor iпdicate а fost respectat (ехсерtftпd cazarile prevdzute de ort. 32 аliп. (3) al Legii
пr. l31 сliп 3 iulie 2015 privind aclliz,iyiile publice )l рrесum qi сd tп cozul сlерuпеrii coпtesta|iilor;i/sau
recep|ioпdrii rapoartelor cle monitorizare, aceasta oufost ехаmiпаtе;i sоIu|iопаtе.

Рriп рrеzепtа clare cle sепmd, grupul de luсru репtru ochizi|ii сопJirmd corectitucliпea clesfdsurdrii procedurii
de пcllizitrie,.fпpt репtru спrе poartri rсisрuпdеrе сопfоrm preyeclerilor legole tп vigoare.

Conducitorul grupului de luсru репtru

Alexandru GANACIUC

Т л"/,ý,
jl,jлоrrчо' ооо1". *]v9
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- DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizi\ii publice

Nr. MD-1655384942678 /001 din 09.09.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritltii contractante Penitenciarul rir. 7 Rusca

Localitate s.Rusca
IDNO 1007601000089
Adresa s.Rusca, mun.Hincesti
NumIr de telefon 026967209
Num[a de fax 02696720r
E-mail oficial o7 achizitii @anp. so v. md
Adresa de internet
Persoana de contact ,(name, prenume, telefon,
e-mail)

Friia Roman. Alexandrov Diana, 026967209

2. Date cu pfrvf" la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire
aplicate , , ,,,, ,, ll

Licitalie deschisa

Procedura de achizifie repetatl
(dupd caz)

Nr: MD-16553849.12678

Tipul obiectului: cOntractului de

".ili"iti./ aioiouiiii-aadru :

Lucrdri

Obiectul achizitibi Achizitionarea lucrarilor la Obiectul ,, Perimetrul de pazd la
Penitenciarul nr.7 - Rusca, etapa II (ingradiri interioare), repetat

Cod CPV 45000000-7
Expunerea motivrilui/idmoiului
pi"i"a alegeiea pia"ea"rii a"
atribuire (tn cailul,; apliidiii altor
pro c e duri de c dt licitatia des chis d)
Procedura de atribuire (se va

t indica din cadrul portalului
I guvernamental I 

', 
,,, .,.. 

'..1 
l, 

'

Nr: MD-li55i84942678
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tend er 121052423 I

Platforma de achizifii publice
utilizatl +

achizitii.md

Procedura,,a f inclusl in
planul de.achirifii putlce a
autorititii Contractante :

Da
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
http ://www.anp. gov.md/achizitiiiublice

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

Data:0l din 10.02.2022 publicat in BAP nr.12 din 15.02.2022
Link-ul:
httos : //tender. gov. md/ro/svstem/fi le s/bap/2 0 1 4 I bap nr _!2 2.p df

Tehnici qi instrumente specifice
de atribuire
(dupd caz)

Nu se aplica

Sursa de finantare Buget de stat; {
Valoarea estimati Aei, fdrdTVA) t8 687 110.00

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:



Data solicitirii clarificlrilor l7 iunie 2022,11:42

)enumirea operatorului economic
Expunerea succinti a soliditlrii de
clarificare

Buna ziua,vrem sa aflam de ce sa anulat prima
procedura.

Expunerea succint[ a risPunsului @ a fost anulata in baza Deciziei
grupului de lucru, intemeiul art.71 alin' I lit.c al Legii
131 din 03.07.2015 privind achiziliile publice Q'{ici un
ofertant nu a intrunit condiliile de calificare prevdzute
in documentatia de atribuire).

Data transmiterii 1Z iunlu 2022,16fr5-

Data solicitirii clarificirilor 20 iunie 2022,20:26

Denumirea operatorului economic
Expunerea succint[ a solicitirii de
clarificare

Buna ziua Publicati, va rog mult, caietul de sarcini in
format word pentru comoditatea lucrului

Expunerea succinti a rdsPunsului 8"". ri"r, ""ietul 
de sarcini este publicat qi in format

Word in documentatia standar .docx.

Data transmiterii 2l iunie 2022,13:34

Data solicitirii clarificlrilor 29 iunie 2022,17:02

Denumirea operatorului economic
Expunerea succihti a solicitirii de
clarificare

Deviz: Perimentrul interior de paza, pozitia 133

descifrati-o va rog (receta), ce se include ce se exclude

la concret

Expunerea succinti a risPunsului Buna ziu4 Anexat esie atasata consumul unitar pentm
aceasta pozitie 7123020011130 Fierar h-om 0,9000
9310060b19920 Muncitor deservire CM h-om 0,3000
2873122005041 Impletitura de sirma de otel zincata
ghimpata de tip VARAN kg 1,6200 2734113805^279
Sirma din otel moale, zincata 0,8 mm kg 0,0100
2411115904512 Oxigen tehnic gazos 52031 m3 0,0200
2413547308164 Carbura de calciu tehnica (carbid)
Sl02 kg 0,0300 1019853 Vopsea pentru zincarc la rece
(zincare) kg 0,0300 2710602,000121 Otel beton piofil
neted OB 37 STAS 438 D: l0 mm kA 0,7840

Dete transmiterii 30 iunie 2022,70:37
I)ete solicitirii clarifi cirilor 29 iunie 2022.17:03
Denumirea oneratorului economic
Expunerea succint[ a solicitlrii de

I clarificare
:lti
I
I

Deviz: Alimentarea cu energie electrica 0.4 kV,
pozitiile 38-40 in total avem 2565 m de montare a

cablului, dar mai jos pozitiile 4l-49 cablu ca material

avem27l0 m, cine monteaza diferenta de cablu ?

Exnunerea succintfl a rispunsului Buna ziuq Diferenta reprezinta pierderile,tehnologice,

Data transmiterii 30 iunie 2022,10:37

Data solicitirii clarificirilor 29 iunie 2022.17:03

Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare

Deviz: Iluminat electric exterior, pozitiile l7-19 avem 3
pozitii de montare a cablului, dar mai jos cablu ca
materil doar un tip si volumele nu coincid, cum
procedamt

Expunerea succinti a rispunsului Buna ziua, Avem montarea in 3 pozitii pentru ca avem
3 tipuri diferite de montarea cablului. Diferenta
reorezinta oierderi le tehnologice.

Data transmiterii 30 iunie 2022,10:37



]|

4. Modificiri operyte in documenta{ia de atribuire: Nu au fost

5. Pini la termenul-limiti (data 16.07.2022, ora 10:09), au depus oferta 4 (patru) ofertanfi:

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

Nr. Denumirea oper6torului economic IDNO ,..: Asociatii/
adminiStratorii

1. SC LuxGaz 100460001 1768 t9 842 164,72
SRL,,MegaNord Construct" 1011604002876

) Sisma VenMer SRL 1007600018ss1 20 207 896.05
3. IM PRO EX 2OO5 SRL 1002600004948 22 994 622.00
4. SC Foremcons SRL 1005600001878 24 207 595.74

Nr.
d/o

Descrierea
criteriului/cerintei SC

LuxGaz

Mega Nord
Construct

SRL

Sigma
VenMer SRL

IM PRO EX
2005 sRL

SC Foremcons
SRL

I Oferta(propunerea
financiartil ,

prezentat prezenlal prezentat prezentat

2. Garanfia pentru ofertd -
t% prezentat prezentat prezentat prezentat

a Devizele locale aferente
ofertei (Formularul
nr.3,5,7,8,9 in formd
dsfrsurat6)

prezentat prezerfiat prezentat ptezenlat

4. DUAE Drezentat prezentat prezentat ptezenlal prezentat
5. Cerere de participare

(Anexa 7)
prezental pfezerfial ptezenlal ptezental

6. Declaralie privind
valabilitatea ofertei
(Anexa 8)

prezentat prezentat prezentat prezentat

7. Grafic de executare a
lucrdrilor (Anexa 10)

prezentat ptezentat prezentat prezental

8. Declarafie privind
experienla similard
(Anexa 12)

pfezental prezentat prezentat prezentat prezefiat

9. Declaratie privind lista
principalelor lucriri
executate ifiultimul an
de activitate (Anexa 13)

prezentat prezentat ptezentat prezentat prezenlal

10. Declaratie privind
dotdrile specifice,
utilaj ul'qi echipamentul
necesar pentru
indeplinirea
corespunzitoare a
contractului (Anexa 14)

prezentat prezentat prezentat prezefiat prezentat

11 Declaralie privind
personalul de
specialitate gi/sau a
experfilor
propus/propuqi pentru
implementarea

prezentat prezentat

t

prezentat nu corespunde prezentat

aJ



Nr.
d/o

Descrierea
criteriului/cerintei

I

SC I Meea Nord
, -^ | ConstructLuxuaz I snl_ l_

Sigma
VenMer SRL

IM PRO EX
2OO5 SRL

SC Foremcons
SRL

contractului (Anexa 15)
t2. Lista subcontractanfilor

qi
partea/pdfiile din
contract care sunt
indeplinite de cdtre
aceqtia (Anexa 16)

prezenlal prezentat prezental

Prezentat
(Doi
subcontractori
(Plasma RTI
SRL sistema
de pMa
automat6,
supavegherea
video;
Alfa electro-
montaj grup
SRI instalalii
qi retele
electrice)

prezetat

13. Informafie privind
asocierea (Anexa 17)

prezentat

Contract de asociere din 01.07 .2022

iC LuxGaz (51 o/o\ ,lider (lucrari

le demolare, perimetrul interior de

raztr, energie elctrictr)

iC Mega Nord Construct SRL,

rsociat secund, (49 %)

constructii din beton, solutii

rrhitecturale, iluminat exterior,

rlimentare siguranfS, sistema

tazA, video, amenajarea

:eritoriului)

prezental neprezentat prezentat

t4. ANGAJAMENTTERT
SUSTTNATORFINANCIAR
(Anexa 18)

prezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat

15. ANGAJAMENT
privind sustinerea
tehnici qi profesionalS a
ofertantului/ grupului de
Operatori economici
(anexa 19)

prezental prezentat prezental neprezentat prezentat

16. DECLARATIE TERT
SUSTINATOR TETNIC (anexa 20) prezentat prezentat prezentat neprezentat prezentat

t7. DECLARATIE TERT
SUSTINAToR
PROFESIONAL(anexa 2l)

prezerftat prezenlat prezentat neprezentat prezentat

18. Avizul Agentiei pentnr
supraveghere tehnicd
(anexa22)

prezerrtat prezenlat prezentat prezenlal prezentat

19. Raportul fi nanciar pentru
anul202l prezentat ptezenlal prezentat prezentat prezentat

20. Certificat/Decizie de
inregistrare a
intreprinderii Ei Extrasul
din reeistrul de Stat

prezenlal prezentat Rrezentata
ptezentat prezentat

2r. Certificat de atribuire a
contului bancar

prezentat prezental prezentat prezentat prezentat

I

i

22. Certificat de efectuare
sistematicb a pldtii prezentat prezentat ptezenlal prezentat prezentat



Nr.
d/o

Descrierea
criteriului/cerin{ei SC

LuxGaz

Mega Nord
Construct

SRL

Sigma
VenMer SRL

IM PRO EX
2OO5 SRL

SC Foremcons
SRL

impozitelor,
contributiilor

23. Informatii generale
despre ofertant

prezerLlal prezentat ptezenlal prezenlal prezentat

24. Perioada de garantie
asupra lucrdrilor
achizitionate (min 5 ani)

prezental prelentat prezentat prezenlal

25. Cifra de afaceri medie
anuald in ultimii 3 ani ,
lei Egala sau mai mare decdt
22424,53 miilei:

prezental prezentat prezentat prezentat prezentat

26. Certificate de atestare
profesionald Pentru
persoanele responsabile
(diriginli de qantier,
elechicieni, etc) pentru
execuf ia lucrdrilor prevdzute
in Caietul dgparcini qi stipulafi
in Anexa nr. l5a Documentatiei
standart, necorespunderea
documentafiei ataqate cu anexa
stipulati supra se considerl ca
abatere de la cerinfele de
calificare qi va fi calificatl ca
ofertd neconforml. Certifi catele
urmeazi a fi semnate electronic
de citre oneratorul economic:

ptezentat pfezentat prezenlat nu corespunde prezentat

27. Experienfd similard 5ani
Operatorul economic va
confirma experienfa prin
prezentarea de copii ale
contractului de antreprizi,
proceselor verbale de recepfie
finalE cu anexe" executate in
ultimii 5 ani a cel pufin a unui
contract cu o valoare nu mai
mici de 75o/o din valoarea
viitorului contract, sau valoarea
cumulata a futuror contractelor
executate in ultimul an de
activitate sb fie egal6 sau mai
mare decdt valoarea viitorului
contract cu aplicarea semn6turii
electronice:

prezentat pfezentat ptezenlat prezenlal prezentat

28. Delinerea cErtifi catului
Sistemului de
Management al calit[1ii
rso9001

prezentat ptezentat ptezentat prezentat prezenlal

29. Definetta certifi catului
Sistemului de
Management de mediu
rso 14001

ptezental prezentat ptezenlal prezentat prezentat

30.
Manualul calitilii prezentat prezentat pt'ezentat

I

prezentat prezentat

31 Garantia de bund executie
in valoare de 5%o,l) refineri
succesive din plata cuvenitd
pentru facturile inaintate, cu
efectuarea transferului sumei

prezentat prezentat prezentat prezentat

)



Nr.
d/o

Descrierea
criteriului/cerin{ei SC

LuxGaz

Mega Nord
Construct

SRL

Sigma
VenMer SRL

IM PRO EX
2OO5 SRL

SC Foremcons
SRL

respective pe un cont sPecial
deschis de c6tre operatorul
economic, pus la dispozilia
autoritatii contractante, la o
bancd licentiatd, agreat[ de
ambele p6rfi;
2) refineri succesive directe din
plata cuvenit[ pentru facturile
inaintatei

JZ. Declaralie privind
confirrnarea identitdlii
beneficiarului efectiv

prezentat prezentat prezental ptezenlat prezentat

aaJJ. Examinarea documentatiei
de proiect cu vizitarea
qantierului pdnd la
propunerea gi publicarea
ofertelor pe M-tender

prezental prezentat prezentat prezentat

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinlele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorulur

economrc

Pre{ul ofertei
(fbrA TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
mIsuri

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea cu
specifica{iile

tehnice

Lucrari de
reconstructie a
perimetrului

de pazil a
Penitenciarului

nr.7 Rusca

SC LuxGaz t9 842 t64.72
1 obiect + f

Sigma
VenMer SRL 20 207 896,05 I obiect -r +

IM PRO EX
2OO5 SRL 22 994 622,00 I obiect -t

SC
Foremcons
SRL

24 207 595.74 1 obiect +

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finole
Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se va consemnq prin: ,,1" tn cazul corespunderii ;i prin ,, -" tfi cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerinfele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de scizut) s-
a solicitat:

Data
solicitlrii

Operatorul
economic

Informafia solicitati Rezmatul iispunsului operatorului
economlc

20.07.2022 SC LuxGaz

P r ezentarca do cumentel or
j ustificative,solicitate prin
DUAE, modificarea n

formularului de deviz nr.9
in conformitate cu
cPL01 .01.2012,
Clarificari cu specificarea

Au fost anexate documentele
justificative, formularul de deviz nr.9

in conformitate cu CPL01 .01.2012
actualizat, precum si clarifi c[ri cu
privire la tipul, brandul, modelul
utilaj ului propus penfu realizarea
obiectivului la compartimentele



tipului qi brandului,
modelului utilajului propus
pentru rcalizarca
obiectivului,la
compartimentele
supraveghere video qi
sistema de pazd automtd

supraveghere video qi sistema de
pazd automtd

Sigma VenMer
SRL

Clarifi cari cu specificarea
tipului qi brandului,
modelului utilajului propus
pentru realizarea
obiectivului,la
compartimentele
supraveghere video qi
sistema de pazd automtd

Prezentarea informatiei ce tine de
tipul qi brandul, modelul utilajului
propus pentru r ealizar ea obiectivului,
la compartimentele supraveghere
video gi sistema de pazd automtd

JM PRO EX
2OO5 SRL

Prezentarea documentelor
justificative,solicitate prin
DUAE,Clarificari cu
specificarea tipului qi
brandului, modelului
utilajului propus pentru
r ealizar ea obiectivului " la
compartimentele
supraveghere video qi
sistema de pazd" automtd

Au fost anexate documentele
justificative. La clarificirile solicitate a
raspuns ,, cd au fost prevazute acele
utilaje gi materiale (marc6 gi model)
identice celor solicitate de cdtre
Autoritatea contractantd ",fdrd a indica
denimirea/ brandu/ modelul utilajului
propus pentru realizarea obiectivului

SC Foremcons
SRL

Clarificari cu specifi carea
tipului qi brandului,
modelului utilajului propus
pentru realizarea
obiectivului,la
compartimentele
supraveghere video qi
sistema de pazd automtd

La clarific[rile solicitate a raspuns ,, cd
au fost prevazute acele utilaje qi materiale
(marci qi model) identice celor solicitate
de cltre Autoritatea contractantd ",|.ard a
indica denimirea/ brandu/ modelul
utilajului propus pentru realizarca
obiectivului

08.08.2022

SC LuxGaz

tt

Clarificari suplimentare cu
specificarea tipului Ei
brandului, modelului
utilajului propus pentru
r ealizar ea obiectivului, la
compartimentele
supraveghere video qi
sistema de oazd, automtd

La clarificari au fost anexate lista cu
tipului qi brandului, modelului
utilajului propus pentru rcalizarea
obiectivului, la compartimentele
supraveghere video qi sistema de
pazd"automtd"

Sigma VenMer
SRL

Clarificari suplimetare cu
specificarea tipului qi
brandului, modelului
utilajului propus pentru
r ealizar ea obiectivului. la
compartimentele
supraveghere video qi
sistema de pazd automtd

La clarificari au fost anexate lista cu
tipului qi brandului, modelului
utilajului propus pentru realizarea
obiectivului, la compartimentele
supraveghere video qi sistema de
pazd,automtd,

23.082022 SC LuxGaz

Claificari suplimentare "*
pentru pozitiile 117, 118,
119, r20,140, r4r, r43,
146la compartimentul
suorveshere video. ce tin

La clarificdri au fost prezentate lista
cu utilajele propuse pentru pozitiile
solicitate, Declaralia privind
beneficiarii efectivi; copiile
certificatelor de atestare Plesca



de tipului gi brandului,
modelului utilajului propus
pentru realizarea
ob ie ctiwlu i; pr ecizari
pentru formularul
declaratia privind
personalul de specialitate
propus pentru
implimentarea contractului
Anexa nr.15 la
Documentafia standard 69
din07.05.2021:'
Clarifrcari privind
Declarafia privind
confirmarea identitaf ii
beneficiarilor efectivi ....
aprobata prin Ordinul MF
nr.l45 din24 noiembri
2020

Alexei qi declaratia privind
personalul de specialitate propus
pentru implimentarea contractului
Anexa nr.15 la Documentalia
standard 69 din 07.05.2021"
aclotalizatl".

Ofertan{ii respinqi/descalifi caf i:

ll'.i'lll;l, . OUn-U'.,=nift a'.,'1,,,,,,.
on eiatoiuluileconomic

Motivul respingeriildescalifi clrii

IM PRO EX 2OO5 SRL
D

Oferta a fost respinsi conform prevederilor art. 69 alin.
(6) lit. (b) al Legii" nr.13112015 privind achizi{iile publice, drept
urmare a constatErii urmltoarelor motive:
Operatorul economic nu s-au conformat condiliilor obligatorii expuse
atit in anuntul de paticipare pct.ll cit qi in caietul de sarcini din
documentalia standard pct 11, unde a fost inclusi condilia obligatorie
cu privire la specificarea utilajului propus pentru realizarea
obiectivului. Nespecificarea utlajului propus in deviz se va socoti ca
abatere. Operatorul economic, in timpul clarificarilor nu a prezentat
tipul/ brandul, modelului utilajului propus pentru realizarea
obiectivului, la compartimentele supraveghere video qi sistema de
pazd automatd. S-a constatat cd Oferta tehnicd nu a fost elaboratd in
concordantd cu cerintele cuprinse in documentatia de atribuire, astfel
incit s5 asigure prezentarca tuturor informatiilor necesare qi nu poate
fi efectuatd evaluarea ei.
Operatorul economic nu a prezentat Anexele la Documentalia
Standard nr.69 din 07 mai202I ru.17 - Informalie privind asocierea ,
nr.18 - Angajament terf susfindtor financiar, nr.19 Angajament privind
suslinerea tehnic6 qi profesional[ a ofertantului/ grupului de Operatori
economici, nr.20 Declaralia ter! suslindtor tehnic Ei nr.21 Declaralia
ter! suslindtor profesional ;
In Anexa nr.15 a Documentatia Standard nr.69 din 07 mai 2021,
Declaratia privind personalul de specialitate gi/sau a experlilor
propus/propuqi pentru implementarea contractului este indeplinitd
parfial fiind indicat numai un diriginte de santier cu anexarea
certificatului de atestare pe domenlile constructii civile, industriale gi
agrozotehnice. Pe domeniile instclalii qi refele electrice, instalalii de
automatizare, refele telecomunicatii qi semnalizare, nu au fost indicafi
diriginfi de qantier .

Astfel, oferta nu pot fi acceptatd, deoarece nu afost elaboratd Si
prezentatd in conformitate cu cerintele cuprinse tn documentatia de



atribuire.
Or, potrivit prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 1 3 1 12015,

'ofertantul are obligalia de a elabora oferta in conformitate cu
prevederile din documentalia de atribuire, iar conform dispoziliilor art.
69 alin. (6) lit. b) din aceiagi lege, autoritatea contractantd nu acceptd
oferta in cazul in care aceasta nu corespunde cerinlelor expuse in
aceasta.

Pct. 106 al Regulamentului privind achiziliile publice de lucrdri
aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 638 din26.08.2020, statuteazd
cd ,, Oferta tehnicd se elaboreazd in concordanld cu cerinlele
cuprinse tn documentalia de atribuire, astfel tnctt sd asigure
prezentarea tuturor informaliilor necesqre pentru evaluarea
tehnicd."

Oferta propusd de operatorul economic cad sub incidenla pct.
135 din actul stipulat supra, care prevede c6,,grupul de lucru respinge
orice ofertd apreciatd ca fiind neadecvatd, neconformd sau
inacceptabild qi nu poate fi calificatd ca ofertd ce conline abateri
neinsemnate de la prevederile documentaliei de atribuire, erori sau
omiteri ce pot fi inldturate frrd a afecta esenja acesteiao'.

Atdt art.19 alin.3 lit.d) al Legii achiziliilor publice cit qi pct.83 al
Documentaliei de atribuire aprobatd prin Ordinul MF nr.69 din
07.05.202I, stabileEte cd autoritatea contractantd are obligalia de a
exclude din procedura de atribuire a contractului de achizilie publicd
orice ofertant sau candidat care n\ a prezentat informatiile solicitate
de cdtre autoritatea contractantd in scopul demonstrdrii indeplinirii
cerinlelor de calificare gi seleclie. Dacd oferta, inclusiv formularele
care o insofesc, nu corespund cerinlelor prestabilite in invitalialanunlul
de participare, inclusiv in documentalia de atribuire in modul
corespunzdtor, ea se respinge de cdtre autoritatea contractantd, qi nu
poate fi rectificatd cu scopul de a corespunde cerinfelor, prin
corectarea sau inldturarea devieri lor sau rezervelor necorespun zdto ar e,
excepfie constituind doar corectarea greEelilor aritmetice sau abaterilor
neinsemnate.

SC Foremcons SRL

Oferta a fost respinsi conform prevederilor art. 69 alin.
(6) lit. (b) al Legii nr. 13112015 privind achizifiile publice, drept
urmare a constatirii urmitoarelor motive:

Operatorul economic nu s-au conformat condiliilor obligatorii
expuse atit in anuntul de paticipare pct.11 cit qi in caietul de sarcini din
documentalia standard pct 11, unde a fost inclusd condilia obligatorie
cu privire la specificarea utilajului propus pentru rcalizarea
obiectivului. Nespecificarca utlajului propus in deviz se va socoti ca
abatere. Operatorul economic nu a prezentat tipul/ brandul, modelului
utilajului propus pentru realizarea obiectivului, la compartimentele
supraveghere video qi sistema de pazd, automatd. S-a constatat cd
Oferta tehnicd nu a fost elaboratd in concordanld cu cerinlele cuprinse
in documentafia de atribuire, astfel incit sd asigure prezenlarea tuturor
informaliilor necesare qi nu poate fi efectuatd evaluarea ei

Astfel, oferta nu pot fi acceptatd.deoarece nu afost elaborata Si
prezentatd in conformitate cu cerinlele cuprinse ln docuntentalia de
atribuire. Or, potrivit prevederilor art. 44 alin. (i) din Legea nr.
I3112015, ofertantul are obligalia de a elabora oferta in conformitate
cu prevederile din documentafia de atribuire, iar conform dispoziliilor
art. 69 alin. (6) lit. b) din aceiasi lese. autoritatea contractantA nu



acceptA oferta in cazul in care aceasta nu corespunde cerintelor expuse
in aceasta.

Pct. 106 al Regulamentului privind achiziliile publice de lucrdri-aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020, statuteazd
cd ,, Oferta tehnicd se elaboreazd tn concordanld cu cerinlele
cuprinse tn documentalia de atribuire, astfel inctt sd asigure
prezentarea tuturor informaliilor necesare pentru evaluarea
tehnicd."

Oferta propusd de operatorul economic SC Foremcons SRL cad
sub incidenfa pct. 135 din actul stipulataupra, care prevede cd,,grupul
de lucru respinge orice ofertd apreciatl ca fiind neadecvatS,
neconformd sau inacceptabild qi nu poate fi calificatd ca ofert6 ce
contine abateri neinsemnate de la prevederile documentatiei de
atribuire, erori sau omiteri ce pot fi inldturate ftrd a afecta esenta
acesteia".

Atdt art.l9 alin.3 lit.d) al Legii achizifiilor publice cit qi pct.83 al
Documentatiei de atribuire aprobati prin Ordinul MF nr.69 din
07.05.2021, stabileqte cd autoritatea contractantd are obliga{ia de a
exclude din procedura de atribuire a contractului de achizilie publicd
orice ofertant sau candidat care nu a prezentat informaliile solicitate
de cdtre autoritatea contractantd in scopul demonstrdrii indeplinirii
cerinfelor de calificare gi selectie. Dacd oferta, inclusiv formularele
care o insofesc, nu corespund cerinfelor prestabilite in invitalialanunlul
de participare, inclusiv in documentafia de atribuire in modul
corespunzitor, ea se respinge de cdtre autoritatea contractantd, gi nu
poate fi rectificatd cu scopul de a corespunde cerinfelor, prin
corectarea sau inldturarea devierilor sau rezervelor necorespunzdtoare,
excepfie constituind doar corectarea greqelilor aritmetice sau abaterilor
neinsemnate.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru toate loturile

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Cel mai bun raport calitate-pret

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

"': "" ' Flctorii de eihluare Valoarea din ofertd Punctajil calculat
..LuxGaz" SRL

Pretul ofertei 80 t9 842 t64.72 80
Perioada de executie l0 T luni l0
Perioada de gafbnfie a lucrlrilor 10 12 ani t0

Total 100
..Sisma VenMer.. SRL

Preful ofertei 80 20 207 896,05 78,55
Perioada de executie 10 8 luni 8,75
Perioada de garantie a lucririlor l0 6 ani 5

Total 92,3

13. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplica

10



14. in urma examin{ri, evaluirii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis: A desemna oferta depusi de,LuxGaz" SRL, cigtigitoare

lui de achizitie

Denumirea lotului Denumirea
poeiq.tgfului
economlc

Cantitate si
unitate de mtrsurtr

Pretul uhitar Pretul total

(fdr5 TVA)

Pretul total
:,

(inclusiv TVA)

Achizitionarea lucrarilor la Obiectul ,,
Perimetrul depazd la Penitenciarul nr.7 -
Rusca, etapa II (ingradiri interioare),
reDetat

LuxGaz" SRL 1 Obiect t9 842164,72 23810597.69

Argumentare: Oferta depusl de ,,LuxGaz" SRL , corespunde criteriilor qi cerintelor de calificare solicitate qi a
acumulat cel mai mare punctaj la evaluarea ofertei, conform criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului
fiind cea mai avantajoasi din punct de vedere economicd

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

o*"*;t;"""ffratorului Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SC LuxGaz ,*
29.08.2022 e-mail

Sisma VenMer SRL 29.08.2022 e-mail
IM PRO EX 2OO5 SRL 29.08.2022 e-mail
SC Foremcons SRL 29.08.2022 e-mail

(Informares operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3I al Legii nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de a;teptare pentru incheierea contractului:

(Selectali termenul de a;teptore respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd in conformitate cu
prevederile TITLULU IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldovl.

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

in cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decdt orasurile orevdzute la art.2 6 zile in cazul transmiterii comunicirii prin
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
orivind achizitiile publice

miiloace electronice si/sau fax

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare decdt pragurile
prevdzute Iaart.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

n 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
I 16 z\le in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax I

E

Denumirea
operatorului

economic

Intreptindexea:
Cu Capitat '.

autohto,,,g/,,.
CuCapital,l,

mixt/asociere/
Cu Capital

Sttfiin.,,']

Numirul
pi Oata

coniiactului/
r acoidului-.,,
.,,..,:, cadru

eod
CPV

Valoarea
contractului Termen de valabilitate

*,i
'fHiA jri',,"

.',TvA
+*t .

al
contractului/acordului-

cadru

1t



SC LuxGaz
SRL

Cu capital
autohton

Contract
de

antreprizd"
nr.01/LD

din
09.09.2022

|,-
I

ral.f,

C\
F-s
$
oo

c--

00
coN

3r.12.2025

Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizifii verzi)'Nu se aplicd

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptLnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) at Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind aclriziliile publice )t precum qi cd tn cazul depunerii contestaliilor qi/sau
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate qi solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea deffisurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare,

Vicepreqedintele grupului de lucru pentru achizi{i:
r*

Ivan HOLBAN

(Nume, Prenume)

t2



DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 44 din 09.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante IP USMF ’’Nicolae Testemitanu”
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1007600000794
Adresa mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 165
Număr de telefon 022 20-52-65
Număr de fax 022 20-52-65
E-mail oficial achizitii@usmf.md
Adresa de internet http://www.usmf.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Dînga Olesea, 022 20-52-65, achizitii@usmf.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate V Cererea ofertelor de preţuri □ Licitaţie deschisă 
□ Altele: [Indicaţi/

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

□ Bunuri □ Servicii V Lucrări

Obiectul achiziţiei Lucrări de montare a liniilor electrice subterane 0,4 
kV pentru alimentarea Căminului nr. 7 cu energie 
electrică, str. N. Testemiţanu, 22/2

Cod CPV 45314310-7
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)

Autoritatea contractantă, prin cererea ofertelor de 
preţuri, poate atribui contracte de achiziţii publice de 
lucrări, care se prezintă conform unor specificaţii 
concrete, cu condiţia ca valoarea estimată a achiziţiei 
să nu depăşească 2000000 de lei.

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

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1660301086320
Link-ul: httns://m tender, uov.md/tenders/ocds- 
b3wdnl-MD-1660301086320
Data publicării: 12.08.2022

Platforma de achiziţii publice utilizată V achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
Anunţ de intenţie publicat în BAP (după 
caz)

Data:
Link-ul:

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

□ Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziţie
□ Licitaţie electronică □ Catalog electronic

Sursa de finanţare □ Buget de stat; □ Buget CNAM; □ Buget CNAS; □ 
Surse externe; V Alte surse: surse proprii

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 350 190,00

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări) 
Data solicitării c la r ifică r ilo r________________________
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Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare
Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)
Rezumatul modificărilor
Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz)
Termen-limită de depunere şi deschidere a 
ofertelor prelungit (după caz)

5. Până la termenul-limită (data 25.08.2022, ora 15:00), au depus oferta 3 ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/administratorii
1. S.C. ’’CVR-ELECTRO” S.R.L. 1006600002447 Sajin Viorel
2. S.R.L. ”TTA ELECTRO” 1009605000656 Ţurcanu Tudor
3. S.R.L. "ENERGOLED" 1015600000816 Postolachi Veaceslav

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

Denumire document

Denumirea operatorului economic
S.R.L. ”TTA 
ELECTRO”

S.C. ’’CVR- 
ELECTRO” 

S.R.L.

S.R.L.
"ENERGOLED"

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

Documentaţia de deviz 
(formularele 3, 5 şi 7)

prezentat

Graficul de executare a lucrării prezentat
Garanţia pentru ofertă prezentat
DUAE prezentat
Cererea de participare prezentat

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

Extrasul din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice

prezentat

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat
Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor

prezentat

Situaţiile financiare prezentat
Declaraţie privind valabilitatea ofertei prezentat
Declaraţie privind experienţa similară sau 
Declaraţie privind lista principalelor lucrări 
executate în ultimul an de activitate

prezentat

Declaraţie privind dotările specifice, 
utilajul şi echipamentul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a contractului

prezentat
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Declaraţie privind personalul de 
specialitate propus pentru implementarea 
contractului

prezentat

Declaraţie privind asigurarea perioadei de 
garanţie asupra lucrărilor achiziţionate

prezentat

Declaraţie privind dispunerea unei 
lichidităţi generale

prezentat

Declaraţie privind realizarea unei cifre 
medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani

prezentat

Certificate de atestare profesională prezentat
Aviz pentru participare la licitaţiile publice 
de lucrări din domeniul construcţiilor şi 
instalaţiilor

prezentat

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Preţul
ofertei

(fără TVA)*

Cantitate 
şi unitate 

de
măsură

Corespun-
derea cu 

cerinţele de 
calificare

Corespun-
derea cu 

specificaţiile 
tehnice

Lucrări de montare a 
liniilor electrice 
subterane 0,4 kV 

pentru alimentarea 
Căminului nr. 7 cu 

energie electrică, str. 
N. Testemiţanu, 22/2

S.R.L. ”TTA 
ELECTRO”

288 036,29 1 buc + +

S.C. ”CVR- 
ELECTRO” S.R.L.

295 000,00 1 buc

S.R.L.
"ENERGOLED"

339 083,33 1 buc

* 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 în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului anormal 
de scăzut) s-a solicitat:

Data
solicitării

Operatorul
economic

Informaţia solicitată Rezumatul
răspunsului
operatorului

economic
26.08.2022 S.R.L. ”TTA 

ELECTRO”
justificarea preţului anormal de scăzut al ofertei, prin 
prezentarea modului de calcul a cheltuielilor de regie, 
cheltuielilor privind transportarea materialelor, 
cheltuielilor salariale şi a beneficiului de deviz 
conform Instrucţiunilor cu privire la calcularea 
cheltuielilor (CP L)

Prezentarea
informaţiei
solicitate

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului 
economic

Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
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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 □

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi: nu se aplică

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică:

Nr.
lotului

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate 
şi unitate 

de
măsură

Preţul
unitar
(fără
TVA)

Preţul
total
(fără
TVA)

Preţul
total

(inclusiv
TVA)

1 . Lucrări de montare a 
liniilor electrice 
subterane 0,4 kV 

pentru alimentarea 
Căminului nr. 7 cu 

energie electrică, str. 
N. Testemiţanu, 22/2

S.R.L. ”TTA 
ELECTRO”

1 bucată 288036,29 288036,29 345643,55

15. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului conform art. 32 alin. (3) lit. b) al 
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice
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In cazul în care valoarea estimată a contractului 
este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 
privind achiziţiile publice

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

A

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

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

(Selectaţi termenul de aşteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achiziţiile publice, inclusiv a termenelor de aşteptare, se efectuează în conformitate cu 
prevederile TITLULUIIVCapitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

16. Contractul de achiziţie încheiat:

Denumirea
operatorului

economic

--------------- * -------------------------------------------------------------------------------------

întreprinderea:
Cu capital autohton/

Cu capital mixt/
asociere/

Cu capital străin

Numărul 
şi data 

contractului
Cod CPV

Valoarea
contractului Termen de 

valabilitate al 
contractuluifără TVA inclusiv

TVA

S.R.L. ”TTA 
ELECTRO”

Cu capital autohton Nr. 77 din 
09.09.2022

45314310-7 288036,29 345643,55 Până la recepţia 
finală a 

lucrărilor

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

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

(DA/NU)

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

(indicaţi suma cu TVA)

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

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

Prin prezenta 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 2015privind achiziţiile publice), precum şi că în cazul depunerii contestaţiilor 
şi/sau recepţionării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate şi soluţionate.

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

Marcel Abraş
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DARE DE SEAMĂ 

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

 
Nr. 29/22 din 09.09.2022    

                  
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1006601000783 
Adresa or. Chișinău, str. Gh. Asachi 25b 
Număr de telefon 022 25-41-05; 022 25-41-73 
Număr de fax 022 72-80-47 
E-mail oficial  serviciu.medical@mai.gov.md 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Adelaida Nichiforova (022-25-41-60 
adelaida.nichiforova@mai.gov.md) 

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire 
aplicate 

□Cererea ofertelor de prețuri VLicitație deschisă  □Altele: 
[Indicați] 

Procedura de achiziție repetată 
(după caz) 

Nr:- 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Bunuri □ Servicii □  Lucrări V 

Obiectul achiziției Lucrări de reparație a  secției Neurologie a Spitalului SM al MAI 
Cod CPV 45200000-9 
Expunerea motivului/temeiului 
privind alegerea procedurii de 
atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1656505677888 
Link-ul: . achizitii.md/ro/public/tender/21059203/ 
Data publicării: 29.06.2022 

Platforma de achiziții publice 
utilizată 

V achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 

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

V Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://www.mai.gov.md/sites/default/files/ 
SM/Transparenta/Achizitii/ 
Plan%20achizitii%202020(1).pdf 

Anunț de intenție publicat în 
BAP (după caz) 

Data:21.06.2022 
Link-ul:- 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_48_2.pdf 

Tehnici și instrumente specifice 
de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 5 300 000,00 
 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656505677888
https://www.mai.gov.md/sites/default/files/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)  
Data solicitării clarificărilor  30 iun 2022, 18:10 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

In caietul de sarcini la 2-2-4 (retele electrice) 
lipsesc lucrările de sapaturi în pereți a santulrilor 
pentru cablu. Întrebare: cine face aceste lucrări? 
beneficiarul... în caietul de sarcini 2-2-3, se 
monteză canale de ventilare de diferite dimensiuni. 
întrebare: în fiecare salon trebuie să avem cîte 2 
gauri pentru canale de ventilare, aceste lucrări 
lipsesc din caietul de sarcini. Solicităm să operati 
modificari la caietul de sarcini tinînd cont de cele 
mentionate mai sus. 

Expunerea succintă a răspunsului  Caietul de sarcini 2-2-4, retele electrice va 
fimodificat în acest sens 

Data transmiterii 1 iul 2022, 16:24 
  
Data solicitării clarificărilor  

  
7 iul 2022, 13:38 
 

Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

în caietul de sarcini 2-2-1, la capitolul 2, стены и 
перигородки, p. 16 ați solicitat zidirea pereților 
despărțitori din blocuri de gips hidrofug grosimea 
10cm. Grosimea maximă a blocurilor de gips 
hidrofug produsă și care se vinde este de 8 cm. În 
acest sens rugam să modificati grosimea blocurilor 
în caietul de sarcini din 10 cm in 8 cm. - în caietul 
de sarcini 2-2-1, la capitolul 2, стены и 
перигородки,p. 19, ați indicat volumul la cofraje 
1,05 m2. Am calculat după cîte uși sunt indicate în 
caietul de sarcini și am dedus că volumul cofrajului 
este mult mai mare. Rugăm să calculati corect 
volumul cofrajului indicat în caietul de sarcini și în 
caz că nu este corect să modificați. multumim 
anticipat - în caietul de sarcini 2-2-1, la capitolul 2, 
стены и перигородки, p. 23, ați indicat 1 kg de 
armătură. La consolidarea pereților din blocuri 
Ytong în volum de 26,55 m3 nu poate 1kg de 
armatură, cantitatea armăturii este mult mai mare. 
Rugam să calculati cantitatea armăturii folosite la 
consolidare și să modificati volumul in caietul de 
sarcini. - în caietul de sarcini capitolul 5 полыб зщя 
37, IzF04A ati indicat volumul 1m2. Acest volum 
este indicat corect ținind cont de faptul că stratul 
de suport din mortar este de 304,9 m2? 

Expunerea succintă a răspunsului  Caietul de sarcini va fi ajustat. 
Data transmiterii 8 iul 2022, 14:45 
  
Data solicitării clarificărilor  

  
7 iul 2022, 13:52 

Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

În p. 9,10,11,12,13 și 14 ați indicat cablu electric 
ВВГнг-LSLTx cu diferite grosimi. Commpania 
nostră a făcut solicitări la toate magazinele care 
vind cablu electric și nici un magazin nu a importat 
și nici nu are în vinzare asemenea cablu. Am 
solicitat și de la producători locali daca au 
asemenea cablu în producere însă nici ei nu 
produc asemenea cablu. La moment unicul 
producător de asemenea cablu este Rusia, însă 



3 
 

din lipsa de materie primă nici ei nu produc. De 
către toți am fost informați că cablu analog sste 
ВВГнг-LS pe care îl au absolut toti în vinzare. De 
aceea solicitam să modificati cablul din caietul de 
sarcini din ВВГнг-LSLTx în ВВГнг-LS. multumim 

Expunerea succintă a răspunsului  cablu electric prevăzut conform caietului de sarcini 
este în corespundere cu standardele prevăzute în 
RM, el poate fi înlocuit cu unul simila, cu 
caracteristici asemănătoare și certificat în 
conformitate cu legislația în vigoare. 

Data transmiterii 8 iul 2022, 14:07 
  
Data solicitării clarificărilor  

  
8 iul 2022, 15:59 

Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Noi cunoastem despre acest fapt, însă pentru a 
intocmi o ofertăcorectă de către toți operatorii 
economici este necesar de modificat în caietul de 
sarcini un anumit tip de cablaj, deoarece fiecare 
operator economic poate interpreta în felul lui 
cablul similar. De aceea pentru a avea o 
corectitudine a caietului de sarcini din stat 
solicităm cu acordul proiectanților să modificati 
cablul ВВГнг-LSLTx în ВВГнг-LS. 

Expunerea succintă a răspunsului  cablajul ВВГнг-LS , conform standardelor nu este 
destinat pentru montare în instituții medicale. 
Cablajul prevăzut în caietul de sarcini poate fi 
înlocuit cu unul similar cu alt marcaj, cu 
caracteristici asemănătoare și certificat în 
conformitate cu legislația în vigoare pentru 
montare in instituțiile medicale. 

Data transmiterii 11 iul 2022, 14:31 
  
Data solicitării clarificărilor  8 iul 2022, 16:08 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

În urma analizei devizelor am constatat ca atit la 
sistemul antiincendiu cit si la sistemul 
telecomunicații avem de montat cablaj pentru 
butoane și prize pe perete. Nu am văzut nicăieri 
indicat in devize lucrări de ,,executarea canalelor 
în pereți,,. Întrebarea noastră este dacă cablajul se 
monteaza pe perete sau dacă se monteză în 
perete, de ce nu sunt incluse aceste lucrări în 
caietul de sarcini. 

Expunerea succintă a răspunsului  La instalarea cablajului pentru sistemul anti 
incendiu și sistemele de telecomunicații 
executarea canalelor în pieriți nu este necesară, 
deoarece se preconizează tencuială nisip-ciment 
de 20 mm și amestec uscat 8 mm. Această 
grosime este suficientă pentru acoperirea 
cablajului. Magistralele principale de cablu trec 
prin tavan suspendat și nu este nevoie de 
executarea canalelor. 

Data transmiterii 12 iul 2022, 08:59 
  
Data solicitării clarificărilor  8 iul 2022, 16:47 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Stimate autoritate contractantă, în legătură cu 
faptul că de la mai multi operatori economici au 
parvenit solicitări cu privire la anumite corectări în 
caietele de sacini, solicităm să modificați termenul 
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de depunere a ofertelor, conform prevederilor legii 
131/2015. 

Expunerea succintă a răspunsului  Bună ziua, termenul de depunere a ofertelor fost 
modificat. 

Data transmiterii 11 iul 2022, 14:37 
  
Data solicitării clarificărilor  11 iul 2022, 14:27 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

poz.58 nu are cod de resursa, este ca completare 
a pozitiei 57, sau e pozitie separata cu resurse 
aparte? 

Expunerea succintă a răspunsului  la caietul de sarcini nr.2-2-2 poziția 58 este ca 
completare a poz.57. 

Data transmiterii 11 iul 2022, 14:44 
  
Data solicitării clarificărilor  

  
11 iul 2022, 14:41 

Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Rugăm să coordonați cu proiectanții modificare a 
cablajului, deoarece cablul cerut în caietul de 
sarcini nu este in vînzare și nici în producere. 
Indicați în caietul de sarcini cablul analog care 
poate fi înlocuit. 

Expunerea succintă a răspunsului  Cablajul prevăzut în caietul de sarcini poate fi 
înlocuit cu unul similar cu alt marcaj, cu 
caracteristici asemănătoare și certificat în 
conformitate cu legislația în vigoare pentru 
montare in instituțiile medicale 

Data transmiterii 11 iul 2022, 15:03 
  
Data solicitării clarificărilor  11 iul 2022, 15:22 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

În caietele de sarcini lipseste executarea șanturilor 
in pereti. Rugam sa includeti în caietul de sarcini 
lucrările menționate. 

Expunerea succintă a răspunsului  La instalarea cablajului pentru sistemul anti 
incendiu și sistemele de telecomunicații 
executarea canalelor în pieriți nu este necesară, 
deoarece se preconizează tencuială nisip-ciment 
de 20 mm și amestec uscat 8 mm. Această 
grosime este suficientă pentru acoperirea 
cablajului. Magistralele principale de cablu trec 
prin tavan suspendat și nu este nevoie de 
executarea canalelor. 

Data transmiterii 12 iul 2022, 08:59 
  
Data solicitării clarificărilor  12 iul 2022, 10:19 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Punctul 24 Legat de prezentarea actului ce 
demonstrează disponibilitatea de bani lichizi, 
prezentarea contractelor de creditare cu 
demonstrarea posibilității de creditare ? Se poate 
de prezentat si contracte de linii creditare? 

Expunerea succintă a răspunsului  Bună ziua, urmează a fi demonstrată capacitatea 
de a începe executarea lucrărilor din surse proprii. 

Data transmiterii 12 iul 2022, 15:11) 
  
Data solicitării clarificărilor  12 iul 2022, 14:42 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

La data de 07 iulie am solicitat autoritătii 
contractante sa opereze mai multe modificări în 
caietul de sarcini 2-2-1.Pînă în prezent nu au fost 
operate modificările. Vrem să vă întrebăm cînd vor 
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fi actualizate devizele? deoarece devizele sunt 
foarte mari si trebuie sa avem posibilitatea să le 
pregatim în timp. multumim. suplimentar rugăm să 
prelungiti termenul de depunere a ofertelor, cu 
termenul de corectare a devizelor.. 

Expunerea succintă a răspunsului  caietele de sarcini inclusiv, 2-2-1 au fost modificate 
și publicate. 

Data transmiterii 12 iul 2022, 16:10 
  
Data solicitării clarificărilor  12 iul 2022, 15:01 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

deviz 2-2-5: întrebare nr. 1: -cantitate de cablaj 
este calculată încorect, după normative calculul 
cablajului pentru 75 sensori este mult mai mare. 
Rugam să revizuiti volumul cablajului. întrebare nr. 
2: - în capitolul 1, lucrări de montare sunt indicati 
68 sensori de fum, însă în utilaj sunt idicati 75 
sensori de fum. Care volum este corect? întrebare 
nr.3: - în urma analizei lucrărilor și utilajelor din 
caiet de sarcini de către subantreprenori(companii 
autorizate în curenți slabi) ni s-a comunicat că 
utilajul îndicat nu se mai utilizează, conform 
standardelor aprobate se folosesc alte utilaje. 
Rugăm să solicitați proiectantului să se consulte cu 
companiile ce importă și montează rețele de 
curenți slabi și să actualizeze caietul de sarcini la 
normativele și utilajele ce se folosec actual. devize 
2-2-6 întrebare nr. 1: -- în urma analizei lucrărilor 
și utilajelor din caiet de sarcini capitolul 1.3. și 1.4. 
de către subantreprenori(companii autorizate în 
curenți slabi) ni s-a comunicat că utilajul îndicat nu 
se mai utilizează, conform standardelor aprobate 
se folosesc alte utilaje. Rugăm să solicitați 
proiectantului să se consulte cu companiile ce 
importă și montează rețele de curenți slabi și să 
actualizeze caietul de sarcini la normativele și 
utilajele ce se folosec actual. 

Expunerea succintă a răspunsului  Bună ziua. Deviz 2-2-5: Întrebarea nr.1 - volumul 
cablajului este calculat corect conform proiectului; 
Întrebarea nr.2 - vor fi montați 68 de senzori, restul 
de rezervă; Întrebarea nr.3 - se permite instalarea 
utilajului similar, cu condiția certificării în RM. Deviz 
2-2-6: Întrebarea nr.1 - se permite instalarea 
utilajului similar (alt producător) cu condiția 
certificării în RM. 

Data transmiterii 13 iul 2022, 15:08 
  
Data solicitării clarificărilor  12 iul 2022, 16:32 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

sa intelegem că lucrările care au fost sterse din 
caietul de sarcini nu vor fi executate? 1. demolarea 
peretilor din zidarie de caramida-7,25m3 2. 
demontarea vitraliiloe și usilor - 52.2 m2 3 
desfaceri tencuieli interioare la tavane - 391.1 m2 
4. executarea peretilor din placi de gisp hidrofug - 
38 m2 

Expunerea succintă a răspunsului  corect aceste lucrări au fost excluse din caietul de 
sarcini. 

Data transmiterii 13 iul 2022, 14:22 
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Data solicitării clarificărilor  13 iul 2022, 13:27 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

În lista cu lucrari, la poziția 16 sunt incluse spre 
montare 35 megafoane. În utilaj, la poziția 43 sînt 
incluse doar megafoane, dar sursa la care se 
conectează lipsește. Si microfon lipsește. 
Intrebarea noastră este dacă este o eroare a 
proiectului sau sursa de conectare o aveti 
instalată? Dacă este o eroare a proiectului 
solicitam corectarea 

Expunerea succintă a răspunsului  În secția Neurologie vor fi instalate 35 de 
megafoane. Acest sistem face parte dintr-o rețea 
proiectată pentru mai multe secții cu sursa de 
conectare în altă secție unde va fi și microfonul. 
Pentru concretizări Vă aveți posibilitatea să faceți 
cunoștință cu proiectul. 

Data transmiterii 13 iul 2022, 15:14 
  

 
4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
Rezumatul modificărilor Modificarea caietului de sarcini și termenului 

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

[14 zile] 

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

04.07.2022; 11.07.2022; 12.07.2022 

 
5. Până la termenul-limită (data 29 iulie 2022, ora 16:32), au depus oferta 3  ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Profmarket Prim SRL 1010600025874 Alexandru Stratan 
2. 5AQ INVEST SRL 1008600004663 Cebotarenco Igor 
3. MEGA NORD CONSTRUCT SRL 1011604002876 Tintiuc Aliona 

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

de către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea 

operatorului economic 
1 2 3 

 
Documentele ce constituie oferta 

(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică Prez. Prez. Prez. 
Propunerea financiară Prez. Prez. Prez. 
DUAE Prez. Prez. Prez. 
Garanția pentru ofertă 
(2%) 

Prez. Prez. Prez. 

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

 

Devizele aferente ofertei Prez. Prez. Prez. 
Declarație privind valabilitatea ofertei Prez. Prez. Prez. 
Grafic de  executare a lucrărilor Prez. Prez. Prez. 
Declarație privind experiența similară (lista lucrărilor similare executate 
în ultimii 3 ani, însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai 

Prez. Prez. Prez. 
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importante lucrări, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări 
similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului 
contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul 
an de activitate să fie egală cu sau mai mare decît valoarea viitorului 
contract şi scrisori de recomandare). 
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de 
activitate 

Prez. Prez. Prez. 

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar 
pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului 

Prez. Prez. Prez. 

Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor 
propus/propuşi pentru implementarea contractului 

Prez. Prez. Prez. 

Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite 
de către aceștia 

Prez. Prez. Prez. 

Informații privind asocierea Prez. Prez. Prez. 
Angajament terț susținător financiar (se copletează în cazul asocierii) Prez. Prez. Prez. 
Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a 
ofertantului/grupului de operatori economici (se copletează în cazul 
asocierii) 

Prez. Prez. Prez. 

Declaraţie terţ susţinător tehnic (se copletează în cazul asocierii) Prez. Prez. Prez. 
Declaraţie terţ susţinător profesional (se copletează în cazul asocierii) Prez. Prez. Prez. 
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul 
construcțiilor și  
instalațiilor eliberată de Minististerul Economiei şi Infrastructurii al RM 

Prez. Prez. Prez. 

Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii Prez. Prez. Prez. 
Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor Prez. Prez. Prez. 
Ultimul raport financiar Prez. Prez. Prez. 
Garanția pentru calitatea lucrărilor executate Prez. Prez. Prez. 
Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani de minim 8 000 000,00 lei   Prez. Prez. Prez. 
Disponibilitatea de bani lichizi în sumă de minim 200 000,00 lei la data  
prezentării ofertei, disponibili în contul bancar ala întreprinderii, 
confirmate prin documente bancare 

Prez. Prez. Prez. 

Lichiditate generală de min. 100% Prez. Prez. Prez. 
Manualul calității 
 

Prez. Prez. Prez. 

Certificat de atestare profesională pentru specialiști atestați (inclusiv 
legitimalie). 

Prez. Prez. Prez. 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 
Denumirea 

lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și 

unitate 
de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lucrări de 
reparație a  
secției 
Neurologie a 
Spitalului SM 
al MAI 

Profmarket Prim 
SRL 

4737585,30 lucrări - + 

5AQ INVEST SRL 4803432,04 lucrări - + 
MEGA NORD 
CONSTRUCT 
SRL 

6811274,16 lucrări + + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

-    
 

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

Profmarket Prim SRL Conform cerințelor indicate în documentația 
descriptivă  nu a fost demonstrată capacitatea de 
exercitare a activității profesionale fiind în situația 
de neexecutare a obligațiunilor contractuale 
anterioare precum și se înregistrează restanțe la 
bugetul de stat, nu au fost îndeplinite obligațiile de 
plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de 
asigurări sociale în conformitate cu prevederile 
legale. Totodată, nu a fost prezentată dovada 
asocierii legale, contractul de asociere fiind semnat 
cu încălcarea prevederilor regimului semnăturii 
electronice.    

5AQ INVEST SRL Conform cerințelor indicate în documentația 
descriptivă, nu a fost prezentat devizul aferent ofertei 
pentru lucrările de încălzire. 

 
10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot V        
Pentru mai multe loturi cumulate □             
Pentru toate loturile  □       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]         
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________   
               

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

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

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

Motivul reevaluării ofertelor - 
Modificările operate  

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

decis: 
Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lucrări de 
reparație a  

secției 
Neurologie a 

Spitalului 
SM al MAI 

MEGA 
NORD 

CONSTRUCT 
SRL 

lucrări 6811274,16 6811274,16 8 173 529,00 

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

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Profmarket Prim SRL 24.08.2022 profmarket_prim@yahoo.com  
5AQ INVEST SRL 24.08.2022 office@5aq.md  
MEGA NORD CONSTRUCT SRL 24.08.2022 achizitii@megaconstruct.md 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 
 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
Întreprind

erea: Cod  Valoarea contractului 

mailto:profmarket_prim@yahoo.com
mailto:office@5aq.md
mailto:achizitii@megaconstruct.md
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DAREA DE SEAMĂ  

de atribuire a contractului de achiziţii publice 
 

Nr.            / 22   din          .09.2022. 
 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Regimentul de stat major „General de brigadă Nicolae Petrica” 
Denumirea autorităţii centrale de 
achiziţie a MA 

Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu a 
Ministerului Apărării 

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate COP 
Procedura de achiziţie repetată (după caz) - 
Tipul obiectului contractului de 
achiziţie/acordului-cadru 

Bunuri 

Obiectul de achiziţie Accesorii pentru armament conform necesităţilor 
Regimentului de stat major „General de brigadă 
Nicolae Petrică” 

Cod CPV 35300000-7 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă sau cererea ofertelor de preţuri) 

- 

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

ocds-b3wdp1-MD-1661256317765 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1661256317765?tab=contract-notice 
Data publicării: 23.08.2022 

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

- 
- 

Tehnici şi instrumente specifice de 
atribuire  

Licitație electronică  

Sursa de finanţare Buget de stat  
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 500000,00 
 

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire: conform SIA “RSAP” 
Data solicitării clarificărilor  - 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare - 
Expunerea succintă a răspunsului - 
Data transmiterii - 

 
4. Modificări operate în documentaţia de atribuire: 

Rezumatul modificărilor Nu au fost 
Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz) 

- 
 

Termen-limită de depunere şi deschidere a 
ofertelor prelungit 

nu 

5. Până la termenul-limită (data 01.09.2022, ora 11:00), a fost depusă 1 (una) ofertă: 

http://www.mtender.gov.md/
natalia.croitoru
Typewriter
103

natalia.croitoru
Typewriter
09
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Nr. 

Denumirea operatorilor  
economici 

IDNO Asociaţii/administratorii 

1. SRL „Valmatex Company” 1016606004651 MALACINSCHII VLADIMIR 
 
 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL „Valmatex Company” 
Documentele ce constituie oferta 

(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Specificaţii tehnice (anexa nr. 22) prezentat 
Specificații de preţ (anexa nr. 23) prezentat 
DUAE prezentat 
Garanţia pentru ofertă prezentat 
Cererea de participare  prezentat 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei  prezentat 

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

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat 
Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul 
public naţional prezentat 

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din 
Registrul de Stat al persoanelor juridice prezentat 

Prezentarea de dovezi privind   conformitatea produselor  nu corespunde 
Declaraţie de garanţie a bunurilor minim 24 de luni prezentat 
 

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate: 
Nr. 
ord. Denumirea lotului 

Unitate 
de 

măsură 
Cantitate 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Preţul ofertei  
(fără TVA)* 

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice 

1. Curea de port armă buc 1000 
SRL 

„Valmatex 
Company” 

185000,00 - - 

2. Curea port baionetă buc 1000 
SRL 

„Valmatex 
Company” 

65000,00 - - 

3. Port-încărcător buc 1000 
SRL 

„Valmatex 
Company” 

250000,00 + + 

  

Constatări/Comentarii:  
- Pentru lotul nr.1, unica ofertă a fost depusă de către operatorul economic SRL „Valmatex Company”. 
Oferta acestuia nu corespunde cerințelor solicitate și anume: s-a solicitat cordură de nailon grosimea de 
3-5 mm, însă mostra prezentată de acesta este curea din bumbac în amestec cu fire sintetice 2,5 mm. 
Astfel, avînd la bază art.69 alin.(6), lit.b), Legea 131/2015, se propune a fi respinsă oferta acestuia 
pentru lotul dat ca fiind neconformă și achiziţionarea acestuia în cadrul altei proceduri de achiziţie în 
repetare. 
 
- Pentru lotul nr.2, unica ofertă a fost depusă de către operatorul economic SRL „Valmatex Company”. 
Oferta acestuia nu corespunde cerințelor solicitate și anume: s-a solicitat curea din material cordură, 
carabina de fixare cu inel fixată la curea prin 2 nituri metalice aplicată prin fixator metalic, însă mostra 
prezentată de acesta este curea din nailon combinat cu curea din piele fără fixator din metal pentru 
fixare. Astfel, avînd la bază art.69 alin.(6), lit.b), Legea 131/2015, se propune a fi respinsă oferta 
acestuia pentru lotul dat ca fiind neconformă și achiziţionarea acestuia în cadrul altei proceduri de 
achiziţie în repetare. 
 
- Pentru lotul nr. 3 unica ofertă a fost depusă de către operatorul economic SRL „Valmatex Company”. 
Oferta acestuia corespunde cerințelor solicitate, se propune a fi desemnat cîştigător pentru lotul dat. 
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8. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului anormal de scăzut) s-a 
solicitat:  

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informaţia solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

05.09.2022 SRL „Valmatex Company” 
Clarificări la documentaţia 

obligatorie, 
Documente justificative 

a prezentat informația solicitată 

 
9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
 SRL „Valmatex Company” Pentru loturile nr.1,2 – ofertă neconformă 

 
10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot                     
11. Criteriul de atribuire aplicat: Preţul cel mai scăzut                
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi: Nu a fost 
13. Reevaluarea ofertelor: Nu a fost 
14.În urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a 
decis: 
Atribuirea contractului de achiziţie publică: 
 

Denumirea lotului  Unitate 
de 

măsură   

Cantitate  Denumirea 
operatorului 

economic 

Preţul 
unitar  

(fără TVA) 

Preţul total  
(fără TVA) 

Preţul total 
 (inclusiv TVA) 

Curea de port armă buc 1000 - - - - 
Curea port baionetă buc 1000 - - - - 
Port-încărcător buc 1000 SRL 

„Valmatex 
Company” 

250,00 250000,00 300000,00 

Anularea procedurii de achiziţie publică: Nu a fost. 
 
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii: 
 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL „Valmatex Company” 08.09.2022 SIA RSAP şi  e-mail 

Informarea operatorilor economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru 
achiziţii se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile 
publice. 
 
16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului: 
 
În cazul în care valoarea estimată a contractului este 
mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al 
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile 
publice 

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

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

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

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 
privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile 
TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 
Comentarii: 
Conform art.32 alin.(3), lit.b) Legea 131/2015 privind achizițiile publice. 
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17. Contractele de achiziţie încheiate: 

Nr. 
d/o 

Denumirea 
operatorului  

economic,  (IDNO) 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Numărul 
contractului 

Data 
contractului Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termenul de 
valabilitate a 
contractului fără 

TVA cu TVA 

1 SRL „Valmatex 
Company” 

Cu capital 
autohton 14/       .09.22 35300000-7 250000,00 300000,00 30.12.2022 

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii 
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 
 
 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:                     Sergiu VOINU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex.  N. Croitoru 
tel. 022-25-23-57 
e-mail: natalia.croitoru@army.md 

mailto:natalia.croitoru@army.md
natalia.croitoru
Typewriter
09

natalia.croitoru
Typewriter
663
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