Model-rip

DAREA DE SEAMA
n
de incheiere a acordului-cadiu
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. I Din

tr
tr

12.09.?022

Date cu privire la autoritatea contractanti:
Liceul Teoretic Raional G n Caidiriiffi Comrat
3805, Gdgduzia, Moldova, UTA o. Comrat

t0r2601000214
Or. Comrat str Lenin 198
029824144:029826036
029824144: 029826036

Persoana de contact

Date cu privire la procedura de atribuire:

Yaloarea@

AIte surse: tindica,fr

Operatorii economici care au
depus cereri
atribuire:
CC

Nivati-prodm

torilor econom]ci

Data

de

participare la procedura

depune.iice"eilde
2s.08.2022

23.08.202t

SRL SlaveniT"i
FPC Serviabil SRL

2s.08.2022
25.08.2022

SRL Fabricu-btoi put
SRL Chiupon

25.08.2025
25.08.2022
24.08.2022
24.08.2022

AO Iugintertrans

4.

Clarificiri_privinddocumentaliadeatribuire:
ti
,")Jrr\)',,",r*u clarificdri)

(Se va completa tn cazul

""r,

Expunereasuffi
Data transmit".ii

Cont".tu""u

5.

d*ur*

nerea succintd a

de atribuire

sului:

Modificiri operate in documentalia

(se va compteta in cazut

tu;r;;;i;iJi)r",,

de atribuire:
modificdri)

Rezumatul .oain.e"if o.
Indicali

Transmise

inruoi"t""ii

--"pe;t"rtt*
ul,cr arur rror

rr..autilir@

economici

Termen-limitid@
ofertelor prelungit

oferte:

PAni Ia termenul-limitl (data
_26.08.2022, ora 11:30), au fost depuse g
(opt)

7.
As

CC Nivati+roO

SE

SRL Slavenilux
PPC Serviabil SE
SRL p'abrica oto-i pat<

1006600010l12
1017611004399

r00260000].2n
r

003600030995

100361 100249s

t00261 l00l 09i
1014600037741

AO IugintertranJ

1003610000214

ociatiiladministrato rii

Mopapr Barcrop
Calin Anatoli
Curdova Lidia
Angheluta Gheorehe
Ax6anr Mapun
Chiulafli Anna
Cebotari Valentin

de

Deschiderea ofertelor a avut loc la data

de 29.0g.2022 ora 15242

Oferte intdrziate (dupd caz):

Documentele ce constituie oferta:
Denumirea
operatorilor

Propunerea

Propunerea

tehnici

financiarl

CC Nivali-Prod SRL
SRL Meatpromcom

+
T

+
+

+

SRL Slavena Lux
FPC Serviabil SRL

+

T

+

-r

+

+

SRL Fabrica Oloi

+

-r

+

T

T

+

ecqnomici

(dupd coz)

Pak

SRL Chiupon
SRL Baguette
AO Iugintertrans

Garanlia
pentru oferti

.T-

-r

1-

+

+

+

(Informafia privind documente
neprezentdrii)

ConstatlrilComentarii (dupd

9.

c

az)

r

t
:

Modalitatea de evaluare:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe

totr.iiriluiaGl

Alte limitdri privind numdrul de l,oiilri care
fi atribuite aceluiasi ofertant
Justificarea deciziei de a nu trib"i cont actrl

10.

tt.

Criteriul de atribuire aplicat:

Informalia privind ofertele depuse:

Pentru toate

loturile

I

f€€

ind corespunderea
prin ,, - " in cazul ,

'le

tehnice se va indica

prin; ,, + " tn cazul

constatrri/Comenta ni
completeaza
in care speciJicafiire tehnice
-(se
corespund cerinklor stabilite
are unui oE nu
! yzrll
tn documentafia
de
atribruir-|, ,u expunerea neconJbrmitdfri)

*Informafia privind
factorii de evaluare se prezinr'
u.rrF
(se va completa tabelul
de maiios pentr.u loturile
care aufost atribuite in baza
mai bun raport calitate-prel
criteri,or.
sau cil mai bun raport caritu;e-cost)
Denumirea factorului de evaluare
Si
ponderea fiecirui factor -- - t'

cer

Valoarea din oferti

umirea operatorului economic
Denumirea lotului
'se

Denumirea lotului

v_a

indica punctajul

(se va

indi"iprnctolut

Factorul n

* Informalia
privind rezultatele licitaliei
electronice:
(se va compreta taberur
de mai jos ir'J^t apricdrii
ricitafiei erectronice)
Den

u m i rea o

r
""r"1^.., --

Runda

1

Runda 2

Prelul frrd
TVA/noile valori

Lot I <Came

de

porc)

t

tJLUt

z (tsroduse

SRL Nivali Prort

J/

SRL Meatpromcom

JU50l,4

SRL Slavena Lux

42000,0

Lotul3
<Deverse produse

alimentare>

DKL Unlupon
SRL Slavena Lrx

/45,0

Runda 3

Prelut IE;tTvA
/noile valori

37745,0

JO4gg,6:

39501,4

36500,0--

+zuuu,0

42000,0

55736,10

55736,10

55736,11

))

/JO, I I

55736,11

86390,34

60JgU,34

86390,34

66779,64

86779,64

86779,64

99575,63

99575,63

yy) /),6J

9975,0

9975,0

))

Loctate>

Prelut frrd
TVA /noile
valori

/36,1 0

Lotul4 <Piine si
cifle>

Lotul
5<Cascaval>

9975,0

Lotul6

<Produse
de organe animal,
carne si produse
din carne>

10312,50

103 12,50

10312,50

130769,40

t30769,40

130769,40

132300,0

132300,0

132300,0

SRL Slavena Lux

clasamentul ofertelor in urma aplicirii criteriilor de atribuire
Denumirea operatorului

Prelul ofertei
TVA./Puncta.i ul

flrl

ac um

ulat

13' Pentru elucidarea unor neclaritili sau confirmarea unor date privind
corespunderea ofertei gilsau operatorului economic (inclusiv justificarea
prelului
anormal de sclzut) cerinlelor stabilite in documentalia de
atribuire s-a solicitat:

14.

Corespunderea operatorului economic clasat pe primul
loc
stabilite in documentalia de atribuire:

Data solicitdrii documentelor confirmative:
Data prezentdrii documentelor confirmative

'r-

cerintele

:

':':

il.q2

dd

I

cu

l

qr

>
....

";

:.e,,

'v)

tt.

2

DUAE

Specificatiitehnice

4

(Anexa 22)
Specificapii de pref
(Anexa 23)
Dovada inregistrdrii

J

persoaneijuridice
Certificat de atribuire

6

contului bancar
Certificate de ca litate

3

+

+

.T

T

T

+

+

-t'

T

+

+

+

r

+

+

+

+

+

+

T

+

+
+

+

a

T

+

-t-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

;

+

f

+

+
+

r'...t

",.
"ilt ;;::lj'...,:i
ri, r'..,. r.

/
I

i:

+

+

+

+

gilsau

certificaiG

conformitate - pentru
toate tipurile de
produse.

Autorizalia sanitard
veterinard de
funcfionare a agentului
economic
Autorizafie sanitar
veterinard pe unitate

lnformalii g"r,er.te
Ultimul raport Rnirrciar
Ce

rtif

ica te

le d e

ca I i ta

te---_-

-eliberat de catre
producator
Certificatele de
conformitate sau
declaratie de
conformitate
Certificatele de
inofensivitate pentru
produsele alimentare
de origine non animala

Ceftificatele sanitar_
veterinare- pentru
produsele de origine
animala
Carnetul

sanitarJ

certificatulde
instruire igienica a
persoanelor ce asigura
transportarea

15.

Ofertanfii respingi/descalifi
cati:

16' in urma examinrri fi evaluirii
oferteror depuse in cadrur
atribuire, in baza deciziri
proceduri de
;"
d;;iri
i;..""u";".":r, din _30/r )nozt
decis arribuirea conrracturui
s_a
ae actririF. ;;;. i)
d urui_cadru
^;
:

Operatorul

Cantitatea

Carne de porc

Prelul total cu
TVA

36499,95

43799,92

36499,85

43799.82

55736,10

60195,20

12,22

7333,33

7920,0

160 rcr

134,32

21491,57

23211,20

147 na,r

16,67

2450,0

2646,0

357 rcr

68,52

24461,11

26419,0

86390,34

102537,60

26,67

6133,33

7360,0

140 rcr

19,39

2712.50

3255,00

84*

14,17

1190,0

1429,0

160 rcr

13,13

2100,0

2520,0

21Orcr

40.o

8400,0

10080.0

40 urr

19,17

766,67

920,0

xr

9,59

383,33

460,0

80 rcr

11,71

937,04

1012,0

96 mr

32,50

3120,0

3744,0

xr

14,39

1390,0

1656,0

9,59

67,09

80,50

38,75

9687,50

11625,0

cAgtigitor
SRL Nivali Prod
Ivlrco cBI4HOe. oe3
xocreft ra 6es xr4pa
, llpousno4r.rreJrb

420

ronrxo PM
Produse lactate

SRL Serviabil
Monoxo 2,5%o

rc

600

)Kr4pHOCTr4

JrrrTpoB

Maclo

Pre!ul
unitar
Ihri TVA

Prelul totalfdrd
TVA

economic desemnat

96,90

cJrr4BoqHoe

72,Syo

Cveraua

70Yo

)Kr4pHocTrr

Tnopor cseNr.rfi 9
%

Divers produs
alimentar

SRL Chiupon
Pzc rpyrnufi

230

9KCTpa

Kpyna rrrrreHlrtrHa.f,
(apuayrxa)
Manuas Kpyna
Kyxypysnax Kpyra

eKcrpa

_Kpyna fpevHeear

Kpyna oBcfrHafl
Kpyuu rqueBat

|
|

-

40

fopox ronorrrfi
cyxoft
Jlannra flvrqnas.
Maraponrr
(cuarerru)
Myxa rureHr.rqHatr
llporasno4crno PM

xr |

96

7rcr

Maclo
pacTr{TeJrbHoe

250

pa(f uuupoBaHHoe.

leso4opupoBauHoe
Cor nepcuxosrrft c
MsKorbro 2 n-terp

Cox s6roqvsfir
n TeTp

JIrrTpoB

210

Illr

25,93

5425,0

6510,0

336

mr

25r0

8400,0

10090,0

2

Caxap

-

"ec"r<
IIpOLI3BOATTTeIB
TONbKO

nr

21,76

8496,11

9165,0

mr

3,75

7969,75

9562,5

r25,0

2250,0

2700,0

9,59

354,59

1200 rur

2,29

2750;0

200 rcr

45,42

9093,33

390

PM

UoK QpyKroBhrfi
TeTpa[aKeTax c

B

2125

rpy6oqKofi
1an
Kpy[HoJrr4cronoft

18 rcr

vepnrrfi
UOJIb

37

froAzponanua.s

xr

f,ftqo azernGdoi

-

KyprrHoe

IIPoz:eoncrpn

Venu.'ii
-_TLLUL'L

PI\zr

l0 nrr

2,26

20 na'r

8,63

48 rcr

95,93

uwPfrq

uonorrrft

10900,0

27,10

!!
4600,0

5520,0

Pine;i cifl\z
/\Jr.su
ugJIhII4

tvu

nureHuqnrrfi
Kr4prrla.r napesuofi
ynaxosanurrft
,\Jreo

1060 urr

7,16

7599,60

8193,90

400 urr

7,16

2964,0

3092,0

pxauofi

napesnofi
VrISl(opqrrstii

Cascaval

c1;# vril0lI

Cr;rprnepffi4il

)KrrpHocTb

Produse de
origine animal,
carne si produse
din carne

11295.90

/J

KT

131,67

2q75,0

ll8s0

9975,0

11950.0

130769,40

156920,50

0

SRL Meatpromcom
@rane nclpz"oe

--

oxnilKAeuHoe 6es
KOCTOqKI4

.

w

72,42

66626,40

7gg4g,0

800 rcr

45,93

36664,0

44000,0

49,96

27479,0

32972,50

920

.rulrco Kypr{HOe

(xpruro

)oxlaxrennoe
rvrrco Kypr{HOe
(6eapo 6eg cnrznKu)
oxnaxAeHHOe

550 rcr

l0

17'

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru
achizitii:

Denumirea operatorului
economic
CC Nivali-Prod SRL
SRL Meatpromcom
SRL Slavena Lux

30.08.2022
30.08.2022
30.08.2022

e-mail
e-mail
e-mail

FPC Serviabil SRL
SRL Fabrica Oloi Pak

30.08.2022
30.08.2022

e-mail
e-mail

SRL Chiupon
SRL Basuette

30.08.2022
30.08.2022

AO Iugintertrans

30.08.2022

e-mail
e-mail
e-mail

Data transmiterii

Modalitatea de transmitere

Noti* Informarea operatorilor economici impticafi in procedura de atribuire despre deciziile
grupului de lucru pentru achizifii se realizeazd fn conformitate cu prevederile art. 3l
al Legii
nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achizifiite publice.

18' Grupul de lucru a
contractului de:

respectat termenul

19.

in cazul in care ualour"uertirnute- u
contractului este mai mici decAt pragurile
prev[zute la art.2 alin. (3) al Legii nr. l3l
din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice

22.

de afteptare pentru

20. tr 6 zile in

cazul

incheierea

transmiterii

Si/sau fax

21.

! 11 zile in cazul netransmGrii
comunicdrii prin mijloace electronice

gi/sau fax

in cazul in

care valoarea estimata a
contractului este egali sau mai mare
decAt pragurile previzute la art. 2 alin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

23.

!

11 zile in cazal transmiterii
prin mijloace electronice

comunicdrii
gi/sau fax

24.

! 16 zile in cazul netransmiterii
comunicdrii prin mijloace electronice

gi/sau fax

NotI*

Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv
a
termenelor de a$eptare, se efectueazd in conformitate cu prevederile
TITLULUI IV Capitolul
I (Calcularea Termenului) al Codului Civir, gt implicit, qrr. 261 (l), 264 (4) si 265.
Contractele de achizifie incheiate:

Termenul

'de

valabilitatr

.a

contractul

'ui

1

SRL Nivali Prod

39t22

12.09.2022

1s800000-6

36499,95

43799,92

3t.12.2022

ll

Q/r t0o0oo-oror

2
3.

4
5

6

ffi

r)
40/22

S/x 100360003Osqs
D.t(L Unlupon

h/x

100261t onr noe

atr

S/r 100361000rr14

55736,10

60195,20

41/22

1s800000_6

96390,34

t02537,60

10453,60

11295,90

15800000_6

9975,0

I 1950,0

1s800000_6

130769,40

156920,50
00

t2.09.202242/22

15800000_6

.

12.09.2022

$/x 1003600030sq{
Dr(l, lyleatpromcom
Q/x 1017611004399
2

rs800000_6

rz.u9.2tJ22

rugrntertrans

o('r vlaDll

rL.uy.2022

43/22
44/22

r2.u9.2022

Anularea procedurii de
achizilie publici:

in temeiul art.7l alin.

_

lit

Argumentare:

r, ocesstea aufost examinate

-

a, grupul de lucra pentru
achizilii conJirmd corectitudinea
achizirie' fapt peitra
care poartd idspuncrere

conform

conducitorul grupurui de
rucru pentru achizitii:
fop6yHona Jfto4uana
(Nume, prioum"l

12

DARE DE SEAMA
de atribuire а contractului de achizilii publice

Nr.

2 1 0б

1

4

65 12

d|п 9 septembrle 2022

Date сц privire la autoritatea contractantй:
р

rirпdria Muпicipiului

10076010094в4

Numf,r de telefon

+373 02) 20 15 38

Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепllmе, tеlеfоп,
е-mаil)

2,

Ruхапdrа Macari
022 20-]5-38

Date сu privire la рrосеdчrа de atribuire:

l procedurii de atribuire а
Procedura de achizi{ie repetatй (dupd cqz
Tipul obiectului сопtrасtului de achйi{ie/

cererea ofertelor de

асоrdчlui-саdrч
obiectul achizitiei

Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de аtriЬчirе (tп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
Procedura de atribuire (se va iпdiса diп cadrul Nr: ocds-DJ wdp 1 -MD- 1 660 2 2 1 67 7 0 86
Link-ul: https://mteпder.gov.md/te
р or t alului guv еrпаmепt al www. \пt е пder.gpy ц d)
Ь

platforma de achizitii publice utilizatf,
Рrосеdurа а fost inclusi in planul de achizi{ii
publice а autoritf,{ii contractante

3w dp ]

-MD-

] 6 60 2 2 1 67

Vаlоаrеа estimatб

200 000,00lei

Сlаrifiсйri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa tп cazul tп care

aufost solicitate clarфcdri)

Data solicitёrii clarifi сйrilоr
Denumirea operatorului economic

: сопti

Link-ul сйtrе planul de achizilii publice р
,ubrica
,,Licitatii li
Licita|ie electroпicd

3.

08 6 ? tab

Data publicёrii: //. 08. 202 2

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz)
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire

Qei,

7

12 au,] 2()22, 14 46

Ехрчпеrеа succintй а solicitйrii de clarificare

Ехрчпеrеа succintй а rйspunsului
Data transmiterii
Data solicitйrii clarificйrilor
Dепчmirеа ореrаtоrчlui economic
Ехрuпеrеа succinti а solicitйrii de clarificare

Ехрuпеrеа suссiпtй а
Data transmiterii

ri

Data solicitйrii clarifi сёrilоr
Dепumirеа operatorului economic
Ехрчпеrеа succinti а solicitirii de clarificare

2022,I7:|7

pozitia 11 solutie universala cremoasa cu
microcapsule curatare suprafete podea mо
mai detailat daca so
Ачеm nevoie de о solutie pentru сurаtаrеа
15 aus 2022. |t:4t
13 ачg 2822,10:14

Lichid spalat rufe de 1.5 L - modificati
ambalajul mai flexibi1, dati о

Моdifiсйri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa iп cazul tп care

aufost operate modфcdri)

Rezumatul modifi сйrilоr
Publicate in BAP/alte mijloacelor de

[Iпdica|i sursa utilizatd si data publicdriiJ

Termen-limitё de depunere qi deschidere а
ofertelor prelungit (

5.

12 aug

detaliata.
id pentru spalat rufе sa fiein cantitate
15 аus 2022, |l:42

Ехрuпеrеа succintй а rйsрuпsului

4,

Inciicati vа гоg рагаlпеtrii la сlisрепsег la
si 1а pozitia 15 Pozitia 20 Aromatizator
ара satt la s
La pozitla 20 - la suprafata pozita 7426*26 pozitia 15 15 аus 2022. t|:47

[Iпdiса|i пurпdrul de zileJ

Рffпй Ia termenul-Iimitf, (data 06.06,2022, ora 13:30), ач depus oferta 2 (doi) ofertan{i:

Dепчmirеа operatorului economic
1003600022839

"Rodital - Lux" SRL

1002600050071

Ilarion Misnei
таmаrа Misnei

Informa{ii privind ofertele depuse Ei dосчmепtеlе de calificare qi aferente DUAE рrеzеп
сйtrе ореrаtоrii economici:

Dепчmirе dосumепt

ificatia tеhпiсё

"Deniadi" SRL

Denumirea ореrаtоrului economic
"Rodital _ Lux"

SRL

Documentele се constituie oferta
vа сопslппа рriп: prezeпtat,

Documente de calificare
Se vа соп.smпа рriп: prezeпtat,

Ultimul raport
financiar
Certifi cat privind lipsa

prezeпtat

sau existen{a
restan{elor fа{й de

Bugetul public

certificat de

prezeпtat

conformitate sau alt
certificate echivalent
се confirm calitatea
bunurilor

(IпfоrmаУiа priviпd dепurпirеа dосurпепtеlоr prezeпtate se уа iпdica tп coпformitate сu cer
dосumепtа|iа de atribuire si se vа сопsеmпа рriп: prex,eпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (|п
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriп|еlоr de calificare))

7.

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

Denumirea
lotului

Dепumirеа
ореrаtоrului
есопоmiс
"Deniadi" SRL
"Rodital - Lux" SRL

cantitate
qi unitate
de mйsurй

Соrеsрuпdеrеа
сu cerintele de
calificare

Conform
Caietului
de sarcini

*

iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se уа iпdica pre|ul oferteifiпale
priviпd "Corespuпderea сu сеriп|еlе de caliJicare" si "Corespuпderea сu
tеhпiсе" , Se va сопsеmпа рriп: ,, * " tп cazul corespuпderii si рriп ,, -" tfl cazul
8. Pentru elucidarea чпоr neclaritйti sач сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofe
cerin{ele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea рrе{чlчi апоrmаl de
(Iпfоrmа|iа

а solicitat:

Informa{ia solicitati

Na

este

9.

cazul
Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Dепumirеа ореrаtоrului economic

Motivul respingerii/descalifi сйrii

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:
Репtrа uп siпgar lot
11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre|al cel mai scdzut
(iп cazul tп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multе criterii de
iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor afereпte)

сч

t' s-

12. Informafia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:

(Se va соmрlеtа репtru loturile care аu
fost atribuite tп baza
pre| sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

Factorii de evaluare
Denumire factorul 1
Denumire factorul п

criteriilor: cel mai Ьuп

vаlоаrеа din ofertё

Denumirea operatorului economic
Ponderea

te-

рuпсtаiul са
Total

1

f Il

bt

Ponderea

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

Tot:

13. Rеечаlчаrеа оfеrtеlоr:
(Se va completa iп cazul iп care ofertele

aufost reevaluate repetat)

Motivul rеечаluйrii ofertelor
Modificйrile operate
14.

in чrmа examinf,ri, evaluйrii
decis:

qi

соmраrйrii ofertelor depuse in саdrчl procedurii de at

tt

S-a

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

Denumirea lotului

Мйrfuri de igienй
Sёрuп Lichid
Burete bucёtarie
Lavete universale
punsi sunoi
punsi sunoi
punsi sunoi
Manusi cauciuc

M/L

Inёlbitor
Detergent vase
solutie podea
solutie universala
spray odorizant
Insecticide
Hirtie Isienica
Prosop de hirtie
solutie wc
prafde culatat
Lavete absorbante
solutie p/u geamuri
Aromatizator wc
Lichid spalat rufe

ToTAL

Denumirea
operatorului
economic
"Doniadi"

Рrе{ul total
(fйrй ТYА)

Рrе цl krt ll
(i rэl LliT

4 792,50 |ei
330,00 lei

57

Cantitate qi
unitate de
mаýurа

Pre{ul unitar

150 buc.
50 buc.
140 buc.
800 buc.

31,950lei
6,60 lei
7.80 lei

220Ълс,

13,75 lei

100 buc.

18,70lei

092,00lei
9 920,00lei
3 025,00 lei
1 870,00 lei

200 buc.

10,40lei

150 buc.
30 Ьчс.
100 buc.
20 Ьuс.
25 buc.
20 buc.
2 400 buc.
3 400 buc.
140 buc.
40 buc.
100 buc.
80 buc.
25 buc.
80 buc.

7,40lei
27.40lei

(fйrП

ТVА)

v l)

SRL

t2,40lei

10,50 lei
30,90lei
15,25 lei
20,50lei

22,40 |ei

20,90lei
11.60 lei
7.50 lei
29,30 lei
9,80 lei
35.90lei
59"00 lei

1

0 1эi

з9 0 lei
13 J, 0lэi

Il9 4
зб

Ю _еi

22

+"

0lэi
0lэi

2 080,00lei

24

5,

0lэi

10,00 lei

13

822,00 lei
1 050,00 lei
618.00 1е
381,25 1е
410,001е
53 760,00lei
71 060,00lei

98

,4

|2t

]"

1

624,00lei
300,00 lei
2 930.00lei
784,00 lei
897,50 lei
4 720,00lei
163 576,25lei
1

J,

-)

0 1эi

lej

0lэi

lei
( lei
49 0 lei
74
45

645

,6

2 Ю _еi

2

Ю.еi
lэi
0 lei
35 \ 0 lei
94 8 lei

852
19,
зб

D
,э,
0

10, 1 01е
56t +, 01е
19б ]I 50 lei
4

15. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile gruрului de luсrч pentru achizi{ii:

Dепчmirеа ореrаtоrчlчi
есопоmiс
SRL
"Deпiadi"

Data transmiterii

Modalitatea de tran

п

[эr э

e-mail

2 septembrie 2022

(Iпfоrrпаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile 1
luсruрепtru achizi|ii se realizeazdiп сопfоrmitqtе cuprevederile art. 31 al Legii пr. 13I
20I5 priviпd achizi|iile publice)

n

,li de
iblie

1б. ТеrmепчI de aqteptare репtrч iпсhеiеrеа contractului:

,/

In cazul iп care valoarea estimatё а contractului
este mai miсй decбt pragurile prevёzute laart,2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind

п

achizitiile publice

11

б zile in cazul transmiterii соmч Itc гll
рriп mijloace electronice Ei/sau fi It

zile in cazul netransmiterii соmu

гa

1l

рriп miiloace electronice si/sau fax п
п 1l zile in cazul transmiterii comunic f1 pri r
miiloace electronice si/sau fax п
п 1б zile in cazul netransmiterii соmu Lc I11
prin miiloace electronice si/sau fax п

In cazul in care valoarea estimatё а contractului
este еgаlё sau mai mаrе decбt pragurile
prevёzute 1а art. 2 alin. (3) al Legii пr. 131 din 3

iulie 2015 privind achizi{iile publice

(Selecta|i tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr.
illlio )ol \ пуhliиr:I лпьizitiilо
ясtъliпо aravOwD9v
iигlоtgitl чп 0vl
tочwоиоlпу
/lo чуOчуaq,
qw
vrOaaoIarrv
lrawravOv,
v, pw uJv\
1

rLLчэOчч,

cu prevederile TITLULUI Л/ Capitolul I (Calcularea Теrrпепului)
Moldova).

al Codului Civil al

_1,1

3

"liп

юл п,itate
'=р

lэl,сii

17. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

Nчmirчl

Denumirea
ореrаtоrчlчi
economic

Cod СРV

95-С/22 diп
09.09.2022

398000000

сопtrасtчlui

"Deпiadi"
,Sлa

рлim пrоzопlп

qi data

iпло

io

оопwй

oyttnttl

yaloarea contractului

теrmеп de чаlа :il] atc
contractt Iпi

fйri ТУА
163 576,25

lei

rlо lttrru

iогlпlй

196 291,50

lei

rfr lolпoиttl

31 decembri, 2

llo псlопlпло

aI

l1 ''

попlуtt

eie"ea
coпtractului/coпtractelor iпdicate afost reýpectat (ехсерtdпd cazurile рrеvdzаtе de art. 32 аliп, (. ,la I Legii
пr, 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achiziyiile pablice ), рrесum qi сd tп cazal depaпerii coпtestali iэt gi/taa
fecep|ioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceaýtea aafost ехаmiпаtе qi sоluуiопаtе,
|,

бI шрua

de achizi|ie, fapt репtru care poartd rdspuпdere сопfоrm prevederilor legale

,^l)-.,-"-,,
iп

Conducйtorul grupului de lчсru pentru achizi(ii:

!Д'п

fr

(Numе, Рrепumе)

l
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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-1659623685014 din 12.09.2022 .
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

Președintele Raionului Rîșcani
or.Rîșcani
1007601009336
str. Independenţei 44
0256 2 20 58
0256 2 20 58
inforiscanimd@gmail.com
www.consiliulriscani.md
Liliana Tașciuc, 025624845, crr.achizitii.md@mail.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă
□Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ Bunuri  Servicii  Lucrări 
acordului-cadru
Obiectul achiziției
Lucrări de întreținere a drumurilor publice pentru
anul 2022
Cod CPV
45000000-7
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (în cazul
Tipul procedurii de atribuire aplicate

aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)

Procedura de atribuire (se va indica din
cadrul
portalului
guvernamental
www.mtender.gov.md)
Platforma de achiziții publice utilizată
Procedura a fost inclusă în planul de
achiziții publice a autorității contractante
Anunț de intenție publicat în BAP (după
caz)
Tehnici și instrumente specifice de
atribuire (după caz)
Sursa de finanțare
Valoarea estimată (lei, fără TVA)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1659623685014
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21061138/
Data publicării: 05.08.2022
achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
 Da □ Nu
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

https://www.consiliulriscani.md/index.php?pag=news&tip=tendere

Data:
Link-ul:
□Acord-cadru □Sistem dinamic de achiziție Licitație
electronică □Catalog electronic
□Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse
externe; Alte surse: buget local.
2 291 250 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

1

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]
[Indicați numărul de zile]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor
prelungit (după caz)
5. Până la termenul-limită (data 26.08.2022, ora 08:30), au depus oferta 4 (patru) ofertanți:

Nr.
1.
2.
3.
4.

Denumirea operatorului economic
SA”Drumuri-Rîșcani”
SRL”Credo Industry”
SA”Drumuri Bălți”
SRL”Corsag”

IDNO
1003602009760
1003600100216
1003602008028
1004600029396

Asociații/administratorii
Trestian Valerii
Pașchevici Ana / Pașchevici Sergiu
Teodorescu Nicolae
Său Larisa / Grigorașenco Veaceslav

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

Denumire
document

SA ”DrumuriRîșcani”

Denumirea operatorului economic

SRL”Credo
Industry”

SA”Drumuri
Bălți”

SRL”Corsag”

Documentele ce constituie oferta

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

Propunerea tehnică

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

Propunerea
financiară
DUAE
Garanția pentru
ofertă(după caz)

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat
prezentat

prezentat
prezentat

prezentat
prezentat

prezentat
prezentat

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
Certificat de la IF
Certificat de înre. /
Extras / Decizie
Anexa 7
Anexa 8
Anexa 10
Anexa 12 sau anexa 13
Ultimul raport financiar
Anexa 14
Anexa 15
Anexa 16
Anexa 17
Anexa 18
Anexa 19
Anexa 20
Anexa 21
Anexa 22

Documente de calificare

Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat

prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat

prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat

prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat

prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat

prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat

prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat

prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
2

Fabrica de beton asf.
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
Lichiditatea generală
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
Certificat de atribuire a
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
contului bancar
Certif. de conformitate
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
Certif. diriginte de șan.
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
Metoda de lucru
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de
atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu
corespundecerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:
Denumirea
Prețul ofertei Cantitate Corespunderea Corespunderea
(fără TVA)*
Denumirea lotului
operatorului
și unitate cu cerințele de cu specificațiile
economic
de măsură
calificare
tehnice
SA”Drumuri Lucrări de
1 913 705,32
1
+
+
Rîșcani”
întreținere a
1 945 564,11
1
+
+
drumurilor publice SRL”Credo
Industry”
pentru anul 2022
SA”Drumuri
1 993 865,21
1
+
+
Bălți”
SRL”Corsag”
2 223 947,92
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) sa solicitat:
Data
Operatorul economic
Informația solicitată
Rezmatul răspunsului
solicitării
operatorului economic
Devizele de cheltuieli au fost
29.08.2022
SA”Drumuri Bălți”
Justificarea prețului
calculate în baza prețurilor și a
anormal de scăzut
coeficienților stabilite de
Î.S.”Administrația de Stat a
drumurilor” dar micșorarea
cheltuielilor de regie și a
beneficiului nu se reflectă la
calitatea și volumul lucrărilor.
Termenul de valabilitate a garanției
pentru ofertă a fost o greșeală
mecanică confirmat prin anexarea
contractului de garanție bancară.
9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic
SRL”Credo Industry”
SA”Drumuri Bălți”
SRL”Corsag”

Motivul respingerii/descalificării
preț mare
preț mare
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]
3

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

Denumire factorul 1
Denumire factorul n
Denumire factorul 1
Denumire factorul n

Valoarea din ofertă

Denumirea operatorului economic 1
Ponderea
Ponderea
Denumirea operatorului economic n
Ponderea
Ponderea

Punctajul calculat
Total
Total

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

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

Lucrări de întreținere a
drumurilor
publice
pentru anul 2022

Denumirea
operatorului
economic

SA”Drumuri Rîșcani”

Cantitate
și unitate
de măsură

1

Prețul unitar
(fără TVA)

Prețul total
(fără TVA)

Prețul total
(inclusiv
TVA)

1 913 705,32 1 913 705,32 2 296 446,38

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
SA”Drumuri - Rîșcani”
SRL”Credo Industry”
SA”Drumuri Bălți”
SRL”Corsag”

Data transmiterii
01.09.2022
01.09.2022
01.09.2022
01.09.2022

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

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

4

În cazul în care valoarea estimată a contractului este
6 zile în cazul transmiterii comunicării prin
mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3)
mijloace electronice și/sau fax □
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile
 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin
publice
mijloace electronice și/sau fax □
În cazul în care valoarea estimată a contractului este
 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin
egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art.
mijloace electronice și/sau fax □
2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin
achizițiile publice
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

SA
”DRUMURI RÎȘCANI”

Valoarea contractului

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

Autohton

Numărul
și data
contractului/
acorduluicadru

77

12.09.2022

Cod CPV

45000000-7

fără TVA

1913705,32

inclusiv
TVA

Termen
de
valabilitat
e al
contractu
lui/acord
uluicadru

2296446,38 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)?
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

(DA/NU) ___________
__________________
(indicați suma cu TVA)

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau
recepționării rapoartelor de monitorizare, 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-1659623231633 din 12.09.2022 .
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

Președintele Raionului Rîșcani
or.Rîșcani
1007601009336
str. Independenţei 44
0256 2 20 58
0256 2 20 58
inforiscanimd@gmail.com
www.consiliulriscani.md
Liliana Tașciuc, 025624845, crr.achizitii.md@mail.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă
□Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ Bunuri  Servicii  Lucrări 
acordului-cadru
Obiectul achiziției
Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 151 Rîșcani G 26
(str.Gagarin)
Cod CPV
45000000-7
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (în cazul
Tipul procedurii de atribuire aplicate

aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)

Procedura de atribuire (se va indica din
cadrul
portalului
guvernamental
www.mtender.gov.md)
Platforma de achiziții publice utilizată
Procedura a fost inclusă în planul de
achiziții publice a autorității contractante
Anunț de intenție publicat în BAP (după
caz)
Tehnici și instrumente specifice de
atribuire (după caz)
Sursa de finanțare
Valoarea estimată (lei, fără TVA)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1659623231633
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21061137/
Data publicării: 05.08.2022
achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
 Da □ Nu
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

https://www.consiliulriscani.md/index.php?pag=news&tip=tendere

Data:
Link-ul:
□Acord-cadru □Sistem dinamic de achiziție Licitație
electronică □Catalog electronic
□Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse
externe; Alte surse: buget local.
4 040 166,66 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

1

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]
[Indicați numărul de zile]
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor
prelungit (după caz)
5. Până la termenul-limită (data 26.08.2022, ora 08:30), au depus oferta 4 (patru) ofertanți:

Nr. Denumirea operatorului economic
SRL”Corsag”
1.
SRL”Credo Industry”
2.
SA”Drumuri Bălți”
3.

IDNO
Asociații/administratorii
1004600029396 Său Larisa / Grigorașenco Veaceslav
1003600100216 Pașchevici Ana / Pașchevici Sergiu
1003602008028 Teodorescu Nicolae

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

Denumire
document
Propunerea tehnică
Propunerea
financiară
DUAE
Garanția pentru
ofertă(după caz)
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
Certificat de la IF
Certificat de înre. /
Extras / Decizie
Anexa 7
Anexa 8
Anexa 10
Anexa 12 sau anexa 13
Ultimul raport financiar
Anexa 14
Anexa 15
Anexa 16
Anexa 17
Anexa 18
Anexa 19
Anexa 20
Anexa 21
Anexa 22
Fabrica de beton asf.

SRL”Corsag”

Denumirea operatorului economic

SRL”Credo
Industry”

SA”Drumuri
Bălți”

Documentele ce constituie oferta

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

prezentat
prezentat

prezentat
prezentat

prezentat
prezentat

prezentat
prezentat

prezentat
prezentat

prezentat
prezentat

Documente de calificare

Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat

prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat

prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat

prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat

prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat

prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
2

Lichiditatea generală
prezentat
prezentat
prezentat
Certificat de atribuire a
prezentat
prezentat
prezentat
contului bancar
Certif. de conformitate
prezentat
prezentat
prezentat
Certif. diriginte de șan.
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
Prețul ofertei Cantitate Corespunderea
(fără TVA)*
Denumirea lotului
operatorului
și unitate
cu cerințele de
economic
de măsură
calificare
SRL”Corsag”
Îmbrăcăminte din
3 368 414,71
1
+
SRL”Credo
beton asfaltic L
3 430 185,22
1
+
Industry”
151 Rîșcani G 26
SA”Drumuri
3 446 532,17
1
+
(str.Gagarin)
Bălți”

Corespunderea
cu specificațiile
tehnice

+
+
+

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

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) sa solicitat:
Data
Operatorul economic
Informația solicitată
Rezmatul răspunsului
solicitării
operatorului economic

29.08.2022

SRL”Corsag”

Justificarea prețului
anormal de scăzut

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic
SRL”Credo Industry”
SA”Drumuri Bălți”

SRL”Corsag” dispune de:
-3 uzine de producere a betonului
asfaltic propria,
-contracte cu carierele din RM,
Ucraina, România
-utilaje calificate.
Au fost anexate calculele la
materiale și utilaje necesare.

Motivul respingerii/descalificării
preț mare
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 □

3

(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

Denumire factorul 1
Denumire factorul n
Denumire factorul 1
Denumire factorul n

Valoarea din ofertă

Denumirea operatorului economic 1
Ponderea
Ponderea
Denumirea operatorului economic n
Ponderea
Ponderea

Punctajul calculat
Total
Total

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

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

Îmbrăcăminte din beton
asfaltic L 151 Rîșcani
G 26 (str.Gagarin)

Denumirea
operatorului
economic

SRL”Corsag”

Cantitate
și unitate
de măsură

1

Prețul unitar
(fără TVA)

Prețul total
(fără TVA)

Prețul total
(inclusiv
TVA)

3 368 414,71 3 368 414,71 4 042 097,65

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
SRL”Corsag”
SRL”Credo Industry”
SA”Drumuri Bălți”

Data transmiterii
01.09.2022
01.09.2022
01.09.2022

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

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:
În cazul în care valoarea estimată a contractului este
6 zile în cazul transmiterii comunicării prin
mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3)
mijloace electronice și/sau fax □
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile
 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin
publice
mijloace electronice și/sau fax □
În cazul în care valoarea estimată a contractului este
 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin
egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art.
mijloace electronice și/sau fax □
2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin
achizițiile publice
mijloace electronice și/sau fax □

4

(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

SRL
”CORSAG”

Autohton

Valoarea contractului
Numărul
și data
contractului/
acorduluicadru

78

12.09.2022

Cod CPV

fără TVA

inclusiv
TVA

Termen
de
valabilitat
e al
contractu
lui/acord
uluicadru

45000000-7 3 368 414,71 4 042 097,65 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)?
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

(DA/NU) ___________
__________________
(indicați suma cu TVA)

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

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

5

model-tip

DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizi{ii
de incheiere a
de anulare a procedurii de

publice tr

acordului-cadru
atribuire

tr
tr

Nr. 21061788 din 09.09.2022_

1.

Date cu privire la autoritatea contractantl:

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

Primaria Rusestii Noi
Ruseqtii
1

Noi

00960 1 000027

Ialoveni, Rusestii Noi
0 268 41 236
Primar. ruseqtii.noi@gmail. com

Meqind Valentina, 060565699

e-mail)

2, Date cu privire Ia procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate

nCererea ofertelor de prefuri nlicitalie deschisl
nAltele: [Indicatil
Procedura de achizifie repetati (dupd caz)
Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi[iel Bunuri n Servicii n Lucrlri n
acordului-cadru
Obiectul achizifiei
Lucrdri de renovare a unei porliuni de drum din
sectorul Rirnnicu,colllllna RuseEtii Noi, Raionul
Ialover-ri

Cod CPV

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

45200000-9-Lucr6ri de constructie complete sau
par{iale gi lucrdri publice

deschisd)

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
guvernamental

portalului
v,tt,u,. m

Ien

clc r.

go

t,.

tncl)

Platforma de achizi{ii publice utilizatl

Nr: 21061788
Link-ul :ocds-b3wdp 1 -MD-l 6607 Z9BS3 1 67
Data publicdrii : 17 .08.2022
n achizitii.md; n e-licitatie.md; I yptender.md

rDa nNu

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

Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

Anunf de intenfie publicat in BAp (dupd caz)

Data:

Link-ul:
Tehnici qi instrumente specifice de at"ib,ri"e
(duPd. caz)

Sursa de finan(are

nAcord-cadru lSistern dinamic de achizilie

rLicitatie electronicd lCatalog electronic
nBuget de stat; oBuget CNAM; nBuget CNAS;
nSurse externe; nAlte surse: flndicatil

Valoarea estimati

3.

i,

'd TVA

11377

Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa tn cazul tn care

aufost solicitate clarificdri)

Data solicitlrii clarificlrilor
Denumi{ea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitlrii de
clarificare
Expungrea succinti a rispunsului
Data transmiterii

4,

ModificIri operate in documentafia

(Se va completa

de atribuire:

ln cazul tn care aufost operate modfficdri)

Rezumatul modificlrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)
Termen-limitl de depunere qi deschidere a
ofertelor prelqlgit (dupd caz)

5.
Nr.

6,

[Indicali numdrul

Si data

publicdriiJ

de zileJ

PAni la termenul-limitl (data06,09.2022rora 13:38), au depus oferta
_1 ofertan{i:
Denumirea operatorului economic
IDNO
Asocia{ii/

ARDAN-RUT SRL

1.

[Indicali surso utilizatd

10t4600021726

Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele
citre operatorii economici:

Denumire document

administratorii
Ion COVALI

de calificare qi aferente

DUAE prezentate de

Denumirea operatorului economic
ARDAN-RUT

Operator
Operator
SRL
economic 2
economic 3
Documentele ce constituie oferta
va consmna prin: prezent,
Propunerea tehnicd
prezentat
financiard
prezentat

DUAE

prezen/.ctl

Garanlia pentru ofertd

prezental

Operator
economic n

t%

Dovada inregistrdrii
rsonei iuridice
Cerdificat de atribuire
al contului bancar
eliberat de bancd
indtoare de cont
Certificat de la
organile
Inspectoratului Fiscal
de stat privind li

Documente de calificare
va consmna prin: prezentat,
prezentat
prezentul

prezental

2

datoriilor la Bugetul
Public National

Ultimulraport
financiar
Experienta similard
Graficul de executare
a lucrdrilor
Garan{ia de bund
executie 5oZ
Declaralie privind
lista principalelor
lucrdri executate in
ultimul an de
activitate
Declarafir privind
dotdrile specifice ,
utilajul qi echpamentul
necesar pentru
indeplinirea
corespunzltoare a
contractului
Declarafie privind
personalul de
specialitate gi /sau a
exper{ilor
propus/propr,rqi pentru
implernentarea
contractului
Lista
subcontractan(ilor !i
parteallpdr[ile din
contract care sunt
indeplinite de cdtre
acettia

Informa!ii privind

prezentat
prezentat
prezentat

prezental
prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentctt

asocierea

Manualul calit[tii
Declarafie privind
confi rmarea identitalii
benefi ciarilor efectivi

prezentat

qi neincadrarea

acestorain situalia
condamndrii pentru
participarea la
activitdfi ale unei
organizalii sau glupdri
criminale, pentru
coruplie, fraudd
si/sauspdlare de bani
Aviz pentru
participare la licitatiile
3

publice de lucr[ri din
domeniul
construc!iilor qi
instala[iilor

(Informayia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele
din
documentalia de atribuire Si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, day nu corespundecerinlelor ie calificare))

7,

rnforma{ia privind corespunderea oferteror cu cerinfele solicitate:

Denumirea
Iotului

Lot I

Denumirea
operatorului
economic
Operator economic 1

Preful
ofertei
(fdrd TVA)*

Cantitate
qi unitate
de

mlsuri

Corespunderea
cu cerinfele de
calificare

Corespunderea
cu specifica{iile
tehnice

Operator economic n
Operator economic 1
Operator economic n

Lot n
*

in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei
finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de cali/icare"
Si "Corespund,erea cu specificaliile
tehnice" , se vo consemna prin: ,, * " tn cazttl corespunderii prin ,,-" tn cazul necoreipunaertli;
Si

8'

Pentru elucidarea-unor neclaritfl{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prelului anormal de scizut)
sa solicitat:

Data

Operatorul economic

solicitlrii

9.

Informafia solicitatl

Rezmatul rispunsului
operatorului economic

Ofertan{ii respinqi/descalificafi:

Denumirea operatorului economic

Motivul respingerii/descalificlrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate
Pentru toate

loturile

I

I

Alte limit5ri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi olertant:
[IncticayiJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:
11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai sclzut n
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pref

I

Cel mai bun raport calitate-cost n

4

(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)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

Factorii de evaluare

Valoarea din ofertl
Denumirea operatorului economic 1

Punctajul calculat
Total

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

Total

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

Motivul reevaluErii ofertelor
Modific[rile operate
14.

in urma examinflri, evalulrii

gi

comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire

s-a

decis:

Atribuirea contractulu i de achizilie publicd/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului
economic
Lucrari de Ardan-Rut
renovare a SRL

Cantitate qi
unitate de
mIsur6
I proiect

Pre{ul unitar
(ff,rn TVA)

Pre{ul total

(fnrI TVA)

Pre{ul total
(inclusiv

TVA)
1424909,40

1424909,40

1709891,28

unei portiuni
de drum din
sectorul
Rimnicu,
comuna

rusestii Noi,
raionul
Ialoveni
Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.77

alin.

lit

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

Denumirea operatorului
economic
Ardan-Rut SRL

Data transmiterii
09.09.2022

Modalitatea de transmitere
ardan-rut@mail.ru

(ln/brmarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. l3l din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru itrcheierea contractului:

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

fl 6 zile in cazul transmiterii comuniclrii
prin miiloace electronice si/sau fax n
tr 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax n
tr 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
A zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax n

fi

(Selectcrli lermenul de a;teptare respectal. Calculqreatermenelorprevdzule rie Legeanr. l3l din3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusit, q lerntenelor de arsteptqre, se efectueazii tn conformitate cu

prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Coclultti Civil al Republiiit Moldova).
17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:
Intreprinderea
Denumirea
operatorului
economic

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asocierc/
Cu capitnl

Valoarea
contractului

Numirul
qi data

contractului/
acorduluicadru

Cod
CP

V

str[in
Lucrdri de
renovare a unei

porliuni

de

drum din
sectorul
Rimnicu,comun
a Rr-rseqtii

Noi,

Raionul
Ialoveni

fEri
TV
A

inclusi
v TVA

Termen de valabilitate
al
contractului/acord ului
-cadru

a
U)

N
N

F
H

El
I

z
a
&

v

o\
I

O

c.l

o\
o\

O
N

ra)

w

$
o\
o\
\r
N
.+

oo

N
o\

oo

o\
F-

ca

N

n
1
c\I

cA

18. Informa(ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica dotd se completeazd doar
tn
cazul tn care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitati
;i s-a tncheiat
contract/confuacte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate)t

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

(DA/NU)

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

(indicali suma cu TVA)

6

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

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

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

Prin prezenta dare de seamd, grupul cle lucru eleclard cd termenul cle aEtepture pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptfrnd cazurile prevdzute de art, 32 alin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum Ei cd tn cazul clepunerii contesta(iilor qi/sau
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate qi solu(ionate.
Prin prezenta dare de seamd, grupul cle lacru pentru achizilii con/irmd corectituclinea desfdsurdrii procedurii
de achizi|ie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare,

(Nume, Prenume)

i-

(Sentndtura)

L.$.
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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.2 din 13 septembrie 20226
1.Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
Primaria Molovata
Localitate
s.Molovata
IDNO
1007601008410
Adresa
s.Molovata, r-nul Dubasari
Număr de telefon
0248 54 236
Număr de fax
0248 54 236
E-mail oficial
primariamolovata@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e- Brinza Igor
mail)
primariamolovata@mail.ru
2.Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate

Procedura de achiziție repetată (după caz)
Tipul
obiectului
contractului
achiziție/acordului-cadru

✓ □Cererea ofertelor de prețuri
□Licitație deschisă
□Altele: [Indicați]
Nr:
de Bunuri □
Servicii □
✓ Lucrări □

Obiectul achiziției

Lucrări de reparație capitală a drumului local, acces
spre s.Molovata de la drumul L-428
45200000-9

Cod CPV
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor
proceduri decât licitația deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr: 21061866
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)
Link-ul:ocds-b3wdp1-MD-1660806035608
Data publicării:18.08.2022
Platforma de achiziții publice utilizată

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții
publice a autorității contractante
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)
Tehnici și instrumente specifice de atribuire
(după caz)
Sursa de finanțare

✓ □ achizitii.md;
□ e-licitatie.md; □ yptender.md
✓ □ Da
□ Nu
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Data:
Link-ul:
□Acord-cadru □Sistem dinamic de achiziție □Licitație
electronică □Catalog electronic
✓ □Buget de stat;
□Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse externe; □Alte

1

surse: [Indicați]
1870788.73 lei

Valoarea estimată (lei, fără TVA)

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

Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de clarificare
Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii
4.Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)
Rezumatul modificărilor
Publicate în BAP/altemijloacelor de informare
(după caz)
Termen-limită de depunere și deschidere a
ofertelor prelungit (după caz)

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

5.Până la termenul-limită (data 26.08.2022, ora10:00), au depus oferta noua ofertanți:
Nr.

Denumirea operatorului economic

IDNO

1.

Metnox SRL

1006600017133

Asociații/
administratorii
Costișa Igor

2
3
4
5
6
7
8
9

Group One SRL
SC Dramos-Cons SRL
Trans Invest Group
Compania Termosistem
Nouconst
Ktaft Constructions
SA Drumuri Criuleni
Tower Cons

1003601003808
1003600107905
1017600052299
1003600117881
1005600012120
1020600027411
1003600095963
1018600009201

Dorin Fortuna
Piotr Dacin
Popa Ion
Arina Bubmalai
Odovenco Dorin
Marcu Sergiu
Natalia Dicusar
Turcanu Liviu

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

Propunerea tehnică
Propunereafinanciară
DUAE

Dovada înregistrării
persoanei juridice, în
conformitate cu

Metnox
SRL

Group
One
SRL

Denumirea operatorului economic
SC
Trans Compan Nouco Ktaft
Dramo Invest
ia
nst
Const
s-Cons Group Termosi
ructio
SRL
stem
ns

Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
prezent prezen neprez neprez nepreze neprez
at
tat
entat
entat
ntat
enta
prezent prezen neprez neprez nepreze neprez
at
tat
entat
entat
ntat
enta
prezent prezen prezen neprez nepreze prezent
at
tat
tat
entat
ntat
at
Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
prezent prezen neprez neprez nepreze nepreze
at
tat
entat
entat
ntat
ntat

nepre
zentat
nepre
zentat
nepre
zentat
neprez
entat

SA
Drum
uri
Criule
ni

Tower
Cons

nepre
zentat
preze
nta
preze
nta

neprez
entat
neprez
entat
neprez
entat

nepre
zentat

nepr
ezent
at
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prevederile legale din
ţara în care ofertantul
este stabilit
Certificat de efectuare
sistematica a platii
impozitelor,contributiilor
Certificat de atribuire a
contului bancar

Informații generale
despre ofertant
Ultimul Raport
financiar
Graficul de execuție a
lucrarilor
Declarație privind
experiența similară

Demonstrarea
experientei OE in
ultimul an de activitate
aferent obiectului ce
urmeaza a fi atribuit

prezent
at

prezen
tat

neprez
entat

neprez
entat

nepreze
ntat

nepreze
ntat

nepre
zentat

nepre
zentat

prezent
at

prezen
tat

neprez
entat

neprez
entat

nepreze
ntat

nepreze
ntat

nepre
zentat

nepre
zentat

prezent
at

prezen
tat

neprez
entat

neprez
entat

nepreze
ntat

nepreze
ntat

nepre
zentat

nepre
zentat

prezent
at

prezen
tat

neprez
entat

neprez
entat

nepreze
ntat

nepreze
ntat

nepre
zentat

nepre
zentat

prezent
at

prezen
tat

neprez
entat

neprez
entat

nepreze
ntat

nepreze
ntat

nepre
zentat

nepre
zentat

prezent
at

prezen
tat

neprez
entat

neprez
entat

nepreze
ntat

nepreze
ntat

nepre
zentat

nepre
zentat

nepreze
ntat

prezen
tat

neprez
entat

neprez
entat

nepreze
ntat

nepreze
ntat

nepre
zentat

nepre
zentat

prezent

prezen
tat

neprez
entat

neprez
entat

nepreze
ntat

nepreze
ntat

nepre
zentat

nepre
zentat

nepr
ezent
at

prezent
at

prezen
tat

neprez
entat

neprez
entat

nepreze
ntat

nepreze
ntat

nepre
zentat

nepre
zentat

nepr
ezent
at

Declarație privind
at
dotările
specifice,utilajul și
echipamentul necesar
pentru îndeplinirea
corespunzătoare a
obiectului contractului,
Declarație privind
personalul de
specialitate pentru
implimentarea
contractului.

nepr
ezent
at
nepr
ezent
at
nepr
ezent
at
nepr
ezent
at
nepr
ezent
at
nepr
ezent
at
nepr
ezent
at

(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

Lucrări de
reparație
capitală a

Denumirea
operatorului
economic
Metnox SRL

Prețul
ofertei
(fără TVA)*
1686649.69

Cantitate
și unitate
de măsură
lucrari

Corespunderea
cu cerințele de
calificare
-

Corespunderea
cu specificațiile
tehnice
+

Group One SRL
SC Dramos-Cons

1770025.96
1785380.40

lucrari
lucrari

+
-

+
-
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drumului local,
acces spre
s.Molovata de la
drumul L-428

SRL
Trans Invest Group
Compania
Termosistem
Nouconst
Ktaft Constructions
SA Drumuri Criuleni
Tower Cons

1827625.16
1835260.55

lucrari
lucrari

-

-

1874273.06
1882412.43
1973448.61
1975219.01

lucrari
lucrari
lucrari
lucrari

-

-

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile
tehnice”, se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)
8.Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) sa solicitat:
Data
solicitării
30.08.2022

Operatorul economic
Metnox SRL

01.09.2022

Metnox SRL

Informația solicitată
1)copia contractelor utilajului
asigurat de terță
2)demonstrarea experientei prin
prezentzrea copiei contractelor
sau proces-verbal de execut.a
lucrarilor
1)Justificarea neclaritatilor
raportului financiar

Rezmatul răspunsului operatorului
economic
Fara raspuns

Fara raspuns

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

Motivul respingerii/descalificării
Ofera prêt mic,insa oferta nu intruneste toate
conditiile de calificare prevazute in documentatia de
atribuire. Ofertantul nu corespunde capacitatii
tehnice si profesionale:
-Experienta similară propusă în oferta SRL
,,Metnox,, nu este suficienta pentru a demonstra
capacitatea operatorului de a îndeplini astfel de
contracte tip, deoarece contractele prezentate in
cadrul ofertei nu reflecta astfel de lucrari
similiare executate anterior. Tipul lucrarilor
difera ca tehnologie si ca tehnica necesara de a
fi antrenata in contractul viitor, ceea ce nu poate
oferi o garantie ca operatorul economic va
realiza si finaliza cu success contractul propus
spre executare, rescind sa nu fie indeplinite
lucrarile calitativ, conform normativelor in
vigoare, si in termen;
-Dotarea tehnicà nu corespunde necesarului
pentru realizarea acestui tip de lucrări, iar lipsa
in proprietate a minimului utilajelor denota
incapacitatea tehnica a operatorului,
actele/certificatele prezentate nu satisfac
cerințele in măsura necesarului impus acestor
lucrari;
-Cifra medie de afaceri este mult mai mică decât
voaloarea contractului ce urmeaza a fi realizat,
ceea ce demonstreaza o capacitate economică
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SC Dramos-Cons SRL
Trans Invest Group
Compania Termosistem
Nouconst
Ktaft Constructions
SA Drumuri Criuleni
Tower Cons

redusă pentru astfel de volume de lucrari
(conform Bilanului pentru a.2021, prezentat de
catre ofertant cu date modificate de sinestatator,
cifra de afaceri reala fiind de 748.4 mii lei).
Capacitatea financiara nu acopera nici
necesitatea procurarii materialelor necesare
pentru realizarea obiectivul dat, care conform
ofertei sunt in valoare de aproximativ 1,3 mln
lei.
Ofera prêt mai mare.
Ofera prêt mai mare
Ofera prêt mai mare
Ofera prêt mai mare
Ofera prêt mai mare
Ofera prêt mai mare
Ofera prêt mai 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 □
(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 calitatepreţ sau cel mai bun raport calitate-cost)
Factorii de evaluare
Valoarea din ofertă
Denumirea operatorului economic 1
Denumire factorul 1
Ponderea
Denumire factorul n
Ponderea
Denumirea operatorului economic n
Denumire factorul 1
Ponderea
Denumire factorul n
Ponderea

Punctajul calculat
Total
Total

13.Reevaluarea ofertelor:

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

Lucrări de
reparație
capitală a
drumului local,
acces spre
s.Molovata de la
drumul L-428

Denumirea
operatorului
economic

Group One
SRL

Cantitate și
unitate de
măsură

Prețul unitar
(fără TVA)

Conf.doc.st.

Prețul total
(fără TVA)

1770025.96

Prețul total
(inclusiv
TVA)

2124031.15

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
Metnox SRL
Group One SRL
SC Dramos-Cons SRL
Trans Invest Group
Compania Termosistem
Nouconst
Ktaft Constructions
SA Drumuri Criuleni
Tower Cons

Data transmiterii

Modalitatea de transmitere

05.09.2022
05.09.2022
05.09.2022
05.09.2022
05.09.2022
05.09.2022
05.09.2022
05.09.2022
05.09.2022

e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achizițiile publice)
16.Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:
În cazul în care valoarea estimată a contractului este
mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile
publice
În cazul în care valoarea estimată a contractului este
egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizițiile publice

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

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

Denumirea
operatorului
economic

Întreprind
erea:
Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asoci
ere/
Cu capital
străin

Valoarea contractului
Numărul
și data
contractului/ac
ordului-cadru

Cod
CPV

fără TVA

inclusiv TVA

Termen
de
valabilitat
e al
contractul
ui/acordul
ui-cadru

Group One
autohton
45200000-9
31
13.09.2022
31.12.2022
1770025.96
2124031.15
SRL
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 sa încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate):
Au fostaplicatecriteriipentru achiziții publice durabile (achiziții
verzi)?

(DA/NU) ___________

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

__________________
(indicațisuma cu TVA)

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:
Criteriul de atribuirepentrulotul/loturilepentru care au
fostaplicatecriterii de durabilitate:

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

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

____________________
(Semnătura)
L.Ș.
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Nr.

cl/o

Numarul
contractului

(IDNO)

---------·

T

Vnloarea contractului

Denurnirea
opcratorului
economic,

Data
contractului

-

Cod
CPV

I

va

cu TV,\

Iara TVA

- 1

co

~-

25. Anulnrca proccdurii de achizitie publica:

In tcrnciul

art. 71 alin. I lit g.

Argumcntare: lncluderea lucrarilor de constructii a gazoductelor s.Vozncseni si s.Troian, de
catrc SRL Cirnislia-Gaz in programul invesiional de dczvoltare pc an 2023.conform informatici
nr.197 din 09.09.2022.
Pri11 prezenta dare de seamii, gr11p11/ de l11cr11 declarii cr'i ter111e1111/ de asteptare peutru
incheierea contractulul/contractelor
indicate a fost respectat (exceptiintl cazurile previizute
de art. 32 alin. (3) al Legii ur. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile pub/ice), precum si cil
111 cazul deptuierii coutestatiilor, aceastea au fost examinate si solutionate.
Pri11 prezentu dare de seamii, grupul de lucrtt pentru acliizitii couflrnui corectitudinea
desfiisuriir]! procedurii de acliizitie, fap! pentru care pourtri riispundere conform
prevetlerilor legate 111 vigoare.
Conducatorul grupului de lucru pentru achizitii:

Bocance Valeriu
(Nume. Prenurne)

enul

irate

model-tip

DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice 0
de încheiere a acordului-cadru
□
de anulare a procedurii de atribuire
□

Nr.1DSEM/22 Din 09.09.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa

Număr de telefon
Număr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, email)
2.

Centrul
de Reabilitare a Persoanelor Vîrstnice și
Persoanelor cu Dizabilități (adulte) “SPERANȚA11
or.Vadul lui Vodă
1006601003913
MD-2046
mun.Chișinău
or.Vadul
lui
Vodă,
str.Balneară 11
022 314-698
022 314-698
sperantasana@gmail.com
http://www.sperantasan.md/
Director: Arseni Olga

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate

0Cererea ofertelor de prețuri aLicitație deschisă
□Altele: [Indicați]

Procedura de achiziție repetată (după caz)
Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru
Obiectul achiziției
Cod CPV
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor
proceduri decât licitația deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental www.mtender.gov.md )

Nr:

Platforma de achiziții publice utilizată
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)

0 achiziții.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

Tehnici și instrumente specifice de atribuire
(după caz)
Sursa de finanțare

□Acord-cadru 0Sistem dinamic de achiziție 0Licitație
electronică aCatalog electronic
0 Buget de stat; aBuget CNAM; nBuget CNAS;
□ Surse externe; aAlte surse: [Indicați]

Valoarea estimată (lei, fără TVA)
3.

Bunuri 0 Servicii □ Lucrări □
Echipamente Medicale
33100000-1

Nr: ocds-b3wdpl -MD-1 660848796784
Link-ul: https://mtender.qov.md/plans/ocdsb3wdol -MD-1660848796784
Data publicării: 18 august 2022
Data: 18 august 2022
Link-ul :https://mtender.qov.md/plans/ocdsb3wdpl -MD-1 660848796784

650 000

mdl

Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)
1

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

Modificări operate în documentația de atribuire:

4.

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării]

[Indicați numărul de zile]

Până la termenul-limită (data 26.08.2022, ora 15:00), a depus oferta 1 ofertant

5.

Denumirea operatorului economic

Nr..

1

S.R.L. LABROMED LABORATOR

6.

IDNO

Asociații/
administratorii

1012600001177

Ermicev Alexandr

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

Denumirea operatorilor
economici

Propunerea
tehnică

Propunerea
financiară

DUAE

Garanția pentru
ofertă
(după caz)

S.R.L. LABROMED LABORATOR

+

+

+

+

(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

Lot Nr. 1
Echipamente
Medicale

S.R.L. LABROMED
LABORATOR

Prețul ofertei
(tară TVA)*

650 000,00 MDL

Cantitate și
unitate de
măsură

Corespunderea
cu cerințele de
calificare

Corespunderea cu
specificațiile
tehnice

1 lot

+

+

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

Operatorul economic

Informația solicitată

Rezmatul răspunsului operatorului

2

economic

solicitării

9.

Ofertanții respinși/descalificați:
Motivul respingerii/descalificării

Denumirea operatorului economic

10.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot 0
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:__________________________
11.

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț И
Cel mai bun raport calitate-cost □

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

Factorii de evaluare

Denumire factorul 1
Denumire factorul n
Denumire factorul 1
Denumire factorul n
13.

Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1
Ponderea
Ponderea
Denumirea operatorului economic n
Ponderea
Ponderea

Total

Total

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

. Denumirea

Cantitate și

Prețul unitar

Prețul total

Prețul total

3

lotului

operatorului
economic

unitate de
măsură

(fără TVA)

(fără TVA)

(inclusiv TVA)

Lotul Nr. 1
Echipamente
Medicale

S.R.L
LABROMED
LABORATOR

1 lot

650 000.00

650 000.00

780 000.00

Anularea procedurii de achiziție publică:

în temeiul art. 71 alin.

lit

Argumentare: __________________________________________________________
Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

15.

Denumirea operatorului
economic
S.R.L. LABROMED LABORATOR

Data transmiterii

Modalitatea de transmitere

din 30.08.2022

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)
Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

16.

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

0 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin
mijloace electronice și/sau fax □
□ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin
mijloace electronice și/sau fax □
□ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin
mijloace electronice și/sau fax □
□ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin
mijloace electronice și/sau fax □

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

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorului
economic, (IDNO)

S.R.L.
LABROMED
LABORATOR

18.

întreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asocicrc/
Cu capital
străin

Valoarea contractului

Numărul
contractulu

S.R.L. LABROMED
LABORATOR

1LEM/22

Data
contractului

30 august
2022

Cod CPV

33100000-1

fără TVA

cu TVA

650 000.00

780 000.00

Termenul de
valabilitate a
contractului

31.12.2022

Informația priviml 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

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

(indicați suma cu TVA)

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

Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □

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

(Semnătura)

5

DARE DE SEAMĂ
de anulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţii publice privind
achiziţionarea jaluzelelor verticale, orizontale, romane, draperiilor, Rollo-urilor (repetat)
Nr. 158/22 din 13.09.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

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

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

Cererea ofertelor de preţuri
ocds-b3wdp1-MD-1658994306198
Bunuri

Jaluzele verticale, orizontale, romane,
draperii, Rollo (repetat)
Cod CPV
39515400-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul
aplicării altor proceduri decât licitația
deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din Nr: ocds-b3wdp1-MD-1662096023279
cadrul
portalului
guvernamental Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocdswww.mtender.gov.md)
b3wdp1-MD-1662096023279?tab=contractnotice
Data publicării: 02.09.2022
Platforma de achiziții publice utilizată
www.achizitii.md
Da
Procedura a fost inclusă în planul de
Link:
achiziţii publice a autorităţii contractante
http://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitiipublice/planul-anual-de-achizitii-publice
Anunț de intenție publicat în BAP (după Data: caz)
Link-ul: Tehnici și instrumente specifice de Licitaţie electronică
atribuire
(după caz)
Sursa de finanțare
Surse proprii
Valoarea estimată (lei, fără TVA)
160 504,00
1

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

-

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost.
5. Până la termenul-limită (data 12.09.2022, ora 14:00), nu a fost depusă nici o ofertă.
Nr.
1

Denumirea operatorului
economic
-

IDNO

Asociații/administratorii

-

-

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

Denumirea
operatorului
economic

Documentele ce constituie oferta
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnică
Nu a fost depusă
nici o ofertă.
Propunerea financiară
DUAE
Garanția pentru ofertă (după caz)
Documentele de calificare
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în Nu a fost depusă
situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii
nici o ofertă.
sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani
(formularul Declarației va fi publicat pe SIA „RSAP” (MTender)) Declarație pe proprie răspundere - în termen de 5 zile după data
comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul
desemnat câștigător va prezenta această Declarație autorității contractante
și Agenției Achiziții Publice - copia în format electronic de pe documentul
pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii
electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a
operatorului economic
Intenția de participare în cadrul procedurii de achiziție - cerere de
participare completată conform Anexei nr. 7 la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 - copia
în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură
olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat
prin semnătura electronică a operatorului economic
Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 90 de zile - Declaraţie
privind valabilitatea ofertei, completată conform Anexei nr. 8 la
Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.
115 din 15.09.2021 - copia în format electronic de pe documentul pe suport
2

de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau
documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic
*Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova - copia Extrasului din
Registrul de stat al persoanelor juridice în format electronic de pe
documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea
semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura
electronică a operatorului economic
Datele din Registrul informației criminalistice și criminologice al
Republicii Moldova - copia cazierului judiciar al persoanei juridice în
format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură
olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat
prin semnătura electronică a operatorului economic
Informația privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi
contribuţiilor de asigurări sociale - copia certificatului SFS privind lipsa
sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional în format electronic
de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea
semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura
electronică a operatorului economic

*În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, va solicita
prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 zile lucrătoare,
conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare.

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

Denumirea
operatorului economic

Prețul
ofertei
(fără TVA)*

-

-

-

Cantita
te și
unitate de
măsură
-

Corespun
derea cu
cerințele de
calificare
-

Corespun
derea cu
specificați
ile tehnice
-

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

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului
anormal de scăzut) s-a solicitat: nu au fost.
9. Ofertanții respinși/descalificați: nu se aplică.
Denumirea operatorului
economic
-

Motivul respingerii/descalificării
-

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot □
Pentru un singur lot □
Pentru mai multe loturi ✓
Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: ________________________
11. Criteriul de atribuire aplicat:
3

Preţul cel mai scăzut ✓
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preţ
Cel mai bun raport calitate-cost □
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică.
13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică.
14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de
atribuire s-a decis:
Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: nu se aplică.
Denumirea lotului

Denumirea
operatorului
economic

-

-

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

-

-

Prețul total
(inclusiv
TVA), lei
-

Anularea procedurii de achiziție publică:
În temeiul art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, se anulează
procedura de atribuire a contractului de achiziţii publică privind achiziţionarea jaluzelelor
verticale, orizontale, romane, draperiilor, Rollo-urilor (repetat).
Argumentare: nu a fost depusă nici o ofertă.
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:
nu se aplică.
Denumirea operatorului economic

Data transmiterii

Modalitatea de transmitere

-

-

-

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

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

Întreprinderea:
Cu capital

Numărul
și data

Cod
CPV

Valoarea
contractului

Termen de valabilitate
al
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economic

-

autohton/
Cu capital
mixt/asociere/
Cu capital
străin

-

contractului/
acorduluicadru

-

-

fără
TVA

-

-

inclusiv
TVA

contractului/acorduluicadru

-

-

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

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

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

Președintele Grupului de lucru pentru
achiziții publice

Gheorghe POJOGA
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./

model-tip

DARE DE SEAMA
publice

de atribuire а contractului de achizilii
de incheiere а
de апulаrе а procedurii de

acordu]ui-cadru
atribuire

Nr. 23 diп

l.
IDNo

Adresa
Numйr de telefon
Nчmйr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,

e-mail)

2,

|2,09.2022

Примария мун. Комрат
мун. KoMpar,
1007601000285

муц. Комрат, yJt. Тре,гьякова,3б
0(298) 2-26-60
0(298) 2-45-9з
соm rat.primaria@mail. ru
0б8371109

Date сu рriчirе la рrосеdurа de atribuire:

'ГiрuI procedurii de atribuire aplicate

Рrосеdчrа de achizi{ie rереtаtй (dupd caz)
'Гiрчl obiectului contractuIui de achizitie/
acordului-cadru
ObiectuI achizi{iei

fiСеrеrеа оfЪrtеlоr de рrеluri пLicitalie deschisй
пАltеlе: [Iпdiса|i/
Nr: 21062049
Вuпuri fi Servicii п Luсrйri п

Овошlи

и

аlеgеrеа procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia

deschisd)

Рrосеdurа de atribuire

porlalului
п.d

нужд

е

r.

gоv.

(se va

iпdica diп cadrul
guvеrпаmепtаl

m d.i

экономические операторы

SRL "Alim-Total, llSinteacova SvetIana, SRL
BAGUETTE предоставили полные
пакеты Рабочая группа приняла решение
заключить договора с
двумя
экономическими участниками, согласно

по

lе

для

15300000-1

Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind Участвовали

у,уу w. пl

фрук,гы

IIоlIведомственIlых учреждений примарии
мун. KoMpaт c октябрь по декабDь 2022r.

Cod СРV

о

п
п

Date сч privire la autoritatea сопtrасtапtй:

Dепumirеа autoritйtii contractante
Localitate

г,t
L.l

!

критерию самая низкая цена

квалифицированньlй
Nr: 21047046
Link-ul:
o_cds-b3wdp l -MD-

l 66_

пакет участника.

и

! l 56684l 24

Data: 01/09 l2022Ora: l 5:28

Platforma de achizi{ii publice utilizatй
Рrосеdurа а fost iпсlusй in planul de
achizi{ii publice а autoritй{ii contractante
Апuп{ de intenlie publicat in ВАР (duрёi caz)

fi achizitii,md; п e-licitatie,md; п yptender.md
г: Da flNu
Link-ul сйtrе planul de achizi{ii publice publicat:
Data:

Link-ul:
l

I
Tehnici;iinstrum@

пАсоrd-саdгtt

Sursa de finanfare

ýBugetdestat;
пSursе externe;
451825,64

VаIоаrеа esti mata бtri,

3.

,_rSiffil
пвffi

еIесtr9rl_iсй пСаtаlоg еlесtrс :
цltcttallg

lAlte

surse:

_

[Iпdicatil'

СIаrifiсiri privind documenta{ia

de аtriЬuiге:
(Se va ссlпlрlеtа iп cazul iп
care aufosr solicitate c|ari/icari)

f)ata soIicitarii сlаiiпсй;й
De., umi.ea ор е.аБiu luГЙЙБЙБ

Expunerearuffi
Ехрuпеrеа suссiЙ а rй
Цаtа transmiterii

4.

Моdifiсiri ореrаtе in clocumentafia

de аtriьuirе:
(Se vq сопlрlеlq iп cazul
iп сq.rе au.fbst Operale mоtJifiсйri)

*зlu

Im

ifi

ril

r

PublicateinBaffi
Цqr_ч

о cl

сй

о

informare (duрd caz)
Теrmеп-Iimitй de dерuпеrе qi Ceschiderra
ofertelor рrеluпsi

I. pflnilat".'o"@
Den

l

Stпаiсауi

пum,ПiБ

5_:_28J, au fostБpuse

z

itе1

;lrp"

1_ЪrеПе:

umirеа ореiаtо.uЙЪсо""пrt"

SRL AL|M TOTAL

101460000о912

ll siпtеасъчiзчБпапа

1008бl 100002l

SRL BAGUETTE

5'

IIndica|irursa@

Курдова Светланi

I}i[ШJl'"1;Ж::ffff:e

Dепumirе document

Рrорuпеrеа tehniЙ
uпеrеа fiпапсiаrё

Falinciuc cristina
ll SiпtеасочiЗТБt!апа

depuse qi documentele de calificare
Ei aferente

ouo;;;",,,"* *

Dепчmirеа
ll sinteacovi
Svetlana
Documentele се constitui. оfе-й
ча сопsmпа рriп..
рrеzепlаt, пе
цtаl, пu corespuпde

SRL ALIM
ToTAL

Gагап!iа репlruЪГепа

Documente dc calificare
zепtаl, пu core,

ча сопsmпа рriп: prezeпtat,

Document n

2

"ormalia рriviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdiса iп сопfоrmitаtе cu сеriп|еlе diп
с]осumепtа|iа de atribuire ;i se va сопsеmпа рriп; prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (iп cazul
сdпd dосumепtul а fost prezeпtat, dar пu corespuпdeceriпlelor de саlфсаrе))

6.

Informa!ia privinci соrеsрuпdеrеа оfеrtеlоr cu сеriп!еlе solicitate:
С)реrаtоri economici

а

Denu

mirеа
lotului

Ф

э

Конопида
(цветная)

Морковь

Свекла

SRL ALIM
ToTAL

Брокколи

Кг

100

Баклаrrtаны
свежий

кг

290

I le
с

pel1

Berriп й

кг

2ззз3,33

630

IIомидоры
свежие

кг

616

С)гурttы
свежие

кг

491

Чеснок

Кг

33

15400,00

t.l

4809"2s

Тыква

Лот NЬ2
(соления)

Ilомилоры
солеIIые

Огурuы
соJlеIIые

кг

371

кг

3240

кг

196

кг

Капуста
квашеIIая с
морковью
JloT
Nч3(фрукть,)

196

276

Кг

Банаllы

2ffi2а

Сухофрукты
(яблоки и
слива)

1.828,17

Изюм
темный

|

|

Чернослив
без косточек

Аце"rlьсины

Слшва

Виноl.рад

белый

|82!.3,33

75в,зз

l

JIот М 5
(зелень)

Зе.пеный

укроп,петру
шка

о

Учасr,вовала,гри экономических оператора:
SRL "SRL AL|M TOTAL, ll Sinteacova SvetlanasRl предоставили полный и
квалифицированные пакету документов. SRL BAGUETTETaK же предоставил свой
ПаКет квалифицированньlх документов но его ценьl бьlли сильно завьlшеньl и нес
могут в срок предоставлять поставку товара, Рабочая группа приняла решение
заключить договора с двумя экономическими участниками SRL "SRL ДLlМ ТОТДL,
Si nteacova SvetlanasRL.

l]

t-

8.

* itt c,u:ttl

ulilizcirii lic,ila!ici elec,lrclпice "ус t,ct iпc{icrtylreIttl r1.1ёrlеi./iпаlс
рriчiпd "(|оrе.s:рчпеlеrеu ctt с,еriп{еlс cle c,ali/ic,are" ,si "(|ore,s:llttпclerea L,ll s:pecific,aIiile
lеhпiсе" , se 1)а сопsеmпа рriп; ,,+" iп cazul, corespttпclerii;,i рriп ,,-" iп c,uzul пac,rlrc.spuпderii)
(Irt|brma{ict

9.

Репtru elucidarea uпоr песlаritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа о{'еrtеi cu
cerintele stabilite in documenta{ia de аtriЬuirе (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scйzut) sа solicitat:

Data
soIicitйrii

Operatorul есопоmiс

Informa{ia solicitatй

Ilezmatul rйspunsului
operatorului есопоmiс

l0. Ofertan{ii respinEiidescalificali:
Denumirea ореrаtоrulчi economic
11. Modalitatea de evaluare

Motivul respinserii/descalifi сйrii

а ofcrtelor:

6

fiесаrе lot Шi
pentru mai multe loturi
cumulate п
репtru toate loturile п

дltе limitйri privind пumйrul de loturi саrе pot fi
atribuite aceluiaEi оfЪпапt:
Рпсtiсауi/
Justiflcarea deciziei de а пu atribui contractul
loturi:
ре

12.

Criteriul de аtriЬuirе aplicat:

РгеluI cel mai scйzut

'tr

costul cel mai scazut п
Cel mai bun rароr1 calitate-pгe{ п
Cel mai bun rароrt calitate-cosi п
(iп cazul iп care iп caclrul proceclurii de
atrib,uire sч.пl aplic,ale mui пlullе criterii
cla atribuire, se vоr
iпdica toale crileriile cle arribuire aplicate
;i сlепumirеа lbturilot. аfёrеп|е)

l3. Informa{ia privind factorii
(Se va соmlэlеtарепlru

de ечаluаrе aplica{i:

loturile cctre auJb,st atribuite iп baza crileriilor;
с,е|пlаi Ьчп raporl calitate-pre.

sau cel mаi Ьuп rq,port calitate-cost)

Factorii de ечаluаrе
Denunrirea

vаlоаrеа din ofertй

torului economic

Denumire factorul 1
Dепumirе factorul п
Denumirea operatorului
Denumire factorul 1
Denumire factorul n

еiБпЙiс

Punctajul calculat
Total

1

n

14. Rеечаluаrеа оfеrtеlоr:
(Se va completa iп cazul iп care ofertele
au.fbst reeyaluctle repelal)

Motivul rеечаluйrii оfеrtеБ

Modificirile ореrаtс

", l:JJ,-"

ехаmiпйri, еvаluirii gi соmраririi ofertelor depuse
in саdrчl

о."."О";;;- *"о"*

.;

Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:

Dепumirеа
Iotului

Картофе"llь

Конопида
_(ltвстная)

Капуста свежая

Ореrаtоrul
economic
desemnat
сffqtigйtоr

SRL ALlM
ToTAL
SRL ALIM
ToTAL
SRL ALIM
ToTAL

cantitatea

Рrе{ul
unitar fйrй

й.iuiioioTfдБ
,гчА

Pre{ul total cu

7,1з

48588,,l3

52475,50

24,07

86,12,59

93з4,00

9,t7

l9726,67

2l30,1,80

тчА

68l5 кг
359 кг

2l52 кг

тчд

Капуста
пекинская
JIук

Морковь
Свекла
Брокколи
Бак"llажаны
свежий

IIереu свежий

Помидоры
свежие

Огурчы свежие
Чеснок

Тыква
Помидоры
соJIеные

0гурuы
соленые

l

Капуста
квашеная с
морковью
яблоки голден
Яблоки
симеренко
Бананы
Сухофрукты
(яблоки и
слива)
изlом темный

Апелl,сины
Маllларины
l

Слива

SRL ALIM
ToTAL

l 595 кг

l

l

ýйtl.пч

ll sinteacova
Svetlana
sKl_ AL|M

ToTAL
ll sinteacova
Svetlana

ll sinteacova
Svetlana
ll sinteacova
Svetlana

SRL ALIM
ToTAL
SRL ALIM
ToTAL
SRL AL|M
ToTAL

ýKl

550 кг

sKl_ ALIM

ToTAL
SRL ALIM
ToTAL
SRL ALIM
ToTAL
SRL ALIM
ToTAL
SRL ALIM
ToTAL

8ý8

13 690,42

14785,65

,1,4|

13370,37

14440,00

7,4|

11481,48

12400,00

45,,31

4537,04

4900,00

2w

5907,41

6380,00

37,04

23333,33

25200,00

Бд

15400,00

16 632,00

25,00

12ж-00--l

l3257,00

\

290 кг

630 кг

бlб кг
I

|

agl
J)

K

уи

1l30,5б

1221,00

12,96

4809,26

5l94,UU

33,00

б468,00

абsд

33,00

б468,00

б4б8,л00

32,00

8832,00

8832.00

6,62

21450,00

23166,00

6,62

14300,00

1м44д

24,58

28320,00

33984,00

29,|1

1828,17

2193,80

64,17

5133,33

6160,00

64,,|7

8213,33

2|,,67

758,33

2z,5u

7tl7,50

|2,,96

67 40,7 4

Kl

37l кг

l96

кг

l96 кг

276 кг

3240

KI,

2l60 кг
l152 кг

ALIM

ToTAL

11448,00

805 кг

l00 кг

SRL ALIM
ToTAL
SRL ALIM
ToTAL
ll Sinteacova

10600,00

кг

4'7'7

SRL ALIM
ToTAL
SRL ALlM
ToTAL
SRL ALIM
ToTAL
SRL ALIM
ToTAL
SRL AL|M
ToTAL

22,22

62,68 кг

80 кг

'856,00

l28 кг
35 кг
З5 кг
520 кг

эlOД

lбд

7280,00

7

SRL ALIM
ToTAL
SRL ALIM
Айва
ToTAL
SRL ALlM
Вltногрirд белый ToTAL
Груша

Лимон
Зеленый укроп,
п
шка

Мед
натyrrальный

520 кг
520 кг
520 кг

ll sinteacova
Svetlana
SRL ALIM
ToTAL

230 кг

sinteacova
Svetlana

13

кг

175

кг

lI

7) ),,

11555,5б

12480,00

24,,07

l25l8,52

13520,00

21,30

||074,07

11960,00

24,00

5520,00

5520,00

66,67

8б6,67

936,00

80,00

14000,00

14000,00

Апulаrеа procedtrrii de achizilie publica:

in temeiul art. 7l alin.

_

lit

_.

Argumentare:

'

16. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de luсru
репtru achizi{ii:

t-_=--_lсоngццlс __
Sintefona S,/etlana
I

Ill

l

l

SRLa

_.

l

-Г

l

- - os.oФ.zojl

i
I

tr; rпr;,пriýiд islt,, e_йiiit,

llax,ptlsta.etc,J

17. Termenul de aqteptare репtru iпсhеiеrеа contractului:

n cazul in саrе valoarea estimatй а contractului
este mai miсй decAt pragurile prevйzute Ia art.2

alin. (3) al Legii nr. 13l din 3 iulie 2015
rivirrd achizitiile publice
In cazul iп саrе чаlоаrеа estimat5 а contractului
este egalй sau mai mаrе decAt pragurile
prevбzute la art. 2 а|iп, (3) а1 Legii пr. 131 din
3 iulie 20l5 privind achiziliile publice

1

l

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atrihuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizi|ii se realizeazd iп сопfоrmitаtе cu prevederile qrl. 3I а[ Legii пr. 1з| diп з iulie
20l 5 priviпd achizi\iile publice)

J

l

6 zilte in cazul transmiterii comunicйrii prin
mijloace еlесt{ýцф9 q[gqц fax п
п 1l zile in caiut netransйterii corrпrnicarii-n miiloace electronice si/sau fах п
П 1 1 zile in cazul transmiteril cbmunicaгii рriп
mijloace electronice si/sau fах п
п lб zile ?n cazul netransmiterii comunicйrii
n mijloace electronice gi/sau fax п

(selecta|i tеrmепul de asteptare respectat. calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ] з ] diп з iulie
20I5 priviпd achiziyiile publice, iпсlusiч а termeпelor de a;teptare, se
фсtuеаzd iп coпformitate сч
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Coйllui Citil al Republiiii Moldot,a),

9

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

Nчmirчl

Dепumirеа
ореrаtоrului
есопоmiс

Cod

qi data

срч

contractului/
асоrdчlчi-саdrч

SRL ALIM
ToTAL

|2.09.2022

lt

|2.09.2022

sinteacova
Svetlana

vаlоаrеа сопtrасtчlчi

1

53000

272

00-1

21з

00-1

1

fйrй

530о0

з

irrclusil,

ТVА

l7 038.78

41 288.00

тчА

т".й"п

tle valabilitate

al

cont r:rctului/aco rd ul

з47806.75

41 288,00

tl i^

саdrч

з1.12.2022

з1,|2,2022

l9.Informa{iaprivindachizi{iipublicedurabile(achizi{iiverzi)ftubricadltdS,e.:ompleleazddoariп
tпсhеiаt
iu\ort apli.cate'criterii de durabilitate si s,a
cazul iп care la procedura de achiziyie рuiгirа
criterii de durabilitate)z
lot/loturi puni,|i,o" oi1o,t bplicate
сопtrасt/сопtrасtе репtrч

1

]
i

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

(Dд/NU)

contracte а
vаlоаrеа de achizi{ie сч ТvА din сопtrасt/
criterii de
lotului/loturilor репtrч саrе ач fost aplicate
durabilitate (lei MD):

ffil

fost aplicate criterii
codul Срv al lotului/loturilor репtru саrе аu
de durabilitate:

саrе au fost
сгitеriul de atribuire репtru lotul/loturile репtru
aplicate criterii de clurabilitate:

Pretrul cel плui scdzul

L|oslul cel пtui scйzul rl
C'el mаi huп raporl calilale-pre1 _

Cel плаi Ьuп raporl calitate-co,\l

-

tеrmепul cle oqteptare репtru iпсltеiеrе
pritt рrеzепло dore с!е sеumd, grupul cle lucrlt declпr(t cci
urt. 32 оIiп, (3) ul Legii tt,
prevtizule
rn.rpnctut Рхсчрtiiпd cazurite
lle
nlort
iпtliспtе
сопtцtсtului/сtlпtrослеlОr
cotiasluliiItlt, si,l,t
puhIica ), 1lt,,ccttttt ;i ,,i i,' c,ttzttl lapttttcrii
Iзl сtiп з iulie 20I5 priviпtl achizitiite

,

recep|iondrii rпpoortelir

с!е

пttlпitorizure,itcettsteu ut,iJilsl exaпtitlttlc 1isolul,iottule,

corectitucliпea clesfdsurririi procedul
cle lucrlt репtrч achizi|ii сопlirmd
grupul
Рriп
itl vigoure,
rdsрuпсlеiе соп!Ьrm prevederilor legule
de ucltizi|ie, !upt реп-trч ,ori ioortri
prezentct clare cle sеаmd,

Conductitorul gruрului de luсru pentru
Сары Г,К

(Nume, Рrепumе)

(Sеmпйturа)

рrеzепtа dore de seamit, grupuI de lacru репlrа ochizi|ii сопlirmсi corectitucliпett clesfйsurdrii proceclurii
de achizi|ie,fapt репtru care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm preyederilor legale |п vigoare,

Сопdчсйtоrul grupului de lчсru репtru
Сары Г.К
(Nunre, Prenume)

11

DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice
de încheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire



□
□

Nr. 36 din 13.09.2022.
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, eȚibuleac Angela, (+373) 52 473
mail)

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

Cererea

ofertelor de prețuri □Licitație deschisă

□Altele:
Nr:
de Bunuri □ Servicii □ Lucrări 

Lucrări de reparații (Schimbarea ușilor și ferestrelor la
Blocul nr. 1, etajul 1, 2, demisol; Schimbarea
ferestrelor și ușilor în Biblioteca Științifică, etajul 2,
sala №3, a Universității de Stat „Alecu Russo” din
Bălți)
45453000-7

Cod CPV
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor
proceduri decât licitația deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr: ocds-b3wdp1-MD-1659699639293
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)
Link-ul: https://e-licitatie.md/achizitii/38539/lucrari-dereparatii-schimbarea-usilor-si-ferestrelor-la-blocul-nr
Data publicării: 05.08.2022
□ achizitii.md;  e-licitatie.md; □ yptender.md
Platforma de achiziții publice utilizată
 Da □ Nu
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
publice a autorității contractante
https://usarb.md/wp-content/uploads/2022/02/Planul-deachizitii-publice-al-USARB-pentru-anul-2022.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)
Data:
Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire
□Acord-cadru □Sistem dinamic de achiziție □Licitație
(după caz)
electronică □Catalog electronic
Sursa de finanțare
□Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse
externe; Alte surse: sursele universității
Valoarea estimată (lei, fără TVA)
906 405,60 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu au fost.

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

1

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.

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)
Rezumatul modificărilor
Publicate în BAP/altemijloacelor de informare
(după caz)
Termen-limită de depunere și deschidere a
ofertelor prelungit (după caz)

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

5. Până la termenul-limită (data 23 august 2022, ora 11:00), au depus oferta 2 ofertanți:
Nr.

Denumirea operatorului economic

IDNO

Asociații/
administratorii

1.

S.R.L. „Mobiclass”

1014600003902

Aureliu Cazac

2.

S.C. „Fluxmester-V.A.” S.R.L.

1008602009396

Arcadie Bold

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de
către operatorii economici:
Denumirea operatorului economic
S.R.L. „Fluxmester-V.A.”
Documentele ce constituie oferta
(Se va consemna 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 consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
Bilanțul contabil / ultimul raport financiar, înregistrat
prezentat
prezentat
la Biroul Național de Statistică
Cerere de participare (Anexa nr. 7)
prezentat
prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei – 90 zile
prezentat
prezentat
(Anexa nr. 8)
Grafic de executare a lucrărilor (Anexa nr. 10)
prezentat
prezentat
Dovada înregistrării persoanei juridice.
Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau
prezentat
prezentat
extras.
Declarație privind experiența similară (Anexa nr. 12)
prezentat
prezentat
Declaraţie privind personalul de specialitate propus
prezentat
prezentat
pentru implementarea contractului (Anexa nr. 15)
Formular informativ despre ofertant
prezentat
prezentat
Certificat privind lipsa sau existenta restanțelor la
bugetul public național, eliberat de către Serviciul
prezentat
prezentat
Fiscal de Stat- valabil la data deschiderii
Certificatul de atestare tehnico-profesională a
prezentat
prezentat
dirigintelui de șantier
Certificate de calitate a principalelor materiale
utilizate:
• pentru tâmplăria din PVC nereciclat nu mai puțin
de 5 camere de aer și geam termoizolant, clasa A
prezentat
prezentat
• pentru geam termoizolant executat din sticlă cu un
coeficient de transfer termic U≤1,7 W/mpK pentru
structura de 24 mm 4mm - 16mm - 4mm low-e;
Denumire document

S.R.L. „Mobiclass”

2

• pentru feronerie din oțel de calitate cu rezistenţă
îndelungată la coroziune

(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
Lucrări de reparații (Schimbarea
ușilor și ferestrelor la Blocul nr. 1,
etajul 1, 2, demisol a Universității de
Stat „Alecu Russo” din Bălți)
Lucrări de reparații (Schimbarea
ferestrelor și ușilor în Biblioteca
Științifică, etajul 2, sala №3 a
Universității de Stat „Alecu Russo”
din Bălți)

Denumirea
operatorului
economic

Prețul ofertei
(fără TVA)*

S.R.L.
„Mobiclass”
S.R.L.
„FluxmesterV.A.”
S.R.L.
„Mobiclass”

Cantitate
și unitate
de
măsură

Corespunderea
cu cerințele de
calificare

Corespunderea
cu specificațiile
tehnice

749 760,89

+

+

293 243,85

+

+

315 007,98

+

+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile
tehnice”, se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)
8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) sa solicitat:
Data
solicitării

24.08.2022

24.08.2022

Operatorul
economic

S.R.L.
„Mobiclass”

S.R.L.
„FluxmesterV.A.”

Informația solicitată

Prezentarea în regim de urgență următoarele:
- Mostrei profilului și furniturii pentru uși și ferestre
conform devizului de cheltuieli.
- Dovezilor (contract, facturi) de procurare a
materialelor de la S.R.L. „Columna Logistic”, conform
certificatului din profil clasa A prezentat.

Prezentarea în regim de urgență următoarele:
- Prezentarea mostrei profilului și furniturii pentru
uși și ferestre conform devizului de cheltuieli.
- Clarificarea divergențelor din Anexa nr. 12 cu dovada
anexata (valoarea contractului indicată în Anexa nr. 12
este de 347 000,00 lei, iar prețul conform facturii
anexate este de 646 058,52 lei)

Rezmatul răspunsului operatorului
economic

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.
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: __________________________________
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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 calitatepreţ sau cel mai bun raport calitate-cost)
Factorii de evaluare
Valoarea din ofertă
Denumirea operatorului economic 1
Denumire factorul 1
Ponderea
Denumire factorul n
Ponderea
Denumirea operatorului economic n
Denumire factorul 1
Ponderea
Denumire factorul n
Ponderea

Punctajul calculat
Total

Total

13. Reevaluarea ofertelor: Nu au fost.

(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
Lucrări de reparații (Schimbarea ușilor și
ferestrelor la Blocul nr. 1, etajul 1, 2, demisol a
Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți)
Lucrări de reparații (Schimbarea ferestrelor și
ușilor în Biblioteca Științifică, etajul 2, sala №3 a
Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți)

Prețul total
(fără TVA)

Prețul total
(inclusiv
TVA)

S.R.L. „Mobiclass”

749 760,89

899 713,06

S.R.L. „FluxmesterV.A.”

293 243,85

351 892,62

Denumirea
operatorului
economic

Cantitate
și unitate
de măsură

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

S.R.L. „Fluxmester-V.A.”

22-12/268 din 05.09.2022

se specifică SIA RSAP, e-mail

S.R.L. „Mobiclass”

22-12/268 din 05.09.2022

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)
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1б. Теrmепчl de аqtерtаrе репtrч incheierea contractului:

Е б zile in cazut transmiterii соmuпiсбrii рriп
miiloace electronice ýi/sau fахп
П l l zile in cazul netransmiterii comunicбrii рriп
miiloace electronice si/sau fахп
П l1 zile in cazul transmiterii соmчпiсбrii рriп
valoarea estimatl a contractului este
miiloace electronice ýi/sau fахп
egali sau mai mаrе decit pragurile previzute la art.2
П lб zile in cazul netransmiterii comunicбrii prin
alin. (3) al Legii пr. l31 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice
miiloace electronice s7sau fахп
(Selecta|i tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr, I31 diп 3 iulie 2015
priviпd achiziliile publice, inclusiv а tеrmепеIоr de asteptare, se efectueazd iп сопfоrmitаtе cu prevederile
TITLULIJI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii Moldova).
iп cazul in саrе
mai mici dectt
al Legii пr. l3l
publice
in cazul in саrе

valoarea estimatl а contractului este
рrаgurilе previzute la аrt. 2 alin. (3)
din 3 iulie 2015 privind achizitiile

17. Сопtrасtчl de achizifie/acordulcadrц incheiat:
Nчmirчl

Dепчmirеа

ореrаtоrчlчi

gi

iпtrерriпdеrеа:

сопtrасtшlшi

economic

S.R.L.
,,Mobiclass"

S.R.L.
,,Fluxmester

v.A.,

Cod СРV

datr

vаlоаrед сопtrsсtчIшi
l?lrtr

ТVА

iпсlшsiч

ТvА

Теrmеп de
valabilitдte al
contractului

universitatea de stat
,,Alecu Russo" din

7з

12.09.2022

454530007

749 760,89

899 7l3,06

12.09,202з

universitatea de stat
,,Alecu Russo" din

74

12,09,2022

454530007

29з 24з,85

з5| 892,62

12.09.202з

Belti
Balti

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi)(rubrica datd se completeazd doar iп
cazul iп care la procedura de achizi|ie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate si sa iпсhеiаt
сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durаЬilitаtе)з

Ач fost aplicate criterii репtrч achizi{ii publice dцrabile (achizi{ii
verzi)?
Vаlоаrеа de achizi{ie сч ТYА din сопtrасU contracte а
lotului/loturilor репtrч саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

(DA/NU)

(iпdica|i sumа

с.u ТVД)

Codul СРY al lоtчlчiЛоtчrilоr репtrч саrе ач fost aplicate criterii
de

durabilitate:

\

Criteriul de atribuire репtrч lоtчlЛоtчrilе репtrч сirе ач fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pre|ul cel mai scdzut а
costul cel mai sсdzut о
Cel mai Ьuп raport calitatepre| а
Cel mаi Ьuп raport calitatecost о

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de luсru declard сd tеrmепul de

aEteptare репtru tncheierea
coпtractului/coпtractelor iпdicate а fost respectat (ежсерfiпd cazurile prevdzute de art. 32 аliп. (3) al Legii
пr. 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achiziliile publice ), рrесаm qi сd iп cazal dерuпеrii coпtesta|iilor qi/sau
recep|ioпdrii rapoartelor de moпitorizare, acestea aufost ехаmiпаtе Ei solu|ioпate.

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de lacru репtru achizi|ii сопtirmd corectitudiпea desfdsardrii procedarii
de achizi|ie, fapt репtru care poartd rdspaпdere сопfоrm prevederilor legale iп vigoare.

Сопdчсбtоrчl grчрulчi de lчсrч репtrч ach

Natalia GaEi{oi
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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. 8 din 13.09.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:
Primăria or. Cantemir
Denumirea autorității contractante
Or. Cantemir
Localitate
1007601007125
IDNO
Or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, et.III
Adresa
027322639
Număr de telefon
027322639
Număr de fax
primariacantemir@gmail.com
E-mail oficial
primăriacantemir.md
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- Puică Tatiana, GSM 078308494,
puicatatiana@gmail.com
mail)
2. Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate

Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă
□Altele: [Indicați]
Nr:
Procedura de achiziție repetată (după caz)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ Bunuri □ Servicii □ Lucrări 
acordului-cadru
Obiectul achiziției
Reparația unor porțiuni de drum în or. Cantemir
Cod CPV
45233142-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea N/A
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor
proceduri decât licitația deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr: 21061641
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1660571023177
Platforma de achiziții publice utilizată
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)
Tehnici și instrumente specifice de atribuire
(după caz)
Sursa de finanțare
Valoarea estimată (lei, fără TVA)

Data publicării: 15.08.2022
 achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
Data: N/A
Link-ul: N/A
□Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
□Licitație electronică □Catalog electronic
Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS;
□Surse externe; □Alte surse:buget local
1 516 924,18

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

17.08.2022
Buna ziua, va rugam sa publicati rechizitele
bancare in vederea perfectarii garantiei prin
1

Expunerea succintă a răspunsului

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

Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii

transfer la contul autoritatii contractante,
multumim anticipat.
Bună ziua! Primăria Cantemir MF-Trezoreria
Regională Cahul Cod fiscal 1007601007125 Cont
bancar 226625 Cod trezorerial TREZMD2X
IBAN MD80TRPCEH518410A01056AA
17.08.2022
17.08.2022
Buna ziua drumurile urmeaza a fi executate din
pietris din granit сu norma - 0,224m3/m2, vă
rugăm să dați mai multe informație despre
materialul solicitat
Drumul urmează a fi executat din piatră de granit
fracția 0-65, conform devizului norma este
0,224m3 pe m2.
23.08.2022 (din motivul aflării în concediu medical
al specialistului)

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

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

5. Până la termenul-limită (data 01.09.2022, ora 08:31), au depus oferta 2 agenți economici:
Nr.
1

2

Denumirea operatorului economic

SRL Lifestar-Com
SRL Zagorlar

IDNO

Asociații/
administratorii
Nu
Nu

1003603008450
1017611002649

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

Denumirea operatorului
economic

SRL Lifestar-Com

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

Propunerea tehnică
Propunerea financiară
DUAE
Garanția pentru ofertă (nu s-a cerut)

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

DUAE- Documentul Unic de Achiziții European, aprobat prin Ordinul
Ministerului Finanțelor nr. 72/2020

prezentat
prezentat
prezentat
N/A

prezentat

Cererea de participare

prezentat

Declarație privind valabilitatea ofertei-60zile

prezentat
2

Scrisoare de garanție bancară- 1%

prezentat

Devizele locale aferente ofertei

prezentat
prezentat

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

prezentat

Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier

prezentat

Certificate de conformitate la materialele ce vor fi utilizate la lucrarea
respectivă

prezentat

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

prezentat

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

prezentat

Declarație privind experiența similară

prezentat

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

prezentat
prezentat

Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a contractului

prezentat

Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea
contractului

prezentat

Informații privind asocierea

prezentat

Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul
construcțiilor și instalațiilor

prezentat

Garanție de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea totală
a contractului
Certificat ISO 9001 Sistemul de management al calității lucrărilor respectind
art.23 al Legii nr.131 din 03.07.2015
Certificat ISO 45001 Sistemul de management al sănătății art.22 al Legii nr.131
din 03.07.2015
Certificat ISO 14001 Sistemul de management al protecției mediului art.24 al
Legii nr.131 din 03.07.2015

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

3

Reparația
unor SRL Lifestarporțiuni de drum Com
în or. Cantemir

1 184 876,47

1 proiect

+

+

* 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 sunt
Data
solicitării

01.09.202
2

Operatoru
l economic

SRL
LifestarCom

Informația
solicitată

Justificare
a prețului
anormal de
scăzut

Rezmatul răspunsului operatorului economic

Ca raspuns la solicitarea Dvs. nr. 05-5/195 din 01.09.2022,
va comunicam urmatoarele :
In forma 3 de deviz prezentata, SRL Lifestar Com nu a
operat schimbari ce ar duce la
diminuarea sumei ofertei noastre.
Pretul pentru pietris (de granit ) indicat in forma 3 al
devizului este actualizat si real.
Drept dovada celor mentionate mai sus vom anexa un cont
spre plata ( nr.26 din 24.11.2021 ) si
o factura fiscala ( AAN2054122 din 26.11.2021 ).
Referitor la experienta noastra pentru lucrari similare puteti
accesa urmatoarele link-uri :
https://achizitii.md/ro/public/tender/21044447/lot/11527740
/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21057709/lot/11578654
/
Ulterior vom reveni si cu materiale foto, video de la fata
locului.

9. Ofertanții respinși/descalificați:
Denumirea operatorului economic

SRL Zagorlar

Motivul respingerii/descalificării

Respins, operatorul clasat pe locul I a îndeplinit
criteriile de calificare și selecție, a depus oferta
cu cel mai mic preț și conform cerințelor
anunțului de participare.

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: lucrare pe proiect.
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
Denumirea operatorului economic 1
Denumire factorul 1
Ponderea
Denumire factorul n
Ponderea
Denumirea operatorului economic n
Denumire factorul 1
Ponderea
Denumire factorul n
Ponderea

Punctajul calculat
Total

Total

13. Reevaluarea ofertelor: nu sunt
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)
Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate
14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:
Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:
Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului
economic

Reparația unor SRL Lifestarporțiuni de drum Com
în or. Cantemir

Cantitate
și unitate
de măsură
1 proiect

Prețul unitar
(fără TVA)

1 184 876,47

TOTAL:

Prețul total
(fără TVA)

1 184 876,47

Prețul total
(inclusiv TVA)
1 421 851,77
1 421 851,77

Anularea procedurii de achiziție publică: nu se aplică
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:
Denumirea operatorului
economic

SRL Lifestar-Com
SRL Zagorlar

Data transmiterii
06.09.2022
06.09.2022

Modalitatea de transmitere
Poșta electronică
Poșta electronică

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

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

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

5

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

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

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

Denumirea
operatorului
economic

SRL LifestarCom

125

13.09.2022

Valoarea contractului
Cod CPV

fără TVA

inclusiv
TVA

Termen de
valabilitate al
contractului/
acorduluicadru

45233142-6 1 184 876,47 1 421 851,77

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

NU

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

__________________
(indicați suma cu TVA)

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

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

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

_______________________

6

DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizilii publice V
de incheiere a
n
de anulare a procedurii de
Nr I din 14.09.22
re la autoritatea contractanti
P*"arn Albota de S*
contractante
s.Albota de Sus R-n Taraclia

acordului-cadru
atribuire

I.

Date cu

Denumirea

autoritltii

Localitate
TDNO

Adresa

Numir
Numir

de telefon

!

l 00760 1 008270
Str. [ubileinaea t26
029457237
029457236
primariaalbotadesus@mai l.ru

de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e- AlexandrTatarescu 029 457 23 6 :0'l 9 81 3 1 46
primariaalbotadesus@mail. ru
mail)
procedura
II. Date cu nrivire la
de atribr lre
Tipul procedurii de atribuire aplicate
MCererea ofertelor de preturi nLicitatie deschisd
nAltele: ilndicatil
Procedura de achizitie repetati (dupd cuz)
Nr:
Tipul obiectului contractului de Bunuri r Servicii n Lucrari M
achizitie/acordului-cad ru
Constructia sistemei de alimentarea cu api in satele
Obiectul achizi{iei
Rosita si Sofievca. etaoa I. transa II. transa III
Cod CPV
45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea Preful cel mai scdzut
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitatia deschis d)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr : psd s - b lwdpl-_M*D :-l-6_6_ 1 3 _4_&8,/-0#5
portalului guvernamental www. mtender. go\.md)
Link-ul:
https //achi zitii.mdhulpublic/tend et I 21 0 6221 4
Data publicbrii 24.08.22
M achizitii.md; n e-licitatie.md; n yptender.md
Platforma de achizitii publice utilizatd
:

Procedura a fost inclusi in planul de achizi{ii

rDa nNu

publice a autoritdtii contractante
Anunf de intenfie publicat in BAP (dupd cazl

Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
Dara:26.08.2022
Lirrk-ul:
https ://tender. eov. md/rolsvstem/fi les/bapl20 I 4/b

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

Sursa de finan{are

Valoarea estimatd (ei, fdrd TVA)

comnleta in cazul in care au fb^sl solicitate :larilicari

Data solicitirii clarifi cdrilor
Denumirea oneratorului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de clarificare
Exounerea succinti a rlsnunsului
Data transmiterii

67

2.odf
nAcord-cadru rSistem dinamic de achizitie rlicitatie
electronicd rCatalos electronic
M Buget de stat; nBuget CNAM; rBuget CNAS; rsurse
externe: nAlte surse: IIndicaliJ Institu{ia publicd
Oficiul Nafional de Dezvoltare Regionali 9i Locali
4172 318.48 MDL

ilI. Clarificiri privind documentafia de atribuire:
'Se va

4p nr

IV. Modificiri operate in documentatia de atribuire:
va completa in cazul in care au
operale
Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/altemijloacelor de informare
(dupd caz)

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

a

icdri)
pndicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ
[Indicctli numdrul de zileJ

V.

PAni la termenuf-limitd (data 06.09.2022, ora9:00), au depus oferta 3 ofertanti:
Denumirea operatorului economic
IDNO
Asociafii/
administratorii
S.R.L.''DEMAVEND "
1003600r316r8
Nicolaev Constantin
SRL LIAICUL
1003610002698
Tulus Dmitri
SC Foremcons SRL
1005600001878
Axentii Dumitru

Nr.

2.

J.

VI.

Informa{ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare;i aferente DUAE prezentate
de citre operatorii economici:
econo
l:
Denumirea operatorulr I economrc
Denumire document
S.R.L.
SRL Liaicul
SC Foremcons SRL
''DEMAVEND''
Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna,prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Propqnerea tehnicd

prezenmt

Propunereafinanciard

prezental

DUAE

prezentat
prezentat

Garan{ia pentru ofertd (dupd caz)
,SE

prezental
prezental
prezentat
prezentat

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

Devizele formele F3, F5, F7
Cerere de participare
Grafic de executare a lucrdrilor oentru

prezentat
prezentat
prezentat
Drezentat

prezental

prezentat

Drezental

prezentat

prezentat

prezentat

prezennt

prezentat

prezentat

prezennt

prezentat

prezentat

prezenmt

Declara{ie de neincadrare in situaliile ce
determina excluderea de la procedura de
atribuire, ce vin in aplicarea art. l8 din
Legea nr. 13 I din 3 iulie 2015

prezentat

prezentat

prezemat

fiecare lun6

Declaralia privind confirmarea identitaii
benefi ciarilor efectivi gi neincadrarea
acestora in situalia condamndrii pentru

participarea la activitdfii ale unej organiza[ii
sau grupdri criminale, pentru corupfie,
fiauda si/sau spdlare de bani
Dovadd inregistririi persoanei .luridice in
conformitate cu prevederile legale din prA
in care of-ertantul este stabilit

Declaragia privind valabilitatea ofertei

prezentat

Declaraqie privind experienta similara a

prezentat

ofertantului
Declaralie privind dotdrile specifice, urilajul
gi echipamentul necesar pentru indeplinirea

prezentat
prezentat

prezenmt

prezentat

prezental

prezenml

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezental

prezentat

prezentat

corespunzdtoare

Declaralie privind personalul de specialitate
qi/sau expertilor propus/propugi pentru
imp lementarea contractul ui

Declaralie privind lista principalelor lucrdri
executate in ultimul an de activitate

(Informafia privind denumirea
documentelor prezentate
^se va indica rn conformitate cu cerinlere
documentalia de atribuire se va
din
iirrr*no prin; prezentat, neprezentat, na corespunde
;i
(in cazul
u" o
p, n a,,i, i, v n r o, ct e c a t i c a r e
'
".*
n
))
:::?:y
rivind : -!::.,::
licifoto
l)enumirea
Pre{ul
Cantitate
Corespundere Corespunderea
Denumirea lotului
operatorului
ofertei
unitate
a cu cerin{ele
;i
cu specificaflile
economic
(fbrd TVA)*
de misuri
de calificare
Construclia sistemei
_ tehnice

*'

; #l: f1

de alimentarea cu apd
in satele Rogila si

Sofievca, etapa I. ransa

Il,

tranqa

III

::'i'

:

S.R.L.''DEMA
VEND

;lL

OO

lRL

LIAICUL

3 669 rsl
4132 691,49

SC Foremcons

SRL
rn cazut utttzarii licita{iei electronic

I

+

+

i

+

T

I

+

?

t!#iiiij"il;::J:i::;:':;:;:;'i')zi,i,'!,!';::;";::FTB,
,;;;';;;r:;;:;{;i:;:rri;

tehnice", se va consemna prin; +,,
in
,,

,,,.:r;t:::l;;:::::;:;:#tfrrrr,

VIII. Pentru elucidarea lrnor npntqri+;+i -n,, ^^-c-,
anorm

zut, s-a solicitat:
Operatorul

Data

Informa(ia solicitatl

""ono-i"

solicitirii
06.09.2022

S.R.L.''DEMAVEND '

06.09.2022

).rr.L. ll_rllvlAVbNlJ

07.09.2022

ffi

Ja[poc ooocHoBaHa'l
gauuxeuuofi croaMocrh
odeprsr
3anpoc aor,yreuron,

r

I

CTOHMOCTI,I
V1

IX.
e

HAUBH AY U]bH bIX KOJIOA ITCB

Oferta
i/descalifica
i rea o pe ra to ru f u iE
o no
i

num

-

x. Modatitateuffi
Pentru fiecare lot I

Pentru mai multe loturi cumulate
Pentru toate loturile M

I

I apaHTUt

BbInoJrHeHI{_{

pa6or no

r{eHe, yKa3aHuofi s flpelJ,Iox(eHilId.

corrracHo DUAE
I tpocboa oOocHoaatb
n03HUHtO no:;aHUXeHgofi

D

,Rezmatul.e@
economic
I
rpeAocTaBneHHe AOKyMeHTOB,

cornacHo DUAE
APAHTHfl BbIIIOIHEHHA BHNOB
U

xapaKTepucru x pa6or, cor,lracHo
3a(aHVrfl c tIpHJ'1O)(eHI4eM Cr{eTa
OT

nocrasqurca SRL Uniplast.

Motiuul .espi nge"iildescatifrci"ii

"--

-

fi5i'#l3Tilillj1Jlllll,i:^f,::,^::,:ff:l,1.ibui,e

aceruiaqi oferlant: pndica;ir
Justificarea deciziei de a nu atribui
.oniru.,rl pe loturi:
XI. Criteriul de atribui
atrlbuire aplicat:
Preful cel mai scdzut V
Costul celmai scdzut n
Cel mai bun raport calitate_pret n
Cel mai bun raport calitate_cosi
I
(In cazul in care in caclrul procetlurii
rJe atr.ib-uire sunr aplicate
mai murte criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriire de atiibuire
apricate ;i crenumirro i,uriro, aferente)

XU.

Informafia privind factorii de evaluare
aplica{i:

(:;,':,:::r';::

el sau cet mai

r::':-'::::r,,:i:;-.::,ii
rannrt
"nl;

b?,tn

*io,",iiii''bo,o criteriitor
H

Factorii de evaluare
Denumire

f,

lr vrtuvl

9<l

v

aloarea din ol'ertI

|----I

cet mai bun aport calitatecali

Punctaitrl r-qfnrrlqr
Total

XIII.

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa in cazul in care ofertele

aufost reevaluate repetat)

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

XIV. in urma examinlri, evaludrii qi compardrii ofertelor depuse in cadrul procedurii

de

atribuire

s-a decis:

noulrea conuactulul
Denumirea lotului

Construc{ia sistemei

acnlzltle
Denumirea
operatorului

acoroulul-c ru
Preful unitar
Cantitate
gi unitate
(fnrn TVA)
economic
de misur5
S.R.L."DEMAVEND'
I
3 397 397,12

Pre{ul total
(fnrd TVA)
3 391 397.t2

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)
4 076 876,54

de alimentarea cu ap5
in satele Roqi{a si

Sofievca, etapa l,

transa II. transa

III

Anularea procedurii de achizilie public6:
In temeiul art.77 alin. lit
Argumentare:

XV.

grupului (|e
pentru acnlztllt
Informarea
rilorrnarea operarorilor
operatorilor econornlct
economici uespre
deciziile grupurut
despre uectzilre
de lucru
tucru penlru
achizitii
Denumirea operatorului
Data transmiterii
Modalitatea de transmitere
economic

S.R.L."DEMAVEND ''
SRL LIAICUL
SC Foremcons SRL

07.09.2022
07.09.2022
07.09.2022

dem avend.com@2gmail.com

liaicul-srl@list.ru
foremcons@mail.ru

(lnformarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)
XVI. Termenul
ermenul oe
d asteDtare
ru incheierea
rnclrererea contractulur
contractului
In cazul in care valoarea estimatd a contractului este
V 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mai micd decAt pragurile prevdzute la art. 2 alin. (3)

alLegii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice
In cazul in care valoarea estimatd a contractului este
egald sau mai mare decAt pragurile prevazutelaart.2

alin. (3) al Legii nr.
achiziliile publice

13

I din 3 iulie

201 5 privind

miiloace electronice gi/sau faxl
n 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau faxn
n I I zile in cazu transmiterii comunicdrii nrin
mijloace electron ce gi/sau faxl
I l6 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau faxl

(Selectali termenul de a;leptare respectctt. Calcularea lermenelor prevdzute de Legea nr. l3l din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a lermenelor de a;leptare, se efectueazd in conformitate
cu prevederile TITLULUI U Capitolul I (Colcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

XVII.Cont
ontractut
tul de
oe achtzitie/aco
chizi ie/a rdul-cad ru incheiat
rnc
Intreprinderea:
Cu capital
Numflrul

Denumirea
operatorului
economic

S.R.L.

'DEMAVEND

autohton/
Cu capital
mixt/asociere/
Cu capital striin

Ei data
contractului/acordu
lui-cadru

Valoarea contractului
Q

U

fhri TVA

inclusiv
TVA

Termen de
valabilitate
al
contractului,/
acorduluicadru

I

Cu capital

autohton

0070

14.09.22

3 397 397,12

4 076 976,54

31.12.2023

6l

\o
r+

XVIIL Informa{ia privind

achizi(ii publice durabite (achizi{ii verzi)(rubrica dati se completeazd doar in
cazul in care la procedura de achizi{ie publici au fost aplicate criterii
de durabilitate gi s-a incheiat
contract/contracte pentru
ru lot/loturi
o otu
care au lbst anlicafe
ferii rlp rfrrrqhilito

Au fostaplicatecriteriipentru achizi(ii publice ou"auile
lacrrizilii
verzi)?
Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):
Codul CPV at lotului/loturilor pentru
"a""@
de durabilitate:
Criteriul de atribuirepentrulotul/loturilepentru care au
fostaplicatecriterii de du ra bilitate:

(DA/NU)

(indicasisuma cu TVA)

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

Prin prezenta dure de seamd, grupul de lucru declard cit termenul de a;teptare
pentru incheierea
contractului/contractelor indicate a.fost respectat (exceptdnd caz.urile prevdzute'cti
art.32 atin, (3) al Legii
nr' I3l din 3 iulie 2015 privintt achiziliite puhtice ), prr"u*;i cd ti cazul depunerii contestaliitor;i/sau
recep(iondrii rapoartelor de monitorizore, aceastea au jost examrinate qi
solulionie,
Prin prezenta dare de seamd, grupul tle lucru'pentru achizitrii conJirmd corectitutlinea
cteffisurdrii procedurii
de achizilie, fapt pentru care poartd rdspundere conform pievederilor
legale in vigoare.

Conducitorul grupului de lucru:

de Sus

W

TATARESCUA.

DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achiziții publice
Nr.7 din 12.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, email)

IP Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă"
din Chișinău
mun.Chișinău
1007600035769
Str. Ion Creangă 1
022-35-85-86
secretariat@upsc.md
www.upsc.md
Guțu Mihaela,
022-35-85-86. mihaela.gutu.01@mail.ru

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

Obiectul achiziției
Cod CPV

de

•JCererea ofertelor de prețuri
□ Licitație deschisă
□Altele: [Indicați]
Nr:
Bunuri f
Servicii □
Lucrări □

Echipament de laborator, optice și de precizie (cu
excepția ochelarilor).
38900000-4 - Diverse instrumente de evaluare și de
testare

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor
proceduri decât licitația deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr: ocds-b3wdpl-MD-1660548960730
portalului guvernamental wwwjntender.gpy.md)
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdplMD-1660548960730?tab=contract-notice
Data publicării: 15.08.2022, ora 10:57
■J achiziții.md;
Platforma de achiziții publice utilizată
□ e-licitatie.md;
□ yptender.md
■J Da
□ Nu
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
publice a autorității contractante
https://ust.md/wp-content/uploads/2022/02/Plan-deachizitii-modificare-2.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)
Data:
Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire
□Acord-cadru □Sistem dinamic de achiziție nLicitație
(după caz)
electronică aCatalog electronic
□ Buget de stat; aBuget CNAM; nBuget CNAS; nSurse
Sursa de finanțare

Valoarea estimată (lei, fără TVA)

externe; VAlte surse: Bugetul instituției
171150.00

3.Clarificăriprivind 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)
Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de clarificare

5.Până la termenul-limită (data 25.08.2022, ora 11:00), au depus oferta 4 (patru) ofertanți:
Nr.

1.
2
3
4

Denumirea operatorului economic

IDNO
1006606001224
1002600052156
1003600133162
1019600010435

TR1OMAC SRL
Ecochimie SRL
VEC SRL
Business Triumf SRL

Asociații/
administratorii
Constantin Alexandru
lurcu Nicolae
Volosin Grigori
Chiriciuc Sergiu

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

Specificații tehnice
Specificații de preț
DUAE
Garanția pentru ofertă
Oferta.
Formular informativ
despre ofertant.
Dovada înregistrării
persoanei juridice.
Prezentarea de dovezi
privind conformitatea
produselor, identificată
prin referire la
specificații sau

TRIOMAC SRL

Denumirea operatorului economic
Ecochimie SRL
VEC SRL

Documentele ce constituie o ferta
(Se va consmna prin: prezentat, neprezenteit, nu corespunde)
prezentat
prezentat
nu corespunde
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat

Business Triumf
SRL
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

2

standarde relevante.
(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerințele din documentația de
atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul când documentul afost prezentat, dar nu
corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

1 16 524.00

Cantitate și
unitate de
măsu ră
3 buc.

Corespunderea
cu cerințele de
calificare

+

+

Ecochimie SRL

15 080,00

2 buc.

+

+

Ecochimie SRL
Business Triumf SRL
TRIOMAC SRL

8 899.99
8 900,00
20 800

1 buc
1 buc
1 buc.

+
+
+

+
+
+

Prețul ofertei
(tară TVA)*

Lot 1

Denumirea
operatorului
economic
VEC SRL

Lot 2

Lot 3

Denumirea
lotului

Lot 4

Corespunderea
cu specificațiile
tehnice

* în cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informațiaprivind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va
consemna prin: „ + ’’ in 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 f
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:
11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut f
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preț □
Cel mai bun raport calitate-cost □
3

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

12. Informația privindfactorii de evaluare aplicați:
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitatepreț sau cel mai bun raport calitate-cost)
Punctajul calculat
Total

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

Total

13. Reevaluarea ofertelor:

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

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:
Denumirea
lotului
Lotul
1.
Echipament/utilaj
colectare
date/măsurători
terestre.
Lotul
2.
Microscop digital
Lotul 3. Cântar
de laborator.
Lotul 4. Sistem
audio-video
pentru conferințe
WEB

Denumirea
operatorului
economic
VEC SRL

Cantitate și
unitate de
măsură
1 buc.

Prețul
unitar
(fără TVA)
116 524,00

Prețul total
(fără TVA)

116 524,00

139828,80

Ecochimie SRL

2 buc.

7 540,00

15 080,00

18 096,00

Ecochimie SRL

1 buc.

8 899,99

8 899,99

10 679,99

TR1OMAC SRL

1 buc.

20 800,00

20 800,00

24 960,00

Prețul total
(inclusiv TVA)

Anularea procedurii de achiziție publică:
în temeiul art. 71 alin.
lit
Argumentare

4

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii

„VEC”SRL

29.08.2022

„Ecochimie” SRL

29.08.2022

„TRIOMAC” SRL

29.08.2022

„Business Triumf’ SRL

29.08.2022

Modalitatea de transmitere

e-mail :
assa@vec.md
e-mail :
info@ecochimie.md
e-mail :
tenders@scop.md
e-mail :
info@btpos.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
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

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

(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 1 (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).
17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorulu
i
economic

întreprind
erea:
Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asocie
re/
Cu capital
străin

Valoarea contractului

Numărul
și data
contractului/acord
ului-cadru

Cod CPV

fără TVA

inclusiv
TVA

Termen de
valabilitate
al
contractulu
i/acorduluicadru

„VEC”SRL

Cu capital
autohton

57

07.09.2022

38900000-4

116 524,00

139 828,80

31.12.2022

.ECOCHIMIE"
SRL

Cu capital
autohton

55

07.09.2022

38900000-4

23 979,99

28 775,99

31.12.2022

„TRIOMAC”
SRL

Cu capital
autohton

56

07.09.2022

38900000-4

20 800,00

24 960,00

31.12.2022

______________

5

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

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

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

(DA/NU) NU

(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:

Prețul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □. -

Cel mai bun raport calitate-preț □

Ce! 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) a! Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau
recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii
de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

6

Model-tip

DAREA DE SEAMA
de achizifii publice
a
contractului
atribuire
de

Nr. 6 Din
1.

01.09.2022.

Date cu privire la autoritatea contractantl:
Primaria Holercani
s.Holercani r.Dubasari
1 00760 1 009635
S Holercani r.Dubasari
024853266,06925 1 680
024853236
ticu55@mail.ru

Denumirea autorititii contractantc
Localitate
IDNO
Adresa
Num[r de telefon
Num[r de fax
E-mail
Adresa de internet
Persoana de contact

'2.

tr

Ticu Sofia

Date cu privire la procedura de atribuire:
Cererea ofertelor de Pret

Tinul procedurii de atribuire aplicate

Tipul obiectului contractului

de

achizitie/acordului-cadru
Obiectul de achizitie
Cod CPV

din biton in
Dubasari
s.Holercani r-nul
Constructia drumului din biton in s.Holercanr

Constructia drumului
45000000-7

Expunerea motivului/temeiului privind
afegerii procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd saucererea ofertelor de pre{uri)

Nr:ocds-b3wdp1-MD-166088879
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul
Link-ul:
oro cedur ii de atribuir e)
Data:30.08.2022 | Ora:14.00
Data si ora deschiderii ofertelor
Dar
Nua
Anun{ de inten{ie Publicat in BAI'>

447 6

Data:

Link-ul:

Anunf de participare publicat in BAP/
Invita{ia de participare transmisI

Tehnici qi instrumentc specifice
atribuire
Sursa de finanfarc

Nr:

Link-ul:2

de

1

0

61955

Data publicirii/
transmiterii:
acord-cadrun sistem dinamic de
Nur
achiziliel licitalie electronicdn
catalos electronico

Buget de stat

Alte surse: findicatil
Valoarea estimatl (ei,

ftrd

TVA)

4l2l30.7llei

3.

Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire:
Data depunerii cererii de participare

Denumirea operatorilor economici
S.R.L.Mioniscom

4. Clarific[ri privind

30.08.2022

documenta{ia de atribuire:
fosl solicitate clarificdri)

(Se va completa in cazul in care au

Data solicitlrii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintd a rezumatului
demersului
Data transmiterii
Rflspunsul la demers
Contestarea document:rtiei de atribuire

5. Modific[ri

Expunerea succintd a rdspunsului:

Nul

I

Dal

operate in documenta{ia de atribuire:

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

Rezumatul modificlrilor
Publicate in BAP/atte mijloacelor de
informare (dupd caz)
Transmise operatorilor economici
inresistrati
Termen-limiti de depunere 9i deschidere
a ofertelor prelungit

Indicafi sursa utilizata gi data publicdrii:
Data:

Nur
Da

r Cu

z1le

la termenul-limitl (data 30.08.2022 , ora 14.00_i_ au fost depuse
oferte:
Asocia{ii/admin istratorii
IDNO
Dcnumirea operatorilor
economici
Nistreanu George
10056000s6867
S.T.L.Mioniscom

6. PinI

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de

30.08.2022

ora

14.00

:-

Oferte inldrziale (dupa caz):

Denumirea operatorilor
economici

7.

Data, ora prezentirii

Documentele ce constituie oferta:

S.R.L.Mioniscom

(Informalia privind documentele prezentate se va consemna prm:
neprezentdrii)

Constatiri/Comentarii (dupd

8.

Modalitatea de evaluare:

Notificiri privind
restituirea ofertelor

I

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi

cumulate

tr

tr

Pentru toate loturile

I

Alte limitdri privind numdrul de loturi
rcare pot fi atribuite aceluiasi ofertant
Justificarea deciziei de a nu atribui
contractul pe loturi

9. Criteriul

de atribuire aplicat:

*Denumirea gi numiruf fotului
lat*tta@
cazul in care fn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai
ntulte crilerii de atribuire\

Criteriul aplicat

pre{ul cel mai scdzut
D
costul cel mai scdzut
tr
cel mai bun raport calitate-pref n
cel mai bun raport calitate-cost n
10.

Informafia privind ofertele depuse:

Operatori economici
a

Denumirea
lotului

S.R.L. Mioniscom
F

q

,6

-r

€o

N

o

O

Constructia
drumului din
biton

4r2r30.71

(Inforntalia privind corespunderea OE cu specificaliile tehnice se va indica
prin;
corespunderii Si prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

,,

* " tn cazul

Constatiri/Comentarii

(se completeazd in cazul in care specificaliile tehnice ale unui
OE nu
corespund cerinlelor stabilite in documentalia de atribuire, cu expunerea neconformitdlii)

*Informa{ia privind factorii de evaluare
se prezinti astfel:
(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care aufost
atribuite in baza criteriilor: cel
mai bun raport calitate-prel squ cel mai bun raport calitale-cost)

Denumirea factorului de evaluare
si
_ ponderea fieclrui factor

Valoarea din ofcrti

Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic
Denumirea lotului
'se va indica

punctajul

otal per lot)

Denumirea lotului

(se va indica

Factorul I

* Informafia privind
rezultatele licitafiei electronice:
(se va completa tc.tberur de mai jos
fn cazut apriciirii ricitaliei

D.nu-i..oopffi

erectronice)

Runda 1
flrn TVA/noile

Runda n
Pretul f[ri TVA
/noile valori

Preful fArl tValnoite

Preful farl TVA
/noile valori

Pretul
Operatorul economic t
torul economic n

Operatorul .conomic t
operatorul e"onomic n11. clasamentur ofertcror

in urma apricrrii criteriilor de atribuire

Denumirea lotului

Dcn

u

m

i

rca op.-u t oiu

Constructiad.umulurclin-

t., i

Prctul of'ertci fIr
'l'VA/Puncta.i
ul acu mulat

4l2l30.7ttei

12'

Pentru elucidarca unor neclaritrfi sau
confirmarea unor date privind
corespunderea ofertei
operatorului

;i/sau
economic (inclusiv justific:rrea prefului
anormal de scdzut) cerinfelor siabilite
in docume"r"1i" de atribuire s-a solicitat:
Operatorul economic

pur"niui

total per lot

Documentul
qi/sau

Data transmiterii

Rlspunsul operatorului

informafia
solicitati

tt'01".T#;1|,.,;TJffit"",||lui

economic clasat pe primut toc cu
cerin{ete stabirire in

Data solicitdrii documentelor confirmative:
Data prezentdrii documentelor confirmative:

Denumirea operatorului
Constructia d.umului di.,
N

\ \

I

I

I

r)

r\

\i

<,J

-a)

a\

U)

U)

S.R.L.Mioniscom

14. Ofertanfii respingila"s.utin.ati

Denumirea

op"ruto.ului.*no- i.i

'i';,'t

15'

in ut-a examindri

Ei evaludrii ofertelor depuse in cadrul proceduri de
atribuire, in
baza deciziei grupului de Iucru nr.
din
30.0g.2022 s-a decis atribuirea
contractu lui de ach izif ie p ublici/acordilu
i_cad

Denumirea

lotului

Operatorul

Cantitatea

economic
desemnat

il:

Pre{ul

unitar
fdrd TVA

cf,stisltor
S.R.L.Mioniscom

Preful total
fiiri TVA

Pre(ul total cu

TVA

412130-71

drumului din biton

Den

rii

cu
de atribuire, grupul de lucru va completa
corespunzdtor un

-5-

16.

tivu I respin gcrii/cl esc:r tifi cl

rtu operatorului economic clasat pe primul loc
nu a corespuns

):
tab
'

Nf o

Informarea operatorilor economici despre
deciziile grupulu- de lucru pentru
achizifii:

umirea operatorului
economic

Data transmiterii

Noti* Informarea operatorilo' economici implicali in procedura
de qtribuire despre deciziile
grupului de lucru pentru achizi ii se rea.lizeaz!
in'roriorr.,i,ote cu preveclerile art. 3l
nr.

l3l

al Legii

din 3 iulie 2015 privind achizi!iite publice.

17' Grupul de lucru a respectat termenul
rle agteptare pentru incheierea contractului
de:
18.

In cazul in carelooloni.a .rti-ot5 u
contractului este mai micir decAt
rile prevlzufe la arf. 2 alin. (3

19.n

6zitcffi

comunicirii prin

electronicc si/sau fax

mijloace

al Legii nr. l3l dtr, 3 t"tt"
privind achizifiile publice

2l.In

2015

2o.arrzite

ffi prin
comunicdrii

electronice gi/sau fax

cazulin care rruJou..a

u

contractului este egall"sU.rrute
sau mai
mare dec6t pragurile prevlzute la
art.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3
iulie 2015 privind achizifiile publice

22.D

mijloace

ll ,i1.ffi

comunic.Irii prin
electronicc pi/s:ru fax
23.a16zite ffi
comunicirii prin
electronice qi/sau fax

mijloace

mijloace

Noti* Calcularea

terntenelor prevdzute de Legea nr.
I3I ctin 03.07.2016, inclusiv a terntenelor
ionforntitate cu prevederile TITL()
UI u Capitolul I (calcularea
Termenului) al Codului Civil,
;iin fiiri,, art. 261 (1), 264 (,t) ;i ZOS.

de a;teptare' se e.fectueazd in

24. Contractele de achizifie incheiate:

Numir

Denumirea
operatorului
economic,

: f-*ol
SRL
I

.

,;

i,

.ul
contrac

Termenul

de
. ''valabilithte
."'" :, -.a
' 'contractul.

tului
,

, ,,. . , , uii".': :' '
Nr60

MIONISCO
M

07.09.2022

45000000-7

412130_71

494556-85

31.12.2022

2.

Anularea prc 'ceouril de achrzitie publicd:
lie

In temeiul art.7l alin.

lit

Argumentare:

Prin prezenta clare cle-.seamd, grupul
cle ltrcrtt declard cd termenul
cle a;teptare pentrtt
ittclteierea contractului/contractilor
inly.ate
rrrirrr",
(excepfin4
cazurile prevdzute de
!.fost
art. 32 alin. (3) al Legii nr. I3t din
J iutie ZOiS pririiri-acttkiyiile publice precunr;i

cazul depunerii contestaliilor, aceastea
aufosr examittate

;i

sorutionare.

),

cd tn

yaryii, grupur cre lucru pentru achizilii confirmd corectitutrinea
de achizilie,fnpt pentrtt cnie poartd
rdspt)nderr"roffirn,

d.e.

rii

preveclerilor

ifii:

DARE DE SЕАМД
de atribuire а contractului de achizi{ii

publice v

in baza: п deciziei ANSC; п raportului de monitorizarc; v decizie autoritatii contractante

1.

Nr. 14 din

L4.09,2022
Date сч privire la autoritatea contractantй:

Denumirea autoritйtii contractante
Localitate

IDNo

Adresa
Numйr de telefon
Nчmйr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumL telefoп,

primйria or. Сйlдrаsi
or. cйlёrasi
1007601009004
Str. Mihai Eminescu nr. 19 оr. Сёlёrаsi
0244 2-27-7З:
0244 2-20-52
ach i ziti i (lDctrlaras i-p

гi

rtlari

а.

lrrcl

www. calarasi-primaria. md

Chicu Апа0244 2-20-52

e-mail)

2.

Date сu privire la рrосеdurа de atribuire:

Tinul пrосеdurii de atribuire aplicate
Рrосеdurа de achйi{ie repetat5 (duрd caz)

пчСеrеrеа ofertelor de preturi
Da Nr: осds-Ь3wdц1 :tt4 D- 1 6583l" ý76В927

Tipul obiectului contractului de achйi{ie/

Luсrйri

Cod СРV

irripn stfingao tlr. Cfiltira;i (Ilepetat)
45200000-9

асоrdчlчi-саdru
Obiectul achizi{iei

I{ceonstructiir tr"ibunilor Strrdionulшi tlr:i;tltlesc

Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind

alegerea рrосеdurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia

deschisd)

Рrосеdurа de atribuire

portalului
w..ll

(se va

iпdiса diп cadrul Nr: tзi;ij:l-i;,:itllTji,.,,i
guvеrпаmепtаl

iirti

i

1

iliriiiJ J li /'ii'i

i.];{;i

у, t,lt,l е п с{ е r. g{!y,. п,l cl.\

platforma de achizitii publice utilizati
Рrосеdurа а fost inclusй in planul de
achizi{ii publice а autoritf,lii contractante

https ://achi zitii.mdl r о lpublic/tend et l 2| 06 |З24

Data publicбrii: 09.08.2022
Vп achizitii.md;

l

члDа пNu

Link-ul сйtrе planul de achizilii publice publicat:
http ://calarasi-primaria. md/wpо adsl 2022 l0 7/Р

LAN-d е-асhi?ЦiL]._р{l

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd caz)

content/upl
Data:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire

пАсоrd-саdru пSistеm dinamic de achizilie

(duоd caz)

Sursа de fiпап{аrе

Link-ul:

пLicitatie electronicё пСаtаlоg electronic
V пВugеt de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS;
пSursе externe; пАltе surse: [Iпdica|iJ

1

;l;l0 I39,41 lei
Yаlоаrеа estimatй (lei, fird ТVД)
3. Clarificйri privind documenta{ia de atribuire: пu аu fost
(Se va completa iп cazul iп care aufost solicitate clarфcdri)

Data solicit5rii сlаrifiсйrilоr
Denumirea ореrаtоrului economic
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de
сlаrifiсаrе
Ехрuпеrеа succintй а rйsрuпsului
Data transmiterii

4. Моdifiсйri

ореrаtе in documentafia de atribuire: пu ач fost
aufost operate mоdфсdri)

(Se va completa iп cazul iп care

Rezumatul modifi сйrilоr
Publicate iп BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (dupd caz)
Termen-limitй de dерuпеrе qi deschidere а
оfеrtеlоr рrеlчпsit (duрd caz)

5. Рiпй
Nr.

6.
Nr.
d/o

Descrierea criteriului/cerintei

1

Oferta
Declaralie privind valabilitatea
ofertei
Documentalia de devrz
(Formularul nT. З, 5, 7)
Garan{ia pentru ofert5 -2Yо diп
valoarea ofertei
Garantia de Ьuп5 executie 5Оlо
Сеrеrеа de participare
Graficul de executare а lucrйrilor

5.
б.
7.

8.

9.

1

00360002

1

577

Asocia{ii/
administratorii
Nicolae Rozembac

Informa{ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare ;i aferente DUAE
prezentate de сйtrе operatorii economici:

DUAE

4.

IDNo

Denumirea ореrаtоrului economic

1.

3.

[Iпdica|i пumdrul de zileJ

la tеrmепul-Iimitй (data 23.09.2022, оrа 15:30), au depus oferta 1 ofertan{i:

Marnicmih" SRL

1.

[Iпdica|i sursa utilizatd si data publicdriiJ

Certificat/ Decizie de
inregistrare а intreprinderii/ Extras
din Registrul de Stat al
oersoanelor iuridice се сопfirmё

MAl{NICMtrll SRL
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat

La sеmпаrеа contractului
prezentat
prezentat

prezentat

autorizarea operatorului economic
de а executa lucrёri similare
prezentat

10. Documente prin саrе se

demonstreazб сй operatorul
economic аrе acces la laboratoare
de iпсеrсёri Ei teste а materialelor
се чоr fi utilizate in conformitate
cu natura qi specificul luсrйrilоr се

fac obiectul viitorului contract
11. Avizul pentru participare la
licitaliile publice de lчсrйri din
domeniul construc{iilor qi
instalatiilor
12. Situaliile financiare

13.

certificat de atribuire

а

contului

prezentat

prezentat

prezentat

Ьапсаr

|4. certificat de efectuare sistematicй
а plйlii impozitelor, contribuliilor
15. Declaralie de neincadrare

in

prezentat

prezentat

situaliile се determinб excluderea
de la procedura de atribuire, се vin
in aplicarea art. 18 din Legea пr.
131 din 03.07.2015
16. Fоrmulаrul informativ despre
ofertant
|7. Declaralia privind confirmarea
identitйlii beneficiarilor efectivi Ei
neincadrarea acestora in situatia
condamnёrii pentru participarea la
activitёli ale unei organiza{ii sau
grupйri criminale, pentru coruplie,
fraudй si/sau sрёlаrе de bani
18. Declaratie privind experienta
similarй( minim 2 апi de
activitate)
Ofertantul fltnizeazб informaliile
necesare privind experienla
anterioarй pentru contracte
similare* de construc{ii din
ultimii 5 ani

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

privind lista
principalelor lucrafi executate iп
ultimul an de activitate
20 Declaralie privind personalul de
19. Declaralie

prezentat

specialitate propus pentru
implementarea contractului
prezentat

2|. Declara}ie privind dotйrile
specifice, utilajul Ei echipamentul
necesar pentru indeplinirea
соrеsрuпzйtоаrе а contractului

prezentat

22, Perioada de garanlie asupra

luсrйrilоr achizilionate
23. Lichiditate generalё in ultimul an
minim 100 %

prezentat

24. Cifra medie апuаlй de afaceri ре
ultimii 3 ani

prezentat

25. Certificate de atestare profesionalй
pentru persoanele responsabile
(dirigin{elui de qantier, а
asociatilor si subcontractatilor)
26. Manualul calitalii,(1 paginй) cu
aplicarea obligatorie а qtampilei
Inspec{iei de Stat in construclii а
RM, се сопfirmб verificarea
manualului calitйtii
27. Disponibilitatea de bani lichizi sau
active circulante in sumё de 100
% din oferta prezentatй, act

prezentat

prezentat

prezentat

Ьапсаr.

7. Inform
Denumi
rеа
lotului

solicitate:
пdеrеа ofertelor сч се
Cantit
ofertei
Рrе{чl
Соrеsрuпdеr
(йrа ТVА)*
ate Ei
еа cu
unitate
Dепчmirеа operatorului
cerin{ele de
de
economic
calificare
mйsur

ia nrivind со

Соrеsрчпdеr
еа сu

specifica{iile
tehnice

й

Lot

Marnicmih" SRL

1

31q 7з2.00

1

BUC.

+

+

iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se vа iпdica pre|ul ofertei fiпаlе
priviпd "Соrеsрuпdеrеа сu сеriп|еlе de calilicare" si "Corespuпderea сu specфca|iile
tеhпiсе" , Se va сопSеmпа рriп: ,,l " tп cazul corespuпderii si рriп ,,-" iп cazul песоrеsрuпdеrii)
*

(Iпforma|ia

8.

Репtru elucidarea чпоr neclaritf,{i sач сопfirmаrеа чпоr date privind corespunderea
ofertei cu cerin{ele stabilite in documenta{ia de аtriЬчirе (Inclusiv justificarea pre{ului
апоrmаl de scizut) s-a solicitat:

4

Rezumatul rйspunsului
ореrаtоrulчi economic

Iпfоrmа{iа solicitatй

Operatorul

Data
solici

есопоmiс

tirii
0б.
09.

,)

Marnicmih
" SRL

2022

Conform anun}ului de participare punctul 16,
subpunctul 10 , sй ne prezenta{i documente prin саrе
se demonstreazi сЁ ореrаtоrul economic аrе acces la
laboratoare de incerc5ri gi teste а materialelor се чоr
fi utilizate in conformitate сч natura qi specificul
lucrйrilor се fac obiectul viitorului contract;
Conform anunlului de раrtiсiраrе punctul lб,
subpunctul 16, formularul informativ despre

,,

Mamicmih" SRL

а

venit cu raspuns la

solicitarea пr.02l l i- 1 058 prin scrisoarea
nr.53 din 06.09.2022 gi actele solicitate,
grupul de luсru а acceptat oferta.

ofertant sй ne prezenta{i deoarece lipseqte
Conform anun{ului de participare punctul l6,
subpunctul 27 sбпе prezenta{i disponibilitatea de
bani lichizi sau active circulante in sчmй de 100%
din oferta prezentatё.
Sб ne prezentati contractual de subantreprizб.

9.

Ofertantii res
descalifica
Denumirea operatorului

Motivul respingerii/descalifi сйrii

economic

10. Modalitatea de evaluare а ofertelor:
pentru fiecare lot v
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitйri privind numбrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Iпdica|iJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul pe loturi:
11.

_Nu

Criteriul de atribuire aplicat:

Pre}ul cel mai scйzut ч

costul cel mai scйzut п
Се1 mai bun rароrt calitate-pre! п

Cel mai bun rароrt calitate-cost л
(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire su,пt aplicate mаi multe criterii de atribuire, se yor
iпdiса loate criteriile de atribuire aplicate ;i dепumirеа loturilclr феrепtе)
12. Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i: пu
(Se va соmрlеtа репtru loturile care aufost alribuite iп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitale-preS

sau cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

Factorii de ечаlчаrе

vаlоаrеа din оfеrtй

Denumirea operatorului economic

1

Denum rе factorul 1 Ponderea
Denum re factorul n Ponderea
Denumirea operatorului economic n
Ponderea
Denumire factorul 1
Dепumirе factorul n Ponderea

Punctajul calculat
Total

Total

13. Rеечаluаrеа ofertelor: пч
(Se va completa tп cazul tп care ofertele

aufost reeyaluate repetat)

Motivul rеечаluйrii ofertelor
Modificйrile ореrаtе
14.

iп urmа examiniri, ечаluйrii

qi

atribuire s-a decis:

соmраrйrii оfейеlоr depuse in саdrul procedurii de

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

Dепumirеа lotului

Ileconstruc{irr
trilruniloг staclitrnu lui
orii;eltesc аriра
stf;nga, оr. CrilriraEi
(Repctat}

Denumirea
operatorului
economic

cantitate
;i unitate

,,Marnicmih"

1 Ьuс.

Рrе{ul чпitаr
(fйrП

ТVА)

Рrе{ul total
(fйrП

ТYА)

Рrе{ul total
(inclusiv

de

mаsurа

SRL

379 7з2,00

з79 732,00

тчА)

455 б77,00

Anularea procedurii de achizilie publicй: nu

in temeiul art. 71

alin.

lit

Argumentare:
15.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de luсru pentru achizi{ii:

Denumirea operatorului
economic
Marnicmih" SRL

Data transmiterii
|з.09.2022

Modalitatea de transmitere
SIД RSДР si e-mail

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizi|ii se realizeazd tп сопfоrmitаtе сu prevederile art. 3 ] al Legii пr. ] 3 ] diп 3 iulie
20l5 priviпd achizi|iile publice)

Termenul de aqteptare репtrч incheierea contractului:
J б zi|e in cazul transmiterii comunicбrii prin
in cazul in care valoarea estimatй а contractului
electronice ýi/sau fax п
pragurile
prevйzute
miiloace
|а
art.2
este mai miсб decAt
п 11 zile iп cazul netransmiterii comunicйrii
alin. (3) al Legii nr. 13l din 3 iulie 2015
prin miiloace electronice si/sau fax п
privind achizitiile publice
П 11 zile in cazul transmiterii comunicйrii prin
in cazul in саrе valoarea estimatй а contractului
miiloace
electronice si/sau fax п
pragurile
este еgаlй sau mai mаrе decAt
п 16 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prevйzute la art. 2 а|iп. (3) al Legii nr. 131 din
privind
publice
miiloace electronice si/sau fax п
nrin
achizitiile
3 iulie 20l5
Conform prevederilo r аrt.З2, alin.(3), lit. Ь din Legea nr. t 3 1/2015 privind achiziliile publice, tеrmепul
de аqtерtаrе este facultativ atunci cind contractul de achizilii publice respectiv urmеаzй sб fie incheiat
cu un operator economic саrе а fost singurul ofertant la рrосеdurа de atribuire qi nu existё alli ореrаtоri
economici implica{i in respectiva рrосеdurй de atribuire deci gruрul de lucru а decis sй se incheie
16.

contractul йrё aqteptarea termenului.

6

] diп 3 iulie
2015 priviпd achizi|iile publice, iпсlusiч а termeпelor de asteptare, se фсtuеаzd tп coпformitate сu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (СаlсulаrеаТеrmепului) al Codului Ciyil al Republicii Moldova).
(Selecta|i tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevЙzute de Legea пr.

17.

Contractul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

I)enumirea
operatorului
economic

))

Marnicmih"
SRL

18.

]3

intreprin
dеrеа:

Сч
capital
autohton

Numirul
qi data
contractului/
acordului-cadru

Nr.164

14.09.22

vаlоаrеа contractului
Cod

срч
452000
00-9

inclusiv TVA

йrй ТVА

455 6]7,00

з79 7з2,00

Теrmеп de
valabilitate
al
сопtrасtчlчi
/асоrduluiсаdrч
з1.12.2022

lei

1ei

Informa{ia privind achйi{ii publice dчrаЬilе (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd
doar iп cazul tп care la procedura de achizi|ie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate
si s-a tпcheiat сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de
durabilitate) zпu se aplicй

Ач fost aplicate criterii репtrч achizi{ii publice durabile (achizi{ii

(DA/NU)

verzi)?

Vаlоаrеа de achizi{ie сu ТVА din сопtrасt/ contracte а
lotului/loturilor pentru саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

(iпdicali sumа cu TVA)

Codul СРV al lоtчlчi/lоtчrilоr репtrч саrе ач fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotuИoturile репtru саrе ач fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pre|ul cel mai scdzul п
costul cel mai scdzut п
Cel mai Ьuп raport calitate-pretr а
Cel mаi Ьuп raport calitate-cost о

Рriп рrеzепtо dare de sеаmd, grupul de luсru declord сd tеrmепul de a;teptare репtru

iпсhеiеrеа
coпtractului/coпtractelor iпdicate afost respectat (ехсерtfrпd cazurile preydzute de art. 32 аIiп. (3) al Legii пr.

t31 diп 3 iulie 2015 priviпd achiziyiile publice ), рrесum Ei сd iп cazul dерuпеrii coпtestaliilor qi/sau
recepyioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceoýtea aufost ехаmiпаtе ;i sоluliопаtе.
Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupal de lacra репtrа achizilii сопlirmd corectitadiпea desfisurdrii procedurii
de ochizi|ie,fapt репtru care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale tп vigoare.

Preqedintele grupului de luсru:

Primarul

Сйlйrа9i

ix
Ion Olari

1

