
DARE DE SEAMA
privind modifi carea contractului

de achizilii publice

Nr. I 0 din 25.01 .2022

la autoritatea contractanti:

chiedII

a cu vtre au tatea contractanta
Denumirea autoritlfii contractante I.M."Piata Centrald"
Localitate Mun.Chisindu
IDNO 1003600056726
Adresa Mtrn. Chi sindu, str. M. V arlaam,63
Numir de telefon 022277 599
Numtrr de fax 022277 924
E-mail oficial achizitii. pia tacentr ala@gmai Lcom
Adresa de internet www.piatacentrala.md
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Voinovan Viorica: 069287 103

ale cu pnvtre ta proceoura de acnzltle
Tipul procedurii de achizitie Cererea ofertelor de pre{uri

Obiectul achizi{iei Lucrdri de reparalie a acoperiqului pavilionului
"Fructe" (inclusiv materiale) din l?iafa
Cerrtrald, str.M,Varlaam, 63, mun.Chisindu

Cod CPV 4s200000-9
Valoarea estimati a achizitiei 277 460,00
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
p; o r t al ul ui guv e r n q m e nt al www. mt e nd e r. gov. md )

Nr: ocds-b3wdp 1-MD- 16540005 31332
Link:
https ://achi zitii.mdl r o lpublic/tend er I 21 0 57 4 1 1 I

Data publiclrii anuntului de narticinare 31.05.2022
Data (datele) qi referinta (referinfele)
publicirilor anterioare in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele)
la care se referi anuntul respectiv duod caz)

l-cadtdlateIII achiziate cu prrvlre ta cOntractut oc acordul-cadru:
Tipul contractului de achizi[ielacordului-
cadru ,

Lucr[ri

Contractul de achizifie/acordul-cadru se

referi Ia un proiect qi/sau program finanfat
din fonduri ale Uniunii Euronene

Nu

Sursa de finan{are Buget propriu

Data deciziei de atribuire a contractului de
achizitie/ acordu lu i-cadru

Decizia nr.06 din 21.06.2022

Denumirea oneratorului economic ''GINACOM " .S.R.Z.

Nr. si data contractului de
ach izifieiacordul ui-cad ru

Nr: 40/COP
Data:27.06.2022

Valoarea contractului de
achizif ie/acordului.cad ru

Fara TVA: 219 990,00

lnclusiv TVA: 263 988.00
Term en::de,,valabilitate Pina la indeplinirea tutuor drepturilor ;i

oblisatiunilor contractuale
Termen de executie 20 zile calendaristice

Tipul modificirilor Mic;orarea valorii contractului n
Majorarea valorii contractului n
Modificarea termenului de executare

ire Ia modificdrile necesare a fi efectuate:



Modificarea termenului de valabrilitate n
Rezelierea contractului I
4l19le: pndicalil

Temeiirl juridic Conform art.76 alin.7 din Legea nr.l3l din
05.07.2015 privind achiziliile publice,
Regulamentul privind ectivitaten grupului c{e

Iucru, aprobat prin HG nr.667 dl.in 27.05.202A

l:;t 
rrru prefului in urma modificrrii (dupd

Modificarea anterioari a contrarctului de
achizi{ii publice/acordului-ca dru (dupd caz)

[Se vor indica toate modificdrile operate
anterior ;i valoarea acestora/

Alte informa{ii relevante

V. Descrierea achizifiei inainte ;i dupi modificare:
Suma iniliald a contractului a constituit 263 988,00 lei, inclusiv TVA. Se majoreazd valoarea contractului

cu suma de 32 000,00 lei, inclusiv TVA. Valoarea contractului va constitui suma de295 988,00 lei, inclusir, TVA.

VI. Descrierea circumstantelor care au ficut necesari modificarea:
in procesul de lucru au constatat cb este necesar de a fabrica;i instala o copertind cu dlimensiunea de l:5mr,

lucrlri ce nu au fost prevdzLrte irr Caietului de sarcirri inilial prezentat irr cadrul achizilieli gi care necesit6 a fi
executate ca parte componentl a lucr[rilor. Astfel, pentru a nu fl pereclitatd activitatea antreprenorului, r:it;i a
intreprinderii, grupul de lucru pentru achizilii a decis majorarea a contractului de achizitie respectiv pentru a putea
fi definitivate lucr5rile in totalitate.

VII. Rezultateleexaminirii:
inbaza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilie nr.l I a fost incheiat acordul

adilional privind majorarea valorii contractului :

ice: mun. ChiSindu, Sos. HinceSti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728,
. gov. md ; www. t ender. gov. m d

d pentru Solulionarea Contestaliilor; mun. Chi;indu, bd. gtefan cel Mare Si Sfdnt,
65 2 ; Jitx: 02 2-820-65 1 ; e-mail ; contestati i@ansc. ntd ; v,wu,. ansc. md

Denumire operator
economic

Intreprinderea:
Cu canital
aolonion/:' Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

: r,Nr. $i.data :

acordului adifional

Valoarea modificirilor
(dupd Caz)

F.U.U rUO fn.lur;n f'Va

,,GINACOM"S.R.L. NffI\ 246 6s6,67 29s 988.00

:ona".i{i9;ul grupu I ui de I ucru : --T----+-\s\.*-E;a -\
A r\
U- t-.-
r---_.-l ---i :<

F^\ \ \I\ Ir \ t| t- )tu
/.--------- 

_
, i' i,/\i\m,{r}d prenunte) ,,, \ \ lSientnatura)













































DAREA DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizi{ii publice

Nr.6 clin 22.08.2022

Date сu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

Dепumirеа autoritйtii contractante Рrimйriа or.Durlesti. mun. Chisinйu
Localitate Or. Durlesti. mun. Chisinйu
lDNo 00760 1 009679

Adresa Or.Durlesti" str.Al, cel Bun. 13

Numйr de telefon 02258з569
Numf,r de fax 022 58 44 ]8
E-mail oficial durlestiprimarie@.smai1. com
Adresa de internet wц,w.durlesti.md
Реrsоапа de сопtасt(пuпlе, рrепLlп,lе, lеlеfоп,
e-п,tail)

saran Еlеопоrа

Date сu privire la procedura de atribuire:

Сlаrifiсйri privind documenta{ia de аtriЬuirе:

(Se va completa iп cazul tп care aufost solicitate clar.fi,cdri)

Tipul рrосеdurii de atribuire aplicate Licitatie deschisй
Рrосеdurа de achizitie repetatй (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de
achizitie/acordului-cadru

Buluri

ObiectuI achizi{iei Acrizilionarea produselor alimentare pentru
ins"itr"rfiile de educalie timpurie din or.DurleEti,
rnmr.Chisinйu

Cod СРV 1 5Е00000-6
Ехрuпеrеа motivuluiitemeiului privind
аlеgеrеа procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii ctltor proceduri decd,t licita{ia
deschisd)

Ne эеsitаfl 1е instituliilor preqcolare

Procedura de atribuire (se va iпdiса diп сай,ul
portalului guvеrпапrcпtаl

у| w,w. rU t pll_dэу, gp v_, m d)

ý1 2i060514

Link-ul:https:
httэs ://lntender. gov.md/tenders/ocds-b3 wdp 1 -

MD- 1 658141з2з7 ||
DaJa publiclrii:25,0] .2022

Platforma de achizitii publice utiIizatй п zclrizitii.nrd;
Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) DaJa: -_-----

Link*url:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(duрd caz)

пАсоrd-саdru пSistеm dinamic de achizilie
пLicitatie еlесtrопiсй BCatalog electronic

sursа de fiпапtаrе пВugеt de stat;

Yаlоаrеа estimatй (lei, fard ТVД) з0l) 000.00

Data solicitйrii clarificйrilor
Denumirea operatorului economic

1



Expunerea succintf, а solicitйrii de
clarificare
Ехпuпеrеа suссiпtй а rйsрuпsului
Data expedierii rйspunsului

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

Rezumatul modifi сйrilоr
Publicate in BAP/altemijloacelor de
iпfоrmаrе (dupd caz)

IIп,liсаli su.rsa utilizatd ;i data publicdriiJ

Termen-limiti de dерuпеrе qi deschidere а
ofertelor рrеluпsit Иuрd caz)

IIпсliса{i пumёtrul de zileJ

РАпй la termenul-limitй (data 15.08.2022, оrа 1б:00), au depus oferta ofertan{i:

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

Nr. Denumirea operatorului есопоmiс IDNo Asocia{ii/
administratorii

1 SRL ,,Delmix Prim 10106000з1257 Dilan Galina
2 SRL,,Baguette,, I0146000з7141 Basuette

Dепumirе
document

Dепumirеа operatorului economic
SRL,,Deh-rrix Pгirrr" SRL,,BAGUETTE"

Dосumепtеlе се constituie oferta
(Se va сопsпl,па рriп; prezeпtat, пeprezeпtat, пu corespuпde)

Propunere
а tehnici

prezentat prezentat

Рrорuпеrе
afinanciar
ёL

prezentat
prezentat

DUAE prezentat
preZentat

Garan!ia

репtru
ofertй
(dupd caz)

prezentat
prezetltat

Documente de calificare
Se уа сопsпlпа рriп: рrеzепlаt, черrеzеп,Цt, цц t9]_

Рrорuпеrе
а tehnicй

preZentat prezentat

Рrорuпеrе
afinanciar
а

prezentat Nu corespunde

DUAE prezentat preZo11tat

Garanlia
pentru
ofer16
(dupd caz)

prezentat
prezentat

prezentat
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,(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se уа iпdiса iп coпformitate сu сеriп|еlе diп
dосumепtа|iа de atribuire si se уа сопsеmпа рriп; preEentat, перrеzепtаt, па corespaпde (tп cazul

' сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriп|еlоr de calfficare)

Informa{ia privind corespunderea оfеrtеlоr сu сеriп!еlе solicitate:

Denumirea
lotului

Dепumirеа
operatorului

есопоmiс

Рrе{ul
ofertei

(fuй тчА)х

cantitate
9i unitate

de
mйsurй

Соrеsрuпdеrеа
cu cerin{ele de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice

Paste
fainoase,

сruре si
produse din
bacanie

SRL Dellnix Рrim 514 з24,0l 23 з74 kg + +

SRL Bagette 547 087.30 2З З74kg +

Oua SRL,,Delmix
Prim"

161 288.89 45 600
buc

+ +

Fructe/legume
SRL ,,Delmix
Prim"

407 740.14 20 8700kg + +

SRL,,Bagette" 547 9з8.60 20 8700kg +

* iп cazul utilizйrii licita|iei еlесtrопiсе se va iпdiса pre|ul фrtеifiпаlе
(Iпfоrmа|iа priviпd "Corespuпderea сu ceriп|ele de calificare" si "Соrеsрuпdеrеа cu specфcaliile
tеhпiсе", se va сопsеmпа priп: ,,*" iп cazul corespurderii qi рriп ,,-" tп cazul песоrеsрuпdеrii)

Репtru elucidarea uпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei cu
cerin{ele stabilite iп documentalia de atribuire (3nclusive justificarea prerului апоrmаl de

scйzut) s-a solicitat:

Ofertan{ii respinqi/descalifi ca{i :

Data
solicitйrii

Operatorul economic Informa{ia solicitatй Rezumatul rйspunsului
operatorului есопоmiс

Dепumirеа operatorului есопоmiс Motivul respingerii/descalifi сйrii

Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

pentru fiecare lot

Justificarea deciziei de а пu atribui inclusive ре loturi:

Criteriul de atribuire aplicat Рrеlul се1 mai scёzut (iп cazul iп, care tп cadrul procedurii de atribuire
suпt aplicate плаi multe 3псlusiу de atl,ibuire, Se yor iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate ;i
de пumi r е а l otur i l or сфr епt е)

Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i:



,(Se va 4псlusiу репtrъt loturile care aufost сtrilэuitе iп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-pre|

sau cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

Factorii de ечаluаrе \'аlоаrеа din ofertй Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul l Ропdеrеа

Denumire factorul n Ponderea
Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Rеечаluаrеа ofertelor:

(Se va 4псlusiу t.п cctzul iп cctt,e фrtеlе au fos| reeyctlr,,ctte repetat)

Motivul rеечаluйrii ofertelor
Modificйrile operate

in urmа ехаmiпtrriо evaluirii qi соmраrйrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-

а decis:

Atribuirea contractului de achizilie inclus/acordului-cadru:

Anularea procedurii de aclrizilie ptrblicй:

in temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lчсru репtru achizi{ii:

Denumirea operatoru lui
economic

Data transmiterii Modal jtatea de transmitere

SRL,,Delmix Рrim" 16.08.2022 alexbev@mail.ru
SRL..Baguette" L6.o8.2022 Baguette.srl@mail.ru

achizi|ii se reaцzeazd iп conformitate cu prevederile art. 31" al Legii пr. 1З1 din З iulie 2015 privind achizi|iile

publice)

Dепumirеа
lotuIui

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate Ei
unitate de
mйsurй

Pre{ul
inclusiv

(fйrй ТYА)

Pre{ul total
(ff,rй ТVА)

Paste
fainoase,
сruре si
produse din
bacanie

SRL оо

Delmix primoo
23 314kg 514 324.01 5l4 324.0l б12 408.15

Oua SRL,Delmix
Рrim"

4б 500 buc 161 288.89 161 288.89 174192.00

Fructe/legume SRL,,Delmix
Prim"

20 870 kg 407 740.74 407 740.74 451 79б.50

4

Pre{ul total
inclusiv
тчА)



тп cazul iп саrе чаlоаrеа еstimаtё а contractului
este mai miсё decбt ргаgчrilе рrечёzutе la art. 2

alin. (3) al Legii пr. ].3]. din 3 iulie 2015 рriчiпd
achizitiile publice

П б zile iп cazul transmiterii соmuпiсёrii рriп
mijloace electronice gi/sau fax п

тп cazul iп саrе чаlоаrеа еstimаtё а contractului
este еgаlё sau mai mаrе dесбt рrаgurilе рrечёzutе
la аrt.2 alin. (З)аl Legii пг. ].3]" dIn 3 iulie 2015
privind achizitiile publice

Теrmепul de щtерtаrе репtru incheierea contractului:

(Selecta|itermenul de asteptare respectat, Calcularea termenelor prevdzute de Legea пr. 137 din З iulie 2015

privind achizi|iile publice, inclusiv а termenelor de a5teptare, se efectueazd iп conformitote сч prevederile

T\TLULUt tV Capitolul l (Calculareo Termenului) al Codului Gvil al Republicii Moldova).

15 Contractul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

Informa{ia;lrivind achizi{ii pulrlice clur:rbiIe (achizi{ii verzi) (rubrica dalitse complel.aazЙdoar iп

cctzul. iп ca.re |ч proccclltra cla achizitic рuЬliсй t.tt.t .1tl,sl c.tplicctle crilerii cle cluruhilitctle,yi ,s-ct iпсhеiаt

сопl,rасl/сrлпlrасlе репl.rtt lcll/lolъtt,i 1)спlrч саrе a.bt.|o,st apl,icata crilerii cle durabilitate)з

Au fost aplicate criterii pentru achizi}ii publice durabile iachizilii
verzi)?

Denumirea
operatorul

ui
есопоmiс

Intrepri
пdеrеа:

Сu
capital
autohto

пl
Сu

capital
mixt/as
осiеrе/

Сu
capital
strйiп

Numйrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod СРV vаlоаrеа contractului Теrm
en de
valabi
litate

al
contr
actulu
i/acor
dului-
саdrч

fёrё TVA inclusiv TVA

SRL

DELMIX

PRIM

iпtrергirr
dеrе cu
capital
autohton

1 1-AI) 22,08.2022 1 5 80с 000-6 514 з24.0| 612 408.15 з|.|2,2
022

SRL

,,DELMIX
PRIM,

12-Ар 22.08.2022 1580с,000-6 161 288.89 |74 |92.00 з|.12.2
022

SRL

,,DELM lX

PRlM"

Intreprirr
dеrе сu
capital
autohton

l3-AP 22.08.2022 1580t,000-6 407 740.]4 45l' 196.50 з1.|2.2
022

Intreprin
dеге cu
capital
autohton



Valoarea de achizitie сu ТVА din contract/ contracte а

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate
(leiMD):

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

Crjteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru саrе au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Рriп prezeпta dшe de sеаmd, grupul de lucru declgrd сd tеrmепаl de a;teptare репffа iпсhеiеrеп
coпtractuluVcoпtractelor iпdicate afost respectat (ехсерtВпd cazurile рrеvdzutе de art, 32 аliп. (3) al Legii пr.
131 diп 3 iulie 2015 priviпd achizi|iile publice ), рrесum si cii tп cazul depuпerii contestaliilor ;i/sau
rесер|iопdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aufos! ехаmiпаtе si solu|ioпate.

Рriп prezeпta dare de sеаmй, gruрul de luсru репtru achili|ii сопJirmd corectitadiпea desfdgurdrii procedarii
de achizi|ie,fapt репtru care poartd

Сопduсdtоrul grupalai de lacra i

prevederilor legale iп vigoare,

_$аrап
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

                                                         Nr._01_ din  01 septembrie 2022 18f 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria s.Sirauti r-nul Briceni 
Localitate s.Sirauti 
IDNO 1007601010828 
Adresa s.Sirauti,raionul Briceni 
Număr de telefon 0247-53-688 
Număr de fax 0247-53-338 
E-mail oficial  claudia.andronachi@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-mail) Claudia Andronache,0247-53-688 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii X□  Lucrări  

Obiectul achiziției Reparatia drumurilor locale din s.Sirauti,r-l Briceni 
Cod CPV 45200000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

 

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

Nr: 21061327 
Link-ul: ocds-b3wdp 1-MD-1660047941994 
Data publicării: 09 august  2022 

Platforma de achiziții publice utilizată X achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 

Link-ul: 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Nu s-au aplicat 

Sursa de finanțare X Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 
□Surse externe; □Alte surse: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 494582 lei 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: 

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)  
Data solicitării clarificărilor   
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare  
Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

http://www.mtender.gov.md/
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4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 22.08. 2022, ora 14:00), au depus oferta de 1(unu)___ 
ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SC “Primaterax-Nord”SRL 1006602011124 Dumitru  Brenister 
2.    

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SC“Primaterax-
Nord”SRL 

   

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

Propunerea tehnică prezentat    
Propunerea financiară prezentat    
DUAE: prezentat    
Garanția pentru ofertă    (după caz)     prezentat   

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

Cerere de participare prezentat    
Declaratie privind valabilitatea ofertei prezentat     
Scrisoare de Garantie Bancara prezentat    
Graficul de executare a lucrarilor prezentat    
Documentatia de deviz local aferente ofertei prezentat     
Certificat  / Decizie de inregistrare a 
intreprinderii/Extrasul din Registrul de stat a 
persoanelor juridice 

prezentat    

Declaratie privind experienta similara prezentat    
Declaratie privind lista principalelor lucrari 
executate in ultimul an de activit. 

 
prezentat 

   

Declaratie privind dotarile specifice,utilajul 
si echipamentul necesar p/u indeplinirea 
corespunzatoare a contractului 

prezentat    

Declaratie privind personalul de specialitate 
si/sau a expertilor propus/propusi p/u 
implementarea contractului 

prezentat    

Certificat de efectuare sistematica a platii 
impozitelor,atributiilor eliberat de 
Inspectoratul Fiscal 

prezentat    

Aviz Agentiei p/u Supravegherea Tehnica prezentat    
Certificat de atribuire a contului bancar prezentat    
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Confirmarea detinerii laboratoarelor proprii 
autorizate si acreditate in modul stabilite sau 
a contractelor cu aceste laboratoare. 

 
prezentat 

    

Ultimul Raport Financiar prezentat    

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
      
   Lot 1 
 
 

SC “Primaterax-
Nord”  SRL 

483 243,91 1 
  

          +        + 
     

                      

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    

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

                                  
               

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _______________________________           

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Preţul cel mai scăzut  X 
Costul cel mai scăzut  □ 

            Cel mai bun raport calitate-preţ □ 
         Cel mai bun raport calitate-cost □                                                                                                    
 
(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 
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12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  
 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură   

Prețul 
unitar  
(fără 
TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

Reparatia drumurilor locale 
din s.Sirauti ,raionul Briceni 

SC 
“Primaterax-
Nord”   SRL 

 
1 lucr. 

 
- 

 
483 243,91 

 
579 892,69 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 

 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SC “Primaterax-Nord”SRL 24.08.2022 e-mail 

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

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

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

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

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

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

 
17.Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Numărul 
și data 

contractului/acordu
lui-cadru 

Cod CPV 
Valoarea contractului Termen de 

valabilitate al 
contractului/ac
ordului-cadru fără TVA inclusiv TVA 

SC “Primaterax-
Nord”SRL 

 
1 
 

01.09.2022 45200000-9 483 243,91 579 892,69 31.12.2022 

 

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

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

 

    Conducătorul grupului de lucru pentru acgiziții: 

  ______Carlașuc Vitalie_______ ________________________ 

        /semnătura/ 

        L.Ș. 

 











l.

DARE DE SЕАМД
ргiчiпd mоdiliсsrед сопtrдсtчIчi

de яchizilii рчЬliсе/асоIdцlчi-саdrч

Nr, 5 din 29 august 2022

Date cu pлivire h autoritatea сопtrдсtапti:

Dспчmirе! дutoritйtii contractante рrimаriа оr, Соrпеýti. r-nul uncheni
Localitate
IDNo

Оr- comeýti, r-пчl Uпфепi
1007б0100з 1Ез

Аdrеsя Or. Comeýti, r-nul Uпяhепi
Nчmir de telefon 02з6-61-2зб
Numir de fax
tr_mфl9fiсЫ
Ad г€ýа de internet

orasul.comesti@gmail.com

регsоапа de cont:rct
hruпrc, рlепulп е, lеlеfоп, е-пlаi l, Bu8a vera 079795l62

Date сч рriYirе la рrосеdчrа de achizitie:

III. Date сч privire la contractul de achizitie/ncordul-cдdru:

ipUl procedurii (le achizi{ie Сеrеrеа ofertelor de рrеtчri Е
Licitatie dеýсhisД о Дltеlе.. [Iпdicatil

()biectul achizitiei Lucrйri de constructie а sistemului de
apeduct, canalizare ýi epurare а sat,
Romanovca ýi or. comeýti

Cod СРv 452471з0-0
\'аl,,аrеа estimlla а achizitiei ]5 479 886,00 lei (inclusiv ТvА)
Nr. ýi link-ul procedurii rse уа iпdiса diп cadl l
р о r l d u h! i gцуеrп а m епl al .иу,w. 

пt l епdе l. !о1), md )
Nr: бЗ4116

Link:

Dаtд puЫicirii nпuntuluide Earti
Dslд (dдtele) ýi rеfеriпtа 1referinlele) putlicйrilor
anterioare in Jшrпllцl Olicial al Uniцnii Ечrореп€
privind proiectul (proiectele) la care se Iеf€ri апчпlчl
respeetiv (dчрd caz)

] TiptrI contractului de дchizitie/дcordului-cadrц
Сопtrасtчl de achizilie/acordul-cдdru se reforil lя цп
proiecl ýi/ssu рrоgrдm fiпsпlаt din fопdчгi rlе
UniuniiEuropene
sчrsr de finrnt9re

вчпuгi о serviciitr Lucrlri п

Мъ Dао ----

Ячgеt de stat о Brget С}{АМ "Buget сNAS Е Surse exteme Е
Alte suвe: surse proprii

I)ilta deciziei de яtriьчirе а contractului de яchizitie/
дсоrduluiсldгu

21.|2.20|6

Denumirea ореrаtоrчlчi economic SC Fоrепсопs SRL
Nl.. ýi d:ita contractului de achizitie/acorduluicдdru Nr:88

Data. 29 .l2.2016
vаlо.rеа contrsctului d€ schizitie/acordului-cadru Fай TvA: з0 68] 776.79

Iпclusiv тvА: зб 818 132.15
Теrmеп de vaIabiIitдte з1.01,2022
Iеrmеп de execu(ie 15 luni ulterior prelugite prin асоrdчri de

рrеluпgirе

Model а



I\,. Date cu privire lд modificjirile песеsаrе а li efectuate:

Tipul modificiгilor Micýorffea valorii сопtйaпм о
Маjогаrеа чаlогii contractului о
Modificarea termenului de execurafe/ livrme/
prestzгe Е
Modificarea tегmепчlчi de valabilitate tr
Rezelierea contracfu lui D
АhяlА. г-л|_,r-*л -.л

Temeiul iuridic Actulde сопStаrе пг.4 din ]0,10,2021

Рrеlцпgirеа termenului de valabilitate 31.07.2023

plodilieaIea дпtеriоаIд д contractului ale
achizitii pцblice/rcord ul]lri-crdru lduрd caz)

Acord-дdilioпal пr. t diп 03,05,20В cu privire la
pre luпgirea yalabil ilalii contraclului,
Acord-Adilioпal пr. 2 diп 21,02.2020 сu priyire
lпаj of area yalolii сопtrасtul ui,
Асоrd-дdiliопаl пr. 3 diп 21.02.2020 cu pliyire la
рrе l uп gi rca уа I аЬ i l i lal i i с оп tf aclul u i.
Асоrd-дdhiопаl пr. 4 diп 14,04,2022 cu рfЛ,irе
lпаj orare а valofi i сопtf асЫui.
Асоrd-дditiопаl пf 5 diп 26,04.2022 cu priire la
р r е l uп g il е а у al аЬ il it аl i i с оп lr ас tulu i

лпе lпlоrmа!ц relevante

v. Dеýсriеrед achizitiei inainte ýi dчрi mоdifiсдrе:
Cu u.,,,l-., } dýýfi"rr.arii Li"ituti"i РчЫi"; Nr. 634116 din 09.12.2о16. u fost in"heiat corrtlactrl de
апtrе])rИLN!_Е& din 29 dec е 2016 cu torul economic SRL " Foremcons" ide
constructie а si ului de ct. салаli

1,I. Descrierea сirсчmýtдпtеlоr care дч filсцt песеýдrl modilicnloli 
l

iп procesul de executie а pToiectului ''Аlimепtаrеа сч ара а ýafului Romanovca, огочl Соrпlsd...
c'onsiliul Raionai Ungheni implemente'a proiectul "Apeduct de inte.conectare u,.1.t.io. оЯ5аl,Ъqti
de ара potabila cu apeductul zagarancea-Comeýti (st'. lndustrialй SP 2-1А)" finanlat de сбtте Ёопdчl
Ecologic Nalional, саtе prevede роmраrеа in apeductul magistгal zаgаfulюеа-
Соrпеlti а apeipotabile. ,,. !,,:
De 

_аsеmепеа, 
Consiliul Raional Ungheni а depus catre Fondul Nafonal de Dczvoltдe Rcgi9naE

proiectul "Reabilitare ýi extindelea apeductului ZagaTancea-Comesti", acesta ргечеdе ,"Ыlitfieu
ýtatiei oйýaneýti de роmраrе, fapt се va регmitе сrеýtегса capacitalii apei in apeduct.
In acest sепs аm fost infoгma{i de сйtге Consiliul Raional Ungheni рriп scriioarea nT. 62-021-18 din
1 7.03.2021 сi nu este necesala construirea St'{iei de t ataIe а apei ln ог.Соmсýti, proiectata iдitial.
Au 1bst operate urmetoaIele modificaxi:
- Excluderea din solu[iile tehnologice а staliei d€ trаtаrс а apei in чrmа cofimarii са ара pompata din
apeductul magistral Zagalancea-comeýti сitrе lezervoalele de асцmчlше а apei v; fi poiabila -
autorul proiectului ini|ial S.R.L, "Protelco Geocad" (оЬ.пr. 54102.07.12 din апчl2012);
- Modiflcarea zonei de proteclie sапitагё а геzсrчоаrеlоr ýi sistematizirii ре vclticaН а platformei
IеzеNоаI9lоr, ргесum ýi аmепаjаrса tclitoliului;
- Execulia iluminatului noctum а рlаtfогmеi геzеrчоаrеlог de арё; '' :

Valoarea excluderilor rеоrеziпti, sr-rma de 5 З09 505.38 lei. incluýiv TvA . Astfel valoarea totala а

inclusiv TvA.



- Inlocuirea tipului
platI'orm inilialй proi
localitate cu rezervoaTeIe
din 2013); se va include чп

Modil'iciTile au 1bst
дчtоrчl initial al рrоi
- Sa excludem iпtгеаgа
aiimentaтe)
- SД соmалdЁm un рrоiесt
cu apd din оr. Come5ti la

vП. R€zultatele ехаm

Ь baza deciziei grupului de
fbst incheiat acordul adirional

е de сitте compania Lunicom Рrоiесt SRL.
IPSGA Acvaproiect а fecomandat;
de tratarc а apci din proiectul existent ( toate Sectiunile, incluýiv

r de mоdifiсаrе а contractului de achizilie/acordului-cadru 88 din 2a,l2.20
б dlп ,Z9 auguýl 2022 рrlvlпd bxcluderea stariej de tralare а apei ,

iýindu, |os, Hiпceýli. 53: lel-: 022-820-703:IB: 022-820-"28;
leпder.aoy.md

Coпe\lalillor: пuп Chiýinau, bd $tфп cel Mare у sfапl, ]24 et. 4: lel,:
|п цd а пsс. п d : |уw. а пs с п d

,ý

Nr. ýi data acordului aditionлl

de luсrч:



model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice g
de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr.l din29.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantd:

Denumirea autorititii contractante Primdria s. Boszesti
s. Boszesti. r-nul Telenesti

IDNO 1007601002050
'Adresa MD-5812, s. Bogzesti, r-nul Telenesti

Numir de telefon 069t0220r7
Numflr de fax 069r0220r7
E-mail:oficial vasile. ozun .b o szesti@,smail. com

Adresa dg:internet www.boszesti.md
Persoana de contacf'(numeo prenime; telefon, i'
maiil ,,

Vasile OZLIN, 0691022017,
vasile.ozun@

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate MAltele: Procedura de negociere fara plbliqarg

Pro.ceduf a de achi2itie, repetall',(dupd caz) Nr:N/A
Tipul ,obiectului c ractului de achizifie/
acoidului-cadru

Bunuri r Servicii n Lucr[ri El

Obibctul achi2itiei Aprovizionarea cu api qi canalizare a s.

Boszesti. r-nul Telenesti
Cod CPV 4s332000-3

Expunerea motivului/temeiului
alegerea procedurii de atribuire
apliedrii altor proceduri decht

t t . v\
descn$a)

privind
(in cazul

licitalia

in scopul prelungirii de urgen!6 a lucrdrilor la
Proiectul "Alimentarea cu apd qi canahzare a s.

Bogzeqti, r-nul Telenegti", avdndu-se ca temei
Contractul de antreprizd Nr. 40 din 17.12.2012 Ei

Contractul de arfreprizd, in redaclie nou[ din
27.07.2022 cu toate acordurile adilionale
subsecvente; respectiv Contractul nr. 414477 -6024

din 27.06.2018; Acordul adilional nr. 1674 din
16.10.2019; qi Acordul adilional a Consiliului de

administrare a Fondului Ecologic Nalional din
20.04.2022 - toate relatate la Proiectul
"Alimentarea cu apd qi canalizarc a s. Bogzeqti, r-
nul Teleneqti". in temeiul art.29 din Legea privind
administraJia publicd locald Nr. 43612006; art. 56

din Legea privind achiziliile publice Nr. 13ll20l5;
Cap. III Secliunea 6 cu trimitere la pct. 84 - 86 din
Regulamentul privind achizifiile publice de lucrdri
aprobat prin Hot[r6rea Guvemului Nr. 638 din 26-

08-2020; Cap. III Secliunea I cu trimitere la pct.

I28, pct. 132, SecJiunea 2 cu trimitere la pct. I34 -
151, in spefd cu referire la pct. 134 Ei pct. 137. alin.

1



1), alin. 2), alin.3) qi alin. 4) din Regulamentul cu

privire la achiziliile publice folosind procedura de

negociere aprobat prin HotdrArea Guvemului Nr.
599 din 12-08-2020; Dispozilia Primarului nr. 02-

1/7-8 din 19.08.2022 qi Procesul-verbal nr. 1 din
29.08.2022 al Grupului de lucru, a fost admisd qi

aplicatd procedura dg nggociere frrd publicare

prealabild in baza operatorului economic

subsecvent gi unic al lucrdrilor demarate p6nd

orczent.
proceduta de atribuire (se va indica din cadiul
p o r t alul ui guv e r n am e n t al www. m t e nd e r. gov.. m d)

Nr: 1

Link-ul:N/A
Data publicdrii:N/A

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

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

n Da nNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

N/A (resurse destinate conform FEN in bazd de

contract si acorduri aditionale)

lnunl de intenfie publicat in BAP (dupd caz)

..
Data:N/A
Link-ul: N/A

Tehnici $i instrumente specifice de atribuire
(duod cad

rAcord-cadru nSistem drnamrc de acnrzrtre

rLicitatie electronicd nCatalog electronic

Sursa de finan{are nBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;

nsurse externe; EIAlte surse: Fondul Ecologic

National

Valoarea estimati (ei, fdrd TVA) 1759544lei MDL Gau2199430 lei MDL conform

Contractului 414471-6024 din27 .06.18 MADRM)

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

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

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

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

5. Pflni la termenul-limiti (data: 26.08.2022rora: 17.00), au depus oferta -1- ofertan{i:

Data solicitirii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
E*p"oet.a succinti a solicitirii de clarificare
Exnunerea succinti a risPunsului
Data transmiterii

Dorrr mofrrl -ndifi ni rilnr

-[Indicali 
sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

Publicate in BAP/altemijloacelor de

informare (dupd caz)

TermenJimiti de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (duPd caz)
[Indicayi numdrul de zileJ

Asociafii/
administratorii

Dettumirea operatorului economic

Vitali MARANDICI1007600032883SC EURODEVIZ SRL



Denumire document
Denumirea operatorului economic

Operator
economic 1

Operator
economic 2

Operator
economic 3

Operator
economic n

(se
Documentele ce constituie oferta

vQ consmna.prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea financiard Prezentat N/A N/A N/A
Galan{ia ponku
indeplinire

Prczerfiat N/A N/A N/A

Documente de calificare
Se va consmha prin: prezeittat, neprezentat, nu,corespunde

Propunerea financiard Prezentat N/A N/A N/A
Garanlia pentru
indeplinire

Prczentat N/A N/A N/A

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

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

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica pre/ul ofertei finale
(Informayia privind "Corespunderea cu cerinlele de caliJicare" Si "Corespunderea cu specificaliile
tehnice", se va consemna prin: ,,1" tn cazul corespunderii;i prin ,,-" fn cqzul necorespunderii)

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

9. Ofertanlii respinqi/descalificafi:

Denumirea oneratorului economic Motivul resninseriildescalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot r
Pentru mai multe loturi cumulate r
Pentru toate loturileM
Alte limitdri privind num5rul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: Este un Contract subsecvent Contractului de

bazd $i a Proiectului de executie aprobat.

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

Denumirea
,lotului

Denumirea
operatorului

econ,omic

Prelul
ofertei

ffbrd TVA)*

Cantitate
qi unitate

de m[sur5

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Lot I SC EURODEVIZ

SRL
1759544 lei 2199430 lei -r +

Data
solicitirii

Operatorul economic Informafia solicitati Rezmatul rispunsului
operatorului economic



11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scizutM
Costul cel mai scAzut tr
Cel mai bun raport calitate-pret tr
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

r:,Motivil :reevaluErii oferJelor
Modificirile operate

14. In urma examiniri, evaluirii ;i comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achrzilie public6/acordului-cadru:

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

lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3I al Legii nr. I3l din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

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

Cel mai mic pret 90% 90% t00%
Garantie pentru indepli r0% r0% t00 %

Deniimirea
' lotulu'i l

I)enumirea
:::, oFCratoiului

economic

I CantitatC,$i
unitm:'de
masura

Prelql total
(fhrfi,,:Tv

Prelul total
,,:,;(incl it

TVA)
Aprovizionarea
cu api qi

canalizare a s.

Bogzeqti, r-nul
Telensti

SC

EURODEVIZ
SRL

1 LOT 1759544 Iei 1759544 lel 2199430 lei

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

Denrrm i rea,operatorului
economrc

,, 
Datatransmiterii ,Mo dalitatea,,, d€, transmitere

SC EUROIDEVIZ SRL 01.09.2022 E-mail /electronic



16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

aehiz+iile-Bubtiee

E
miilee@
E
Bri+mi@

i E
mi@
E
ori+mii@

(Selectali termenul de aEteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3

iulie 20'15 privind achrziltiie publici, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitate

cu prevedZrile TITLULu1 iv Capitolul I (calcularea Termenutui) al codului Civil al Republicii

Moldova)"

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

1g. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in

cazul in care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a tncheiat

contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

Intreprin
derea:

Cu
capital

autohtonl
Cu

capital
mixtlasoc

ierel
Cu

capital
strdin

Numirul
qi data

contractuluil
acordului-cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al
contractului/a

cordului-
cadru

;;,"; ".,:,,'TVA.

SC

EURODEVIZ
SRL

AUTO
HTON

Nr.
I

01.09

.2022

+)JJ
2000

-3

r759544 2r99430 31.12.2022



Prin prezenta dare de seamd, grapal de lucru declard cd termenul de asteptare pentru tncheierca

contractului/contractelor indicate a fost respectat (acceptfrnd cazurile prevdarte de art. 32 alin. (3) aI Legii
nr. 131 din 3 iuti.e 2015 privind achiziliite pubtice )t precum qi cd tn cazul depunerii contestaliilor qi/sau

recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate Si solulionate.

Prin pre4,enta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conftrmfi corectitudinea desfagurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale ?n vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizitii:
/7\ |,/ '/)
L/Lra u (W fu_

(wu*"Jniu*")

6
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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. 1  din  02.09.2022   .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar al copiilorîn situație de 
risc ”Drumul spre casă” 

 

Localitate Municipiul Bălți  
IDNO 1015601000031  
Adresa Municipiul Bălți, Strada Șevcenco 23 B  
Număr de telefon (0231)3-21-64  
Număr de fax (0231)3-21-64  
E-mail oficial  drumcasa@mail.ru  
Adresa de internet -  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Șevciuc Natalia, 069309099  

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri  ☑  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Produse alimentare 
Cod CPV 15800000-6 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

Nr:  
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1660310662175 
Link-ul:https://achizitii.md 

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

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA)  
 

http://www.mtender.gov.md/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 23 august 2022, ora13:18), au depus oferta 5 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. S.R.L. ”VILLA PRODOTTI”  1016600007719 Administrator Agrici 
Alexei 

2. S.A. ”LACTIS” 1003602151429 Administrator Angheluța 
Gheorghe 

3. S.R.L. ”BAGUETTE” 1014600037741 Administrator Curdova 
Svetlana 

4. S.R.L. ”ECO BIO GRUP” 1010809003033 Administrator Ferfețchii 
Andrei 

5. S.R.L. ”ALIM TOTAL” 1014600000912 Administrator Falinciuc 
Cristina 

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
Operator 

economic 1 
 Operator 

economic 2 
Operator 

economic 3 
Operator 

economic n 
Documentele ce constituie oferta 

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

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Propunerea 
financiară 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Garanția pentru 
ofertă 
(după caz) 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

Certificat de 
înregistrare 
aîntreprinderii 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

Certificat de 
atribuire a 
contului bancar 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

Certificat de 
efectuare 
sistematică a plăţii 
impozitelor, 
contribuţiilor pr

ez
en

ta
t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

Date despre 
participant 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

Lista fondatorilor 
economici 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

Ultimul raport 
financiar 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 
Certificat de 
conformitate 
eliberat de 
Organismul 
Naţional de 
Verificare a 
conformităţii 
produselor 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

Autorizaţie sanitar-
veterinară de 
funcţionare (pentru 
produsele 
alimentare) pr

ez
en

ta
t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

Paşaportul sanitar 
al transportului 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

Autorizaţie sanitară 
de funcţionare 
pentru toate 
produsele 
alimentare pr

ez
en

ta
t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 
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Certificatul de 
calitate şi de 
provenienţă a 
materiei prime 
(făină , grîu) 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

Confirmare de 
deţinere a stocului 
de făină/grîu, 
necesar îndeplinirii 
contractului de 
achiziţie pe o 
perioadă de cel 
puţin 10 zile 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

Certificat de 
deţinere a 
laboratorului atestat 
pentru efectuarea 
controlului 
permanent asupra 
calităţii sau 
contract cu un 
laborator. 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

Certificat pentru 
confirmarea 
capacităţii 
executării calitative 
a contractului de 
achiziţie 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

pr
ez

en
ta

t 

 

(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)* 

Cantitat
e și 

unitate 
de 

măsură 

Corespund
erea cu 

cerințele 
de 

calificare 

Corespund
erea cu 

specificațiil
e tehnice 

Piept de pui fără os 
și piele refrigerat. 

S.R.L. ”VILLA 
PRODOTTI” 

5071,50 70 kg corespunde corespunde 

Șold de pui dezosat 
refrigerat   

S.R.L. ”VILLA 
PRODOTTI” 

3850,00 70 kg corespunde corespunde 

Mici de vită S.R.L. ”VILLA 
PRODOTTI” 

3490,00 40 kg corespunde corespunde 

Carne de vită 
(mușchi) 

S.R.L. ”VILLA 
PRODOTTI” 

4477,50 30 kg corespunde corespunde 
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Salam fiert 
”DOCTORSCAIA” 
calitate superioară 

S.R.L. ”VILLA 
PRODOTTI” 

2958,00 40 kg corespunde corespunde 

Crenvurști fierte 
”LACTA” calitate 
superioară 

S.R.L. ”VILLA 
PRODOTTI” 

2958,00 40 kg corespunde corespunde 

Cîrnăciori proaspeti 
de găină 

S.R.L. ”VILLA 
PRODOTTI” 

3697,50 50 kg corespunde corespunde 

Piper negru măcinat S.R.L. 
”BAGUETTE” 

204,17 10 buc corespunde corespunde 

Unt 72,5% S.R.L. ”LACTIS” 22900,70 170 kg corespunde corespunde 
S.R.L. ”ALIM 
TOTAL” 

23322,30 corespunde corespunde 

Cascaval (brînză cu 

cheag tare) 50% 

S.R.L. ”LACTIS” 5724,00 50 kg corespunde corespunde 
S.R.L. ”ALIM 
TOTAL” 

5936,50 corespunde corespunde 

Brînză de vaci 9% S.R.L. ”LACTIS” 9592,59 140 kg corespunde corespunde 
Lapte de vaci 

pasteurizat 2,5% 

S.R.L. ”LACTIS” 10740,74 800 l corespunde corespunde 

Chefir S.R.L. ”LACTIS” 1648,15 100 l corespunde corespunde 
Chefir cu fructe S.R.L. ”LACTIS” 1648,15 100 l corespunde corespunde 
Brînzică glazurată S.R.L. ”LACTIS” 4816,00 800  buc corespunde corespunde 

S.R.L. ”BAGUE
TTE” 

5928,00 corespunde corespunde 

Smîntîna 15% S.R.L. ”LACTIS” 2981,48 70 l corespunde corespunde 
Hrișcă S.R.L. ”ALIM 

TOTAL” 
783,40 20 kg corespunde corespunde 

S.R.L. ”BAGUE
TTE” 

889,20 corespunde corespunde 

Crupe de mei S.R.L. ”ALIM 
TOTAL” 

183,30 10 kg corespunde corespunde 

S.R.L. ”BAGUE
TTE” 

191,70 corespunde corespunde 

Crupe de arnăut S.R.L. ”ALIM 
TOTAL” 

733,20   40 kg corespunde corespunde 

S.R.L. ”BAGUE
TTE” 

814,80 corespunde corespunde 

Crupe de griș S.R.L. ”ALIM 
TOTAL” 

289,00  
20 kg 

corespunde corespunde 

S.R.L. ”BAGUE
TTE” 

296,40 corespunde corespunde 

Făină de grîu S.R.L. ”ALIM 
TOTAL” 

583,50 50 kg corespunde corespunde 

S.R.L. ”BAGUE
TTE” 

596,00 corespunde corespunde 

Mazăre uscată S.R.L. ”ALIM 
TOTAL” 

498,80 40 kg corespunde corespunde 

S.R.L. ”BAGUE
TTE” 

533,20 corespunde corespunde 
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Paste făinoase în 
asortiment 

S.R.L. ”ALIM 
TOTAL” 

1066,80 40 kg corespunde corespunde 

S.R.L. ”BAGUE
TTE” 

1200,00 corespunde corespunde 

Paste făinoase 
”spaghetti” 

S.R.L. ”ALIM 
TOTAL” 

266,70 10 kg corespunde corespunde 

S.R.L. ”BAGUE
TTE” 

300,00 corespunde corespunde 

Sare iodată S.R.L. ”ALIM 
TOTAL” 

166,60 20 kg corespunde corespunde 

S.R.L. ”BAGUE
TTE” 

197,00 corespunde corespunde 

Fulgi de ovăz S.R.L. ”BAGUE
TTE” 

517,50 25 kg corespunde corespunde 

Gem de fructe 

S.R.L. ”ALIM 
TOTAL” 

700,00 40 buc corespunde corespunde 

S.R.L. ”BAGUE
TTE” 

1033,20 corespunde corespunde 

Magiun de fructe S.R.L. ”ALIM 
TOTAL” 

928,80 40 buc corespunde corespunde 

S.R.L. ”BAGUE
TTE” 

929,20 corespunde corespunde 

Zahăr tos din sfeclă 
de zahăr  

S.R.L. ”ALIM 
TOTAL” 

3166,50 150 kg corespunde corespunde 

S.R.L. ”BAGUE
TTE” 

3450,00 corespunde corespunde 

Bomboane S.R.L. ”BAGUE
TTE” 

1150,00 10 kg corespunde corespunde 

Bomboane S.R.L. ”BAGUE
TTE” 

245,85 5 kg corespunde corespunde 

Suc de fructe S.R.L. ”ALIM 
TOTAL” 

735,00 60 l corespunde corespunde 

S.R.L. ”BAGUE
TTE” 

840,00 corespunde corespunde 

Napolitane cu halva S.R.L. ”BAGUE
TTE” 

633,30 10 kg corespunde corespunde 

Biscuiți cu gust de 
lapte topit 

S.R.L. ”BAGUE
TTE” 

450,00 15kg corespunde corespunde 

Biscuiți ”ZOO” S.R.L. ”BAGUE
TTE” 

266,70 10 kg corespunde corespunde 

Sare de lămîie S.R.L. ”BAGUE
TTE” 

170,83 100 buc corespunde corespunde 

Cacao S.R.L. ”BAGUE
TTE” 

414,90 30 buc corespunde corespunde 

Ceai negru pentru 
infuzii natural 

S.R.L. ”BAGUE
TTE” 

1000,00 5 kg corespunde corespunde 

Condiment cu gust 
de găină 

S.R.L. ”BAGUE
TTE” 

315,00 30 buc corespunde corespunde 

Drojdie uscate S.R.L. ”BAGUE
TTE” 

324,90 30 buc corespunde corespunde 
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Stafide S.R.L. ”BAGUE
TTE” 

360,00 30 buc corespunde corespunde 

Frunză de dafin S.R.L. ”BAGUE
TTE” 

125,10 30 buc corespunde corespunde 

Peltea cu aromă de 
fructe 

S.R.L. ”BAGUE
TTE” 

500,10 30 buc corespunde corespunde 

Ouă de găină S.R.L. ”ECOBIO 
GRUP” 

5140,00 2160 buc corespunde corespunde 

S.R.L. ”ALIM 
TOTAL” 

5378,40 corespunde corespunde 

S.R.L. ”BAGUE
TTE” 

9720,00 corespunde corespunde 

Ulei de floarea 
soarelui 

S.R.L. ”ALIM 
TOTAL” 

1868,00 50 l corespunde corespunde 

S.R.L. ”BAGUE
TTE” 

1868,50 corespunde corespunde 

Fasole alimentare S.R.L. ”ALIM 
TOTAL” 

500,00 20 kg corespunde corespunde 

S.R.L. ”BAGUE
TTE” 

592,60 corespunde corespunde 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate 
și unitate 

de măsură   

Prețul 
unitar  
(fără 
TVA) 

Prețul 
total  
(fără 
TVA) 

Prețul 
total 

 (inclusiv 
TVA) 

Piept de pui fără os 
și piele refrigerat.  

S.R.L. ”VILLA 
PRODOTTI” 

70 kg 72,450 5071,50 6085,80 

Șold de pui dezosat 
refrigerat   

S.R.L. ”VILLA 
PRODOTTI” 

70 kg 55,000 3850,00 4620,00 

Mici de vită S.R.L. ”VILLA 
PRODOTTI” 

40 kg 87,250 3490,00 4188,00 

Carne de vită 
(mușchi) 

S.R.L. ”VILLA 
PRODOTTI” 

30 kg 149,250 4477,50 5373,00 

Salam fiert 
”DOCTORSCAIA” 
calitate superioară 

S.R.L. ”VILLA 
PRODOTTI” 

40 kg 73,950 2958,00 3549,60 

Crenvurști fierte 
”LACTA” calitate 
superioară 

S.R.L. ”VILLA 
PRODOTTI” 

40 kg 73,950 2958,00 3549,60 

Cîrnăciori proaspeti 
de găină  

S.R.L. ”VILLA 
PRODOTTI” 

50 kg 73,950 3697,50 4437,00 

Piper negru măcinat S.R.L. ”BAGUETTE” 10 buc/ 1 
kg 

204,17 204,17 245,00 
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Pește ”Merluciu” 
(Hec) 

congelat, fara cap, 

coada si maruntaie 

- - - - - 

Unt 72,5% S.R.L. ”LACTIS” 170 kg 134,71 22900,70 24731,60 
Cascaval (brînză cu 

cheag tare) 50% 

S.R.L. ”LACTIS” 50 kg 114,49 5724,00 7450,00 

Brînză de vaci 9%  S.R.L. ”LACTIS” 140 kg 68,52 9592,59 10360,00 
Lapte de vaci 

pasteurizat 2,5% 

S.R.L. ”LACTIS” 800 l 13,43 10740,74 11600,00 

Chefir  S.R.L. ”LACTIS” 100 l 16,48 1648,15 1780,00 
Chefir cu fructe  S.R.L. ”LACTIS” 100 l 16,48 1648,15 1780,00 
Brînzică glazurată S.R.L. ”LACTIS” 800 buc 6,02 4816,00 5200,00 
Smîntîna 15% S.R.L. ”LACTIS” 70 l 42,59 2981,48 3220,00 

Hrișcă S.R.L ”ALIM 
TOTAL” 

20 kg 39,17 783,40 940,00 

Crupe de mei S.R.L ”ALIM 
TOTAL” 

10 kg 18,33 183,30 220,00 

Crupe de arnăut  S.R.L ”ALIM 
TOTAL” 

40 kg 18,33 733,20 880,00 

Crupe de griș  S.R.L ”ALIM 
TOTAL” 

20 kg 14,45 289,00 346,80 

Făină de grîu S.R.L ”ALIM 
TOTAL” 

50 kg 11,67 583,50 700,00 

Mazăre uscată  S.R.L ”ALIM 
TOTAL” 

40 kg 12,47 498,80 538,80 

Paste făinoase în 
asortiment 

S.R.L ”ALIM 
TOTAL” 

40 kg 26,67 1066,80 1280,00 

Paste făinoase 
”spaghetti” 

S.R.L ”ALIM 
TOTAL” 

10 kg 26,67 266,70 320,00 

Franzelă feliată    - - - - - 
Pîine ”Darnițkii”  - - - - - 

Sare iodată  S.R.L ”ALIM 
TOTAL” 

20 kg 8,33 166,60 200,00 

 
Fulgi de ovăz 

S.R.L. ”BAGUETTE” 25 kg 20,70 517,50 621,00 

Gem de fructe S.R.L ”ALIM 
TOTAL” 

40 buc 17,50 700,00 840,00 

Magiun de fructe S.R.L ”ALIM 
TOTAL” 

40 buc 23,22 928,80 1114,40 

Zahăr tos din sfeclă 
de zahăr  

S.R.L ”ALIM 
TOTAL” 

150 kg 21,11 3166,50 3420,00 

Bomboane  S.R.L. ”BAGUETTE” 10 kg 115,00 1150,00 1380,00 
Bomboane  S.R.L. ”BAGUETTE” 5 kg 49,17 245,85 295,00 
Suc de fructe  S.R.L ”ALIM 

TOTAL” 
60 l 12,25 735,00 882,00 
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Napolitane cu halva  S.R.L. ”BAGUETTE” 10 kg 63,33 633,30 760,00 
Biscuiți cu gust de 
lapte topit  

S.R.L. ”BAGUETTE” 15 kg 30,00 450,00 540,00 

Biscuiți ”ZOO” S.R.L. ”BAGUETTE” 10 kg 26,67 266,70 320,00 
Sare de lămîie  S.R.L. ”BAGUETTE” 1 kg 170,83 170,83 205,00 
Cacao  S.R.L. ”BAGUETTE” 30 buc 13,83 414,90 498,00 
Ceai negru pentru 
infuzii natural  

S.R.L. ”BAGUETTE” 5 kg 200,00 1000,00 1200,00 

Condiment cu gust 
de găină  

S.R.L. ”BAGUETTE” 30 buc 10,50 315,00 378,00 

Drojdie uscate  S.R.L. ”BAGUETTE” 30 buc  10,83 324,90 390,00 
Stafide S.R.L. ”BAGUETTE” 30 buc 12,00 360,00 432,00 
Frunză de dafin S.R.L. ”BAGUETTE” 30 buc 4,17 125,10 150,00 
Peltea cu aromă de 
fructe  

S.R.L. ”BAGUETTE” 30 buc 16,67 500,10 600,00 

Ouă de găină S.R.L. ”ECOBIO 
GRUP” 

2160 buc 2,38 5140,80 6168,09 

Ulei de floarea 
soarelui  

S.R.L ”ALIM 
TOTAL” 

50 l 37,36 1868,00 2241,50 

Fasole alimentare S.R.L ”ALIM 
TOTAL” 

20 kg 25,00 500,00 540,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

S.R.L. ”VILLA PRODOTTI”  26.08.2022 E-mail:villaprodotti@mail.ru 
 

S.A. ”LACTIS” 26.08.2022 E-mail:lactis_lactis@mail.ru 
___________ 

S.R.L. ”BAGUETTE” 26.08.2022 E-mail: baguettebalti@mail.ru 
 

S.R.L. ”ECO BIO GRUP” 26.08.2022 E-mail:alim.total@mail.ru 
 

S.R.L. ”ALIM TOTAL” 26.08.2022 E-mail:feder-79@mail.ru 
 

(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 

☑ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 
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alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 
privind achizițiile publice 

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întrep
rinder

ea: 
Cu 

capital 
autoht

on/ 
Cu 

capital 
mixt/a
socier

e/ 
Cu 

capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate 

al 
contractului
/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv 

TVA 

S.R.L. 
”VILLA 

PRODOTTI”  

 Nr.
23 01.09.22  26502,00 31803,00  

S.A. 
”LACTIS” 

 Nr. 
24 

 
01.09.22  60051,81 66121,60  

S.R.L. 
”BAGUETTE

” 

 Nr.  
21 

01.09.22 
 6678,35 8014,00  

S.R.L. ”ECO 
BIO GRUP” 

 Nr.  
25 

01.09.22 
 5140,80 6168,096  

S.R.L. ”ALIM 
TOTAL” 

 Nr.  
22 

01.09.22 
 12469,60 14463,50  

 

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

 

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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

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

 

Conducătorul grupului de lucru: 

                 Șevciuc Natalia                                                 ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura)  
L.Ș. 

 

 

 

 

 



.Model-tip

DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizifii publice X
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 4 din l0 august 2022.

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii contractnnte Prinraria or.Cupcini

Localitate Or.Cupcini r-nul Edinct

IDN( 1007601010 t49

Adresa Or.Cupcini str.Lrvczilor 6

NumIr de telefon 02467 2404

Numtrr de fax 24672404

E-mail r alcntitc a.nrail rLr

Adresa de internet valentiteii:|mail.ru
Personna de contact Valentina Telesnran

2. Dflte cu privire la procedtrra de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP

Tipul obiectului contractului de

achizitie/acordului-cadru
Obiectul de achizitie Lucrari dc reparatic strazii Renastcrii or.Cupcini

Cod CPV 4i000000- 1

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerii procedurii de atribuire (in cazul
oplicdrii altor procedtri decdt licitasia deschisd
sau cererea ofbrtelor de prelui)
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-tLl
p rocuhr ri i da ot ri bt ri rc.)

Nr: ocds-b3rvdp l -MD- I 657778585 194

l.ink-ul 2I05
Data 5i ora deschiderii ofertelor Datt.25 .07 .2022 | Ora. l() (,()

Anun( de intenfie publicat in BAP Nuo DaX
Data:
Link-ul: 21057403

Anun( de participare publicat in BAP/
Invita[ia de participare transmisi

Nr:

Link-ul:210i!)977

Data publicirii/
transnriterii:

Tehnici qi instrurnente specifice de atribuire Nun acord-cadruo sistenr dinamic dc
achizilieo hcitalie eleitronicin catalog
clcctronico

Sursa de finan(are Bugct de stat D

BLrgct CNAM a
Buget CNAS n
Sursc cxtentc o
Alto sursc: bu!!t locol

Valoarea estimatl (lei. ftird 7'lA) 1045:t20

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



Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare
SRL Primaterax-nord 25 07.2022

SA Drumuri-Briceni 2s.07.2022

Data solicitil.ii clarificdrilo r
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintil a rezumatului
demersului
Drta trans miterii
Rispunsul la demers Expunerea succinti a rispunsului:

Contestarea documenta(iei de atribuire Nuo lDao

Clarificlri privind documenta(ia de atribuire:
(Se va completa in canrl in care a .fo.\t solicitate clori.lictiri)

Modificiri operate in documentalia de atribuire:
(Se va completa in caztl tn care ou.fost operate moclr/icdn)

Pini la termenul-limitl (data 
-25.07.2022-, 

ora-10_:-00-)' au fost depuse *2
ofe rte:

Deschiderea ofertelor a a.uut loc la data de 25.07 .2022 ora l0 . 00

Olerte intirziate (drtpd caz):

Denumirea operatorilor
economici

Data, ora prezentlrii Notificdri privind
restituirea ofertelor

7. Docurnentele ce constituie oferta:

Denumirea
operatorilor
economici

DUIIi Cel1ifdc irueS Cert
F/.SC

SRL
Primaterax-
nord

+ + + +

SA
Dmmuri-
Briceni

+ + + +

lnformaln prirind docrunenlele prezenlate se vo consemna prin: ..'" in cazul Prczenldrii. -" in coztrl

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

lndicali sursa utilizati si data publicirii:

Transmise operatorilor economici inregistrafi Data:

Termen-limiti de depunere pi deschidere a

ofertelor prelungit
Nun
Da o Cu _zlle

Denumirea operatorilor econonlcl IDNO Asociat ii/adm inistrato rii
SRL Primatcrar-nord 10066020r l 124 Badraian Vlad
SA Druluri-Briccni 1003604005869 Birca G risorii



Pentru fiecare lot tr Pentru mai multe loturi cumulate n Pcntru toalc loturile n

Alte limitdri privind nunrirul de loturi care
pot fi atribuite aceluia$i ofertant

Pe lista int reaga

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul
pq loturi

Constatiri/Com ent^rii (dupd caz) :

8. Modalitatea de evaluare:

9. Criteriul de atribuire aplicat:

'Dennmirea qi numlrul lottului (aceastd rubrica sc va complelLr in cazul

tn care fn codrul procedurii de atribuirc sunt aplicate mai multc crilerii
de atribuire)

10. Informa{ia privind ofertele depuse:

(lnformayia pivind corespunderea OE cu speci.ftcaliile tehnice se va in.lica prin: .. " in cazul

corespunderii Si prin ,.-" in carul necoresptmderii)

Constatlri/Comentarii fse completeazd in cazul itt carc specirtcaliile tehnice ale unrri OL ntr

corespund cerinlelor stdbilite itr doamenlalia de atribuire, cu exp nerea neconfornilirlii)

*Informatria privind factorii de evaluare se prezinti astfel:

(Se ta complera tabelul tle mai.jos pentru loturile care au.fo.st atrihuite i boza crileriilot': cel

prelul cel mai sclzut X
costul cel mai scizut tr

cel mai bun raport calitate-pre1 o
cel mai bun raport calitate-cost tr

Nr.
lot

Denumirea lotului

E

e

i)

Q

Operatori econo mici

SRL

Primaterax

-nord

.SA
Drumuri-
Briceni

F

E

E

o-
a

F

a

\Jt ;

F
a

1?5(L=

F

g
c-

a

F

i.'=

I

Lucrari de reparatie

strazii Renasterii

or.Cupcini

buc I

\o|:

O6
o,

+

a.l

O
cl
@

+

mai bun raporl calilale-pre1 sau cel nrai bun-rqt.ttrl cali@le-co'st)



Denumirea factorului de evaluare pi

ponderea fiectrrui factor
Valoarea din ofertii Punctaj ul calculat

Denunrirea operatomlui economic

Denumirea lotului (se vct indica puctajul
total per lot)

Factorul l

Factoru I n

Denumirea lotului , (.tc vct tncltcu ltrnt ttrlrr i
total per lot)

Factorul I

Factorul n

* Informa(ia privind rezultatele licita(iei electronice:
(Se va completo tabelul de mai.jos in canrl oplicdrii licitotiei elccttrnice)

ll. Clasnmentul ofertelor in urma aplicirii criteriilor de rtribuire

12. Pentru elucidarea rrnor neclaritl{i sau confirmarea llnor date privind corespunderea
ofertei $i/sau operatomlui economic (inclusiv justificarea pre(ului anormal de scizut)
cerin{elor stabilite in documentalia de atribuire s-a solicit,lt:

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerinlele stabilite in
. . documentafia de atribuire:

Denumirea operatorului economic Runda I Runda n
Lotul t Pre(ul flri TVA/noile

valori
Pre(ul fir[ TVA /noile

valori

Lotul n Pre{ul ftrri TVA /noile
valori

Pre(ul flri TVA /noile
valori

Operatorul ccononric I
Operatorul economic n

Dcnumirea Iotului Clasamentul Den u nrirea operatorului
eco no m ic

Prelul ofertei flri
TVA/Punctaiul acumulat

Lotul I I

2

n
Lotul n I

2

n

Operatorul economic Documentul
gi/sau

informa{ia
solicitati

Data transmiterii Rrispunsul opernl ol u lui eco rro nr ic



Denumirea operatorului
economic

Siindi.X do.rrnentele confirmative privind seleclia qi calificarea OE
conform documentntiei de atribuire (inclusiv DUAIi)

Lohrl I

Operatorul oconontic
Lotul n !:

Operatorul econonric

Data solicitArii documentelor confirmative.
Data prezentlrii documentelor confirmative:

14. Ofertanlii respinqi/descalificaf i:

Denu mirea operatorului ec!!!4!!! Motivul respingerii/descalifi clri!

NotI* /r ca l in care oferta operatorului ecottomic clasol pe prinnrl loc nu a coresptttts clt

cerinlele stabilite i doantentalid de atribuire, pgupul de lucrt va contltlelct ctttesJstrttztiktr ttn

tabel identic cehti de laPct. 11.

15. in urma examiniri qi evaluirii ofertelor depuse irr cadrul proceduri de atribuire, in baza

deciziei grupului de iucru nr. _4_ din _26.07,2022- s-a decis atribuirea contrnctului

de achizif ie publici/acordulu i-cadru:

16. Informarea operatorilor economici despre deciziile grrrpului de lucrrr pentru achizi{ii:

Modalitatea de transmitere

l)rltl po.\ttt el* trt t. \.t'tst^tt. 1tr I -
din )6.07.2022

Notl* Irtformcrrea operatorilor economici intplicali in procedura de atrihuire deqt'e dcciziile

grupuhi'de lucru peitru achizilii se realizeazd in co,fomitale ar pretederile art. 3l al l.egii nr.

131 din 3 iulie 2015 pri'ind achiziliile publice.

17. Grupul de lucru a respectat termenul de agteptare pentru itrcheierea contractului de:

Denumirea lotului Operatorul
economic
desemnat
cestigEtor

Cantitaten Pretul
unitar firi

TVA

Pretul total ftrrit
TVA

Pretul total cu
TVA

Lucrari de reparatie
strazii Renasterii
or.Cupcini

SA Drumiri-
Briceni

1 852409.02 It52409 02 1022890 82

X 6 zile in cazul transmitcrii conlunicirii prin

miiloace olcctronicc $i/sau fax
cazul in carc valoarea cstinlati a contractului

este mai micl decit pragurile previzute la art 2

alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind [i t ,it" in cazul nctransmitcrii comunicirii prin

loace clectronicc si/sau far



cazul in care valoarea estin'nti a contractului
estg egal[ sau mai mare decet pragurilc
prevdzute Ia art. 2 alin. (3) al Legii nr. t3l din 3

E I I zile in cazul transmitcrii comunicirii prin
iiloacc clcctronicc si/sau fax

! 16 zile in cazul nctransmiterii comunicirii prin

miiloace clcctronicc si/sau fax

Notd* Ccrlculared lerme elar prevdzute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, ittcltsiv L1 tatfite clot'

de atteptare, se efectucazd in conforntitale ut prevederilc TILLUl.lll ll" (:apitohtl I ((lalculareo
krmenuhi) al Codttlui Civil, qi implicit, art. 261 (1), 26a Q) Si 265.

24. Contractele de aclrizi[ie incheiate:

25. Anularea procedurii de achizi{ie publicl:

in temeiul art. alin. 
- 

Iit 
-.

Argumentare:

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd ternrenul de ageptare pentru
incheierea contractului/contractelor intlicate a fost respectat (exceptfrnd cazurile prevdzute de

arL 32 alin (3) al Legii nn 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum ;i cii in
cazul depunerii contestaliilor, ceastea au.fost examinate qi solulionate

Prin pre1enta tlare de seantd, grupul de lucru pentru achixilii conJirmd corectitudinea
tlesfdsurdrii procetlurii de achizilie, fapt pentru care poartit ritspurulere conform prevedeilor
legole in vigoore.

Conducltorul grupului de lucru pentru nchizi{ii:

Maqu Ludmila

N

r.
dl
o

Denumirea
operatorului

economic,
(rDNO)

Data

contrrctului

Cod
CPV

Valoarea contractului Ternrenul
de

valabilitatr
a

contractul
ui

fnrn TVA cu TVA

,|

SA
Drumiri-
Briceni

103 10.08.2022
J50000

00-l
852409.02 t022890.82 3t.t2.2022

(Nume, Prenume)

Numilrul
contractului













DARE DE SEAMĂ 
privind modificarea contractului 

de achiziţii publice/acordului-cadru

Nr. 100/22 din 01.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare 
Patrimoniu a Ministerul Apărării

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

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

II. Date cu privire la procedura de achiziţie:

Tipul procedurii de achiziţie Licitaţie deschisă
Obiectul achiziţiei „Articole de încălţăminte (bocanci), conform 

necesităţilor Armatei Naţionale”
Cod CPV 18800000-7
Valoarea estimată a achiziţiei 3666685,00
Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)

LD. nr. ocds-b3wdpl-MD-1649851966300
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds- 
b3 wdpl -MD-1649851966300?tab=contract- 
notice

Data publicării anunţului de participare Data publicării: 13.05.2022
Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunţul respectiv (după caz)

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

Tipul contractului de achiziţie/acordului-cadru Bunuri
Contractul de achiziţie/acordul-cadru se referă la un proiect 
şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene

Nu

Sursa de finanţare Buget de stat

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

25.05.2022

Denumirea operatorului economic SRL „Zilant”
Nr. şi data contractului de achiziţie/acordului-cadru Nr: 14/420

Data: 07.06.2022
Valoarea contractului de achiziţie/acordului-cadru Fără TVA: 4102083,33

Inclusiv TVA: 4922500,00
Termen de valabilitate 23.12.2022
Termen de execuţie până la 01.09.2022 - 2500 per. 

până la 03.10.2022 - 3000 per.

mailto:dumitru.negoita@army.md
https://army.md
mailto:dumitru.negoita@army.md
mailto:tatiana.marian@army.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3


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

Tipul modificărilor Modificarea termenului de executare/ livrare
Temeiul juridic L e g e a  131 d in  0 3 .0 7 .2 0 1 5 , a r t.7 6 , a lin . 7, p c t.2
Creşterea preţului în urma modificării (după 
caz) N u se aplică

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziţii publice/acordului-cadru (după caz) N u

Alte informaţii relevante -

V. Descrierea achiziţiei înainte şi după modificare:
(Se vor indica natura şi amploarea lucrărilor, natura şi cantitatea sau valoarea bunurilor, natura şi 
amploarea serviciilor)

în urma procedurii de achiziţie ocds-b3wdpl-MD-1649851966300 din
13.05.2022, privind achiziţionarea „Articole de încălţăminte (bocanci), conform 
necesităţilor Armatei Naţionale”, a fost desemnat câştigător ofertantul SRL 
„ZILANT”. Conform pct. 2.1, anexele nr. 1, 2 şi 3 a contractului nr. 14/420 din
07.06.2022, operatorul economic SRL „ZILANT” urma să livreze „Bocanci cu 
carâmbi înalţi din piele de culoare neagră”, în cantitate de 2500 per., până la data 
de 01.09.2022 şi cantitatea de 3000 per. până la 03.10.2022, producătorul ИПУП 
«Актив Шуз» din Republica Belarus.

VI. Descrierea circumstanţelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziţie/acordului-cadru)

La data de 30.08.2022 în adresa autorităţii contractante a parvenit scrisoarea 
operatorul economic SRL „ZILANT” cu anexarea documentelor justificative, prin 
care acesta comunică expres că, în legătură cu situaţia creată pe teritoriul Ucrainei 
logistica s-a complicat şi în dependenţă de situaţia de la punctele de trecere a 
frontierei marfa va ajunge în Republica Moldova la începutul lunii septembrie 
(marfa a fost încărcată la data de 25.08.2022),

Reieşind din cele expuse, operatorul economic SRL „ZILANT” solicită 
prelungirea termenului de livrare „Bocanci cu carâmbi înalţi din piele de culoare 
neagră”, în cantitate de 2500 per., până la data de 09.09.2022.

Astfel, grupul de lucru pentru achiziţii al Ministerului Apărării consideră 
solicitarea întemeiată, de asemenea reieşind din faptul că, prelungirea termenului de 
livrare nu afectează activitatea autorităţii contractante, se propune prelungirea 
termenului de livrare a „Bocanci cu carâmbi înalţi din piele de culoare neagră”, în 
cantitate de 2500 per., până la data de 09.09.2022.

VII. Rezultatele examinării:
în baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziţie/ 

acordului-cadru nr. 14/420 din 07.06.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind
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prelungirea termenului de livrare a „Bocanci cu carâmbi înalţi din piele de culoare
neagră”, în cantitate de 2500 per., până la data de 09.09.2022.

Denumire operator 
economic

—x----------------------
Întreprinderea: 

Cu capital 
autohton/
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin

Nr. şi data acordului 
adiţional

Valoarea modificărilor
(după caz)

Fără TVA Inclusiv TVA

SRL „Zilant” - 14/446 01.09.2022 - -

Conducătorul grupului de lucru:

___________ Sergiu VOINU

(Nume, Prenume)

L.Ş.

Agenţia Achiziţii Publice: mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 53; tei: 022-820-703; fax: 022-820-728; 
e-mail: bap@tender.gov. md; www.tender.gov.md
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor; mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

3
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model-tip

DARE DE SEANIA

Nr,88/22 din 05,09,2022

autoritatea сопtrасtапtf, :

2. Date cu privire la рrосеdurа de atribuire:

а. tr.h.t.*;ъordului-cadru
J. un rlure а pTocedurii de atribuiTe

Гrimаriа or.Singera
МuпбПrЙаu оlýЦ

Localitate юozootOtOsq0

бТТзод{,069s6458J
Nчmаr de telefon оп цt 30 68
Numir de fax
bmail oficial
гdr.sч de internet

Rusu cristina

пАltеIе: [IпdiсЦi@ribuireaplicate

Бйffiъrtстtr щitre achizifie/

acordului-cadru
Lчсriri de construc{ie а cimitirului din оr,

БЙ.rч muп. Chisinau N01-201б

дsz sд00-1

i privindЕхрuпеrеа motl
alegerea procedurii de, atribui::,0:,:H
;;r;;;; ")t'o, proceduri decdt licita|ia

м: , qфФдеdр].din cadrul

portalului guvеrпаmепtаl Гi.rK*t, , qcds:b

blice utilizatiFlчiБr*ч de ach D-и25.01 ,2022' @uрd саz)
Апuп{ de intenlie р Гiak*' 

"Йs 
://tcnder, gov,md/ro/system4fi lеs/ЬФ/20

. 
achizilie

т . :lл.:л лl^л+.лпiпй пСаtаlоs electrontcnlicitalie еlе:ЦgцЦq _g
de atribuire

СNДS;
л. -Altp*qlrrc,e,, ГВusеt LOCal|

пSuЙе ехtеrпýцЦ\Ц9 :чI9е:Sursa de fiпап!аrе

1 999 940,00



Data solicitйrii clarificirilor 18.08.2022

Dепumirеа ореrаtоrului economic IDEAL CRISLUCI SRL
Ехрuпеrеа succinti а solicitйrii de
clarificare

Solicit, doc, сопfоrm pct,16 (7) ) demonstrarea
experientei similare, prezentarea contr., pv. Proces
verb. rес. finala.

Ехрuпеrеа suссiпtй а rйsрuпsului Doc, solic tate пu аu fost prezentate

Data transmiterii Doc. solic ate nu au fost prezentate

3. Сlаrifiс5ri privind documenta{ia de аtriЬuirе:

(Se va completa iп cazul iп care аu fost solicitate clarificdri)

4. Modificйri ореrаtе in documenta{ia de аtriЬuirе:

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

5. Рf,п5 la tеrmепчl-Iimitй (data 02.08.2022, оrа 11:00), au depus oferta 2 ofertan{i:

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare Ei aferente DUAE prezentate

de сйtrе operatorii economici:

Dепчmirе dосumепt
Dепчmirеа ореrаtоrчlui economic

IDEAL
сRISLUcI

SRL

Caves Gruр
SRL

Propunerea tehnicй prezentat prezentat

Propunerea fiпапсiаrй prezentat preZentat

DUAE prezentat preZentat

Gаrапliа pentru оfеrtй
(duрd caz)

рrеzепtаt prezentat

Declaratie privind valabilitatea ofedei preZentat preZentat

Cetificat de еfесtuаrе sistematicё а plalii
impozitelor, contribuliiloг eliberat de

Inspectoratul Fiscal

preZentat preZentat

Demonstrarea experien{ei operatorului
economic in domeniul de activitate аfеrепt
obiectului contractului се urmeaztr а fi
atribuit

nepreZentat prezentat

Luсгбrilе executate in ultimul ап de

activitate

prezentat preZentat

Demonstrarea accesului la
infrastructura/miiloacele indicate de

prezentat preZentat

Rezumatul modifi cirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (duрёt caz)

[Iпdica|i sursa utilizatd si data publicdriiJ

Termen-limitй de depunere qi deschidere а
оfеrtеlоr prelungit (duрй caz)

[Iпdiсауi пumdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

l IDEAL CRISLUCI SRL 1 020608000025
2. Сачеs Grчр SRL 1 01 4600004998
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autoritatea contractant4 ре саrе aceasta le

considera necesare репtru indeplinirea
contractului се чrmеаzб а fi atribuit
Dеmопstrаrеа accesului la personalul
necesar pentru indeplinirea corespunzёtoare

а obiectului contractului се urmеаzб а fi
atribuit (реrsопаlul de specialitate саrе ча

avea чп rol esential iп indeplinirea acestuia}

prezentat prezentat

Certificatul de atestare tehnico-profesionalй
а dirigintelui de qапtiеr

prozentat prezentat

Manualul Calitatii prezentat prezentat

Йsta subcontractanlilor qi раПеа/рёrlilе din

contract саrе sunt indeplinite de сйtrе aceýtia

preZentat prezontat

Informatie privind asocierea prezenIat prezentat

Ачй репtru participare la licitaliile publice

de lucrйri din domeniul construc{iilor qi

iпsиlаliilоr

prezentat prezentat

Реriоаdа de gагап{iе а luсrаrilоr prezontat prezentat

ГесЬаliа privind сопfirmаrеа idontiйlii
benefioiarilor efectivi qi пеiпсаdrаrеа accstora iп

situatia condamnёrii pentru раrtiсiраrеа la
activitati ale unei orgmrizatii sau grчрйri

criminale, репtru coruptie, frаudб Ei/sau spйlare

de bani

Se prezinta la
Semnarea

contractului

Se prezinta la
Sеmпаrеа

contractului

Extras din Registrul de stat а1

porsoanolor juridice emis de Agenlia
servicii publice

preZOntat prezentat

(Iпforma|ia priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdica tп coпformitate сu сеriпУеlе diп

dосumепtа|iа de atribuire ýi Se ча сопSеmпа рriп; prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеSрuпdе (tп cazul

сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu corespuпdeceriп|elor de саlфсаrе))

7, Iпfоrmа{iа privind соrеsрчпdеrеа ofertelor сч cerinfele solicitate:

* iп cazul utilizdrii licita|iei еlесtrопiсе Se vа iпdiса pre|ul ofertei fiпаlе
(IпfоrmаУiа priviпd "Соrеsрuпdеrеq сч сеriп|еlе de саlфсаrе" si "Corespl,1пderea сu Specificatiile

tеhпiсе'' , Se va сопSеmпа;riп: ,,+" iп cazul corespuпderii ;i рriп ,,-" iп cazul песоrеSрuпdеrii)

8. Репtrч еlчсidаrеа чпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei

cu cerin{ele stabilite in documenialia de аtriьчirе (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de

scizut) s-a solicitat:

Data
solicitйrii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul r5spunsului
ореrаtоrului есопошiс

aJ

Dепчmirеа lotului

Dепчmirеа
ореrаtоrul

ui
economic

Pre{ul
ofertei
(fua

тчА)*

Cantitate ;i
unitate de
mйsurй

Corespunder
еа сu

cerinlele de
calificare

Соrеsрuпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice

Lot

Luсrtrri de construc{ie а ci
mitiruluidin оr, Singera m
uп. ChisinauN01-20l6.

IDEAL
CRISLUcI
SRL

1 550 l32,24 1l caiet de

sаrсiпi
+

Caves
Grчр SRL

1 706 825,53 |l caiet de

sarcini
+ +



18.08.2022 IDEAL CRISLUCI
SRL

Solicit, doc. сопfоrm
pct.16 (7) )
demonstrarea
experientei similare,
prezentarea сопtr., pv.
Рrосеs verb. rec. Гrпаlа.

Doc. solicitate пu au fost
prezentate

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Dепumirеа operatorului есопоmiс Motivul reýpingerii/descalifi сirii
IDEAL CRISLUCI SRL Documentele solicitate пч au fost prezentate

10. Modalitatea de evaluare а ofertelor:

pentru fiесаrе lot п
pentru mai multe loturi cumulate п
репtrч toate loturile п
дltе limitйri privind пumйrul de loturi care pot fi atribuite aceluia;i ofertant: [Iпdica|iJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

рrеtul cel mai scйzut п
costul cel mai scйzut п
Cel mai bun raport calitate-pre{ п
Cel mai bun raport calitate-cost п

(iп cazul tп care tп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vоr

iпdiса toate criteriite de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrеПtе)

12.Informatia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:

(Se va completa репtru loturile care aufost atribuite tп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-pretr

sau cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

13. Rеечаluаrеа ofertelor:

(Se va completa iп cazul iп care ofertele аu fost reevaluate repetat)

Motivul rеечаluйrii ofertelor
Modificйrile ореrаtе

14. in чrmа ехаmiпйri, ечаlчйrii qi соmраrйrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire
s-a decis:

Factorii de ечаlчаrе vаlоаrеа din ofertf, Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul i Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total

Denum rе factorul 1 Ponderea

Denumire fасtоrul n Ponderea



Atribuirea contractului de achizilie publici/acordului- cadru:

Апulаrеа procedurii de achizilie public6:

Рrе{ul total
(inclusiv

Prelul total
(fПrй ТVА)

Pre{ul unitar
(fйrП ТVА)

Cantitate qi

unitate de
mйsurй

Dепumirеа lotului

2 048 190,64

Гffi- ф construc{ie а

cimitirului din оr. Singera mun,

Chisinau N01-2016,

iп temeiul art.'7 | alin, _ lit _

Argumentare:

15.Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de luсru pentru achizi{ii:

-----:--------1:

\-ЦYýý ur цр "л*

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi irпplicali ty proce!:.:? * atribuire desyye deciziile grupului de

luсruрепtrч achizi|ii se re,al,ize,azdiп ionformitite ruorrirTr;;;";;; ii ii r'giiПr' ]3] diП 3 iulie

" 

i"i iS ЪrППd achizi{iite publice)

16. Теrmепul de aqteptare pentru incheierea contractului:

"t'Cаlculаrеаtermепelorprеvdzutе.d1Lе8еапr.]3]diп3iulie
20t5 рriviпd achizii4:iili p)bliru, y:yi i i,'ii*to, au oi,'iptbi, " фсtuеаzd iп сопfоrmitаtе сu

preve.derile тtruiiit?,ёорпопt t rсЬil"i"|rоl:rr^rп";];;i:Ъ;,iuiuiёiui't 
al RePublicii Moldova)'

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

моааltйБа d. transmitere
баtч trarrrmiteriiП.r".r*" .p"atorului

7ЫБgruр@gmаtl,со*бшп cklsl,ucl
бБп.. С.uрýЦL

./ П б z\|e in cazul tTansmiteTii' 
Бrn*icйTii prin mijloace electTonice

qi/sau fax п
:НН ;;;;;" ji p,"Burile previ zule 

_|а 
art, 2

;i;.6rat legii *, iзiаiп з iulie 2015

privind achiziliile publice
municiriiП 11 zile in cazul r

Бiп 
'niirouce 

electTonice ýi/s?P fax п ' - --__- __
cёrii prin

*iilou.. electronice ýi/sau fq]l ч, _______,_____

;i:"ffi; i;;,; arin, tЗl al Legii,nr, 131

5^ЬЁiбLS p,i"i"a ""bi,itiilф
бiъ;--i Гin cazul йtransm iteri i c omun l carl 1

Irir, *ilrouce electronice ýi/sau fax п

Теrmеп de

valabilitate al
сопtrасtчlчi/асо

rdului-cadru

йй..u contractului
Nчmйrчl

qi data
contractului/

acordului-cadru

Dепчmirеа
ореrаtоrчlчi

economic

3|.l2.2023
1 706 825,53



рriп рrеzепlа clare cle sеаmd, grupul cle luсrч cleclпrd сd lеrmепul cle aqteptare репtru iпcheierea

coпtraclalui/coпtractelor iпdicate afost respectat (ехсерtrtпd cazurile рrеvdzutе cle art. 32 аliп, (3) al Legii пr,

t31 diп з iulie 2015 priviпd achizi\iite publice ), рrесum qi сd iп cazul d,ерuпеrii coпtesta|iilor Ei/sau

rесер|iопdrii rapoartelБr de mопitоrizаrе, aceastea aufost ехаmiпаtе Ei solu|ioпate,

Рriп prezeпta dare cle sеаmd, grapal cle ltlcru репtrч ochizilii сопlirmii corectitudiпea desfdsurdrii procedurii

cle achizi|ie, fapt репtru ,оr, joortй rdsрuпсlеrе сопfоrm prevederilor lе8Ж vigoare,

Сопdчсitоrчl grupului de lчсru репtru achizi{ii:

Фо*еrюс- ОДý
(Numе, Рrепumе) V

6



пlоdе1-1iр

DARE DE SЕАN{Д

de atribuire а contractului de achizigii publice
de Tncheiere а acordului-cadru
de апulаrе а procedurii de atrihrrire

Nr.2Зll din 06.0!|.2Р2
l. Date сu privire la autoritatea сопtrасtапti:

й
п
п

Рrimаriа mun,Ceadir-
mun.Ceadir-Lun
l 00760 l0044з4
цццЩgЦЦЛщq.str. Lenin, 9 l

29l) 2-04-00Numйr de telefon
Nчmйr de fax 29l) 2-25-04
tr-mail oficial imaria.ceadirlr,ngffi
Adrcsa de internet lrttps://ccad ir- lurr
Реrsоапа decontac@
e-mail)

Efiemclva Snejana
0(29l) 2_04-00

ari_a.ceadirlunsa.achiziti i
f)itte сu privire la рrоссtlurа de аtriьuirе:

Tipul рrосеdu.iidЪ atribuiБ аЙЙ

Рrосеdurа de achizi(ie ierlerata
Tipul obiectului contractului de ;hИtЫ
acordului-cadru

п Вuпuri
п servicii
И Luсгаri
PeKollc,гpyкllllrl ilороги по ул. Mo""/I"*-*n" 

"Myll. LI41tыр-Л1,1lга (2-ая часть)

0biectul achizifiei

452ззl42-6Ехрuпеrеа motivului/t.ffi
аlеgеrеа procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii ahor proceduri clecdt licita|ia
deschisii)
рrосеdчrа deatrffi
с adru l ро rtalulu i guve rпа mе п la l
y,y,lt,.lltlc п.dеr, Kol,, tllcl)

PIatforma de achizi(ii рчЪПБ uППЙБ
Рrосеdurа а fost iпсlusй iп planul de
achizitii publice а autoritй[ii contractante

ИDа пNu
Link-ul сйtrе planut С. uсЬЕiЛi рuЫi.фfi,*i
https : //ce=ad i r- l ЩoПaIZZq -=nod е/69 lАпчп{ de inten{ie p"bliiЙ
Link-rrl:

Tehnici qi instrumente specifiБTe аtrЙБ
(dupd caz)

пАсоrd-саdru "SirffiiфnLicita[ie clectronica псаtаlоg electronic

Й С",t.." 
"f'fft;Б de 

',.еluп
п Licitalie deschisД
п Altelr,l: Ппсliса|i

М achizitii.md; ., .-li.i



Sursa de fiпап{аrе И Buget de stat; пВugеt СtЧДtИ; 
"B"Kt C1,1Ж;

пSчrsе exteme;
п Alte surse: [Iпdica|iJ

Ц]щ,*зlý!rm4!з fui, fdrd ТVД) 1 496 40з,00

Data so licitйrii clarifi с5rilоr
Denumirea operatorului есопоmiс
Ехрчпеrеа succintй а solicitйrii de
сlаrifiсаrе
Ехрuпсrеа succinti а rйspunsului
Data transmiterii

3. Clarificйri privind dосumепtа{iа cle atribuire:
(se уа сопlрlеlа iп cazul iп care att.fosl solicilale clarific,dri)

4, Modilicйri operate in documenta{ia de аtriЬuirе:
(Se va соmрlеlа iп cazul iп care au,fost operate modificdri)

5. Рiпй lrr tсrпrспul-!imitй (ctata l6.08.2022, оrа l0:00),:tu tlcpus oferta 3 оfеrtап{i:

6, In|brmalii privind оfеrtеlе clepuse Ei documentele de calificare 9i aferente DUAB prezentate de
сйt rе ореrаtоrii economici:

Rezu matul modifi сf, rilоr
Publicate in BAIr/alte mijloace|or de
iпfоrmаrу|luра caz)

[Iпdica|i sursa. ulilizatd si data publicdriiJ

Теrmеп-limiti de dерuпеrе qi cleschidere а
g[ед|9|оr prelungit (dupd caz)

Pпdica{i пumdrul de zileJ

Dепumirса ореrаtоrчlui
economic Asocia{ii/

administratorii
SC KDROMAS-CONS)) SRL l 003600 1 07905 Administrator: Dacin Piotr
SA кDruпluri-Соmrаt> 10036l 1010865 Аdmiпistrаtоr: Tatar Nicolai
KMASTERDRUM) SRL l 009600036472 Adrrlirri stгаtоr: Cretu Mihai l

Dепumirе document
Dспumirса operatorului economic

(l)liOMAS-
CONS)) SRt.

SA <l)ruпruri-
Сопr г:rt>

Documentele се constituie oferta
ча сопsпlпа рriп: prezeпlat, пе, п[аt, llu cores,

Рrорuпеrеа fiпапсiаrй

р!9:!ццРrорuпеrеа tеhпiсё

f)осumепtс de calificare
se vа сопsпlпа рriп; епtаt, перrеzепtаl, l,tu cor

Заявка lIa участие (Приложение J\b 7

f[ек.lrарация о действител ьности оферты
I-Iрилоlкение Лrl 8

График выпол]{ения работ (Прило>кение preze1,1laI

Nr. IDNO

l

)

3



Декларация о схожем опыте
(Приложение J\Ъ l2)
l|ллl

!екларачия о списке основных работ,
выполненных за последний год
деятельности
(Приложение ,}ф lЗ
f]емонсr,рация доступа к и F|струментам,
установкам и/или техническому

дованию (Приложение J,iЪ l4
flемонст,рация досryпа к персоналу
(Прилоlltеttие J\Ъ l 5

Информачия об ассоциации
llри;tожеttие Ml7

выполнение обязательств llo оплате
нtцогов, сборов и взносов социtUIьного

свидете.цьство о регистрации
дtlриятия, Extras

Aviz реrltгu раrtiсiраrе la licitatriile рuЫiсе
de luсrёri din dorneniul сопstruс[iiIоr 9i
instalafiilor eliberat de сйtrе Agenlia репtru
Suрrачеghеrе J'ehnici (Прилолtение JФ22
Фиtlансовый отчет за 202 l год
свидете.ll bcr во профессионал ьно-
Texl I и чес koli а,ггестаци и прораба
Гарантийный период для работ

свидетельство об открытии банковского

Сер гифи каты соотве,I с].вия осI]овных
испол ьзуем ых материirлов (асфал ьта-
бетонная смесь, битум, щебень
!оверенность (при необходимости)

DECLARATiE Согласllо Приказа
Миltистерства Финансов Ml45 от
24.11.202a
(Предоставляется в j{e}lb IIоllписа}Iии

Dепumirеа lotului L)enumirea operatorului
economic

Рrе{ul
оfеrtеi

(йrй ТVА)Х

Соrеsрuпdе
rеа cu

cerin{ele de
calificare

CrDresPUn
dеrеа сu

sprecifica{ii
le tehnice

(Iп.fоrmа{iа privind dепumirеа cJrlcutlleпtelor рrеzепlаtе Se ча iпdiса iп сопJ,
dосumепlа|iа de atribuire ;i se va сопSеmпа рriп; prezeпtat, перrех,епtаt, п

п,tilаlе cu сеriпуеlе d,iп
соrеsрuпdе (iп cazul'

сапd сlосull,tепlul afost prezeпlat, dar пч corbspuideceriпSelor de calificare

,7. Inlilrmalia privind соrсsрчпdеrеа оfеrtеlоr сu сеriп(еIе solicitate:

* iп cazul utilizdrii ticita|iei electroпice Se ча iпdica рrе|ul tlfertei fiпаlе

prezeпlCll preZe4llat рrеzепtаt

prezc lt lctl рrс Ze l| lal prezeпl al

preZeпtat рrеzеЦlаl prezeпlal

prezetl lctl рrеzеЦtаl рrеzепIаl

рrеzепlаl prezet|lal рrеzеп lal

prezelllal рrеzеп|аt preZeпlat

])l,ezell lчl preZell|al preZe1,1laI

рrеZепlаl prezettIal рrеZепtаl
рrеZепlаl. pt,ezetttctl prezentat

prezelllal рrеzеllЦаt рrеZепlаl

preZelllal рrеZепЦаI preZeпtal

preZelllul рrеzепllаt рrеzеп|о|

Неm HeoбxodlLvocmll Непl
необхоdurЬ.-u

prezetltal

prezelllal preZeпlOt



(IпfоrmаУiа priviпd "Соrеsрuпdеrеа cu сеriп|еlе de саlфсаrе" ;i "Соrеsрuпdеrеа cu speciJicaSiiletеhпiсе" , Se vа сопSеmпа рriп: ,,+" iп cazul corrrpuniurii si рriп ,,-" iп cazul пecorespuпderii)

8, pentru elucidarea uпоr песlаritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofefiei cuсеriп(еIе stabilite in documenta(ia de atribuire (inclusiv justificarea рrе!ulчi апоrmаI de scйzut) s-
а solicitat:

Data
solicitйrii

Ореrаtоrчl есопоmiс Informa{ia solicitatir Rezmatul rйspunsului
ореrаtоrulчi есопоппiс

9. ОГеrtап{ii respinEi/descalifica{i:

I)enumirea operatorului
economic

N{otivu l respin gerii/descalificй rii

l0. Modalitatea de ечаtuаrе а ofertelor:

репtru fiесаrе lot й
репtгu nlai nlulte loturi cunlulate п
репtгr.r toate lottrriIe п
AIte linlitйr,i pгivind пumёrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiasi оГеrtапt: |пetica1iJ

Justificarea deciziei de а nu atribui сопtrасtul ре loturi:

l1. Critcriul de аtriЬuirс aplicat:

Pre(rrl cel lllai scёzut п
costul cel nrai scёzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre1 И
Cel mai Ьuп rароrt calitate-cost п

(iп cazul iп care tп caclrul proceclurii de atribuire suпt aplt'cate mаi пlultе crilerii cle atribuire, se,voriпсliса lrlate criteriile de alribuire aplicale Ei dепumirеа lbmrilor а.fеrепlе)

l2. Informatia privind factorii с|е ечаluаrе aplica{i:
(Se yct cotllplcla репtru lolurile care au.fclst a|ribtlile iп bazct ct.ileriiltlr; cel m.ai Ьuп rctpclrl calitate-prey
sau cel mаi Ьuп raporl calilate-cost)

F-actorii de ечаluаrе vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul caIcuIat
SC (DROMAS-CONSD SRL

Цена оферты (лей, без HffC) l 343 б46,05
['арантийный период (месяц)
период выполнения работ (лней)

Sд кDrumuri-Соmrаt>
Цена оферты (лей, без HffC l j5l 930,92
Гарантийrrьтй периол (месяц)

иод выполнения работ (дней)
(MASTERDRUM)) SRL

Цена офсрты (.llей, без НДС) l 440 569.4l



Гарантийный периол (месяц) |0"/о l2 8
период выполнения работ (дней) 10% з0 l0

l3. RсечаIчаrеа ofertetor:

(Se va complela iп cazul iп care o.ferlele au.fosl reevaluale repelal)

iп urmа ехаmiпйri, evaluirii gi соmраrйrii оfеrtеlоr depuse iп сас|rul procedurii * 
'.-*;decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Motir,u l rccvaluirii ofertclor
Modificйrile operate

Dепumirеа lotului |)enumirea
ореrаtоrчlчi

economic

Cantitate 9i
unitate de
rпйsurй

I'refuI unitar
(Ihrй ТVА)

Preful total
(fйrб ТVА)

Рrеful total
(inr:lusiv

Лот l - Реконструкция
дороги по ул. Молодежная
в мун. Чалыр-Луrrга (2-ая

SA
кDrumuri-
Соmrаt>

l 35l 9з0,92 l 351 9з0.92 l 622 зl7,10

Anularea procedurii de achizilie pr-rblicё:

iп tenleir.rl afl. 71 alin. lit

Аrgurпепtаrе:

l5, IпtЬrmаrеа ореrаtОrilоr economici despre deciziile grupuIui cle lucru репtru achizi(ii:

(lп,fitпlttt"с,u (ц)сrаlоl,ilrlr ectlпtltttic,i iпplica!i iп procctlttrc,tlc ult.i1,1t.tit.a elc.;pre cleciziila grupulb,i clelucru peпtl,tl achiziyii se rectlizeaza iп сопfоrmi|аlе cu prevt:t.lerile art. 31 ai Legii пr. l3] diп з iulie
2() l 5 privillcl achizitiilc publice)

l6. Тегпtспul clc а;tерtаrе репtru iпсhсiеrеа сопtrасtului:

Den u rп_[дgз Еlеrаtorч lui есопоm ic Data transnliterii Modalitatea de transmitere
SC KDROMAS-CONS)) SRL
Sд <Drtlmttгi-Сопrаt> 2з.08.2022

23.08,2022KMASTIIRDRUM) SRL

In cazul in саrе чаlоаrеа estimata а co"t""ct"l,"
este mai miсй decбt рrаgurilе prevёzute lа art,2
alin. (3) al Legii пr. l3l din 3 iulie 20l5
privind achizitiile publice
in cazul in .ai
este egalё sau nrai пrаrе decAt pragurile
рrечйzutе la аrt. 2 alin. (З) al Legii пr. l3l din
3 iulie 20l5 privind achizitiile publice 

]

й б zile iп cazul transmiterii соm*liсЁr,i рri;
mijloace еlесtгопiсе 5i/sau fах п
П 11 zile iп cazul пеt.апrrnitЪrii .оБuпiсйrii
prin mijloace electronice Ei/sau fах п
u 1l zile in cazul transmiterii comunicйrii рrй
mijloace electronice ýi/sau fах п
u l б zile in cazul netransmiterii соmuпiсйri
рriп rTijloace еlесtrопiсе si/sau fах п

(seleclali lеrmепuldе a;fepfare respectat. Саlсulаrеаlеrmепеlоr prevdzttle de Legea пr. ]з] diп з iutie2()l5 priviпcl achiziliile publice, iпclusit, ct lеrmепеlоr rlc a;lcplrtre,,sa efecltteazii iп сопJЬrпlilаtе,счprevederile TITLULL|I IV Capitotut I (Calcularea Termeпt.tlui) al Coclului Civil al Republicii Moldova).



l7. (]ontractul de асhizi(iеlасоrtlul-саdrч incheiat:

Dепumirеа
operatorului

есопоmiс

iп trepri псlе rса:
Сч capital
autohton/
Сu capital

mixt/asociere/
Сч capital strtrin

Numйrчl
qi data

contractului/
acorduIui-cadru

Cod
срч

vаlоаrеа contractului Теrmеп de
valabilitate

al
contractulu
i/acord u lu i-

cad rч

lhri ТVА inclusiv Т!ъ
SA (DRUN.{t_jRI-
COMRAT,)

Lu capltal
autohton NпЩ 06.03.2022

452ззl
42-6 ] 35l 9з0.92 1 622 317,10 з;1.12.2022

l8, Iпfоrmа(iа privind achizi{ii publice durabilc (achizi{ii verzi) (rubrica dа|d 
'e 

coпtpleteazd doar iпcazul iп care la procedura,cle,achiziyie publica iulort iplicate criteriicle durabilitate si s-a iпсhеiаtсtlпlrсtсl/сопtrасlе репlru lol/loluri puil"u ,о", oilort iplicate cri|erii cle durabilirare):

Ач fost aplicate criterii репtrч achizifii publice dчrаЬilе (achizi{iiverzi)?

criteriul de аtriьuirе репtrч lotul/loturile pentru саrе аu fostaplicate criterii de durabilitate:
PreIul cel паi sсdzцl а
cclslul cel пtcli scdzul а

Cel mаi Ьuп raporl calitale-llre1 а
(|el mai Ьuп raporl cclli|a|e-c:clsl а

рriп prez,ettlп dпrе de sепшd, gruрul rle lttcrtt tlaclarri cri lertltettt.tl rlе a;lept(te репlrч iпclteiereoulпlrосlulчi/сtlпlrасlеlоr iпdiспlе afosl rеsресlпl (ехсерlfrпсl cпzurile prevdztt|e ri а.п. -12 alitl. (3) al Legii пr.l3l diП 3 iulie 20l5.privincl ochiziliile publice 1, рrесuпt ;i.сd itt cazul сlерuпеrii coпlesla|iilor Ei/saurecep|ioпdrii rapoarlelor cle mопitоriz.оrе, oceosteo ai.fost ехаmiпоtе qi sоlu|iоппtе.

Рriп prez,ettlп dпrе cle sеапtd, grupul cle luсrч репlrч acltizi\ii соп.firпtri cttreclilltrlitteп rlеs.fdsurdrii procea|uriide achiz,ilie,.fapt репlru спrе роаrlri rdsрuпсlеrе соп.ftlrпt pie|neleritor legale itt vigoare.

ConducйtorTl grupului de luсru pentru achizi{ii:Й,Ь,z

|algal_ea de achizi{ie сч ТVА clin contract/ contracte аlotului/loturilor репtrч саrе ач fost aplicate criterii dedurabilitate (lei MD): (iпdiсаУi suma cu ТVД)

Codul СРV al lotului/Ioturilor pentru
de durabilitate:

саrс аu fost aplicate criterii

Р rе пturt с)
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DARE DE SEAMA

de апчlаrе а procedurii de achizitie publici
Nr. 210б2292 din 13.09.2022

1. Date сu privire la autoritatea contractanti:

Dепчmirеа autoritйlii contractante ПvtSГ Spltalul Clinic R"p.rbli"ur,,Ti-ofui Mo;n"ugf

Localitate mun. Chi;inёu

IDNo 1 00зб001 50783

Adresa mun. Chi;inбu, str. Testemifarru, 29

Numйr de telefon 022 40з 69,7

Numflr de fax 022 40з 697

E-mail oficial a,Q 
jiiz'1_tiipg,OЦcsss.r.(gJgtnai].,.r:mlt

Adresa de internet wr.vrv,scr.tnd

Fersoana de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,

e-mail)

Aliona Grigoraq, telr.022 40З 697

2. Date cu privire la рrосеdurа de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Сеrеrеа Оfеrtеlоr de Рrе!

Рrосеdurа de achИi{ierepetцй (duрd са4 Nr:

Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul achizi{iei UEi din aluminiu, Pereli sandwich qi ferestre

(incvlusiv instalare)

Cod СРV 4422т000-5

Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia dеsghiqЩ
Рrосеdurа de atribuire (se va iпdica diп cadrul

р о r t а lu l ui guy е r п аm епt а l уу, ln- w. m l m d е r, gсlуJзу!)
Nr: ocds-b3wdpl-MD-1661430090585
Link-ul:
http s ://aclri z\ttt.mdl r о lpublic/tend er l 2| 062292 l|oll I

|596541l

Platforma de achИi{ii publice utilizatй achizitii.md

Procedura а fost iпсlчsб in planul de achizi{ii
publice а autoritй{ii contractante_

Data publicdrii: 25,08.2022
Link-ul сйtrе planul de achizilii publice рu!Ц94i

Апчп{ de inten{ie publicat iп ВАР (dupd caz) Data:Nr. бб din 23.08.2022
Link-ul:
https ://tendeT. gov.md/rolsystern/filesibap/20 1 4 lb ар

пr бб 2.pdf

Tehniei qi instrumente specifice de atribuire
(duрd caz)

Licitafie electronic1

Sчrsа de fiпап{аrе CNAM
Yаlоаrеа estimatй Qei, fdrd ТVД) 482.104,31



Data solicitйrii clarifi сйrilоr 29 аug2022,16:0?
Denumirea ореrаtоrului есопоmiс
Ехрuпеrеа succinti а solicitirii de clarificare Buna ziua ,ча rоg atasa-ti schitele сч dimensiuni.

Mulfumesc

Ехрuпеrеа succinti а rйsрuпsului Вuпй ziua, din pйcate nu sunt intocmite schilele.
Dimensiunile indicate in specificalii sunt ре
ехtеriоr. Pentru concretizёri gi detalii rugйm sй чй
apropiali la fala locului (str. Testemilanu 29) pentru
а face toate mйsuririlе necesare. Multumim.

Data transmiterii Rёsрuцs (29 aug 2022, 17 :З4)

3. clarificiri privind documentatia de atribuire:

4. Modificйri operate in documentatia de atribuire: -

б. Informalii privind ofertele depuse si dосчmепtеlе de calificare ;i aferente DUдЕ prezentate
de сйtrе operatorii economici:

Rezumatul modificйrilor Completarea Specifica{iei tehnice
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (duрй caz)
Теrmеп-limitб de dерuпеrе;i deschidere а
ofertelor prelungit (dupd caz)

3

5. Рffпй la termenuI-limitй (data 2.08.2022 ora 15:09), au depus oferta 2 ofertanti:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. SC ,,MODEAON - IMPEX,, SRL 1 003б00084зз4 Malic vitalie
)

"1\,я{}ýзЕ{]l,АSý, ý ýа L 1 014б00003902 Cazac Aureliu
cobilas Tatiana

з. ,,RЕ,NЕ{]ФNS,, SRн, |0I5600026762 popescu sersiu
4. ,RýSл{](}NS - ý"t]K,, ýKL 1003б00159764 stratulat viorel

Dепчmirе document
Dепumirеа operatorului economic

SC "MODEAON
- IMPEх,, SRL

,MoBIcLASS,,
SRL

,RENEсONS,,
SRL

"RBSACONS -
STR,, SRL

Documentele се constituie oferta
(Se уа сопsепlпа рriп: prezeпtctt, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)

Ргорuпегеа tehnicб пu соrеsрuпdе пu соrеsрuпdе пu соrеs7эuпсlе пu соrеsрuпсlе
Ргорttпеrеа fi trапсiагй рrеzепtаt preZeпtat prezeпtat prezeпtat
DIJAE prezeпtat prezeпtat preZeпtat prezeпtat
Garantia pentrll оfегt5
(dчрii саэ) prezeпtat prezeпtat preZeпtat preZeпtat

Сегеге de раfiiсiраrе prezeпtat prezeпtat preZeпtat prezeпtqt
Declara!ie privind
valabilitatea оfеrlеlоr рrеzепtаt prezentat prezeпtat prezeпtat

Documente de calificare
Se уа сопsепllла рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе

2



Informalii gепеrаlе
despre ofortant

prezeпtat preZeпtat prezeпtat prezeпtat

cerlificat de
inregistTare (decizie
de inregistrare)/
Extras de
iшеgistrаrе

preZeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat

certificat de
conformitate/D ecl аrаt

ie ре propria
rapsundere referitor 1€

conformitatea
produselor

prezeпtat рrеzепtаt preZeпtat рrеzепtаt

Declara{ie ре рrорriа
rйspundere privnd
sarantia produselor

preZeп.tat prezelltat preZeпtat prezeпtat

Denumirea lotului
Dепumirеа
operatorului

economic

Pre{ul ofertei
(йrl ТVА)* Cantitate qi

unitate de
mйsurй

Corespunde
rеа сu

cerin{ele de
calificare

Corespunde
rеа сu

specificaliile
tehnice

Lot 1. U;i din
aluminiu, Perefi
sandwich;i ferestre
cu instalator
(inclusiv instalare)

Sc "MODEA
oN _ IMPEX,

SRL
319000,00 1 Lot ,<

,riашN&сФNý"

ý}t[,
331989,9б 1 Lot *

*кЕýАс{}Ný -

S,ý*R, ýRl' 33б000,00 1 Lot +

,,ý,l{}ýýC{-ASý
,, SRt, 474127,00 1 lot ,<

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

* iп cazul utilizdrii licitaliei electroпice se vа iпdiса prelul ofertei fiпаlе
(Iпformalia priviпd "CorespLtпderea сu cerinlele de саlфсаrе" Ei "Corespunderea cu specifi,caliile
tеhпiсе" , Se vа сопSеmпа рriп: ,,+ " iп cazul corespuпderii Ei prin ,, -" ifl cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtrч еlчсidаrеа чпоr neclaritf,{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind corespunderea ofertei
cu сеriп{еlе stabilite in documentalia de аtriЬчirе (inclusiv justificarea prelului апоrmаl de

scйzut) s-a solicitat:

Data
solicitйrii

Ореrаtоrчl economic Informa{ia solicitatй Rezmatul rйspunsului
operatorului есопоmiс

J



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

10. Modalitatea de evaluare а оfеrtеlоr:

pentru fiесаrе lot Ж
репtru tnai multe loturi curnulate
репtru toate loturile

11. Criteriul de аtriЬuirе aplicat:

Рrе{ul cel mai scбzut М

12. Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplicati: -

13. Rеечаluаrеа ofertelor: -

14. in urmа ехаmiпйri, evaluйrii ;i соmраrйrii ofertelor depuse in саdrul procedurii de
atribuire s-a decis: Anularea proceduTii de achizilie publicЙ in terneiul aft. ]I alin. (1) litg. g)
din Legea lЗ112015 privind aclriziliile publice.

Аrgumепtаrе,.

Anularea procedurii de achizi{ie рuЬliсй in temeiul aft. ]1 alin. (1) lit. g) din Legea
1з112015 privirrd aclriziliile publice dеоаrесе la completarea оfеrtеlоr ореrаtоrii economici nu au
tinut cont de toate rrrodificйrile ореrаtе de autoritatea сопtrасtапtй in perioada сlагifiсйrilоr in
Anuntul de participare (lipsa indicёrii оfеrtйrii serviciilor de irrstalare, mоdifiсаrеа specifica{iei
tehnice etc.). Totodatй, confonn rnodelului standard al documentaliei Ei informa}iei completate de
ОРеrаtогi este imposibil de determinat inforrna{iile dеsрrе ,,tara de origine/producйtor" deplin,
репtru сЙ rnaterialele de Ьаzб, ал о !аrй de оrigiпе, producitor altul, сееа се face imposibil
ечаluаrеа deplinй si strict duрй prevederile Ordinului МF 1 1 512021.

Astfel, grupul de luсru а decis publicarea imediatй а licita{iei repetat, unde ча fi indicat
ехРrеs 1а се tnaterial se ча indica {аrа de oгigine, рrесum si se va publica deja specificalia
nrodificatй/ajustatй din stаrt, са sй nu duсй in еrоаrе operatorii economici la completarea
docutnentelor de califi саrе.

15. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de luсru pentru achizitii: -

1б. Теrmепul de a;teptare репtru incheierea contractului: -

17. Excep{ie - рrосеdчrй de пеgосiеrй firй рuЬliсаrе la саrе пч se aplicй tеrmепчl de a;teptare
репtru sепшаrеа contractelor: -

Dепumirеа operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SC,,MODEAON _ IMPEX,
SRL 13.09.2022

e-mail, SIA RSAP

'ýý {} BI {]{,/ýSS" Sýt f, 13.09.2022 e-mail, SIA RSAP
*кЕNfiс](}NS,, 

ýtr{tr, 13.09.2022 e-mail, SIA RSAP
"Rý'SAC{}NS - STR,, SRtr., l3.09.2022 e-mail, SIA RSAP



in cazul in саrе valoarea estimatй а contractului
este mai mic6 decit pragurile prevlzute |а art,2

alin. (3) а1 Legii ш. 131 din 3 iulig 2015 privind
achiziliile publice

J б zilre in cazul transmiterii comunicйrii prin
miiloaco electronice ýi/sau fax п

п 11 zile in cazul netransmitelii соmuпiойrii
prin miiloace electronice qi/sau fax п

гп cazul in care valoarea estimatl a contractului
este ega16 sau mai mаrе decAt pragurile
prevйzute 1а art. 2 alin. (3) al Legii пr. 131 din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice

П 1 1 zile in cazul transmiterii comunicйrii prin
miiloace electronice ;i/sau fax п
п 16 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin mijloace electronice ;i/sau fax п

1,8. Contractul de achйi{ie/acordul-cadru incheiatz - пu se aplicd

L9.Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica
doar in cazul in саrе la рrосеdurа de achizi{ie рuЬliсй ач fost
durabilitate ;i s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru
criterii de durabilitate):

dati se соmрlеtеаzй
aplicate criterii de

саrе au fost aplicate

20. Аu fost aplicate criterii pentru achizi{ii publice
durabile (achizifii verzi) ?

Valoarea de achizi{ie сu ТVА din contract/ contracte а
lotuluilloturilor pentru саrе au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

Codul СРV al lotuluilloturilor pentru care ач fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lоtчИоtчrilе pentru саrе ач fost
aplicate criterii de durabilitate:

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de luсru declarй сd tеrmепul de a;teptare peпtru tпсhеiеrеrt

сопtrасtului/сопtrасtеlоr iпdicate а fost respectat (ехсерtftпd cazurile prevdzute de art. 32 аliП, (3) al Legii
пr. 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achiziliile publice ), рrесum ;i сd iп cazul depuпerii contestaliilor qi/sau

recepliondrii rapoartelor de mопitоrizаrе, acestea аu fost ехаmiпаtе qi sоluliопаtе.

Рriп рrеzепtш dare de sеаmd, grupul de lucru репtru achizi|ii сопJirmd corectitudinea desfiisurdrii procedurii
de achizi|ie, fapt репtru care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale tп vigoare.

Conducйtorul grupului de lu rаgоý PIDLEAC L.ý.









DARE DE SEAMĂ 
privind modificarea contractului 

de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. _2/DS/RC/22_ din 05.09.2022

I.Date cu privire la autoritatea contractantr:
Denumirea autorității contractante Centrul de Reabilitare a Persoanelor Vîrstnice și 

Persoanelor cu Dizabilități (adulte) 
“SPERANȚA"

Localitate or.Vadul lui Vodă
IDNO 1006601003913
Adresa MD-2046 mun.Chișinău or.Vadul lui Vodă, 

str.Balneară 1 1
Număr de telefon 022 314-698
Număr de fax 022 314-698
E-mail oficial sperantasana@gmail.com
Adresa de internet http://www.sperantasan.md/
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Director: Arseni Olga

II. Date cu privire la procedura de achiziție:
Tipul procedurii de achiziție 0Cererea ofertelor de prețuri aLicitație deschisă 

□Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției Lucrări de reparație capitală
Cod CPV 45400000-1

Valoarea estimată a achiziției 2 400 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)

ocds-ЬЗ wdp 1 -MD-1653421777601
Link-ul: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdpl-
MD-1653421777601

Data publicării anunțului de participare 24,05,2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz)

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri Servicii □ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu 0 Da□

Sursa de finanțare Buget de stat 0 Buget CNAM □ 
Buget CNAS □ Surse externe □ 
Alte surse: [Sirse proprii]

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

Nr.3-RC/LP/22 din 01.09.2022

Denumirea operatorului economic MEGA NORD CONSTRUCT SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: l-RCLP/22

Data: 04.07.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 751 119,17

Inclusiv TVA: 2 101 343,00
Termen de valabilitate 31.12.22
Termen de execuție 31.12.22

IV. Date cu privire la modificrrile necesare a fi efectuate:
Tipul modificărilor Majotatea valorii contractului - Da

Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare □
Modificarea termenului de valabilitate □ 
Rezelierea contractului □
Altele: [Indicați]

mailto:sperantasana@gmail.com
http://www.sperantasan.md/
http://www.mtender.gov.md


Temeiul juridic Legea 131/2015 art. 76 alin(7) pct.2
Majorarea prețului în urma modificării (după caz) 314 375,70 (majorare cu 15%)
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz)

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

Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor)
înainte (le modificare: Suma contractului constituie 2 101 343,00 lei cu TVA
După modificare: Suma contractului constituie 2 415 718,70 lei cu TVA

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)
In urma începerii lucrărilor de construcții/renovare antreprenorul a constatat anumite devieri 
nesemnificative de la documentația de deviz dar care dacă nu sunt executate afectează lucrarea de 
finisare per ansamblul. Prin urmare a apărut necesitatea executării unor lucrări suplimentare care nu 
erau prevăzute în proiectul estimat/elaborat inițial, nu puteau fi separate din punct de vedere tehnic de 
obiectul inițial și erau strict necesare pentru finalizarea acestuia. Totodată valoarea cumulative a 
lucrărilor nu poate fi separate într-o altă procedură de achiziții din motivul că, tehnic nu vor 
corespunde materialelel de finisare, paleta de culori cu cea executată de antreprenorul executant. întru 
finisarea lucrării și receăționarea lucrului final. Ținînd cont de evoluția prețurilor in ultima perioadaă la 
component material de construcții planeaza riscul de a nu ne incadra in valoarea estimate de 
antreprenor a lucrărilor suplimentare necesare. Odata ce antreprenorul isi manifesta acordul de a finisa 
lucrarea inclusive cele suplimentare la preturile actuale, avind in stoc materialele de construcții și forța 
de munca corespunzătoare, s-a decis a încheia accord additional de majorare la contractual de 
antrepriza cu operatorul economic MEGA NORD CONSTRUCT SRL.

VII. Rezultatele examinării:
în baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru Nr.3-RC/LP/22 din 
01.09.2022 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea contractului pentru pozițiile (conform anexei)

Denumire operator 
economic

Nr. și data acordului 
adițional

Valoarea modificărilor (după caz)
Fără TVA Inclusiv TVA

MEGA NORD
CONSTRUCT SRL

1 2-RCLP/22 din
05.09.2022

261 979,75 314 375,70

Conducătorul grupului de lucru:

■ Of 4 CJ UMC
(Nume, Prenume)

social

Publice: тип. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; 
îfdfjfifftlnder.gov. md; ww, tender.gov.md

if/nțidffțippală pentru Soluționarea Contestațiilor: тип. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820- 
^ffQ‘;'fajff^-82()-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

2
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DARE DE SEAMĂ DE MODIFICARE 
a contractului de achiziții publice  

 
Nr. 153/22 din 05.09.2022  

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenţia Servicii Publice (ASP) 
Localitate mun. Chişinău 
IDNO 1002600024700 
Adresa mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42 
Număr de telefon 022 504021 
Număr de fax 022 212259 
E-mail oficial asp@asp.gov.md  
Adresa de internet www.asp.gov.md  
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

ala.musteata@asp.gov.md  

 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de preţuri 
Obiectul achiziției Lucrări de reparație curentă a acoperişului 

şi a birourilor etajului II a edificiului SCT 
Ialoveni din str. Prieteniei nr. 12, or. 
Ialoveni (repetat) 

Cod CPV 45400000-1 
Valoarea estimată a achiziției  350 000,00 lei fără TVA 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www.mtender.gov.md)   

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1653052428281 
Link-ul: 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-
1653052428281?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 20.05.2022 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv 
(după caz) 

- 

 

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Lucrări 

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

Nu  

Sursa de finanțare Surse proprii 

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

Nr. 292/22 din 11.07.2022 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
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Denumirea operatorului economic 
 
 

Vikmar Invest SRL 

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr. 895 

Data: 03.08.2022 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 296 323,34 

Inclusiv TVA: 355 588,00 

Termen de valabilitate 31.12.2022 

Termen de execuție 03.08.2022 – 31.12.2022 

 

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

Tipul modificărilor  1. Majorarea valorii contractului 
 

Temeiul juridic Art. 76 alin. (7) pct. 2) din Legea nr. 
131/2015 privind achizițiile publice; 
Pct. 30, subpct. 11) din Regulamentul cu 
privire la activitatea grupului de lucru în 
domeniul achiziţiilor publice, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 10/2021 

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

Da (cu 51 495,83 lei, inclusiv TVA/ 
42 913,19 lei fără TVA) 

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

Alte informații relevante - 

 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

La data de 03.08.2022 a fost încheiat contractul de antrepriză nr. 895 cu operatorul Vikmar 
Invest SRL privind achiziționarea lucrărilor de reparație curentă a acoperişului şi a birourilor 
etajului II a edificiului SCT Ialoveni din str. Prieteniei nr. 12, or. Ialoveni.  

Este de menţionat faptul că, la etapa iniţierii procedurii, în caietul de sarcini a fost inclusă şi 
reparaţia parţială a scărilor de la intrarea principală - suprafeţe selective, care la moment erau 
afectate.  

Astfel, la data de 04.08.2022, au demarat lucrările de reparaţie, iar în timpul demolărilor şi 
desfacerilor de placaje s-a constatat că întreaga suprafaţă a placajelor scărilor de la intrarea 
principală sunt în stare nesatisfăcătoare, inclusiv stratul suport din beton fiind degradat ca urmare 
a ciclurilor de îngheţ-dezgheţ. 

Deoarece la parterul edificiului SCT Ialoveni este amenajată şi sala de solemnităţi a SSC 
Ialoveni, unde săptămânal are loc oficierea evenimentelor solemne, apare necesitatea stringentă 
de reparare integrală a scărilor. Drept urmare, în urma constatărilor deteriorărilor de către 
autoritatea contractantă, a fost solicitat devizul de cheltuieli privind efectuarea lucrărilor 
suplimentare. De menționat că devizul de cheltuieli pentru lucrările suplimentare prezentat de 
operatorul economic a fost elaborat în baza prețurilor pe unitate și coeficienților de cheltuieli 
limitate ofertate și incluse în contractul de antrepriză  nr. 895 din 03.08.2022. 

În acest mod, s-a stabilit suma suplimentară necesară pentru reparaţia integrală a scărilor, 
aceasta constituind 51 495,83 lei, inclusiv TVA.  
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Astfel, urmează modificarea valorii contractului, prin majorarea sumei acestuia cu 51 495,83 
lei inclusiv TVA. 
 

VI.  Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

        Modificarea prin majorarea valorii contractului de antrepriză nr. 895 din 03.08.2022 este 
impusă de necesitatea stringentă de reparare integrală a scărilor edificiului SCT Ialoveni din str. 
Prieteniei nr. 12, or. Ialoveni, constatată la etapa de demolare şi de desfacere a placajelor. 

VII. Rezultatele examinării: 

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, s-a decis 
încheierea acordului adiţional privind modificarea contractului de antrepriză nr. 895 din 
03.08.2022 privind achiziţionarea lucrărilor de reparație curentă a acoperişului şi a birourilor 
etajului II a edificiului SCT Ialoveni din str. Prieteniei nr. 12, or. Ialoveni.   

 

Denumire 
operator 
economic 

Întreprind
erea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie

re/ 
Cu capital 

străin 

 

 

Nr. şi data acordului 
adiţional 

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

lei 

 

Vikmar 
Invest SRL 

-  
Nr. 1/952 

 
05.09.2022 

 

 
339 236,52 

 

 
407 083,83  

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

mailto:bap@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md/
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md/


















model-tip

DARE DE SEAMA

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

tr
tr
tr

Nr. 46 din 06 septembie 2022

l. Date cu privire Ia autoritatea contractanti:

Date cu privire la procedura de atribuire:

IMSP SCMC "Valentin
Mun. Chisindu
1003600152640
Str. Grenoble.149

Numir de telefon 022 72 57 ti6
Num5r de fax 02272 57 66

Adresa de internet

::;::,i," 
de contact (nume' p'eniiqlieto', Morari Natalia, 069 911793

natalia morari(d,i

Tipul procedurii de atribuire aplicate nCererea ofertelor de prefuri af,icitaUe Oescnise
nAltele: flndicatil

Procedura de achizi
Tipd obiectului contraciul"t dla"ht"tttt
acordului-cadru

Lucrdri de reparafie capitall pri"ina ,.n***
Laboratorului Clinic

Bunuri a Sen'icii n Lucriri a

Obiectul achizifiei

45453000-l
Expunerea motivului/temei.,Iui-privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul

T:,:;;,;, 
attor proceduri decdt ricitatia

Procedura de atribuire (se va trdtro din rod*t
p o r t al ul u i guv e r nam ental www. mt e nder : gov ; idl

Nr:210600E7
Link-ul: geds.
Data publicarii:15 iulie 2022

Platforma de achizifii publice utilizati 4nd; n e-licitatie.md: n
Anunf de intenfie publicat in BAp (d"pd,*)

Link-ul:
nAcord-cadnr nsistem dinamic de achizitie
nlicitatie el_ectronicd nCatalog etertronic
nBuget de rstat; nBuget CNAM; nguget CNAS
nSurse externe; nAlte surse: fondator

Tehnici Ei instrumente specifice de atribuire

Sursa de finanfare

Valoarea estimati Qei,



3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:
(se va completa tn cazul tn care aufost solicitote crarificdri)

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:
(Se va completa tn cozul tn care aufost operate modificdri)

5. PAnI Ia termenul-limiti (data 05 august 2022 , ora li :00), au depus oferta 2 (doi) ofertanfi:

6' rnforma{ii privind ofertele depuse gi documentele de caliificare qi aferente DUAE prezentate decdtre operatorii economici:

_Deta solicitlrii clarifi cirilor
Denumirea operatorului economic
Exnuneree srrnninfi o o^li^i+;-ii ,t^J-:nur\;itl E
Expunerea succmtii a raspunsului
Data transmiterii

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)
r ermen-llmrta de depunere qi deschidere a
ofertelor prelu4git (dupd caz)

Denumirea operatorutui economic

SRL "Quantis Eco " r02r600022826
SRL "Instalvest Grup" 1008600055595 Dinu CIOBANU

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Documentele ce constituie oferta
va consmna prin:

Propunerea tehnic5

Propunerea financiard

Tffn^Pentru 
ofertd

Documente de califica
Se va consmna prin:

Devizele de cheltuieli
Forma 3,5,7

Graficul de executare a
lucrdrilor



$1l1 Cga{e
ACtiVitAtE VALABIL

vimalizeaza
documentele

CenifiCffieciziel,de
mlegrs$4{9 /bxlras

Prezentat Nu se

vintalizeaza
documentele

N€i$pJicffib tn......... ,; .....;..

ffeMc€:::Sfl4 oxe 
]:+i

cofuote

Prezentat Nu se

vianalizeaza
documentele

Formularul infonnativ Prezentat Nu se

viztaliznaza"
documentele

Decl 41ie,,privi 
...

exprie a:$i$il
Prezentat Nu se

vinalizeaza
documentele

Declarafie privind lista
principaleloi lucrari
eiecutate in ultimul an
deactivitate:, .

Ptezentat Nu se

vintalizpaza
documentele

c-lmafi e.$r,itind..i..........i....

do@rile specifib, 
,,,

uxlaJul $l
echiparnentul necesar
pentru indeplinirea
Oorespuqz[toare a
contractului

Prezentat Nu se

vintalizeaza
documentele

DecJ*afie,.Fd+ind,,,,,,,,
personalul de

speCialitate,,ylsau a
expedilor tibpu$i
pent{u implementarea
contractului

Prczentat Nu se

vizualizeaza
documentele

Lista ,i '
subcontractanfilor qi
pufiA dih Cbntract
qare...Sunt tg$ff tlffi ,dt
citre,,acs$tia,

Prczentat Nu se

vinnlizeaza
documentele

I ffi$41$..f.r.r+ifO
aSOclefga r1rj;:::.i1iiii : i I i

Prcznntat Nu se

vinnlizeaza
documentele

Ce@€te:::dqatestare
tehnico prof,esionald a
diriEintelui de santier

Prezentat Nu se

vizlupilizeaz,a

documentele

ffi ..mSpe&tomffifi
ddiistat1t4oo fii........

Prezentat Nu se

viztalizeaza
documentele

S. a..$mcffi-'l',,-ali Prezentat Nu se

vintalizsaza
documentele



(lnforma{ia privind denumirea documentelor prezentate se vq indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire Ei se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

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

8. Pentru elucidarea unor neclarit5li sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerinfele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-
a solicitat:

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

Denrimirea
lotului

Denumirea
operatorului

economlc

Pre{ul
ofcrtei

(fhra TVA)*

Cantitate
qi,,unitate

d.
mlsuri

Corespunderea
cu cerihfele de

calfficare

Cor,esfun'derea
cu specificafiile

tehnice

Lucrdri de

reparafie
capitald
privind

renovarea
Laboratorului

Clinic

SRL "Ouantis Eco" 1 sgr 200.75 buc corespunde corespunde
SRl"Instalvest
Grup"

749 799,71 buc Nu se

vizualizeaza
documentele

Nu se

vintalizeaza
documentele

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rispunsului
onerator,llui economie

08.08.2022 SRL "Quantis Eco" Prezentatarca ce
constituie oferta in
original la AC

La data de 09.08.2022 operatorul
economic a prezentat toate
documentele in original incarcate
in sistemul informational
automatizat "Registrul de Stat al
achizitiilor oublice"

11.08.2022 SRL tnQuantis Ecot' Prczentarca listelor
inginerilor
calificafi/atestaf i
conform categoriilor de
lucrdri necesare de
executat cu anexiarea
documentelor
iustificative

La data de 12.08.2022 operatorul
economic a prezentat pe cale
electronica in format scanata
documentele solicitate conform
solicitarii din data de 11.08.2022

9. Ofertan{ii respinqi/descalificafi:

Denumirea operatorului economic Motivul resninseriildescalilicirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

4

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:



11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scizut n
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pref n
Cel mai bun raport calitato-cost u

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aptica{i:

(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-
prel sau cel moi bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motiv'ul ieevatuirii ofertetor
Modificirile operate

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

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

.Anularea procedurii de achizilie public6:

intemeiul art.7I alin. lit

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

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumiiea
lotului

Dbnumirea.
operatorului

economlc

Cantitate qi
unitate de
masura

Preful unitar
(mrn TVA)

Pre{ul total
(mri TvA)

Pre{ul total
,,(inclirsirr

tvnLucrdri de
repara!ie
capitald privind
renovarea
Laboratorului
Clinic

SRL
Eco"

"Quantis bucatd 591200,75 909 440,90 | 909 440,90

Argumentare:



15. Informarea operatorilor economiici despre deciziile gruprului de lucru prentru achizi{ii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL "Quantis Eco" 25.0i8.2022 off,rceGDquantis.md
SRl"Intalvest Grup" 25.018.2022 dinu.ci,obanu @rezew o arc.md

(Informarea operatorilor econotmici im:plicali in procedura cle atribuire despre deciziile grupului de
lltcru pentru achizilii se realizeazd in c:onformitate cu prevealerile art. 3l al; tt egii nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

(Selectali termenul de a;teptare respectot. Calcularea termenelor prevdzul'et d€ Legea nr. I3l din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, in,clusiv a termenelor de a;teptare, se ,z"fectueid tn conformitate
cu prevederile TITLULUI U ()apitolttl I (Calcularea Termenutui) al Coclului Civil at Republi,:ii
Moldova).

17" Contractul de achizifie/acordul-srdru incheiat:

18. Informa{ia privind achizi{rii publir:e durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd 5e completeazd doar tn
cazul tn care la procedura de achizi{ie publicd aufost aplicate criterii de durabilitati Si s-a tncheiat
contract/contrscte pentru lot/loturi leentru care aufost aplicate criterii de diwrabilitate)z

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimali a contractului
este mai micd decdt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 irilie 201 5 privind
qg[i4fiile publice

J 6 zile in cazul transrniterii comunicirii
prin mi.iloace electronice silsau fax n
n 1 1 zile in cazul net:ransmiterii comunicdrii
prin mij.toace electronic;e si/sau fax a

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

A fi zile ?n cazul transrrLiterii comunicdrii prin
mijloace: electronice gi/sau fax a
I 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijlioace electronice si/sau fax n

Denumirea
operatorului

economrc

Numirul
si data

contractului/ acordului-
cadru

Cod
cPv

Valoarea contractului Termen de
valabilitate

al
contractulu
i/acordului-

cadru

fere fVe
,'..,.t|

1,. l;aa

,,;tr,,"r;

SRL
"QUANTIS

ECO''
114122 din
06.09.2022

06.09'.22
4s453
000-7

I 591200,75 | 909 440,90 31.12.2022

Au fglt aplicate criterii pentru achizifii publice durabire (achizi{ii
verzi)? (DA/N?NrLl

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



codul 
!P=v al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii

de durabilitate:

Prin prezentu dsre d1 s1amd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru tncheiereacontractului/contractelor indicate afost respectat (exceptand cazarile prevdzute'di art. 32 alin, (3) at Legiinr' 131 din 3 iulie 2015 ptivind achiziliitri publice 1, jrecam qi cd tn cazul depunerii contestaliilor gi/saurecep(iondrii rapoartelor de monitorizare, uceostea au jost examinate Ei solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupal de lu<:ru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conftorm pievederilor legale in vigoare.

grupului de lucru pentm achizi{ii:

criteriul de atribuire pentru lotur/loturile pentru care au fost
apticate criterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut t
Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-pre1 n

Cel mai bun raport calitate-cost tr



model-tip

Dare de sеаmй

de atribuire а contractului de achizilii publice ч

iп baza: п deciziei ANsc; п raportului de monitorizare; v decizie autoritatii contractante

Nr. l0 din 07.09.2022
1. Date сч privire la autoritatea contractantй:

2, Date сu privire la рrосеdurа de atribuire:

Dепumirеа autoritйtii contractante Рrimйriа оr. Сёlёrаsi
Localitate оr. СЁlйrаqi
IDNo 1007601009004
Adresa Str. Mihai Eminescu nT. 19 or. Сйlёrаsi
Numйr de telefon 0244 2-27-7З;
Numйr de fax 0244 2-20-52
E-mail oficial ас]1[zit.ij,, 0alat,
Adresa de internet www. calarasi-primaria. md
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Chicu Апа0244 2-20-52

Tipul рrосеdurii de аtriЬuirе aplicate VпСеrеrеа ofertelor de preluri пLicita;ie deschisё
пAltele: [Iпdicatil

Рrосеdurа de achizi{ie rереtаtб (duрd caz) Nr:

Tipul obiectului contractului de achizi{iel
асоrdulчi-саdru

Servicii

ObiectuI achizi{iei Sегчiсii cle;rroiectarc рriп {l()Р

Cod СРV 7I 20000()-()
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (|п cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd)
Рrосеdчrа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
portalului guvеrпаmепtаl
wwy,. пlt е пdеr. gоv. md,)

Nr: lrt:, j:,,-i;t'}11r7;,jlr i L,ii lt ljJ;i]:i r {],:1||l ..iit r

Link-ul:
https ://achi zitii.mdl ro l public/tende t l 21 060З 40 l
Data public бrii 20.07 .2022

platforma de achizitii рuьliсе utilizatй Vп achizitii.md;

Рrосеdurа а fost inclusй in planul de
achizi{ii publice а autoritй{ii contractante

чпDа пNu
Link-ul сйtrе planul de achizilii publice publicat:
http ://calarasi-primaria. md/wp-
content/upl oadsl2022l07lPlAN-de-achizitii- 1 .pdf

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) Data:
Link-u1:



з. Рrорuпеrеа
fiпапсiаrй ( а.пеха

rrr. 2З ord. МF 115
DIN 15.09.2021\

Original, confirmat рriп semnйtura
electronica а participantului

prezentat prezentat

4. Garan{ia pentru
ofertй-l%din
чаlоаrеа ofertei

forma garan{iei alblcj
a)Oferta va fi inso{itй de о Garan{ie
pentru оfеrtй (emisё de о Ьапсй
соmеrсiаlй) сопfоrm (anexei пr .9)din
documentatia de atribuire pentru
depunerea ofertei sau
b)Garan{ia pentru оfеrtй prin transfer la
contul autoritйlii contractante, conform
urmёtоаrеlоr date Ьапсаrе:
Beneficiarul plafii:
Primёria рr.Сйlйrаgi
Denumirea Вёпсii: МF TR Centru
Сёlёrаqi
BIC: TREZMD2x
Codul fiscal: 1 007601 009004
IBAN:
MD72TRPCDXS 1 84 l 0в0 1 078АА
cu nota ooPentru garan{ia pentru оfеrtё la
СоР пr. din

prezentat prezentat

5. Dovada
inregistrйrii
persoanei juridice

Certifi catld ecizie de inregistrare а
intreprinderii/ extras din Registru de Stat
al persoanelor juridice- copie, сопfirmаtё
рriп semnйtura electronicй а ofertantului

prezentat prezentat

6. Iпflоrmаlii generale
despre ofertant

Formularul informativ despre ofertant
Original Confirmat prin semnйtura
electronicё а ofertantului

prezentat prezentat

7. Declaralie privind
personalul de
specialitate propus
pentru
implementarea
contractului.

Conform anexei nr.14 din documentalia
de atribuire, semnat electronic.

prezentat prezentat

8. certificat de
efectuare
sistematicё а plйlii
impozitelor,
contributiilor

Copie- eliberat de Inspectoratul Fiscal,
valabilitatea certifi catului- conform
cerinlelor Inspectoratului Fiscal al RM,
Сопfirmаtй prin semnйtura electronicб а
ofertantului

prezentat prezentat

9. DECLARATIE
privind
confirmarea
identitйfii
beneficiarilor
efectivi qi
neincadrarea
acestora in situa{ia
condamnёrii pentru
participarea la
activitбti аlе unei

(pentru cigtigёtor), semnat electronic La
Sеmпаrеа
contractu

lui

La
Sеmпаrеа
contractuI

ui

з



rtan descalificati: пu аu fost
Denumirea operatorului

есопоmiс
Motivul respin gerii/descalifi сйrii

arl
t

no
mic

9. Ofe

10. Modalitatea de ечаluаrе а оfеrtеlоr:
pentru fiесаrе lot v
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitЙri privind пumёrчl de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IпdicasiJ

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

Рrе{ul cel mai scйzut v
costul cel mai scйzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pret п
Cel mai Ьuп raport calitate-cost п

(iП cazul tп care tп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor afereпte)

12.Informa{ia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i: пч
(Se va СОmрlеtа репtru loturile care aufost atribuite iп baza criteriilor; cel mai Ьuп raport calitate-pre|
sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

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

Motivul rеечаlч5rii ofertelor
Modificйrile operate

14. iп urmа ехаmiпйri, ечаluйrii qi соmраririi ofertelor depuse in саdrчl procedurii de
atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:

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

Denum rе factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea
Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea



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

Dепчmirеа ореrаtоrului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

РrоSеrч Construct SRL |1.08.2022 SIA RSAP ;i e-mail
Geosport Grоuр SRL 17.08.2022 SIA RSAP si e-mail

(Iпformarea operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizi|ii se realizeazd iп сопfоrmitаtе сu prevederile art. 3 ] al Legii пr. ] 3 ] diп 3 iulie
2015 priviпd achizi|iile publice)

1б. Теrmепul de aqteptare репtru incheierea contractului:

(Selecta|i tеrmепul de aEteptare respectat, Calcularea tеrmепеlоr prevйzute de Legea пr, ] 3 ] diп 3 iulie
20I5 priviпd achizi|iile publice, iпclusiy а termeпelor de asteptare, se efectueazd tп coпformitate сu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

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

18. Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd
doar iп cazul tп care la procedura de achizi|ie рuЬliсd aufost aplicate criterii de durabilitate
si s-a tncheiat сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care аu fost aplicate criterii de
durabilitate):nu ýе арliсй

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

(DA/NU)

In cazul in care valoarea estimatё а contractului
este mai miсй decAt pragurile prevйzute Ia жt.2
alin. (3) al Legii пr. 13l din 3 iulie 2015
privind achiziliile publice

Х б zile iп cazul transmiterii comunicёrii prin
miiloace electronice gi/sau fax п
п 11 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin miiloace electronice si/sau fax п

In cazul in саrе valoarea estimatй а contractului
este egalй sau mai mаrе decAt pragurile
prevйzute la art. 2 а|iп. (3) al Legii nr. 13l din
3 iulie 2015 privind achizi{iile publice

П 11 zile in cazul transmiterii comunicёrii prin
miiloace electronice si/sau fax п
п 16 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin miiloace electronice si/sau fax п

Dепчmirеа
ореrаtоrulчi

economic

iпtrер
rinder

еа:

Nчmйrчl
qi data

contractului/
асоrdulчi-саdrч

Cod
срч

vаlоаrеа contractului Теrmеп de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

саdrч

йri ТVА inclusiv ТvА

РrоSеrч
Construct SRL

Сч
capital
autoht
on

Nr.160 07.09,22 712000
00-0

68128,00 lei 8l753,60lei зl.|2.2022

Geosport
Grоuр SRL

Сu
capital
autoht
оп

Nr.159 06.09.22 712000
00-0

75000,00lei 75000,00 lei з|.12.2022



Vаlоаrеа de achizilie сч ТVА din сопtrасt/ contracte а
lotului/loturilor репtru саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (iпdica|i sumа cu ТVД)

Codul СРV al lotului/loturilor репtrч care ач fost aplicate criterii
de durabilitate:

Сritеriul de аtriЬчirе репtrч lоtчlЛоturilе репtru саrе ач fost
aplicate criterii de d urabilitate:

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

Рriп prezenta dore de sеаmd, grapul de lucru declard сd tеrmепul de a;teptare репtrч tпcheierea
coпtractalui/coпtractelor iпdicate afost respectat (ехсерtdпd cazurile рrечdzutе de art. 32 аliп. (3) al Legii пr.
13l diП 3 iulie 2015 priviпd achizi\iile publice ), рrесum ;i сd tп cazul сlерuпеrii coпtestaliilor si./saa
rесерliопdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе ;i solutioпate

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de lucru репtru achizi|ii сопtirmd corectitudiпea desfdsurdrii procedurii
de achizilie, fapt репtru care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale iп vigoare.

Preqedintele grupului de luсru:

Primarul or. Cilirasi Ion Оlаri



\ 
DARE DE SЕАМА 

de atribuire а contractului de achizitii puЫice ■ 
de incheiere а acordului-cadru о 
de anulare а procedurii de atribuire о 

Nr. G 1.3/22 din 07.09.2022. 
1. Date cu privire la autoritatea contractanta: 

Denumirea autoritafii contractante IP AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONAJ 
UT А GAGAUZIA 

Localitate mun. Comrat 
IDNO 1016601000153 
Adresa str. Pobeda, 50, et. 2 
Numar de telef оп 0(298)22693 
Numarde fax 0(298)22693 
E-mail oficial adr.utao:@o:mail.com 
Adresa de intemet adrgagauzia.md 
Persoana de contact Sibov Andrei 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Procedura de achizitie repetata (duvii caz) Nr: 
Tipul oblectului contractului de achizitie/ Bunuri ■ Servicii о Lucrari о 
acordului-cadru 
Oblectul achizitiei REZERVOARE DE АРА POTABILA 
CodCPV 39221140-0 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire 
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr: ocds-b3wdp l-MD-1658752794231 
portalului guvernamental Link-ul :htms://mtender.gov.md/tenders/ocds-bЗwd~ \-
www.mtender.gov.md) MD-1658752794231 ?tab=contract-notice 

Data ouЫicarii: 25.07.2022 
Platforma de achizitii vuЫice utilizata ■ achizitii.md; о e-licitatie.md; о yptender.md 
Procedura а fost inclusa in planul de о Da ■Nu 
achizitii puЫice а autoritatii contractante Link-ul catre planul de achizitii puЫice puЫicat: 

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

Tehnici ~i instrumente specifice de atribuire □Acord-cadru □Sistem dinamic de achizitie 
(duvii caz) ■Licitatie electronica □Catalog electronic 
Sursa de finanfare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 

■Surse externe; □Alte surse: !lndical i ) 
Valoarea estimata (Jei, таrа ТVА) 160 000,00 

3. Clarificari privind documentafia de atribuire: 
'Se va comvleta fn cazul fn care аи (ost solicitate clarificari) 
Data solicitarii clarificarilor ------------------
Denumirea operatorului economic 



Expunerea succinta а solicitarii de 
------------------clarificare 

Expunerea succinti а rasvunsului 
------------------Data transmiterii 
------------------А 4. Mod1ficir1 operate 1D documentat1a de atnbu1re: 

Se va сот leta in cazul in care аи ost о erate modi 1cari 
Rezumatul modificarilor 
PuЫicate in BAP/alte mijloacelor de 
inf ormare du а caz 

[Indicaf i sursa utilizata ~i data puЬlicarii} 

Termen-limita de depunere ~i deschidere а 
ofertelor relun 't du а caz 

[Indica(i numarul de zile} 

5. Pani la termenul-limiti (data 15.08.2022, ora 10:00), au depus oferta 1 ofertanti: 
№ Denumirea operatorului economic IDNO Asociatiil 

1. administratorii S.R.L. «Vamora Grup» 1003600046895 Moraru Mircea 
6. lnformatii privind ofertele depuse ~i documentele de calificare ~i aferente DUAE prezentate de citre 

operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului 

economic 
S.R.L. «Vamora Grup» 

Documentele се constituie oferta 
(Se va сопsтпа vrin: vrezentat, neprezentat, пи coresvunde) 

Oferta prezentat 
Specificatii tehnice prezentat 
Specificatii de pre( prezentat 
DUAE prezentat 

Documente de calificare 
Certificat/Decizie de inregistrare а intreprinderii ~i Extrasul din registrul de 

prezentat Stat 
Rapoart financiar pentru ultimul an (2021) prezentat 
Certificat de efectuare sistematica а pЩii impozitelor, contribщiilor prezentat 
Cerere de participare prezentat 
Declaratie privind valaЬilitatea ofertei prezentat 
Certificate de calitate prezentat 
Declaratie privind lista principalelor livrari efectuate in ultimii 3 ani de 

prezentat activitate 
Operatorul economic trebuie sa garanteze livrarea rezervoarelor prezentat 
Infonnatii despre tara de origine prezentat 
Declaratie privind confinnarea identitatii beneficiarilor efectivi ~i 
neincadrarea acestora in situatia condamnarii pentru participarea la activiЩi prezentat ale unei organizatii sau grupari criminale, pentru coruptie, frauda ~i/sau 
spa\are de bani. 
(lnformafia privind denumirea documente/or prezentate se va indica in conformitate си cerin/ele din 

documenta/ia de atribuire ~i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, пи corespunde (in cazul 
cand documentul afost prezentat, dar пи corespundecerin{elor de ca/ificare)) 
7. lnformatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate: 

Denumirea Denumirea Pretul ofertei Cantitate ~i Corespunderea cu Corespunderea cu 
lotului operatorului 

(tш-а ТУА)* 
unitate de cerintele de specifica(iile 

economic miisurii calificare tehnice 

2 



--- -
REZERVOARE 

DE At»A S.R.L. ((lnoxplшш 159 610,00 44 Ь11с + + 

POTABILA 

• !11 cazul шilizi'il'ii licita(iei e/ectro11ice se va indica р,·е/и! ofe,·tei.finale 
(/11/ormafia p1·ivi11d "Co,·eJpunde,·ea cu cerinfele de califlcare" ~; "Core.\punderea си specificaf iile 
tel111ice" , se ,,а consem11a prin: ., + " fn cazul co,·espunderii ~-; prin ., - '' fn cazul necore.\punderii) 

8. Pcntru elucitl1,re11 unor neclariti'iti sau confirmarca unor date privind corcspundcrca ofertci cu 
ccrinfclc stabllitc in tlocuntcntafia dc atribuire (inclusiv justificarca prefului anormal de sci\zut) s-a 
solicit11t: 

Data Opcratorul cconomic 
soliciti\rii 

18.08.2022 S.R.L. «Vamora Grup» 

9. Ofertantii respin~i/descalificati: 

Denumirea ooeratorului cconomic 

10. Modalitatea de evaluare а ofertelor: 

Pentru fiecare lot ■ 
Pentru mai multe loturi cumulate о 
Pentru toate loturile о 

lnformafia solicitatй Rczmatul rйspunsului 
opcratorului cconomic 

Solicitarca dc 
elucidarii ncclaritйti ~i 
confirmarca unor date а prezcntat rйspunsul 
privind corespunderca 

ofcrtci 

Motivul respingerii/dcscalificarii 

Alte limitari privind numйrul de loturi care pot fi atribuite aceluia~i ofertant: [Indica/i} 
Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi: _________ _ 
11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Pretul се! mai scazut ■ 
Costul cel mai scazut о 
Cel mai bun raport calitate-pret о 
Cel mai bun raport calitate-cost о 

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

12. Informatia privind factorii de evaluare aplicafi: 
(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite in baza criteriilor: се/ mai Ьип raport calitate-pre/ 
sau се/ mai Ьип rщюrt calitate-cost) 

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
Denumire factorul n Ponderea 

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

. 13. Reevaluarea ofertelor . 
(Se va completa in cazul fn care ofertele аи fost reevaluate repetat) 

3 



! Motivul reevaluarii ofertelor 
Modificarile operate 

14. in urma examinari evaJu:r.r1·1· "•· comp х •• fi rt J d А d J ·· · · 
• , " v arhrн о е е or epuse ш са ru procedur11 de atr1bшre s-a 

dec1s: 

At Ъ. п шrеа con ractu ш t 1 . d h" е ас 1ziiie puЬ\ica/acordului-cadru: 
Denumirea lotului Denumirea Cantitate ~i Pretul unitar Pretul total Pretul total 

operatorului unitate de masura (Гаrа TVA) (fiira TVA) (inclusiv 
economic TVA) 

REZERVOARE DE S.R.L. 

АРА POTABILA «Vamora 44 buc 159 610,00 
Grup» 

proiectul este scutit de TVA 

~ularea procedurii de achizitie puЫica: 

In temeiul art. 71 alin. lit 

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

Denumirea operatorului Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

economic 

S.R.L. «Vamora Grup» 26.08.2022 
Prin po~ta electronicii 
anatol.standartnarkrп,0mail .com 

(lnformarea operatorilor economici implica/i fn procedura de atribuire despre deciziile grupului de 

lucru pentru achizi/ii se realizeazд fn conformitate си prevederile art. 31 а/ Legii nr. 131 din 3 iulie 

2015 privind achizi{iile риЫiсе) 

16. Termenul de a~teptare pentru incheierea contractului: 

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

este mai mica decat pragurile prevazute !а art. 2 mii!oace electronice si/sau fax о 

alin. (3) а! Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 □ 11 zile in cazul netransmiterii comunicarii 

privind achizфile puЬlice prin miiioace electronice si/sau fax о 

1n cazul in care valoarea estimata а contractului □ 11 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 

este egala sau mai mare decat pragurile miiloace electronice si/sau fax о 

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

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

(Selecta/i termenul de a~teptare respectat. Calcularea termenelor previizute de Legea nr. 131 din 3 iulie 

2015 privind achizifiile риЬ/iсе, inclusiv а termenelor de a~teptare, se efectueazii fn conformitate си 

prevederile TJTLULUI JV Capitolul 1 (Calcularea Termenului) а/ Codului Civil а/ RepuЬlicii Moldova). 

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat: 

Intreprinde Num!irul Valoarea contractului Termen de 
Denumirea rea ~i data valaЬilitate 

operatoru/ui Cu capital 
coлtractului/ 

CodCPV al 
economic autohton acordului-cadru 

f!lr!i TVA inclusiv ТУ А 
contractului 

S.R.L. Cu 
«Vamora capital Gl-22 07.09.22 39221140-0 159 610,00 31.12.22 

Grup►► autohton 

4 
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18. !nformafla prlvlП(J achlzlfil publlcc durabllc (achl:l.lfll vcrzl) (ruhrica datй .ve completeaza doar in cazul 

т care la proceduru de acf,/z/(le puhllca au.fo.vt ap/icate criter/1 de durahllltate ,rl .v-a incheiat 

conlracllcontracte pentru lotlloturi pentru care au.fo.vl ap/icate cr/ter/1 de duraЫ/ltate): 

Au fost apllcatc crltcrll pcntru achlzlfli puЬllcc durablle (achl:l.lfll 

vcrzl)? 
(DAINU) nu 

Vяloarca dc иchlzlfic cu TV А dln contract/ contractc а 
159 610,00 MDI" 

Jotului/loturilor pcntru carc иu fo11t apllcиtc crltcrii dc 

durabllitatc (lci MD): 
(indica(i suma си TVA) 

Codul CPV иl lotului/loturllor pcntru care au fost aplicate critcrii 

dc durabllitatc: 
39221140-0 

Critcriul dc atribuirc pcntru lotul/loturilc pcntru care au fost Pre(ul се/ mai scazul ■ 

aplicatc critcrii dc durabilitatc: Co.vtul се/ mai scazul □ 
Се/ mai Ьип raporl calilate-pre/ □ 
Се/ та/ Ьип raport calilate-cosl □ 

Prin prezenlt1 dt1re de seamti, grupul de lucru declarli cli lermenul de t1.yleplare pentru incheierea 

conlracluluVconlractelor indicale t1fo.i·t re.<ipeclt1I (exceplt'Jnt/ cazurile prevlizule de arl. 32 t11in. (3) а/ Legii nr. 

/31 din 3 iu/ie 2015 privind acl,izi(IJ/e puhlice ), precum ,rl cli 1n cazul depunerii conle.\·/a{iilor .yV.r,au 

recep(ionlirii rapoarlelor de monitorizare, acea.r,/ea aufo.r,/ exam/n{lfe ,ri ,r,o/u(ionate. 

Prin prezenla dare de ,r,eamli, grupul de lucru penlru t1chlz/Jii conjirmli corectitudinea des/li$иrlirii procedurii 

de ach/zifie, fapl penlru care poarlli rlispundere conform prevederilor Jegale 1n vigoare. 

Conducatorul grupului dc lucru pcntru achizifii: . 

Donccva Tatiana I 
1 

(Nume, Prenume) 
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DARE DE SEAMA

de anulare а procedurii de atribuire
Nr. 21058б84 din 07.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

Denumirea autoritйtii contractante Ц4SР Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Mosneaga"
Localitate mun. Clri;irrбu
IDNo 100з6001 50783
Adresa mчп. Chi;iniu, str. Testemilanu, 29
Numйr de telefon 022 40з 697
Numйr de fax 022 403 697
E-mail oficial асhizПliр_цЫi_сs.ч__с_{аgц]_цlр_9lц
Adresa de internet ly\\L\y.ýtlJld
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Aliona Grigоrа;, tel.022 40З 697

2. Date сu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisй
Рrосеdurа de achizi{ie rереtаtй (dupd caz) Nr: ocds b3wdp1 -MD-1 б53914067919
Tipul obiectului contractului de achiziliel
acordului-cadru

Вuпuri

Obiectul achizi{iei Echipamentului IP Telefonie pentru аплl 2022
REPETAT

Cod СРV з2429000-6
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia deschisd)
Рrосеdurа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
portalului guvеrпаmепtаl www.mteпder. goy,md)

Nr ocds-b3wdp 1-MD- 1655127 510186
Link-ul:
https ://achizitii.rnd/rolpublic/tender/2 1 05 8 6 8 4/

Platforma de achizitii publice utilizatй achizitii.md

Рrосеdurа а fost inclusfl in planul de achizi{ii
publice а autorititii contractante

Data publicdtii: 20.06,2022
Link-ul сdtrе planul de achizilii publice publicat:
http : //s cr. md/uplo adled itor l ACHIZITII/P l an de ас
hizitii_Defi пitiч 2022.pdf

Anun{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) Data: ВАР пr.4| diп27.05.2022
Link-ul:-
http s ://tender. gov.md/rolsystem/fi les/b ар / 2О 1 4 lb ар
:or_47 1.pdf

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(duрd caz)
Sursa de finan{are CNAM
Yаlоаrеа estimatй aei,.fdrd ТVД) 173,74828



3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

Data solicitfl rii сlаrifiсirilоr 22 irm ]022

Denumirea operatorului economic

Ехрuпеrеа succintй а solicitirii de clarificare slicitanr oar pozilia diir l,.cit 1,5 (:rrodul optic) sa fie

transibrirt;r itr lotLr1 2 dcoargce exista posibilitatoa са

agcrrtii ecolromici sa tTtr participe lir arTrlrele lolui sj

aceitsta solicitirr"e poato li invocata р*пtru апulf}rеа

аtэшziч;i а clfeitei cistigatclre (рс: nlotir, сlе

irrotlrrrpa tilэilitate а есlriраmепtul ui),

Expunerea succintй а rйspunsului Bu,rrý ziuir, Llrmal:e а clari{lcйrii i*aintate

conrpatria DVS, Arrr,rn}ul dc pa*ir:ipare

Documentalia stапсtагсl а first modificatý

tTansferarea poziliei 1,5 la lotul 2 {ptэr,iyta 2.3).

de

,qi

cll

Data transmiterii 24 iлп2022

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr 2] ir"rn 2t}22

Denumirea operatorului economic

Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de clarificare sclicitarn ехс]шdеrоа clirr cait:l-rrl tlc sarcii si din

corjnte]e lata de echipam*ntole din Lgt 2

urmаtоагеlе; SintaEna Comlro Ports, L"оп}Ьtr,

deoareoo rru toti prrrducatorii prodrrc eohipamento

сu роrtшri ctllTbo, jnsa са alterirativa se o{'errr 24

irrterlНe SFJ'+ si 4,б,8 interfbte сtге pcl1 li utilizrite

сu SFP+ sarr SI;Р-'Г (coper) 1а nccesitate.

Rепtrп1аrеа la specilicatiit de ршtеrо maxirrra (55.5

W, 500 W) сlеоагесе pгoducattlrii ar_r arhitecturi

dif'ereite ale eohipa;nentelor si геsресtiч putere;r

ptlate varia, irrdicare апumе а Limitarii 1а rnax 55,5

!V, 500 W tЪсе posibil oir la prezetтta licitatie sa

I parlicipc uп anultlrit r.,еndоr {Cosctl) si аrе са sсоlэ

| li,rnitaroa prezontei а аltоr prociucattr:i. Ех*luсlегеа
l

I ccrintci dc functicrnalitate Autclmatic QclS, deoarcce

| е rпl Гrrnctional рrорriсtаr echipatnerrtelor Cisctr si

l acluce bencficii dirar in oadrul unei rctele саrе
I

I utilizcaza сlоаr echiparT*nte Cisco, astfe'l inclircot so

I irrrpon* partici;raTca la prezenta licitatie сlоаr а uпui

I uingor proclucator (Cisco) се oonstitujc о аlэаtеrо

I grouo si lilrriteirza accesul 1а prozolrta рrосссlurа.

Ехрчпеrеа sчссiпtй а rispunsului Buni ,ziша, ulýlare а сlагifiсlrii inaintate de

cornpania DVý, Anurr!,ul cle participare qi

I)ccumenta}iar standaTd а fust mociilloatfr (in ра*,еа

specifioa[iiltlr telrnice се se accleptý t;pi,e

lnrlditicare}

Data transmiterii 2l\ iuп202}
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Data solicitйrii clarificйrilor 29 iutl2{}22

Denumirea operatorului economic
Ехрuпеrеа suссiпtй а solicitйrii de clarificare ча rog sa olarilicati urrnatoar"cle: iTt I.,ot 2,3 se

solicita 64 ý}rP+ 10G, CJorTrlxrtibile сu Echipamort
dirr lot 2 ре cind irr speciticarea репtru ltlt 2.2
Switc}r 48 port esto solicit,at &qrrot;Mirr, 4 iirter{'ete

Gigabit SF'P&clirot; astfbl se sol,icita S[..P-l- de lOfi
iirsa capacitateir trraxiшra ;r ý.irvitoh 48 port este de
St,-P 1G ре port, Itr actasta orclitre de idei vа гOg ýа

specillcati сопсгеt cite SF'P lG si SI;P+ lOG sunt
I1есеýаr8 si репtru care tip de SlV.

Ехрчпеrеа suссiпtй а rispunsului [}uný ziu;t, nrodulele trebuie sЁ fie rmiversaleo sЁ
firrrc{ioneze qi la viteza 1{i}t qilOGI] calrtitatga
fiinc{ de 64 unit6l:i

Data transmiterii 2Q iвл 2{},12,

Data solicitf, rii сlаrifiсбrilоr ,) {) ,iurr 2022
Dепumirеа operatorului есопоmiс
Ехрuпеrеа succint5 а solicitйrii de clarificare Pcntrrt SV/ сlе lip | 24 port репtru interfata сlо

tJpLink so solicita modulo SFP/SFPr" ?
Ехрuпеrеа succintй а rйspunsului Вuп.l ziuа, cla
Data transmiterii 29 iап2а22

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr 29 itstэ202.2

Denumirea operatorului есопоmiс
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de clarificare Buna ziual tinind cont de echiparrretrtul speci{ic

solicitat pentru а fi aclrizitiotxat, cit si сlе sitLlatia
conrplicat;t din regiirne cauzata сlе ctrrrflictul аппаt
rlin tаrа vecina [Jkгаiпа, atenticlnaln аsuрrа {aptului
са cerinta сlе prezentare а mоstrеlоr in cleours сlс 5
zile сlе la solicitaгo репtrш а fi testate, este
irealiz;фila ! lJn tегrпеп rezonalril сlе ргоzеrrtаге а
mclstrclrrr irr conclitii]e ;rctualе esto posibil сlоаг in
contextul tenrrcnului tnaxitnal irrclicat сlс acosta. De
aýemilea, rlorirT sa ча comun,ioam са iп practica
achiziitlor publico de cchipain.elrt IT, so]шtii si rnai
coшlplexe sunt ana]izate la etapa evaluarii otcrtelor
tЫа а Ii irTpшse пrаsurj схсеsiче suplirTentare се пu
perrnit indeplirrirea conclitiilor (са сlе ехеш,рlu,
solicit,aroa de rrrostrc), lп aoeasta ordine t{е idei,
soli citallr шtodil-tcarea ceritrtei respective astfbl incit
p;rrlicipirT:ea la сопсttrs nici а rшlui potolrtial ofbrtant
sa пц tie restrictionata. Multr"rmim

Ехрuпеrеа succintй а rйspunsului I}a*E Llrп]аге ;t stllicit;lгii tiroslrelor. о;эеrаttrгul



ecCInomic va fi iп irnposibilitate а prezettta in
termenul irrdicd, operatorrrl daci vа a,duce

argmtr.errte corespurrzйtoare etllnci termenul va fi
aj ustat,

Data transmiterii }9 ittп2022

Data solicitirii сlаrifiсirilоr
2{} iurr 2fi2?,

Dепumirеа operatorului economic

Ехрuпеrеа succintй а solicitirii de clarificare репtгu lot 2.1 ati solicitat Switoh 24 ports S}tP,"l-,

pentnl \сэt 2.2 ati solicitat Slryitclr 48 iпt*rfе}е

1 0i1 0{]l1 i.}i}O Gigфit Ёtlrgгnot (echivaler"rt SF'I}) ре
ciпcl in Iot 2,З sе sоlioita SIrP+ lOG ll'ranscoivor,,

SFP-l0fi-I',R, 10 КМ astl'el rospectind cerjrrl.a ГJчs

eclriparnrorltelo clirr .ot2.2 nu чоr li сопцrаtiЬilс сu

nrcrdulele din lot 2.3 iп еа7, с* l,оr lj ofeflat 50/50

SFP ,r- si SFP (oite З2 rlо f]ecarc tip) acetr*a r,ог {i

cornpi.rtilrile сu cchipir,mentLrl clin Lot 2,| si ]ot 2.2

insa rnodulele SFР si S}iP* пш suпt corт,patibile

irrtr:a cle, in acesto corrclil,,ii $е crcaza, sitiatja crr

cerintele Dvs clrrc spre dерuпеrеа mrei o{'erte c;rre

din strrrt este tlеооп{Ьгrпа. de obicei mосlulеl+; SF'I)

si S}.l}+ sunt ctltnpatibiie insa Dчs, ati solicitat in

1Еэl2.2 Switch 4В cu urnrattlarea

Expunerea succintй а rйspunsului ModLlle]e sol.icitate tгеЬuiе si {ie compatibile crr

comutatrrarele сliп аmhоlе su'lэlоturi бi sй sulэоrtе

чitgr,а de 1sbllOgb

Data transmiterii Зt)iurr 20]2

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr 30 iun 2022

Dепumirеа operatorului economic

Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de clarificare Buna zj,ua. Consiclп,arn са toti tonrronii, si in
д;епеrаl toate concJitijle ре:rl.гu 1}I1 сопсurs do

aclrizitie, trеlэrtiо sа {ie stalэilite si alruntatc jпаifll,s

riе dolruneroa o{'erte]irr si egale репtru toti

patlicipirntii" in irsa rnod incit evcntшalii ol'erlanti sa

le crrnoasca din start репtrш а evaluir rentabilit,atea

parliciparii ]а cсl_llcufs, Iп сtlzш] in саге uпеlе

contlitii чоt rапriп.е песlаrе i*itial si l;r ciiscrel,ia

ulteгitlara ;r grupulr:i de Iuсru, пU ча fl геsресtаt

ргiпсiрiul trапsрагеп!еi gi cel ;rl tratamentului egal

{rriё сlе to{i canilidalii (Legea l3i privirrd achiziliile
publioe). SrtplirTrentar trtЪrlаtrtцl ;rr risca retitrerea

{}агапtiеi Ьапиrrе репt,гu <rfоtta clirr motivu]

nerespectarii conclitiilor stalrilite сlе trтgtrпizаt<эrul
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concl}rsll], ui. S uрlimеrrl.аr. toti participantii pr:ezirrt:r

;\пеха 7 in саге, prirltre alteie, r;ste indicat ",..

exp]:iffiаfll. prin prоzellt*. iпtеrf;sul de а partioipa. iп
cali{ate ds olЪrtarrt/cirnclidat, neariincl obiecfii 1а

doоutnent;rtia de atгilэtrire...", d,eci garantanl са
suntenr de аоогсl сu conditiils inaintatc de
ar:toritatea contr;rctantar. In ace;rsta clrdine cle idei,
rllgam sa stabiliti uп ternren г*аl реtltгu ргеzеtrtаrеа
tnostrolor, sau sa 0xcludeti totaltncnto acоaýta

coпditie. Multrrnrirrr
Ехрuпеrеа succintй а rйspunsului ВшrrЁ ziua, indica{i ternrenul oз:timal pentru clvs

pentru pTezentarca mоstго]оr са si prlarti fi arralizat
de cбtrc grupul de ]ucnr ;i respectiv rTodilicarea
docutrrentali*i (la necesitate). Inforrтalia о
oxp*di ali I а adresa achi zitiipublicescr(,g)grrrail.cclrT
Tn tеrmепi сЫ tTai rostrffrrqi pefitru а fi iпсй tп etatpa

clarilicfrrilor сu posibilitatea rnodil-rc5rii ре
рlаtlЬrшД.

Data transmiterii З0 iшп 2022

Data solicitйrii clarificйrilor 3О itъsl2.а)-.2,

Dепumirеа operatorului economie
Ехрчпеrеа succintf, а solicitйrii de clarificare 'I'ernretrul rezcltrabil pentru prezentareir mostrelor ar

li de minurn 45 zile
Expunerea succintй а rйspunsului Вuпб ziua. ternretrul de 45 rle zile este рrеа mare qi

пu poate fi ассеiэtаt cle сЁtrе gr:uрul cle lrtcru, iпsЁ
inftэrmým сё nrostrele voг l] solicitate сlоаr са
mhsrirý exoqr}ional6, dасё prin broguri/catalog sarr

video cle la ргс;сluсfltоr пu veti ршtеа denrrrnstra
parжn*triilln clionalitateir produsel оr.

Data transmiterii 0l iu] }{\}^|

4. Modificйri operate in documenta{ia de atribuire:

Rezumatul modificirilor 1 . TransferaTea poziliei 1.5 la lotul 2 (pozitia 2.З)
2. Adйugarea unui document suplimentar
(declaralie ре рrорriа rйspundere сй echipamentul
este nou)

Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (dupd caz)
Termen-limitй de dерuпеrе qi deschidere а
ofertelor prelungit (dupd caz)

4
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5. Рfrпй la termenuI-Iimitй (data 08.07.2022, оrа 08:08), au depus oferta 4 ofertan{i:

б. Informalii privind ofertele depuse ;i documentele de calificare ;i aferente DUAE prezentate

de сйtrе operatorii economici:

Nr. Dепumirеа operatorului
economic IDNo Asocia{ii/

administratorii

1. ,.Accent Electronic,, SRL 10036001 50783 Russu Vladimir, Ladighina Nina

1 ,,BTS PRO,, SRL 1 008600061 5б5
Arcadie Тораlо, Аlехапdr Suvorov, Irina

Volociuc
3. Omnicomo,SRL 1 00з6001 50783 zabolotnii Andrei

4. ,,Lanitronoo SRL |002600021262 Gri!со Alexandru

I)enumire document

Denumirea operatorului есqц9шt9

,rAccent
Electronic,

SRL
,'BTS PRO,

SRL
,rОmпiсоm,

SRL ,rLanitron, SRL

уаcoпSеmпаpriп..prеzепtаt,пeprеZепtаt,пucоrеspuпdе)

DUAE prezeпtat prezeпtat preZeпtat prezeпtat

Garan{ia репtru оfегtа - in
valoare de 1% din surna

ofertei йrб ТvА
prezel,ttat preZeпtat рrеzепtаt preZeпtat

Specificalii tehnice prezeпtat Nu соrеsрuпсlе рrеzепtаt prezeпtat

Specificalii de рrе! preZeпtat Ir{u corespuпde prezeпtat preZeп.tat

Сеrеrе de parlicipare prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Declaralie privind
val abilitatea оfеrlеlоr

prezelltat preZeпtat рrеzепtаt prezeпtat

Documente de calificare
Sе уа сопsеmпа р

Deciziel Extras de inregistrare prezeпtat preZen.tat prezeпtat prezeпtat

Acte се atestй calitatea
produselor

prezeпtat prezentat рrеzепtаt prezeпtat

Dovada delinerea а се1

pulin 2 specialiEti tehnici
aviza\tlcerlifica{i iп
dornerriul dat

prezet,ttat рrеzепtаt prezeпtal prezeпtat

1. Declaralie privind
ехреriеп{а de minim 2 ani
in domeniul ргоiесtеlоr
Tehnoligii Irrfonna{ionale Ei
Comurricalii Ei
2. dovada de executare а cel
pulin 2 proiecte sirnilare

prezeпtat рrеzепtаt рrеzепtаt preZeпtat

Declaralie рriп сате se va
сопfirmа ci
producбtorul/di stribuitorul
de echiparnente electrice 9i
electronice (ЕЕЕ) este

inclus irr Lista

рrеzепtаt preZeпtat prezelltat prezeпtat
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producatorilor de produse
supuse reglementёrilor de

Iesponýabilitate extinsй а

producйtorilor, сопfоrm
Regulatnentul privind
deqeurile de echipamente
electrice ;i electronice,
aprobat рriп HG лr.2|2 dlп
07.0з.2018.
Declaralie ре рrорriа
rйsрuпdеrе сй echipamentul
este поu

рrеzепtаt рrеzепtаt prezeпtat рrеzепtаt

7. Informa{ia privind соrеsрuпdеrеа оfеrtеlоr сч cerin{ele solicitate:

* iп cazul utilizdrii licitaliei еlесtrопiсе se уа iпdica prelul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmаliа priviпd "Соrеsрuпdеrеа сu сеriп!еlе de саlфсаrе" ;i "Corespuпderea cu specфcaliile
tеhпiсе " , Se vа сопSеmпа рriп: ,, l " iп cazul corespuпderii ;i рriп ,, - " iп cazul пu"оruфuпаеrr|t1

8. Репtru elucidarea uпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind corespunderea ofertei
cu cerinfele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de
scйzut) s-a solicitat: -

9. Ofertanfii respinsildescalifica{i:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(йrб ТVА)*

Cantitate;i
unitate de
mйsurй

Соrеsрuпdеrеа
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificatiile

tehnice

Lot пr.1:
Echipament
Telecomunica
tii

,rOmnicomrrSRL ýбз 92fi.{}Ф lot 0

,,BTS PRO,, SRL fз4З 7ЗФ,{}{} lot о

,rAccent Electronic,
SRL 7Еý s{j9,ý{! lot J

,rLanitron, SRL 7stв 841,*{} lot + s

Lot пr. 2:

Echipament
informatic

,rlanitron, SRL 277 Ф7qу,{э{} lot *

,,BTS PRo,, SRL зз7 9${},{}q} lot *

,rOmnicom, SRL 4{}ý 2{}{},{}Ф lot & 0

,rAccent Electronic,
SRL 4s7 582,99 lot * +

Dепчmirеа
operatorului

economic

Motivul respin gerii/descaIificйrii

,rAccent Electronic,
SRL

Lotul 1 - in temeiul art.71alin.(l) lit,d
achiziliile publice, se anuleazi atribuirea contractului dеоаrесе depйqesc cu
ЗOо% чаlоаrеа estimatй а achizi{iei, calculati сопfоrm prezentei legi
in temeiul art.69 alin. (6), lit Ь) din Legea 1ЗIl2О]^5 se descalificё oferta:

1



ffialin.(1)lit.d)alLеgiinr.131din03.07.2015privind
achiziliile publice, se anuleazl atribuiTea contractului deoarece deplqesc cu

ЗOОй чаlоаrеа estimatй а achizi{iei, calculatй conform prezentei legi

,,BTS PRoo, SRL iп temeiul aft.69 alin. (6), lit Ь) din Legea |Зt120|5 se descalificl oferta:

Oferla este inacceptabil1 deoarece s-a completat оfеrtа tehnicй ;i de pre!

песопfопп, соlпропеп!а loturilor este сu abeteri сееа се face imposibilй

evaluaTea tehnicй Ei de рrе}, оr conform prevederii Ordinului МF пr. 1,1512021,

pct. 48 ,,l) Рrорuпеrеа lеhпiсd - оfеrtапlul elaboreazd рrrlрuпеrеа tеhпiсd,

аsфl iпсdt aceasta sd respecte iп totalilate ceriпtele de calificare, рrесum si
сеriп|еlе prevёizute iп caietul de sarciпi"

,rОmпiсоm, SRL in terneiul art. 69 alin. (б), lit Ь) din Legea 1З1rl20I5 se descalific1 ofeTta:

Lotul 1, pozi{ia 1.1 S-a solicitat diagonala 2,95 Inchi 7.11сm s-a oferit

diagorrala 2,8;

Tastele de linie sunt cu Led Monoculor, dаr s-au solicitat bicoloT.

S-a solicitata DNS, д rесоrd , SRv-, NдртR, SSH - dаr nu sunt oferite.

Lotul 1, pozi{ia 1.2 - S-a solicitat cu bloc de alimentaTe, ofeTit йrй bloc. Bunul

oferit пu аIе telnet, wifi integrat, NTP (dispune doar de SNTP), NAPTR, АGС.
Lotul 1, pozi{ia 1.3 - Capacitate maximl doaT de 100 apeluri simultan, dаr au

fost solicitate 150 apeluri; s-a solicitat 1000 inTegistrбri oferite 500, s-a

solicitat 3 porturi s-au oferit 2 porturi, Nu аrе posisbilitate de а face video

conferin{e in fогmаt 1080 р, s-a solicitat б саmеrа de conferenll, dar s-au oferit

3 catnтe.
Lotul 2 -iп temeiul aft,lI alin.(1) lit.d) al Legii пт.131 din 03,07.2015 privind

achiziliile publice, se anuleazй atribuirea contractului dеоаrесе deplýesc cu

30% valoarea estimata а achiziliei, calculatй conform prezentei legi

,rLanitron, SRL ffiili".1t11it.d)alLegiinr.131din03.07.2015privind
achiziliile publice, se anuleaz1 atribuirea contractului dеоаrесе depйqesc cu

30% чаlоаrеа estimatб а achiziliei, calculatl conform prezentei legi

Lotul 2 - iп temeiul aft. 69 alin. (6), lit Ь) din Legea |3I12015 se descalificй

oferta deoarece:

1. S-a solicitat МТВF 1300000 dаr s-a рrорus 574,720,

2. S-a solicitat Min. 512 МВ DRAM dar s-a pfopus 256МВ.

3. S-a solicitat Mirr. 25б МВ FLASH dar s-a рrорus б4 МВ

10. Modalitatea de evaluare а ofertelor:

pentru fiесаrе lot М
pentru mai multe loturi cumulate М
Pentru toate loturile м

11. Criteriul de аtriЬuirе aplicat:

Рrе{ul cel mai sсйzut М

12. Iпfоrmа{iа privind factorii de ечаluаrе aplica{i: -

13. Rеечаluаrеа ofertelor: -

8



14. iп urmа ехаmiпйri, evaluйrii ;i соmраririi ofertelor depuse iп саdrul procedurii de
atribuire s-a decis: Anularea procedurii de achizifie publicб

15. дrgumепtаrе:

in temeiul aft.7| alin.(l) lit.c) al Legii пr.131 din 0З.07.2015 privind achiziJiile publice, se
anuleazй atribuirea contractului deoarece niciunul dintre ofertanti пч а intrunit conditiile de
calificare рrечizutе in documentatia de atribuire.

Totodati, grupul de lчсru decide publicarea RЕРЕТАТД а procedurii de achizilie cu
ajustarea cantitf,{ilor ;i sumеlоr estimative.

1б.Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de lчсru репtru achizi{ii: _

17. Теrmепul de aqteptare pentru incheierea contractului: -

18. Excep{ie - рrосеdurй de negocieri firf, рчЬliсаrе la саrе пч se aplicЙ termenul de aqteptare
pentru sеrrшаrеа contractelor: -

19. Contractul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat: - па se aplicd

20.Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (ruЬriса datй se completeazй
dоаr in cazul in саrе la рrосеdчrа de achizi{ie publici au fost aplicate criterii de
durabilitate qi s-a incheiat contract/contracte репtru lot/loturi pentru care ач fost aplicate
criterii de durabilitate):

9

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

,rAccent Electronic, SRL 07.09.2022 e-mail, SIA RSAP
,,BTS PRo,, SRL 07.09.2022 e-mail, SIA RSAP
,rOmnicomrrSRL 07.09.2022 e-mail, SIA RSAP
,rLanitron, SRL 07.09.2022 e-mail, SIA RSAP

In cazul iп саrе valoarea estirnatй а contractului
este mai miсй decit pragurile prevlzute la art.2
alin. (3) al Legii пr. 1З 1 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

О б zile in cazul transmiterii соmuпiсйrii рriп
rnijloace electronice qi/sau fах п
п 11 zile in cazul пеtгапsmitеrii соmuпiсйrii
prin mijloace electronice qi/sau fax п

In cazul in саrе чаlоаrеа estimatй а contractului
este egal1 sau mai mаrе decAt pragurile
prevйzute la art. 2 аliп. (З) а1 Legii пг. 131 din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice

П 1 1 zile in cazul transmiterii comunicйrii prin
rnijloace electronice Ei/sau fax п
п 16 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin rnijloace еlесtrопiсе qi/sau Гах п



21. Ач fost aplicate criterii pentru achizi{ii publice
durabile (achйifii verzi)?

Yаlоаrеа de achizilie сч ТVА din сопtrасt/ contracte а
lotuluilloturilor pentru care ач fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):

Codul СРV aI lotuluilloturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuire репtru lotuUloturile pentru саrе au fost
aplicate criterii de durabilitate:

рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de luсru dесlаrd сd tеrmепul cle a;teptare репtru tпcheierea

сопtrасtuluVсопtrасtеlоr iпdicate а fost respectat (ехсерtdпrl cozurile prevdzmte de art, 32 аliп. (3) шl Legii
пr. 131 diп 3 iutie 2015 priviПd achiziliile publice )l РrеСUm ;i сй tп cazul dерuпеrii coпtestaliilor ;Vsаu
recepliondrii rapoartelor de moпitorizare, acestea аu fost ехаmiпаtе ;i solulionate,

Рriп prezeпta dare cle sеаmd, grupul de luсru репtru achizi|ii сопJirmй corectitudineш desfdqurdrii procedmii
de achizilie, fapt репtru care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale iп vigoare.

Conducitorul grupului de luсru:( go; PID

Э-SА/Vi
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*фt
NЕА

9е9
DOчц

ý
ч
0I
,GA

.d
*
1ý2,

бr.tНtСлý

тйфпl ""
моýNЕАGА,"

&g**..4
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului privind achiziţionarea lucrărilor de înlocuire a geamurilor 
edificiului SCT Criuleni din str. 31 August 1989, nr. 139, or. Criuleni 

 
Nr. 154/22 din 07.09.2022         

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP) 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1002600024700 
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42 
Număr de telefon 022 504021  
Număr de fax 022 212259 
E-mail oficial  asp@asp.gov.md 
Adresa de internet www.asp.gov.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

ala.musteata@asp.gov.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri 
Procedura de achiziție repetată (după caz) 

  
- 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Lucrări 

Obiectul achiziției Lucrări de înlocuire a geamurilor edificiului 
SCT Criuleni din str. 31 August 1989, nr. 
139, or. Criuleni 

Cod CPV 45400000-1 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

- 

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

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1658232983190 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-
1658232983190?tab=contract-notice 
Data publicării: 19.07.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată www.achizitii.md  

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

Da   
Link către planul de achiziții publice 
publicat: 
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/ac
hizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-
publice 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Licitație electronică 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 235 047,01 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
http://www.achizitii.md/
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planul-anual-de-achizitii-publice
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

Data solicitării clarificărilor  20 iulie 2022, 09:05 
Denumirea operatorului economic SIA RSAP MTender 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Caiet de sarcini 
Întrebare: Atasati va rugam dimensiunele la 
ferestre si schitile. 

Expunerea succintă a răspunsului  Nu există schiţe de execuţie. Oferta de preţ 
urmeaza a fi formată in baza listei cantităţilor 
de lucrări conform descrierilor detaliate. 

Data transmiterii 21 iulie 2022, 07:56 

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

5. Până la termenul-limită (data 01.08.2022, ora 10:00, au depus oferta 2 (doi) ofertanţi: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/administratorii 
1 SC „Modeaon-Impex” SRL 1003600084334 - 
2 „Danstar Evolution” SRL 1018600006831 - 

 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului 

economic 
SC 

„Modeaon-
Impex” 

SRL 

„Danstar 
Evolution” 

SRL 

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

Propunerea tehnică prezentat În aşteptare 
Propunerea financiară prezentat 
DUAE prezentat 
Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

prezentat 

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

Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea 
acestora în situația condamnării  pentru participarea la activităţi 
ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă 
şi/sau spălare de bani (formularul Declarației va fi publicat pe SIA  
„RSAP” (MTender)) - Declarație pe proprie răspundere - în termen de 5 
zile după data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, 
ofertantul desemnat câștigător va prezenta această Declarație autorității 
contractante și Agenției Achiziții Publice - copia în format electronic de pe 
documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a 
operatorului economic 

prezentat În aşteptare 

Intenția de participare în cadrul procedurii de achiziție - 
Cerere de participare completată conform Anexei nr. 7 la Documentația 

prezentat În aşteptare 
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standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 
- copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin 
semnătura electronică a operatorului economic 
Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 90 de zile - 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei, completată conform Anexei nr. 8 la 
Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 
din 15.09.2021 - copia în format electronic de pe documentul pe suport de 
hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau 
documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat În aşteptare 

Devizul ofertă (formularele F3, F5, F7), întocmit conform 
prevederilor actului normativ CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni 
privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-
montaj prin metoda de resurse” copiile în format electronic de pe 
documentele pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentele confirmate prin semnătura electronică 
a operatorului economic 

prezentat În aşteptare 

Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică – copia avizului 
completat conform Anexei nr. 22 la Documentația standard aprobată prin 
Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021 în format electronic de 
pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a 
operatorului economic 

prezentat În aşteptare 

Menținerea garanției lucrărilor pentru o perioadă de 5 ani - 
Declarație pe propria răspundere - Copia în format electronic de pe 
documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a 
operatorului economic 

prezentat În aşteptare 

Atestarea tehnico-profesională a dirigintelui de șantier 
(Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice) - Copia 
certificatului în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat În aşteptare 

Atestarea cunoștințelor în domeniul securității în muncă - 
Copia adeverinței în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie 
cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat În aşteptare 

*Dispunerea de personal de specialitate în domeniu - declarația 
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului, 
completată conform Anexei nr. 15 la Documentația standard aprobată prin 
Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021 - copia în format 
electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără 
aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic 

prezentat În aşteptare 

*Deţinerea dotărilor specifice, utilajului şi echipamentului 
necesare pentru executarea lucrărilor solicitate   - Declaraţie 
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului, completată conform Anexei nr. 14 la 
Documentația standard aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021 
Copia în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin 
semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat În aşteptare 

*Experiență specifică în executarea lucrărilor similare în 
ultimii 5 ani - Declarație privind experiența similară, completată conform 
Anexei nr. 12 și, respectiv, Declarație privind lista principalelor lucrări 
executate în ultimul an de activitate, completată conform Anexei nr. 13 la 
Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 69 din 
7 mai 2021. 

prezentat În aşteptare 
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Informația despre experiența similară va fi însoţită de certificări de bună 
execuţie pentru cele mai importante lucrări, în care să se conţină cel puţin un 
contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din 
valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor 
executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea 
viitorului contract. Certificările de bună execuţie indică beneficiarii, indiferent 
dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada 
şi locul execuţiei lucrărilor, şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate 
cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit. 
Copiile în format electronic de pe documentele pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentele 
confirmate prin semnătura electronică a operatorului economic 
*Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova - Copia 
extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice - copia în format 
electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără 
aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului economic 

prezentat În aşteptare 

*Datele din Registrul informației criminalistice și 
criminologice al Republicii Moldova - Copia cazierului judiciar al 
persoanei juridice - copia în format electronic de pe documentul pe suport de 
hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau 
documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat În aşteptare 

*Informația privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale - 
Copia certificatului SFS privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul 
public naţional - copia în format electronic de pe documentul pe suport de 
hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau 
documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat În aşteptare 

 

*În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, va 
solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 
zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. - Certificatul SFS privind lipsa 
sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional, prezentat în documentele oferte de către 
operatorul economic SC „Modeaon-Impex” SRL a fost valabil până la data de 09.08.2022, astfel, 
informația privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 
asigurări sociale, la data întocmirii deciziei de atribuire (18.08.2022), a fost verificată prin 
intermediul https://sfs.md/ro/services-online/route.taxpayer_information: „La situația din 18.08.2022 
lipsește restanța”. 
 
7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea  

operatorului 
economic 

 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantita 
te și uni 
tate de 
măsură 

Corespun
derea cu 
cerințele 
de califi 

care 

Corespun
derea cu 

speci 
ficațiile 
tehnice 

Lucrări de înlocuire a 
geamurilor edificiului 

SCT Criuleni din str. 31 
August 1989, nr. 139, or. 

Criuleni 

SC „Modeaon-
Impex” SRL 161 430,00 

 
--/-- 

 
+ 

 
+ 

„Danstar 
Evolution” 

SRL 
174 385,40 

--/-- În aşteptare 

 

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

https://sfs.md/ro/services-online/route.taxpayer_information
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8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea 
ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului 
anormal de scăzut) s-a solicitat:  

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

11.08.2022 SC 
„Modeaon-

Impex” 
SRL 

 În temeiul prevederilor 
art. 70 alin. (3) și (4) din 
Legea nr. 131/2015 
privind achizițiile publice, 
solicită detalii și precizări 
pentru justificarea 
prețului anormal de 
scăzut, constatat în 
temeiul prevederilor art. 
70 alin. (2) din Legea 
prenotată, și anume, 
prețul ofertat de 161 
430,00 lei fără TVA 
reprezintă 68,68%, ceea 
ce constituie mai puțin de 
85% din valoarea 
lucrărilor, calculată de 
autoritatea contractantă în 
modul stabilit (235 047,01 
lei fără TVA). 

Operatorul economic a prezentat 
răspunsul până la expirarea 
termenulului-limită, și anume: 
„Compania Modeaon Impex SRL 
activează  pe Piața Republici 
Moldova din anul 2003. În aceșți ani 
de activitate pe care le practicăm am 
dobândit Furnizori cu care 
colaborăm și ne propun prețuri de 
import cu un procent mic, la prețuri 
destul de convenabile  în domeniul 
nostru de activitate, de asta noi 
putem da preturi mici pe piață.  
Companiea dispune de producerea 
propriei de asamblarea 
construițiilor PVC și Aluminiu, 
utilaje și tehnică în domeniu.  
Colaboram la direct cu furnizori cu 
care lucrăm în domeniu […]”. 

 
 
9. Ofertanții respinși/descalificați: nu au fost 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
- - 

 
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
 

Pentru fiecare lot  
Pentru un singur lot ✓ 
Pentru mai multe loturi  
Pentru toate loturile        
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: ________________________                 

  
11. Criteriul de atribuire aplicat: 
 

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică. 
 
13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 
 
14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis:  
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  Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:  

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură   

Prețul 
unitar  
(fără 

TVA), lei 

Prețul total  
(fără 

TVA),lei 

Prețul total 
 (inclusiv 
TVA), lei 

Lucrări de înlocuire 
a geamurilor 

edificiului SCT 
Criuleni din str. 31 
August 1989, nr. 
139, or. Criuleni 

SC 
„Modeaon-

Impex” SRL 

 
 

--/-- 

 
 

161 430,00 161 430,00 
 

 
 

193 716,00 

 

  Anularea procedurii de achiziție publică: nu se aplică 
 
 

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

 

Denumirea operatorului economic 
 

Data transmiterii  
 

Modalitatea de transmitere  

1. SC „Modeaon-Impex” SRL 
2. „Danstar Evolution” SRL 18.08.2022 SIA RSAP 

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

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

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

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

 
17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:  
 

Denumi 
rea  

operatorului  
economic 

 
 
 
 
  

Întrep
rin 

derea 
Cu ca 
pital 
au 

tohton/ 
cu  

capital 
mi 

xt/asoc
iere/C
u capi 

tal 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 
 
 
  

Cod 
CPV 

 
 
 
 
 
 
 

Valoarea contractului 

Termen de  
valabilitate 
al contrac 
tului/acor 

dului-
cadru 

 
 
  

fără TVA, 
lei 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

inclusiv 
TVA, lei 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

SC 
„Modeaon-

Impex” SRL 
- Nr. 

962  07.09.2022 45400
000-1 

161 430,00 
 

 
193 716,00 31.12.2022 
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18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi): nu se aplică.   
(rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de 
durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate)  

 
Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice 
durabile (achiziții verzi)? (DA/NU) ___________ 

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

 
 
Președintele Grupului  
de lucru pentru achiziții publice                                                                 Gheorghe POJOGA 
 



DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziţii publice V 
de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

Nr.28/22 din 08.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:
D enum irea autorităţii contractante Serviciul Medical al Ministerului Afacerilor Interne
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1006601000783
A dresa or. Chişinău, str. Gh. Asachi 25b
N um ăr de telefon 022 25-41-05; 022 25-41-73
N um ăr de fax 022 72-80-47
E -m ail oficial serviciu.medical@mai.gov.md
A dresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Mariana Boghii (022-25-41-73
mariana.boghii@mai.gov.md)

2. Date cu privire la procedura de atribuire;
T ipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de preţuri V Licitaţie deschisă 

□Altele: [Indicaţi]
Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr:-
T ipul obiectului contractulu i de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri □ Servicii □ Lucrări V

O biectul achiziţiei Lucrări de construcţie a unui garaj din construcţii uşor 
demontabile pentru parcarea şi deservirea mijloacelor 
de transport a SM al MAI

C od CPV 45200000-9
E xpunerea m otivului/tem eiului privind  
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)
Procedura de atribu ire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental
www. mtender. gov. md)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD-1659429604189
Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21058687/
Data publicării: 2 aug 2022,11:39

Platform a de achiziţii publice utilizată V achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

Procedura a fost inclusă în  planul de 
achiziţii publice a autorităţii contractante

V Da □ Nu
Link-ul către planul de achiziţii publice publicat: 
httDs.V/www.mai.gov.md/sites/default/files/
SM/T ransparenta/Achiziţii/ 
Plan%20achizitii%202020(1 ).pdf

A nunţ de intenţie publicat în  BA P (după caz) Data:-
Link-ul:-

Tehnici şi instrum ente specifice de atribuire
(după caz)

□Acord-cadru aSistem dinamic de achiziţie 
VLicitaţie electronică □ Catalog electronic

Sursa de finanţare VBuget de stat; nBuget CNAM; □ Buget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: [IndicaţiJ

Valoarea estim ată (lei, fără TVA) 1 500 000,00

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

1

mailto:serviciu.medical@mai.gov.md
mailto:mariana.boghii@mai.gov.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21058687/
http://www.mai.gov.md/sites/default/files/


Data solicitării clarificărilor 10 aug 2022 ,1 2 :0 4
Denumirea operatorului economic -

Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

Subiectul întrebării: C aiet de sarcini 
întrebare: Conform  caietului de sarcini N r.2-1-10, 
poz.2(C D 73A ) sund indicate sandw ici
panouri.D aca spoate de descris m ai concret ce fel 
de vagon solicitati.M ultum im .

Expunerea succintă a răspunsului B ună ziua, sandw ici panel - grosim ea 100 m m  cu 
um plutura d in  vata m inerala/ posibil si cu  PIR, 
polistiren neinflam abil

Data transmiterii 11 aug 2022, 16:22
Data solicitării clarificărilor 11 aug 2 0 2 2 ,1 7 :0 2
Denumirea operatorului economic -

Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

caiet de sarcini
întrebare: In  caiet de sarcini N r.2-1-10, poz.3 
construcţia m odulara de 6000x3000x2800- ce se 
are in vedere si daca este un  proiect sau 
schiţa. Specificaţi detalii tehnice din ce trebuie sa 
fie com pus (Ferestre, usi, finisare interioara,dotări 
etc.)

Expunerea succintă a răspunsului C onstrucţia m odulară 6000x3000x2800 este din 
sandw ich-panele cu  grosim ea de lOOmm cu 
um plutură d in  vată m inerală sau PIR-polistirol 
neinflam abil, pe carcasă m etalică, cu  grup sanitar, 
W C, lavoar, uşă şi ferestre term opane, prize şi 
corpuri de ilum inat interior. A nalogic cu 
construcţia m odulară de la  paza, la intrarea în 
Spitalul SM  al M AI.

Data transmiterii 12 aug 2 0 2 2 ,0 9 :5 6

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)
Rezumatul modificărilor -

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

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 23 august 2022, ora 12:00), au depus oferta 1 ofertant:
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/

administratorii
1. "A lexidar Grup" 1012600031745 Igor M untean

6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate
de către operatorii economici:

Denumire document Denumirea operatorului 
economic

1
Documentele ce constituie oferta

(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnică Prezentat
Propunerea financiară Prezentat

DUAE Prezentat
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G aranţia pentru  ofertă  
(după caz)

Prezentat

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

Cerere de participare Prezentat
D eclaraţia priv ind valab ilitatea ofertei Prezentat

U ltim ul raport financiar Prezentat

L ipsa datoriilor faţă de bugetul naţional Prezentat

D ovada înregistrării persoanei ju rid ice Prezentat

A utorizaţia de la producător Prezentat

C ifra m edie anuală de afaceri în  dom eniul de activitate aferent 
obiectului contractului d in  ultim ii 3 ani, m inim  100 % din valoarea 
oferte

Prezentat

M anualul calităţii P rezentat

Certificat de atestare 
profesională pentru 
specialişti atestaţi (inclusiv 
legitim alie). *

Prezentat

(Informaţia privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerinţele din 
documentaţia de atribuire şi se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 
când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerinţelor de calificare))

1. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea lotului

Denumir
ea

operator
ului

economic

Preţul ofertei 
(fără TVA)*

C antitate 
şi im itate 

de
m ăsură

Corespund 
erea cu 

cerinţele de 
calificare

Corespund 
erea cu 

specificaţiil 
e tehnice

Lot 1 Lucrări de construcţie a  
unui garaj din construcţii uşor 
dem ontabile pentru  parcarea 
şi deservirea m ijloacelor de 

transport a  SM  al M A I

"A lexidar
Grup"

1 628 996,43 1 lucrare + +

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

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

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată Rezmatul răspunsului 
operatorului economic

-

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

-
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10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot V
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: [Indicaţi]
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:__________________________________

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:__________ __________ ____________
Denumirea lotului Denumirea

operatorului
economic

Cantitate 
şi unitate 
de măsură

Preţul total 
(fără TVA)

Lot 1 Lucrări de construcţie a unui garaj din 
construcţii uşor demontabile pentru parcarea şi 
deservirea mijloacelor de transport a SM al MAI

"Alexidar
Grup"

1 lucrare 1 628 996,43

Anularea procedurii de achiziţie publică:
în temeiul art. 71 alin.__lit__ .
Argumentare: ____________________

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

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

"Alexidar Grup" 26.08.2022 alexidareruD®,email.com
(Informarea operatorilor economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziţii se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achiziţiile publice)
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16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

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

(Selectaţi termenul de aşteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achiziţiile publice, inclusiv a termenelor de aşteptare, se efectuează în conformitate cu 
prevederile TITLULUIIVCapitolul I  (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorului

economic

—*---------- 1—întreprind
erea:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asoci 

ere/
Cu capital 

străin

N u m ă r u l

c o n t r a c tu lu i /
a c o r d u lu i- c a d r u

Cod
CPV

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al
contractului

/
acordului-

cadru

fără TVA

ppşppppşpa
inclusiv

TVA

"ALEXIDAR
GRUP"

Cu
capital
autohto
n

231/2
2

08 .09.20
22

4520000
0-9

1 628 996,43 1 954  795 ,72
31.12.2022

18. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziţie publică au fost aplicate criterii de durabilitate şi s-a 
încheiat contract/contractc pentru lot/loiuri pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziţii publice durabile (achiziţii (DA/NU) -

Valoarea de achiziţie cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care ău fost aplicate criterii de (indicaţi suma cu TVA)
Codul CPV al Iotului/Ioturilor pentru care au ibst aplicate criterii 
de durabilitate:
Criteriul de atribuire pentru lotul/ioturile 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, giupul de incni declară că termenul de aşteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respect.,. (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice ), precum şi că în cazul depunerii contestaţiilor şi/sau 
recepţionării rapoartelor de monitorizare, uceusua au fost examinate şi soluţionate. Prin prezenta dare de 
seamă, grupul de lucru pentru achiziţii conjirtnă corectitudinea desfăşurării procedurii de achiziţie, fapt 
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru a

____ MdcuSUns \ /o n _ _
(Nume, Prenume)
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Dare de seaml de atribuire a contractului de achizilii publice

Nr. ldin 06 01.?02)
1. Date cu privire la autoritatea contractant5:

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificdri privind documentafia de atribuire:

Denumirea autoritltii contractante i.M. Reeia,,Autosalubritate"
Localitate Mun. Chisin6u
IDNO 1004600028447
Adresa nrun. Chisin[u, str.2] Martie 1918, nr. l4
Num[r de telefon 022582869

NumIr de fax 022582869
E-mail oficial i nfore siaauto(D em ai L com

Adresa de internet autosalubritate,md
Persoana de contact (nunte, prenunrc, telefon, e-

mail)
Sergi rr Cote{, 0 6 0 5 0 09 1 2, achizitiias I @ grn ai l. corr

Tinul nrocedurii de atribuire aplicate LD
Procedura de achizitie repetatl (dupd caz) Nr: -
Tipul obiectului contractului de achizifie/
acordului-cadru

bunuri

Obiectul achizitiei Hrand uscat[ pentru cAini

Cod CPV I 5700000-s
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
oroceduri decdt licitatia deschisd)
Proceclura tle atribuire (se t,cr indiccr din cadrul
pctrlclului gL^)ernamentctl tl,n')r,.rt!!cl.l.(l!l.l:.,.9!).).:,.tlld)

Nr: ocds-b3wdp I -MD- 1 657 7 9 5610507

[,i n k-Lr l:

https : I I achizit i i, m d/ro/p Lr b I i c/ten der/2 I 0 60 0 1 6 I
Data public6ri 14.07.2022

Platforma de achizi{ii publice utilizati achizitii,md;

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

Da

Li n k-u I : http://autosalubritate. rnd/p lanu l-de-ach iziti i-
20221

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

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

Licitalie electronicE

Sursa de finan(are Buget propriu

Valoarea estimati (lei, ftrd TVA) 900 000,00

Data solicit[rii clarifi c[rilor 20 iu\2022, 12:28

Denumirea operatorului economic Nu se aftseazdin SIA RSAP
Expunerea succinti a solicitlrii de clarificare Brrna ziua. La 11.06,2022 intra in vigoare modificarile

irr . I-egea 22112007 ,,privincl activitatea sanitard

veterinari". Astfel, couform aft, 24 alin (3 prini) din
Circula{ia internS gi comerful cu produse alimentare de

origine anirnalS prelucrate destinate cot.tstttnultti t-ttlat.t

gi hranei pentru anirnale ltu se suplur certificlrii sanitare

veterinare. D in aceste con siderente soci I itam exc I uderea



din Cerintele prezentarea Cerlificatului sanitar-
veterinar eliberat de ANSA

Expunerea succint[ a rlspunsului Burta ziua, docurreutatia rnodificatd in corespundere cu
Legea 22112007 ,,privind activitatea sanitard
veterirtar6". Astfel, conform art. 24, ofertantul va
prezerfta certificat sanitar din {ara de origine in cazul
cAnd hrana este importatS.

Data transmiterii 22 iu\2022,13:26

Rezumatul modifi cirilor Documentalia rnodificatl in corespundere cu Legea
221 12007,,privind activitatea sanitarl veterinard".
Astfel, conforrlr art.24, ofertantul va prezenta certificat
sanitar din {ara de origine in cazul c6nd hrana este
importat6.

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

22.07.2022 13:22

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

7 au92022,13:22

4, Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

5. Pfln[ la termenul-limiti (data 7 aug2022o 13222), au depus oferta 5 ofertan{i:

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

Nr. Denumirea operatorului
economic

IDNO
Asocia{ii/

administratorii

I Deniadi SRL I 003600022839 Arnaut Serghei
2 'l'erafix SRL 1007600026743 Grosu Cristina
3 Zootrade SRL 1017602008131 PriplotkiOles
4 Farmavet SItL 1002600023747 Ganea Alexandru
5 WS'f NRG SI{L 1 0 1 4600000989 Ceban Artiom

Denumire document Deniadi SRL 'lerafix
SRL

Zootrade SRL Farrrravet

SRL
WST NRG

SRI-

Propunerea tehnicI +
Propunelea flnanciar6 +
DUAE +
Rechizite bancare +
Certifi cat de inregistrare
a intreprinderii

+

Cerlificat sanitar -

veterinar
+-

Cerere de participare J-

Certificat SFS +-

Garantie pt ofertd l% +

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

suma ofertei Cantitate qi
unitate de
m[surI

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:
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Hran5 uscati pentru
c0ini

Deniadi SRL 6l I 640,00 36 tone +- +

Teraflx SRL 612 000,00

Zootrade SRL 71 0 000,00

Farrnavet SRL 855 000,00

WST NRG
SRL

900 000,00

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

solicitat: nu se aplici

9, Ofertan(ii respinqi/descalifica(i:

Data
solicitirii

Operatorul economic Informafia solicitati Rezumatul r[spunsului
operatorului economic

17.08.2022 Deniadi SRL qi WST
NRG SRL

Au fost solicitate confirmflri
privind cantitatea de carne din
produsele ofertate

Au fost prezentate
confirmlri de la
producltori

Denumirea operatorului economic Motivul respinqerii/descalifi cirii

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

11. Criteriul de atribuire aplicat: cel mai sclzut pref

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i: nu se aplici

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplic[.

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile operate

14. in urma examiniri, evaluirii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a decis
atribuirea contractului de achizi{ie publicl/acordului-cadru:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
misur[

Suma totall
(fflrI TVA)

Suma totali
(inclusiv TVA)

Hran[ uscatd pentru c6ini Deniadi SRL 36 tone 6l I 640,00 733 968.00

Total 733 968,00

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

Denumirea operatorului economic I nata transmiterii I Modalitatea de transmitere

J



Deniadi SRL 22.08.2022 e-nrail
'l'erafix SI{L
Zootrade SRL
Farmavet SR[-
WSTNRG SRL

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

Irt cazul in care valoarea estirrat[ a contractului este

mai micd decAt pragurile prevlzute la art. 2 alin. (3)
al Legiinr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

6 zile in cazul transmiterii comunicirii
prin mijloace electronice qi/sau fax

n 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax r

In cazul in care valoarea estimatd a contractu[ui este

egald saLr mai mare decAt pragurile prev[zute la art,
2 alin. (3) al Legii nr. l3 1 din 3 iLrlie 2015 privind
achiziliile pLrblice

tr I I zile in cazultransmiterii cornunicdrii prin
rniiloace electronice si/saLr fax r
Z 16 zile in cazul netransnriterii cornunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax r

(Selectali terntenul de a;leptore respectol. Calculorea lermenelor prevdzute de Legea nr. l3l din 3 iulie 2015
prittind achiziliile publice, inclu,vitt a termenelor de a;teptare, se efectuetrzd in conJbrmitctte cu prevederile
TITLULUI IV Capitolul I (Culcularea Termenului) crl Codtilui Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprindere
a:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asocieie/
Cu capital

striin

Numlrul
qi data

contractului/ acordului-
cadru

Yaloarea contractului Termen
de

valabilit
ate al

contract
ului/acor

dului-
cadru

fIrI TVA inclusiv
TVA

Deniadi SIiL autohton 322
07.09.2022

61 1 640,00 133 968,00 31.12,202
2

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

Prin prezenta dare de seomd, grupul cle lucru declard cd termenul de aEteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (excepfind cazurile previizute de art. 32 alin, (3) al Legii nr,
131 din 3 iulie 2015 privind achizi\iile publice), precum qi cd tn cazul depunerii contesta(iilor Ei/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, acestea aufost examinate qi solulionate,

Prin prezenta dare cle seamd, grupul de lucru pentru achizitrii con/irmd corectitudinea desfiqurdrii procedurii
de achizitrie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare,

Conduc[torul grupului de lucru pentru achizi{ii:
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Model - tip 
 

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. _____1______ din 29.07.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria satului Ghidighici 
Localitate mun. Chișinău, satul Ghidighici 
IDNO 1007601009680 
Adresa str. Mateevici A., nr.2 
Număr de telefon 022-710-604 
Număr de fax 022-710-252 
E-mail oficial primaria.ghidighici@gmail.com  
Adresa de internet www.ghidighici.md    
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Victor Durbală, 022-710-164, 
primaria.ghidighici@gmail.com  

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri 
Obiectul achiziției Achiziționarea produselor alimentare 

pentru semestrul I al anului 2022, 
destinate Instituției de educație 
timpurie nr. 203 din satul Ghidighici, 
mun. Chișinău (repetat) 

Cod CPV 15800000-6 
Valoarea estimată a achiziției  153 360,00 Lei 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1641989747494 
Link: 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-
1641989747494?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare 12.01.2022 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

 

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

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

Nu  

Sursa de finanțare Buget de stat      
 

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

25.01.2022 

Denumirea operatorului economic AVT LUX COM SRL 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr: 19 
Data: 01 februarie 2022 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 124 800,00 Lei  
Inclusiv TVA: 149 760,00 Lei 

mailto:primaria.ghidighici@gmail.com
http://www.ghidighici.md/
mailto:primaria.ghidighici@gmail.com
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641989747494
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Termen de valabilitate 31 iulie 2022 
Termen de execuție 30 iunie 2022 

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

Tipul modificărilor  Rezelierea contractului   
Temeiul juridic Art. 77 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 131/2015 

privind achizițiile publice 
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

Nu 

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

Nu 

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) 
La data de 01.02.2022 a fost încheiat contractul de achiziționare a produselor alimentare pentru semestrul 
I al anului 2022, destinate Instituției de educație timpurie nr. 203 din satul Ghidighici, conform 
procedurii Cererea ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1641989747494. Valabilitatea acestui 
contract fiind până la 31 iulie 2022, însă ulterior, conform Acordului Adițional nr. 1, din 29 iulie 2022 
contractul a fost reziliat. Părțile și-au îndeplinit obligațiunile contractuale și de comun acord au decis 
rezilierea acestuia. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
Motivul rezilierii contractelor de achiziționare a produselor alimentare pentru semestrul I al anului 2022, 
destinate Instituției de educație timpurie nr. 203 din satul Ghidighici, contractul a făcut obiectul unei 
modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 și 
anume este necesar de contractat produse alimentare pentru semestrul II. 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._1_din 29 
iulie 2022 a fost încheiat acordul adiţional privind achiziționarea produselor alimentare pentru 
semestrul I al anului 2022, destinate Instituției de educație timpurie nr. 203 din satul Ghidighici  

Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Nr. și data 
acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor 
(după caz) 

Fără TVA Inclusiv 
TVA 

AVT LUC COM SRL Cu capital autohton 1 29.07.2022 47944,00 57532,80 

 

Conducătorul grupului de lucru: 

_________Victor DURBALĂ__________              ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura) 
L.Ș. 
 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1641989747494
Admin



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizi[ii publice tr
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire X

Nr-28 din05.09.2022

1. Date cu privire Ia autoritatea contractanti:

3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire: Nu sunt

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

Denumirea autorititii contractante Pretura sectorului Botanica
Localitate mun.Chigindu
IDNO 1007601009602
Adresa mun.Chiqindu, str.Teilor I 0
Numir de telefon 022 767575
Numir de fax 022 767575
E-mail oficial pretura. botan i ca@pmc. md
Adresa de internet https ://www.botanica. md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail)

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de preluri X Licitatie deschisd
nAltele: [Indica{iJ

Procedura de achizifie repetatl (dupd caz) Nr:
Tiput obiectului contractului de achizilie/
acordului-cadru

Bunuri n Servicii n Lucrdri X

Obiectul achizifiei Lucrdri de reparalii curente a insemnului Chisindu de
la intrarea in orag, gos. Muncesti, 803

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitayia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica dii cadrul
po r talul u i guv e rn amen t al www. m t ender. gov. m d)

Nr:21061637
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp 1

MD-1660570352664
Data publicdri 15.08.2022

Platforma de achizi(ii publice utilizati X achizitii.md; n e-licitatie.md; I yptender.md

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

XDa lNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
https ://botan i ca.md/p lanul-de-achizi tii-2022-modifi cat-
22072022

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

Tghnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizi{ie nlicitalie
electronicd lCatalog electronic

Sursa de finantare X Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;
nSurse externe; nAlte surse: flndicatil

Valoarea estimati (ei, Jdrd TVA) 329 627,13



Data solicitirii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitirii de clarificare
Expunerea succintl a rispunsului
Data transmiterii

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

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

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

[Indicali sursa utilizatd qi data publicdriiJ

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

pndicali numdrul de zileJ

5. PAni la termenul-Iimitr (data _, ora ), au depus oferta ofertanfi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

t.
)

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

(se
Documentele ce constituie oferta

va consmna prin: prezenlat, nepre4ental, nu corespunde)
Cerere de participare

Formularul DUAE
Declarafie privind valabi l itatea ofertei
Oferta
Garan{ia pentru sustinerea ofertei 1%o

Formularul nr.7 (deviz oferti)
Formularul nr. 5 (catalogul prefurilor
unitare)

^ Documente de calificare
Se va consmnaprir!: pyezentat; neprezentat, nu corespunde

Dovada inregistririi persoanei iuridice
Raportul financiar, ?nregistrat Ia biroul
na{ional de statistic[ (an.2019 si 2020)
Certificat de atribuire a contului bancar
Cifra de afaceri anuald,2020
(art. 36 alin. I al documentatiei standard)
Cifra de afaceii,medie anuald 2018-2020
(art.36 alin. 1 al documentatiei stindard)
Efectuarea sistematicd a pletii impozitelor,
taxelor gi contribu{iilor de asisur[ri sociale
Lichiditatea generald

Demonstrarea experien{ei operatorului
economic in domeniul de activitate aferent

;ffi:lll"t 
contractului ce urmeazd, a fi

Recomanddri la contractele prezentate pentru
demonstrarea lucrdri lor simi lare

2



Demonstrarea accesului la utilajele,
instalafiile ;i/sau echipamentelJ tehnice
indicate de autoritatea contractantd, pe care
aceasta le considerd necesare pentru
indeplinirea contractului ce urmeazd a fi
atribuit
Demonstrarea,accesului la personalul
necesar pentru indepl inirea corespunzdtoare
a obiectului contractului ce urmeazd a fi
atribuit (personalul de specialitate care va
avea un rol esential in indeplinirea acestuia)
Certifi catul de atestare tehnico-profesionall
pe tinuri de lucrdri potrivit o. 38 (3)

Avizul eliberat de citre Agenfia pentru
Supraveshere Tehnicl
Manualul Calit[tii
Lista subcontractanfilor gi partea/p6(ile din
contract care sunt indeplinite de cltre acestea
Informatii pmvind asocierea
Angaiament tert sustindtor fi nanc iar
Angajament privind sus{inerea tehnicl gi
profesionalS a ofertantului/grupului de
operatofl economlc
Declaratie tert sustindtor tehnic
Docrimente prin care se demonstreazi cd,

operatorul economic are acces la laboratoare
de incerclri gi teste a materialelor ce vor fi
utilizate, in conformitate cu natura gi

specificul lucrhrilor ce fac obiectul viitorului
contract (potrivit p. 38 (2) al documentafiei
standard)

Graficul de executare a lucrlrilor
Termenul de garante a lucr[rilor
Declarafie privind confirmarea identitltii
beneficiarilor efectivi qi neincadrarea : ,

acestora in situalia condamndrii pentru
participarea la activititi ale unei organizafii
sau grupiri criminale, pentru coruptie,
fraudd si/sau spdlare de bani.

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerin{ele din
documentalia de atribuire Si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calfficare))

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

Denumirea lotului
Denumirea

opeiatorului
economrc

Pre{ul
ofertei

(tu[ TVA)*

Cantitate
si unitate

de
mlsuri

Corespunderea
cu cerin(ele de

calificar-e,

Corespunderea
cu specificatiile

tehnice

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale



(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de colificare" si "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se va consemna prin: ,,1" tn cazul corespunderii ;i prin ,, _,' tri cazul necorespunderii)

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

De-numirea operato rului
economic

Motivul r"rpio g"rii/der"alifi 
"irii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scdzut X
Costul cel mai scdzut tr
Cel mai bun raport calitate-preJ o
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reeval uirii ofertelo r
Modificlrile operate

Data
solicitirii

Operatorul economic Informafia solicitati Rezmatul ru:Hlr"*: ope ratoru I ui

9. Ofertanfii respinqildescalifica{i:

.. IIlactorii de evaluare I Valoarea din ofertl Punctajul calculat
Total

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea economlc n
Denumire factorul 1

Denumire factorul n

Total



Denumiiea lotului Denumir,ea,
oDeratorulul

::',ec0nomrc, :,

Cantitate gi
unithte:de
:,:,IIl&SUf& ,,

Pre{ul unitar
(mt6:TvA)

PreJul,,tota!
(mi6 TvA)

Pre{ul total
(inClusiv
TVA)

Anularea procedurii de achizifie publicS:

intemeiul art.7l alin. I lit g) al Legii 131/2015.

Autoritatea contractantin din proprie inifiativin anuleazi procedura de atribuire a contractului
de achizi{ii publice, dacl ia aceasti decizie inainte de data transmiterii comunicirii privind
rezultatul apticirii procedurii de achizifie publici, in urmitoarele cazuri:

- lilg existd abateri grave de la prevederile legale care afecteazd rezultatul procedurii de atribuire sau

face imposibildincheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale sein(elegefaptul
cd pe parcursul analizei, evaludrii Si/saa finalizdrii procedurii de atribuire se constatd erori sau

omisiuni, autoritatea contractantd ffindu-se tn imposibilitatea de a adopta mdsuri corective fdrd ca

dcestea sd conducd latncdlcarea principiilot prevdzute la art- 7.

Argumentare: Au fost stabilite mai multe deficienle tehnice qi omisiuni in procesul inifierii
procedurii, ceea ce necesitd efecfuarea unor modificdri in pachetul de documente.

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

Def ifea,opeiatgiului
r , 'r':.1 eoohomic :, ,,

Data,transmiteiii Modalitatea de transmitere

(Informarea 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. l3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptqre, se efectueazd tn cortformitate

cu prevederite TITLULUI U Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului, Civil al Republicii
Moldova).

17. Contractul de achizilie/acordul-cadru incheiat: nu sunt

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

in cazul in care valoarea estimati a contractului este

mai mic[ decdt pragurile prev[zute la art.2 alin. (3) "

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

3 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
n 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax a

in cazul in care valoarea estimatd a contractului este

egal[ sau mai mare decdt pragurile prevSzute la att.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

! 11 zile in cazul transmiterii'comunicirii prin
miiloace eleckonice si/sau fax n
J 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n



/

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

Prin prezenta dare de seamd, grapul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepfind cazurile prevdzute de art. 32 otin. (3) at Legii
nr- 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile pubtice )t precum Ei cd tn cazul depunerii contestaliilor Ei/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate Ei solu(ionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucra pentru achizilii confirmd corectitudinea desfdgurdrii procedurii
de achiailie,fapt pentru care poartd rdspundere conform preveclerilor legale tn vigoare.

de lucru pentru achizi{ii:

D,enumirea
operatorului
, economic

intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Numirul
gi data

contractuluil
acordului.cadru

Cod CPV
Valoarea contractului

Termen de
valabilitate

al
contractului/
acordului-

cadru

IhrI TVA incluCiv
TVA

: riLir::i
:iili--iii

ijriiri::

*L1l:J 
aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizi{ii

(DA/NU)

Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a
Iotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (indicali suma cu WA)

ffl;|:;,Y,al 
lotuluilloturilor pentru care au fost apticate criterii

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

Prelul cel mai scdzut a

Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raport calitate-pretr n

Cel mai bun raport calitate-cost n

Q{ume, Prenume)
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DARE DE SЕАМА 

de atribuire а contractului de achizфi puЬlice ■ 
de 'incheiere а acordului-cadru о 
de anulare а procedurii de atribuire □ 

Nr. G 6.3/22 din 09.09.2022. 

1. Date cu privire la autoritatea contractanta: 

Denumirea autorШфi contractante IP AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONAI 
UT А GAGAUZIA 

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de preturi ■Licitatie deschisii 
□Altele: Пndicatil 

Procedura de achizitie repetata (duva caz) Nr: 

Tipul oblectului contractului de achizitie/ Bunuri ■ Servicii □ Lucriiri □ 
acordului-cadru 
Oblectul achizitiei LENJERIE DE РА Т 

Cod CPV 39512000-4 

Expunerea motivului/temeiului privind 
aleeerea procedurii de atribuire 
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr: ocds-b3wdp 1 -МD-1658755945431 

portalului guvernamental www.mtender.gov. md) Link-ul :https:/ /mtender .gov .md/tenders/ocds-
b3wdp 1-МD-1658755945431 ?tab=contract-notice 
Data puЬliciirii : 25.07.2022 

Platforma de achizitii puЬlice utilizata ■ achiz itii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 

Procedura а fost inclusa in planul de achizitii □ Da ■Nu 

puЫice а autoritatii contractante Link-ul ciitre planul de achizфi puЫice puЫicat : 

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

Tehnici ~i instrumente specifice de atribuire □Acord-cadru □S istem dinamic de achizitie 
(duva caz) ■Licitatie electronica □Cata log electronic 
Sursa de finantare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 

■Surse externe; □Alte surse: Пndicati 7 
Valoarea estimata (lei, fara TVA) 52 000,00 

3. Clarificari privind documentat1a de atr1bu1re: 
Se va completa in cazul in care аи fosl so/icitate clari/iciiri) 
Data solicitarii clarificarilor ------------------
Denumirea operatorului economic ------------------
Expunerea succinta а solicitarii de clarificare ------------------
Expunerea succinta а raspunsului ------------------
Data transmiterii ------------------



4. Modificari operate in documentafia de atribuire: 
l (Se va сотр eta in cazul in care аи (ost operate modificiiri) 

Rezumatul modificarilor ------------------
PuЫicate in BAP/alte mijloacelor de [lndicafi sursa utilizatii Ji data puЬliciirii} 
informare (dupii caz) 

Termen-limita de depunere ~i deschidere а [lndica/i numiirul de zile] 
ofertelor _prelun~it (dupii caz) 

5. Рапа la termenul-limita (data 16.08.2022, ora 14:45), au depus oferta 3 ofertanfi: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/ 
administratorii 

1. 11 Popozoglo R.A. 1004611000023 Тора) Raisa 
2. S.R.L. «Goliat-Vita» 1002611000904 Anastasov Ludmila 
3. S.R.L. «Arta Zidarului» 1008605005403 Ne~ru Ruslan 

6. Informafii privind ofertele depuse ~i documentele de calificare ~i aferente DUAE prezentate 
de catre operatorii economici: 

Denumirea operatorului economic 
Denumire document S.R.L. «Goliat-

1 

S.R.L. «Arta 11 Popozoglo R.A. 
Vita» Zidarului» 

Documentele се constituie oferta 
(Se va consmna prin: prezentat, nevrezentat, пи coresp unde) 

Oferta prezentat prezentat prezentat 
Specificati i tehnice prezentat prezentat prezentat 
Specificat_ii de pret prezentat prezentat neprezentat 
DUAE prezentat prezentat prezentat 

Documente de calificare 
Certificat/Decizie de 
inregistrare а intreprinderii ~i prezentat prezentat prezentat 
Extrasul din registrul de Stat 
Rapoart financiar pentru prezentat prezentat prezentat ultimul an (2021 ) 
Certificat de efectuare 
sistematica а platii impozitelor, prezentat prezentat neprezentat 
contributiilor 
Cerere de participare prezentat prezentat prezentat 
Declaratie privind valaЬilitatea prezentat prezentat prezentat ofertei 
Certificate de calitate prezentat neprezentat 
Declaratie privind lista 
principalelor livrari efectuate prezentat neprezentat neprezentat 
in ultimii 3 ani de activitate 
Operatorul econornic trebuie sa prezentat prezentat prezentat garanteze livrarea 
Informatii despre tara de preze11tat 
origine 
Declaratie privind confirmarea 
identitatii beneficiarilor 
efectivi ~i neincadrarea prezentat 
acestora in situatia 

prezentat prezentat 

condarnnarii pentru 

2 



participarea la activitati а\е 
unei organizatii sau grupari 
criminale, pentru coruptie, 
frauda ~i/sau spalare de bani. .. 
(Jnforma{za_pnvmd denum1rea documenlelor prezenlale se va indica fn conformitale си cerin{ele din 

d~cumenta{,a de atribuire ~i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, пи corespunde (fn cazul 
cand documentul а fost prezenlal, dar пи corespundecerin{elor de calificare)) 

7. Infoгmafia pгivind corespunderea oferteloг cu ceгinfele solicitate: 

Denumiгea Cantitate 
Coгespundeгea Corespundeгea Denumiгea Preful of eгtei ~i unitate 

lotului operatoгului cu ceгinfele de cu specificafiile 
economic (rara TVA)* de 

calificaгe tehnice 
masuгa 

~ 11 Popozoglo V 
~ 39 850,00 "О + + R.A. .... 
~ V 

;р- ~ ·са ·а 
S.R.L. «Goliat- ..D t) ·-~< о § t) .., ~ 

Vita» 50 400,00 о ~ - -z N ,.S rл 

~ S.R.L. «Агtа t:: 
..;i 58 295,00 

о 

Zidaгului» 
t) - -

* iп cazul utilizarii licita{iei eleclronice se va indica pre/ul ofertei jinale 
(Jnforma/ia privind "Corespunderea си cerin/ele de calificare" ~i "Corespunderea си specificafiile 
tehnice" , se va consemna prin: ,, + " fn cazul corespunderii ~i prin ,, - " fn cazul necorespunderii) 

8. Pentгu elucidarea unor neclaгitafi sau confiгmarea unoг date pгivind coгespunderea ofeгtei 
cu cerinfele stabllite in documentafia de atгibuire (inclusiv justificaгea prefului anormal de 
scazut) s-a solicitat: 

Data Operatorul economic Infoгmafia solicitata Rezmatul гaspunsului 
solicitarii operatorului economic 

22.08.2022 11 Popozoglo R.A. Solicitarea de elucidaгii а pгezentat гaspunsul 

neclaritafi ~i confiгmaгea unoг 
date privind coгespundeгea 

ofeгtei 

9. Ofeгtanfii respin~i/descalificafi: 

Denumirea о eratorului economic Motivul геs in eгii/descalificaгii 

10. Modalitatea de evaluare а ofertelor: 

Pentru fiecare lot ■ 
Pentru mai multe loturi cumulate о 
Pentru toate loturile о 
Alte limitari privind numarul de Joturi care pot fi atribuite aceluia~i ofertant: [lndica/i} 
Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi: _________ _ 
11. Criteгiul de atribuire aplicat: 
Pretul cel mai scazut ■ 
Costul cel mai scazut о 
Cel mai bun raport calitate-pret о 
Cel mai bun raport calitate-cost о 
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(iп cazul in care in cadru/ pro . d .·· . . 
indica toate criteriile de atrib ~е и, ~1. de at~tbщre sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 

Иlre ар rcate $1 denumirea loturilor aferente) 

12. lnformafia privind factorii d 1 • • 
r, е eva uare apl1cat1• 

(L,e va completa pentru /oturile car fi . . i • 

ти се/ та· Ь е аи OSl atrrbщte in baza criteriilor · се/ mai Ьип raport calitate pre/ 
l ип raJJort calitate-cost) 

-

Factorii de evaluare Valoarea din oferta Punctajul calculat 

. Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denum1re factorul 1 Ponderea 

Denumire factorul n Ponderea 

Denumirea o peratorului economic n Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 

Denumire factorul n Ponderea 

13. Reevaluarea ofertelor: 

(Se va comoleta in cazul in care ofertele аи fost reevaluate reoetal) 

Motivul reevaluarii ofertelor 

Modificarile overate 

14. iп urma examinari, evaluarii ~i compararii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire 

s-a decis: 

At Ъ. п шrеа contractu ш 1 . d е ас 1z1t1e pu IC acor u ш-са ru: h .. . ы· а/ d l . d 

Denumirea Denumirea Cantitate ~i Preful unitar Preful total Preful total 

lotului operatorului unitate de (fiira TVA) (fiira TVA) (inclusiv 

economic masura TVA) 

LENJERIEDE 11 Popozoglo 
200 buc 

conform caiet de 39 850,00 39 850,00 

РАТ R.A. sarcini 

proiectul este scutit de TV А . . . -
~ularea procedurii de achizфe рuЫ1са: 

ln temeiul art. 71 alin. lit 
Argumentare: _____________________________ _ 

15. lnformarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii: 

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

11 Popozoglo R.A. 
26.08.2022 

Prin pO$la electronicii 
stooal-1971 @Jmail.ru 

S.R.L. «Goliat-Vita» 
26.08.2022 goliat-vita(a).mail .ru 

S.R.L. «Arta Zidarului» 
26.08.2022 artazidarul ui. negruГa2111ai 1. ru 

(lnformarea operatorilor economici implica/i in procedura de atribuire despre deciziile grupului de 

lucru pentru achizi/ii se realizeazii in conformitate си prevederile art. 31 а! Legii nr. J 31 din З iulie 

2015 privind achizi{iile puЬlice) 

16. Termenul de a~teptare pentru incheierea contractului: 

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

este mai mica decat pragurile prevazute la art. 2 mi iloace electronice si/sau fax о 

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

privind achizфile puЬ\ice 
prin miiloace e lectronice si/sau fax о 

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

este egala sau mai mare decat praguri le miiloace electronice si/sau fax о 
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prevazute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 d. 
. 1· 20 ш 

3 1u 1е 15 rivind achizi iile uЫice 
О 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii 

rin mi·loace electronice i/sau fax о 

(Selecta~i ~ermen~l ~~- Щleplare respectat. Ca/cularea lermenelor prevazute de Legea nr. 131 din З iulie 

2015 pn~md achzzl{lzle риЬ/iсе, inclusiv а termenelor de a~leplare, se efeclueaza in conformilate си 

p,·evedenle ТITLULU! IV Capitolul / (Calcularea Termenului) а/ Codului Civil а/ RepuЬ/icii Moldova). 

17. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat: 

Intreprin Valoarea contractului Termen 

Denumirea 
derea Numarul 

de 

operatorului 
Си ~i data 

va]aЬilitat 

capital contractul ui/ 
Cod CPV inclusiv е al 

economic 
fara TVA 

autohton acordului-cadru 
TVA contractul 

UI 

П Popozoglo 
Cu 

R.A. 
capital G6-22 09.09.22 39512000-4 39 850,00 31.12.22 

autohton 

18. lnformafia privind achizitii puЫice durablle (achizifii verzi) (rubrica datii se compleleazii doar 

in cazul in care /а procedura de achizi/ie puЬ/icii аи fost aplicate criterii de durabllitate ~i s-a 

incheiat contracl/contracte pentru lotlloturi pentru care aufost aplicate criterii de durabllitate): 

Au fost aplicate criterii pentru achizifii puЬlice durablle (DAINU) nu 

(achizitii verzi)? 

Valoarea de acbizifie cu TV А din contract/ contracte а 39 850,00 МDL 

lotuluiЛoturilor pentru care au fost aplicate criterii de (indica/i suma си TVA) 

durabllitate (lei МD): 

Codul CPV al lotuluiЛoturilor pentru care au fost aplicate 39512000-4 

criterii de durabllitate: 

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au Pre/ul се/ mai scazut ■ 

fost aplicate criterii de durabШtate: 
Coslul се/ mai scazut □ 

Се/ mai bun raport calitate-pre/ □ 

Се! mai bun raport calitate-cost □ 

Prin prezenta dare de seamii, grupul de lucru dec/arii cii termenul de a1teptare pentru incheierea 

contractuluilcontractelor indicate afost respectat (exceptfind cazurile previizute de art. 32 alin. (3) а/ 

Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile риЬ/iсе ), precum # cii in саzи/ depunerii contesta(iilor 

#lsau recep(ioniirii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate 1i solu(ionate. 

Prin prezenta dare de seamii, grupul de lucru pentru ac/1iziJii confirmii corectitudinea des/ii$uriirii 

procedurii de achiziJie,fapt pentru саге poartii riispundere conform prevederilor /eg е I vigoare. 

Conducatorul grupului de lucru pentru achizifii: 

Donceva Tatiana 
(Nume, Prenume) 
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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. 1 din 05.09.2022.    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria Geamăna 
Localitate s.Geamăna, r. Anenii Noi. 
IDNO  1008601000112 
Adresa str. Ștefan cel Mare 50 
Număr de telefon 069155463 
Număr de fax 026568295 
E-mail oficial  primaria_geamana@mail.ru 
Adresa de internet geamana.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Sturza Eduard 

2 Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări  

Obiectul achiziției Lucrări de amenajare a părcărilor auto și a trotuarelor 
pietonale pe o porțiune a str. Ștefan cel Mare și Sfânt din s. 
Geamăna, r-nul Anenii Noi 

Cod CPV 45223300-9 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

Nu este cazul. 

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

Nr: 21059074 
Link-ul:  ocds-b3wdp1-MD-1656331967784 
Data publicării: 13.07.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată  achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 01.07.2022 

Link-ul:  ocds-b3wdp1-MD-1656331967784 
 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare  Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 
□Surse externe; □Alte surse: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2438002 
 

3 Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

14 iul 2022, 08:31; 15 iul 2022, 17:52; 19 iul 2022, 09:50; 20 iul 2022, 14:44. 

Denumirea operatorului 
economic 

 

Expunerea succintă a 
solicitării de clarificare 

14.07.2022-  publicati rechizitele bancare in vederea perfectarii garantiei prin transfer la 
contul autoritatii contractante; 15.07.2022- specificarea care este valoarea garantiei de 
buna executie 5% sau 15; 19.07.2022- specificati tipul si coluarea placilor din ciment 
presat grosime 3 cm necesar pentru placarea treptelor si a placajului din beton presat 
antiderapant; 20.07.2022-caracterisitcă mai detailată (tipul plăcilor și culoarea acestora) 
atât pentru placi din ciment presat grosime 3 cm necesar pentru placarea treptelor cât ți 
pentru placajului din beton presat antiderapant 

Expunerea succintă a 
răspunsului  

14.07.2022-rechizitele bancare indicate în documentatia standart din anuntul de 
participare, pentru garantia ofertei și de bună executie, rubrica ”Alte informații 
relevante”; 15.07.2022-Valoarea garanției de bună executie este de 15%; 19.07.2022-
Combinare a două culori: oranj și negru; 20.07.2022-Pentru placi de ciment grosimea 3 
cm, ca referintă este Iacobaș Construct modelul Peatră Ciocolată OL-13 sau anologică. 
Placaj din beton presat antiderapant, ca referință este Iacobaș Construct modelul Pătrat 
Fagure OL-20-2 sau anologică. Culoarea combinată oranj-negru. 

Data transmiterii 14.07.2022; 15.07.2022; 19.07.2022; 20.07.2022 

4 Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5 Până la termenul-limită (data 29.07.2022, ora 17:00), au depus oferta patru ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Softconstruct SRL 1014600001023 Plamadeala Visarion 
2. Vicoliv Grup SRL  1014600018975 Turcanu Liviu 

3. "APS Service Grup" 1016611000800 Proțiuc Iaroslav 

4. ARDAN-RUT S.R.L. 1014600021726 Covali Ion 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Operator 
economic 1 

Operator 
economic 2 

Operator 
economic 3 

Operator 
economic 4 

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

Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat prezentat 
Propunerea financiară prezentat prezentat prezentat prezentat 
DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat 
Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

Cerere de participare (anexa nr.7) prezentat prezentat prezentat prezentat 
Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa prezentat prezentat prezentat prezentat 
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nr.8) 
Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului (anexa nr.14) 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarația privind personalul de specialitate 
și/sau a experților propus/propuși pentru 
implementarea contractului (anexa nr.15) 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Extrasul din Registrul de Stat al Persoanelor 
Juridice 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Raport financiar pentru anul 2020 prezentat prezentat prezentat prezentat 
Certificat privind lipsa datoriilor prezentat prezentat prezentat prezentat 
Declarație privind confirmarea identității 
beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în 
situația condamnării pentru participarea la 
activității ale unei organizații sau grupări 
criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare 
de bani conform Ordinul Ministerului Finanțelor 
nr. 145 din 24.11.2020 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat ISO 9001 Sistemul de management al 
calității 

lucrărilor 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat ISO 14001 Sistemul de 
management al protecției 

mediului 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Grafic de execuţie a lucrărilor (anexa 
nr.10) 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

valoarea cumulată a tuturor contractelor 
executate în ultimul an de activitate să fie egală 
sau mai mare decât valoarea viitorului contract. 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de atestare tehnico-profesională a 
dirigintelui de şantier 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Lista subcontractanților și partea/părțile din 
contract care sunt îndeplinite de către aceștea 
(anexa nr.16) 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Informație privind asocierea (anexa nr.17) prezentat prezentat prezentat prezentat 
Angajament terț susținător financiar (anexa nr.18) prezentat prezentat prezentat prezentat 
Angajament privind sustinerea tehnică și 
profesională a ofertantului/grupului de operatori 
economici (anexa nr.19) 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarație terț susținător tehnic (anexa nr.20) prezentat prezentat prezentat prezentat 
Declarație terț susținător profesional (anexa 
nr.21) 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Lichiditate generală minim 100% (total active 
curente/total pasive curente) 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Garanția de buna execuție 5% din valoarea 
contractului fără TVA 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarație privind garanția lucrărilor min. 60 luni prezentat prezentat prezentat prezentat 
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Copia contractului cu un laborator Atestat, pentru 
efectuarea probelor de laborator și atestarea 
calității produselor și/sau lucrărilor 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de conformitate pentru beton și produse 
din beton 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

7 Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lotul 1 SC SOFTCONSTRUCT 
SRL 

2198153,14  Caiet  
de sarcini 1 + + 

Vicoliv Grup SRL 2279790,58 Caiet  
de sarcini 1 + + 

"APS Service Grup" 2377598,82 Caiet  
de sarcini 1 + + 

ARDAN-RUT S.R.L. 2472675,19 Caiet  
de sarcini 1 + + 

    
* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 

(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile 
tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 
 

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

Data 
solicitării 

Operator
ul 

economic 

Informația 
solicitată   

Rezmatul răspunsului operatorului economic 

    

9 Ofertanții respinși/descalificați: Nu sunt. 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11 Criteriul de atribuire aplicat: 

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

12 Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13 Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lucrări de 

amenajare a 
părcărilor auto și 

a trotuarelor 
pietonale pe o 
porțiune a str. 

Ștefan cel Mare și 
Sfânt din s. 

Geamăna, r-nul 
Anenii Noi 

Softconstruct 
SRL 

Lot 1 2198153,14 2198153,14 2637783,77 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SC SOFTCONSTRUCT SRL 11.08.2022 prosoftcons@mail.ru 
Vicoliv Grup SRL 11.08.2022 vicoliv.grup@mail.ru 
"APS Service Grup" 11.08.2022 apscomrat@mail.ru 
ARDAN-RUT S.R.L. 11.08.2022 ardan-rut@mail.ru 
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(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice) 

 

16 Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17 Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/a
cordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

Softconstruct 
SRL 

 
Nr. 79 

05.09.2022 
45223300-9 2198153,14 2637783,77 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)? 

(DA/NU) ___________ 

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

 

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

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 



DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 45 din 12.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

D e n u m ir e a  a u to r ită ţ ii  c o n tr a c ta n te IP USMF ’’Nicolae Testemiţanu”
L o c a lita te mun. Chişinău
ID N O 1007600000794
A d re sa mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 165
N u m ă r  d e  te le fo n 022 20-52-67
N u m ă r  d e  fa x 022 20-52-67
E -m a il o f ic ia l achizitii@usmf.md
A d re sa  d e  in te r n e t http: //www. usmf. md
P e r so a n a  d e  c o n ta c t  (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Cadelnic Natalia, 022 20-52-67, achizitii@usmf.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

T ip u l p r o c e d u r ii  d e  a tr ib u ir e  a p lic a te VCererea ofertelor de preţuri □ Licitaţie deschisă □ 
Altele:

P r o c ed u r a  d e  a c h iz iţ ie  r e p e ta tă  (după caz) Nr:
T ip u l o b ie c tu lu i c o n tr a c tu lu i  d e  a c h iz iţ ie /  
a c o r d u lu i-c a d r u

Bunuri V Servicii □ Lucrări □

O b ie c tu l a c h iz iţ ie i Hîrtiei A4,A3
C o d  C P V 30197600-2
E x p u n e r e a  m o tiv u lu i/te m e iu lu i  p r iv in d  
a leg e r e a  p r o c e d u r ii  d e  a tr ib u ir e  (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)
P r o c e d u r a  d e  a tr ib u ir e  (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www. mtender. sov. md)

Nr: ocds- ocds-b3wdp 1 -MD-1659706574485

Link-ul: https:/
https ://achiziti i .md/ro/public/tender/21061200/
Data publicării: 5 aug 2022, 16:40

P la tfo r m a  d e  a c h iz iţ ii  p u b lic e  u tiliza tă V achiziţii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
A n u n ţ d e  in te n ţie  p u b lic a t  în  B A P  (după 
caz)

Data:
Link-ul:

T e h n ic i şi in s tr u m e n te  sp e c if ic e  d e  a tr ib u ir e
(după caz)

□ Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziţie
□ Licitaţie electronică □ Catalog electronic

S u r sa  d e  f in a n ţa r e □ Buget de stat; □ Buget CNAM; □ Buget CNAS; □ 
Surse externe; V Alte surse: surse proprii

V a lo a r e a  e s t im a tă  (lei, fără  TVA) 506000

mailto:achizitii@usmf.md
mailto:achizitii@usmf.md


3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

D a ta  so lic ită r ii  c la r if ic ă r ilo r 08.08.2022
D e n u m ir e a  o p e r a to r u lu i  e c o n o m ic -

E x p u n e r e a  su c c in tă  a so lic ită r ii  d e  
c la r if ic a r e

Buna ziua, spuneţi va rog cum o sa fie livrata marfa? 
Cantitatea mare, poatem sa livram pina la finele 
anului, in 2-3 transe?

E x p u n e r e a  su c c in tă  a r ă s p u n s u lu i Livrarea va fi efectuată la solicitarea Autoriităţii 
contractante conform necesităţii acesteia.

D a ta  tr a n sm ite r ii 08.08.2022

D a ta  so lic ită r ii  c la r if ic ă r ilo r 08.08.2022
D e n u m ir e a  o p e r a to r u lu i  e c o n o m ic -

E x p u n e r e a  su c c in tă  a so lic ită r ii  d e  
c la r if ic a r e

Documente care sunt &quot;Obligatoriu (dupa 
caz)&quot;, trebuie sa va adaugam obligatoriu? sau 
sa va prezintam dupa solicitarea dvs?

E x p u n e r e a  su c c in tă  a r ă sp u n su lu i în dependenţă de datele prezentate în DUAE , de 
exemplu dacă veţi indica ca aveţi „Subcontractanţi, 
Asociere sa-u Angajament terţ ”, la solicitare veţi fi 
obligat să prezentaţi această informaţie.

D a ta  tr a n sm ite r ii 08.08.2022

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

R e z u m a tu l m o d if ic ă r ilo r
P u b lic a te  în  B A P /a lte  m ij lo a c e lo r  d e  
in fo r m a r e  (după caz)

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

T e r m e n -lim ită  d e  d e p u n e r e  şi d e sc h id e r e  a 
o fe r te lo r  p r e lu n g it  (după caz)

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 15. 08. 2022, ora 17:00), au depus oferte 1 ofertanţi:

N r. D e n u m ir e a  o p e r a to r u lu i  e c o n o m ic 1D N O A d m in is tr a to r ii

1. S.R.L. ’’CARTNORD PAPER” 1019600044584 Vitali Erulevici

6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate de 
către operatorii economici:

D e n u m ir e  d o c u m e n t

D e n u m ir e a
o p e r a to r u lu i  e c o n o m ic

S.R.L. ’’CARTNORD 
PAPER”D o c u m e n te le  ce  c o n s titu ie  o fer ta

(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Cererea de participare prezentat
Propunerea tehnică prezentat
Propunerea financiară prezentat
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DUAE prezentat
Garanţia pentru ofertă Prezentat

D o c u m e n te  d e  c a lif ic a r e
Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat
Situaţiile financiare prezentat
Declaraţie privind valabilitatea ofertei prezentat
Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice prezentat
Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor, eliberat 
de IFţvalabilitatea certificatului, conform cerinţelor IF RM)

prezentat

Certificat de la producător, cu descrierea parametrilor tehnici prezentat
Declaraţia privind asigurarea livrării, descărcării şi depozitării bunurilor 
la sediul indicat de către cumpărător.

prezentat

Cerinţe suplimentare pentru OE ( L a  s o l i c i t a r e a  b e n e f i c i a r u l u i  v o r  fi p r e z e n t a t e  

m o s t r e  î n  t e r m e n  d e  2  z i l e  l u c r ă t o a r e )

prezentat

(Informaţia privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerinţele din 
documentaţia de atribuire şi se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 
când documentul a fo s t prezentat, dar nu corespundecerinţelor de calificare))

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

D e n u m ir e a  lo tu lu i
D e n u m ir e a

o p e r a to r u lu i
e c o n o m ic

P r e ţu l
o fe r te i

(fără
TVA)*

C a n tita te

Şi

u n ita te  d e  

m ă su r ă )

C o r e sp u n d .
cu

c e r in ţe le  d e  
c a lif ic a r e

C o r e sp u n d .

cu
s p e c if ic a ţ ii le

te h n ic e

L o t 1 Hârtie A 4 - - -
- -

L o t 2 Hârtie A 3

S.R.L.
”CARTNORD

PAPER” 132200 4 tone + +/-

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

3



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

D a ta
so lic ită r ii

O p e r a to r u l
e c o n o m ic

In fo r m a ţia  so lic ita tă R e z u m a tu l r ă sp u n su lu i  
o p e r a to r u lu i  e c o n o m ic

23.08.2022 S.R.L.
’’CARTNORD

PAPER”

de a prezenta mostră identică cu 

descrierea din Anunţul de 

participare pentru lotul nr.2.

Mostra a fost prezentată

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

D e n u m ir e a  o p e r a to r u lu i  e c o n o m ic M o tiv u l r e sp in g e r ii/d e sc a lif ic ă r ii
S.R.L. ’’CARTNORD PAPER”

A

In urma prezentării mostrei pentru lotul II, „Hîrtia A3” nu 

corespunde cu descrierea tehnică propusă, şi anume: la 

fiecare cinci-şase foi se înfăşură în jurul barabanului, este 

foarte moale, densitatea de 60gr/m2 şi este tăiată în lăţime 

dar s-a solicitat să fie tăiată în lungime.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:_____________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

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

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

Denumirea operatorului economic n T o ta l
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

M o tiv u l r e e v a lu ă r ii  o fe r te lo r
M o d if ic ă r ile  o p e r a te

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică:___________________________________________________

D e n u m ir e a  lo tu lu i
D e n u m ir e a

o p e r a to r u lu i
e c o n o m ic

C a n tita te  şi 

u n ita te  d e  

m ă su ră

P r e ţu l  
u n ita r  

( fă r ă  T V A )

P re ţu l to ta l
(fă r ă  T V A )

- - -
-

_

T O T A L

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

D e n u m ir e a  o p e r a to r u lu i  
e c o n o m ic

D a ta  tr a n sm ite r ii M o d a lita te a  d e  tra n sm ite r e

S.R.L. ’’CARTNORD PAPER” 06.09.2022 e-mail

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

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

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

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

/V

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

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

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

Denumirea
operatorului

economic

Numărul 
şi data 

contractului
Cod CPV

Valoarea contractului Termen de valabilitate 
al contractului

Fără TVA (lei)

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

Au fost aplicate criterii pentru achiziţii publice durabile (achiziţii 
verzi)? (DA/NU)

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

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

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

Preţul cel mai scăzut n 

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 în temeiul art. 71 alin. 1. Ut. (c).

Procedura de achiziţie se anulează deoarece au fost depuse numai oferte care:

-  nu au fost elaborate şi prezentate în conformitate cu cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire. 

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii 

de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: Olga Cerneţchi
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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. 23 din 12.09.2022  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante I.P.Universitatea de Stat din Moldova 
Localitate mun. Chişinău 
IDNO 1006600064263 
Adresa str. Alexe Mateevici, 60 
Număr de telefon 022 241 240 
Număr de fax 022 244 248 
E-mail oficial  achizitii@usm.md 
Adresa de internet www.usm.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Sorocean Tatiana 

 022 241 240,             achizitii@usm.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Altele: [Indicați] 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: - 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 
Obiectul achiziției Tehnică pentru amenajarea sălii de curs 409, Bloc Central, postul TV 

Unda Liberă 
Cod CPV 30200000-1 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii 
de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1658760068498 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1658760068498 
Data publicării: 25.07.2022 

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

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

□ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://usm.md/?page_id=2203 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 335 592,37 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

- 

5. Până la termenul-limită (data 04.08.2022, ora 15:00), a depus oferta 1 ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. „Accent Electronic” S.A. 1003600023124 Cobîlaș Eugeniu 

mailto:achizitii.usm@gmail.com
http://www.usm.md/
mailto:achizitii.usm@gmail.com
http://www.mtender.gov.md/
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6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii 
economici: 

Nr. 
d/o 

Criteriile de calificare și 
de selecție (Descrierea 
criteriului/cerinței) 

Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 
Obligativitatea 

„Accent 
Electronic” S.A. 

1 Formularul standard al 
Documentului Unic de 
Achiziții 
European (DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul 
Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, completat 
conform modelului anexat, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu da 

2 Cerere de participare 
Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din 
Documentația standard, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu da 

3 Declarație privind 
valabilitatea ofertei 

Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din 
Documentația standard, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a OE.  
Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile din 
ziua deschiderii ofertelor. 

Obligatoriu da 

4 Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer 
la contul autorității contractante în mărime de 1% 
din valoarea ofertei propuse, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE, conform 
anexei nr. 9: 
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,   
Sucursala Nr. 17 Chișinău 
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  

Obligatoriu da 

5 Specificaţii tehnice  Completată în conformitate cu anexa nr. 22, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a 
OE. 

Obligatoriu da 

6 Specificaţii de preț Completată în conformitate cu anexa nr. 23, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a 
OE. 

Obligatoriu da 

Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul 
loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele 

justificative actualizate, prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 
7 Dovada înregistrării juridice  Certificat de înregistrare/decizie de 

înregistrare/extras  emis de organul 
abilitat, copie semnat electronic;  

Obligatoriu da 

8 Autorizație de la producător MAF 
(Manufacturer Authorization Form) 

Copie, confirmnată prin aplicarea 
semnăturii electronice a ofertantului, 
cu indicarea numărului licenței și 
denumirea autorității contractante 
căreia îi este adresată oferta. În cazul 
desemnării că câștigător, la solicitare 
seva prezebta documentul în original. 

La solicitare da 

9 Service Centru Autorizat, inclusiv a 
specialiștilor 

Copia autorizației pentru bunul 
ofertat confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a ofertantului. 
Certificatele a minim 2 ingineri 
autorizați privind deservirea tehnică a 
echipamentului ofertat. În cazul 
desemnării ca câștigător, la solicitare 
se vor prezenta documentele în 
original. 

Obligatoriu da 

10 Certificat de atribuire al contului bancar  Eliberat în anii 2019-2022 de banca 
deținătoare de cont, în original/copie 
semnat electronic;  

Obligatoriu da 

11 Garanția de bună execuție a contractului Transfer la contul autorității 
contractante confirmat prin ordinul 
de plată, în cuantum de 5% din 
valoarea ofertei propuse:  
Beneficiarul plății: IP Universitatea 
de Stat din Moldova  
Denumirea Băncii: BC Victoriabank 

SA,   
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: 

MD25VI000000225171710MD
L  

Obligatoriu da 
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Cod bancar: VICBMD2X457  
(Se va prezenta de către ofertantul 
declarat învingător.)  

12 Declarație 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.  

Completată în conformitate cu 
Formularul aprobat prin Ordinul MF 
nr. 145 din 24.11.2020 - în original 
semnat electronic;  
(Se va prezenta în termen de 5 zile 
de către ofertantul declarat 
învingător.)  
 

Obligatoriu da 

13 Număr de înregistrare Pentru echipamentele electrice și 
electrotehnice (EEE) se va prezenta 
numărul de înregistrare a 
producătorului/distribuitorului EEE 
în lista producătorilor de produse 
supuse reglementărilor de 
responsabilitate extinsă a 
producătorilor, conform 
Regulamentului privind deșeurile de 
echipamente electrice și electronice 
aprobat prin HG nr. 212/2018, 
confirmat prin aplicarea semnăturii 
electronice al operatorului economic. 

Obligatoriu da 

14 Raport financiar  Copia ultimului raport financiar, 
confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice al OE.  

Obligatoriu da 

15 Certificat privind lipsa datoriilor faţă de 
bugetul de stat Copie, confirmata prin aplicarea 

semnăturii electronice a OE. 
Obligatoriu da 

16 Declarație privind lista principalelor 
livrări efectuate în ultimii 3 ani de 
activitate, completată în conformitate cu 
Anexa nr. 12 

Confirmata prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

Obligatoriu da 

17 Certificat de origine a echipamentelor Original, la livrarea bunurilor. La solicitare - 
18 Certificat sau declarație de garanție Original, la livrarea bunurilor. 

Documentul să includă perioada și 
tipul garanției solicitate cu 
posibilitatea verificării acesteia pe 
site-ul producătorului. 

La solicitare - 

19 Prezentarea de dovezi privind 
conformitatea produselor, identificată 
prin referire la specificații sau standard 
relevante 

Certificate de conformitate – copii 
confirmate prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

La solicitare da 

 

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 
Tehnică pentru 

amenajarea sălii de 
curs 409, Bloc 

Central, postul TV 
Unda Liberă 

„Accent Electronic” S.A. 346 567,50 27 buc + + 

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

Data solicitării Operatorul economic Informația solicitată   Rezumatul răspunsului operatorului 
economic 

05.08.2022 „Accent Electronic” S.A. Documente confirmative aferente DUAE  A prezentat documentele solicitate 
parțial. 

11.08.2022 „Accent Electronic” S.A. Documente confirmative aferente DUAE A prezentat documentele solicitate. 
9. Ofertanții respinși/descalificați: nu se aplică. 
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        
11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut  □             
12.   Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică 
13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică 
14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică: 
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Denumirea lotului  Denumirea operatorului 

economic 
Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Tehnică pentru amenajarea 
sălii de curs 409, Bloc 

Central, postul TV Unda 
Liberă 

„Accent Electronic” S.A. 27 buc 
 346 567,50 415 881,00 

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
„Accent Electronic” S.A. 18.08.2022 SIA RSAP, e-mail 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinder
ea: 

Cu capital  
 

Numărul 
și data 

contractului 
Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 

contractului/ac
ordului-cadru fără TVA inclusiv TVA 

„Accent 
Electronic” S.A. 

autohton 30 12.09.2022 30200000-1 346 567,50 415 881,00 31.12.2022 

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

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

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

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

 

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

Prorector Management Instituțional                                                                                                             Violeta COJOCARU 

 



model-tip

DARE DE SEAMA

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

Nr.1l din 12.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autoritdtii contractante Primdria comunei Grbtiesti

Localitate S. Grdtiesti, mun. Chi$indu

IDNO 1007601 0102 t9
Adresa Str.Stefan cel Mare 72. s.Grdtiesti. mun.Chisindu

Numdr de telefon 022-4 s 1 23 1, 022-4 5 125 4

Numdr de fax 022-451231

E-mail pri mgratiesti (Dgma i l.com, ana. bal an.63 (@mai l. ru

Adresa de internet
Persoana de contact Mardare Victor,

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate n Cererea ofertelor de prefuri V Licitalie deschisd
rAltele: Indicqtil

Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr:
Tipul otriectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Bunuri n Servicii r Lucrdri V

Obiectul achiziliei Lucrlri la "Reconstruc{ia parcului din
s.Grltieqti,mu n.Ch iqin [u-Construc{ia
stadionului multifunctional 32x20 m"

Cod CPV 4s200000-9

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
oroceduri dectit licitatia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p or t a I u I u i guv ern am en t a I www. mt en cl e r. gov. md )

Nr: 21060240

Link-ul : ocds-b3wd pl -MD-1 658211930634
Data oublic[rii: 19.07 .2022

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

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

VDa nNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

https ://g ratiesti.m d/w p-
co n te n t/u pl oads I 2022 I 06/p I a n u l-d e-a c h iziti i. p d f

Anun{ de intenfie putrlicat in BAP (dupd caz) Data:
Link-ul:

Tehnici si instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru lSistem dinamic de achizitie llicitatie
electronicl nCatalos electronic

Sursa de finanfarc rBuget de stat; nBuget CNAM; lBuget CNAS; nSurse
externe; nAlte surse: fBugetul Locall

I



model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizifii publice V
de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr.1l din 12.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractant[:

Denumirea autorititii contractante Primdria comunei Gritiesti
Localitate S. Grdtiesti, mun. Chi$indu

IDNO 1007601010219

Adresa Str.Stefan cel Mare 72, s.Grdtiegti, mun.Chi5indu

NumIr de telefon 022-4 s 1 23 t, 022-4 5 1 25 4

Numlr de fax 022-451231

E-mail primgratiesti@sma , ana.balan.63@mailru
Adresa de internet
Persoana de contact Mardare Victor.

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuiie aplicate n Cererea ofertelor de prefuri V Licitalie deschisd
rAltele: ilndiccttil

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

Bunuri n Servicii r Lucrlri V

Obiectul achizi{iei Lucrlri la "Reconstrucfia parcului din
s.Grltieqti,mun.Chiqiniu-Construc{ia
stadionului multifunctional 32x20 m"

Cod CPV 4s200000-9

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
prnceduri decdt Iicitatia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p or t a I u I u i guv ern am en t a I wu,w. mt encle r. gov. md)

Nr: 21060240

Link-ul : ocds-b3wd pl -MD- I 658211930634
Data publicdrii: 19.07 .2022

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

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

VDa rNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

https://gratiesti.m d/wp-
content/u pl oadsl2022 106/plan u l-de-achizitii.pdf

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

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

nAcord-cadru rSistem dinamic de achizitie rlicitalie
electronicd nCataloe electronic

Sursa de finan{art rBuget de stat; rBuget CNAM; rluget CNAS; rSurse
externe; rAlte surse: fBueetul Locall



Valoarea estimati (lei, fdrd TVA) 1863344 lei

3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire:

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

Data solicitlrii clarifi cirilor
22 iul2022,09:14

Denumirea operatorului economic Nu s-a prezentat

certifi cat ISo p.ntrffi.itu?Expunerea succinti a solicitirii de clarificare

Expunerea succintl a r[sPunsului Certificatele ISO se exclud din Anuntul de

participare

Data transmiterii 26 iul2022, 14:12

Data solicitirii clarificirilor
28 iul 2022.11:20

Denumirea operatorului economic Nu s-a Drezentat

Expunerea succinti a solicitirii de clarificare Va rugam respectos sa incarcati proiectul de

executie sau o schita de proiect la care se face

referire in poz.30 al caietului de sarcini. Va
multumesc

Expunerea succinti a risPunsului Schita de proiect este in setul de documente

Data transmiterii 28 iul 202?,16:25
Data solicitirii clarificlrilor 28 iul 2022.17:05
Denumirea operatorului economic Nu s-a orezentat
Expunerea succinti a solicitirii de clarificare

indicati va rog norma de plasa sudata 100* 100*5
pe m2

Expunerea succintl a rispunsului Norma de plasa sudata 100* 100*5 -- 2,79 kg lm2

Data transmiterii 29 iu|2022.08:50
Data solicitlrii clarifi cirilor 28 iul 2022.18:28
Denumirea operatorului economic Nu s-a prezentat

Expunerea succint[ a solicit[rii de clarificare
r

Normele de consum a cauciucului la fiecare strat nu

este indicata. Consutnul de clei nu este indicat.
Indicati va rugam respectuos normele pe unitate de

masura, in poz 20 nu este claritate
Expunerea succinti a rlspunsului Normele de consum nu sunt indicate deoarece in

descrierea p. 20 se cere produsul final,
corespunzdtor standartelor suprafefelor multisport
din cauciuc.

Data transmiterii 29 iul2022. 15:18

Data solicitlrii clarifi c[rilor 30 iul 2022" 11:05

Denumirea operatorului economic Nu s-a orezentat
Expunerea succintl a solicitirii de clarificare Conform CPL.0I.01-2012 p.4.2.6 fiecare gen de

lucrari se reprezinta formd de indici de resurse cu
toate descrierile respective. Ce tine de standarte
este in obligatia devizierului sa studieze
documentatia necesara si sa aplice norme,carora sa

ne conformam.



Expunerea succintl a rlspunsului

Data transmiterii 30 iul 2022.12:16

Pina la deschiderea ofertelor aveti la dispozitie 11

zile. In acest rastimp aveti timp pentru a veni la fata
locului, a vedea starea lucrurilor: unde va fi
construit stadionul, toate amanuntele ce au legatura
cu lucrarile, care poate cd nu sunt incluse in caietul
de sarcini. Dar nici cel mai iscusit divizier nu poate
vedea unele lucrdri, care pe parcursul ?ndeplinirii
lucrdrilor es la iveal6. Toli ofertanfii, care vor
participa la aceastd achizilie sunt obligali sf,

indeplineascf, acest caiet de sarcini, care este pentru
tofi egal. Dacd sunt unele neexactiEfi, ele sunt
pentru toti. VA rugdm, perfectali devizele conform
caietului de sarcini expus, cu cantiEtile de lucrdri
indicate. Nicimai mult. nici mai outin.

4. ModificIri operate in documenta{ia de atribuire

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

Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare [Indicali sttrsa utilizatd ;i data publicdrii]

Termen-limiti de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (dupd caz)
flndicali numdrul de zileJ

5. PAnI la termenul-limit[ ( data 10.08.2022, oral6:27\, au depus oferta 3 ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului economic TDNO Asocia{iil
administratorii

l. SRL SCARTEH 1013600018440 Ignatov Arcadie
) Ginacom SRL 1008600035s93 Panceva Marianna
1 Geotermal-AV SRL 1006600000959 Catana Aurelia

6. Informa{ii privind ofertele depuse Ei documentele de calificare;i aferente DUAE prezentate de
cdtre operatorii economici: t

Denumirea
operatorilor
economici

Propunerea
specificatiei

tehnice

Propunerea
financiari

DUAE

SRL SCARTEH prezentat prezentot prezentot
Ginacom SRL prezentat prezentot prezentat
Geotermal-AV
SRL

prezentat prezentat prezentat

(lnforma{ia privind denumirea documentelor prezentate se va indica ln conformitate cu cerinyele din
documenta\ia de atribuir"e ;i se va consenlna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

7, Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ere soricitate:
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* in cazul utilizdrii licitaliei electronice
( Infor mal i a pr iv ind " C or e s punder e a cu
tehnice" , se ve consemna prin; ,, + " in

se va indica prelul oferteifinale
cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu specificayiile
cazul corespunderii ;i prin ,,-" in cazul necorespunderi'i)

8. Pentru elucidarea unor neclaritrfi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

;:Tffff'abilite 
in documenta{ia de atribuire (inctusiv lustincarea prelutui unoi*ur de sclzur) s-

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Preful
ofertei
(ftri

TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
miisurl

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice
Lot I

Lucrlri la "Reconstrucfia parcului
din s.GrIriegri,mun.ChiqinI u-

Construclia stadionului
multifuncfional 32x20 m"

SRL
SCARTEH rs98889.00

r69s621.46

BUC. + +

Lot I
Lrrcriri Ia "Reconstrucfia parcului

din s.Gritieqti,mun.ChiEiniu-
Construcfia stadionului

multifunclional J2x20 m"

Ginacom
SRL BUC. T T

Lot I
Lucrlri la "Reconstrucfia parcului
{in s.Gritiegti,mun.Chi;indu-
Construcfia stadionului
m ultifu ncf ional 32x20 m,,

Geotermal-
AV SRL | 8l 5998.04 BUC. + +

Informa{ia solicitati Rezumatul
r[spunsului
torului economic11.08.2022 SRL

SCARTEH
De citre GL au fost solicitate sI fre
transmise prin Email toate
documentele solicitate in Anunful de
participare.

La data de
rr.08.2022
ofertantul SRL
Scarteh a
transmis prin
Email toate
documentele,
care au fost
inclrcate prin
SITE-ul RSAP
qi adiug5tor

l.Anexa 12
Experienfa
similarS.
2.Anexa 13 cu
anexarea pr.
Verbale a
lucrdrilor
indeplinite in
ultimul an.
3. Situalii
financiare Anul
2021
4. Manualul
CalitS{ii
5. Anexele 14,
15,16,17,22 cu
documenta{ia
j ustificativS.
6. Scrisori de
recomandare
7. $i atte



documente
confirmative
(toate) solicitate
in Anun{ul de
participare.

Pentru fiecare lot V
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile I
Alte limitdri privind numArul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Indica;i]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

ll. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scdzut V
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pret n
Cel mai bun raport calitate-cost I
(in cazul tn care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

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

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa tn cazul tn care ofertere aufost reevaluate repetat)

9. Ofertanfii respingi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi cirii
Ginacom SRL Costul majorat
Geotermal-Av SRL Costul majorat

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Motivul reevalulrii ofertelor

in urma examinrri, evatuirii ;i comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii a- """"-. *decis:

Atribuirea contractul ui de achizi f ie publ icalacordului-cadru :



Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
mlsuri

Pre{ul unitar
(fnrn TVA)

Pre(ul total
(fIrI TVA)

Pre{ul total
(inclusiv

Lucrlri la ..Reconstrucfia

parcului din
s.G ri tieqti,m un.Chi5i ni u-
Construclia stadionului
multifunc{ional 32x20 m,,

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul aft.71 alin. lit
Argumentare:

predecizii|egrupu|uide|ucrupentruachizifii:

(lnformarea operatorilor econontici implicali in procedura d3 atribuire despre deciziile grupului delucru pentru achizilii se realizeazd in ionfoimitate * p/rurarrile art. 3 I ai Legii nr. I3I din 3 iutie2015 privind achiziyiite publice)

16. Termenul de a;teptare pentru incheierea contractului:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmiteri

I e-mattJ

I e-mattJ

lRL SCARTEH I r.u6,zuz2
trlnacom sltL rr.08.2022
Ceotermal-AV SRL t r.v6.zuzz I e-mailJ

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

ln cazul in care varoarea estim
1? 

*i:a dtTlnlug-u1ile prevf,zute la art. 2 atin. (3)
V6zileincazul r@
mijloace electronice gi/sau fax tr
n 

.l 
l zile 

,in 
caz

mijloace electronice 5i/sau fax IIn cazul in care valoarea estimffi
egald sau mai mare dec6t pragurile prevdzut e la an.2
al11, (3) al Legii nr. l3 I ain iiulte 20 t S privind
achiziliile pubtice 

t

!llzileincarr@
mijloace electronice 5i/sau lax I l

-t 
tt

:,,1:^l'l.,tn :azyl nerransmirerii comunicarii prin
mijloace electronice si/sau fax n

Denumirea
operatorului

economic

tntreprinderea

Cu capital
autohton/
Cu capital

str[in

Numdrul
Ei data

contractului/
acordului-

cad ru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen
de

valabilitat
eal

contractul
ui/acordul
ui-cadru

lEri TVA inclusiv
TVA

31.t2.2022

17. Contractul de achizifie/acordul_cadru incheiat:



18. Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datl se completeazi doar in
cazulin care la procedura de achizifie publicd au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a
incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Conducitorul grupului de lucru pentnr achizilii:

(Nume, Prenunte)

Prin prezento dare de seamd, grupul de lucru declord cd termenul de a;teptore pentru incheierea
contrsctalui/contractelor indicate afost respectilt (exceptdnd cazurile prevdzute'ai ort.3) afin. (3) al Legiinr' 13l din 3 iulie 20-15 privind nchiziliile publice ), precum;i cd ti cozal clepunerii contestolfiUr;i/sau
recepliondrii rapoortelor de monitorizore, oceosteo tufost exom,inate ;i sotuyionite.

Prin prezento dore de seamd, grupal de lucru pentru achiziyii confirmd corectitudineo desfdsurdrii proceclurii
de achiTilie,fopt pentru care poartd rdspundere conform prevedelilor legole in vigoare,

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

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

codul cPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate: 19.

criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabititate:

20.

21.

))

23.

Preful cel mai scizut

Costulcel mai scizut

Cel mai bun raport
calitate-pref n

Cel mai bun raport
calitate-cost n

!

!



Model'- tip

DARE DE SEAMA
privind modifi carea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr,7/9 din 28.07.2022

I. Date cu privire la autoritate{ contractanti:

Denumirea autoritdtii contractante Liceul Teoretic ,,Petre Stefrnucd"
Localltate Or.Ialoveni

10126200087625
Adresa Or.Ialoveni, str.Basar abia 2
Numlr de telefofr 02682196s
Numir de fax 026821870
E-mail oficial Itpetrestefanuca@qmai l. com
Adresa de internet
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Balan Vera

II. Date cu privire la procedura de achizifie:

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

Tipul procedurii de achizifie Cererea ofertelor de pre{uri !
Licitalie deschisd n Altele: flndicatil

Obiectul achizi{iei Produse alimentare pentru semestrul I an-
2022

Cod CPV r 5800000-6
Valoarea estimati a achizitiei 279430.00
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
p o r t al ul ui guv ername nt al www. mte nder. gov. md)

Nr:21048372
tink ://mtender. gov. md/tenders/ocds-
b3wdp I -MD- I 63905067 57 41

Data publicirii anuntului de particinare 09.12-.2021
Data (datele) qi referinfa (referin{ele) publiclrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referi
anun{ul respectiv (dupd caz)

Tipul contractului de achizifie/acordului-cadru Bunuri I Servicii I Lucrdri n
Contractul de achizi{ielacordul-cadru se referi la
un proiect gi/sau program finan{at din fonduri ale
Uniunii Europene

Nrd DaI

Sursa de finan{are Buget de stat ! Buget CNAM I
Buget CNAS n Surse externe I
Alte surse: flndicatiJ

Data deciziei de atribuire ^ contractului de
achizifie/ acordu lui-cad ru

20.t2.2021

Denumirea operatorului economic ,,Nivali-Prod" SRL
Nr. gi data contractului de achizifielacordului-
cadru

NrzT/2
Data: 28.12.2021

Valoarea contracfului de achru,i[ielacordului-
cadru

Fara TVA:69575.00 lei
lnclusiv TVA: 83490.00 lei

Termen de valabilitate 30.07.2022
Termen de executie 3t.05.2022



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

Tipul modificlrilor Micgorarea valorii contractului !
Majorarea valorii contractului I
Modi frcarea termenului de execut ar e I liv r ar e I
prestare tr

Modificarea termenului de valabilitate n
Rezelierea contractului n
Altele: expirarea termenului de valabilitate

Temeiul juridic Lege nr.131 din 03.07.2015 privind achizitiile
publice.

prefului in urma modificirii (dupdCreqterea
caZ)

[Se va indica dacd se utilizeazd prelul actualizat
al contractului de achizilii publice/acordului-
cadrul

Modificarea anterioard a contractului de
achizitii publice/acordului-ca dra (dupd caz)

[Se vor indica toate modificdrile operate
anterior ;i valoarea acestoral

Alte informatii relevante

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dupi modificare:
(Se vor indica natura ;i amploarea lucrdrilor, naturq Si cantitatea sau valoarea bunurilor, notura ;i amploarea
serviciilor)

Procurarea produselor alimentare de origine animala conform lotului V ,,Carne" pentru
alimentarea copiilor din Liceul Teoretic ,,Petre $tefdnucd", in valoare totala de 83490,00 lei(inclusiv
TVA).

Se micsoreazavaloarea contractului cu l2l93.60lei (inclusiv TVA).

Descrierea circumstantelor care au f[cut necesarl modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificdrii contractului de achizitie/acordului-cadru)

Expirarea termenului de valabilitate.

VI. Rezultatele examinirii:

in baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizi{ielacordului-cadru nr. j12 din
28.12.2021 a fost incheiat acordul adilional privind micsorarea valorii contractului.

Denumire operator
economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital strdin

.;:
LT . I / t r ..Nr. st data acoroulur

'-l

adi{ional FirI TVA

..Nivali-Prod" SRL Cu capital
autohton

Nr.1 26.07.2022 59422,00 71306,40

.i:'

Conducd grupului de lucru:

(.Nume, Prenunte)

A:genliaAchiziyii Publice: mun. Chisindu, sos. Hincesti, 53; tet.; 022-820-703;fax: 022-g20-72g;
e-mail: bap@tender. gov. md; www. tender. gov. md
Agenlia NaTionald pehtru Solulionarea Contestaliilor: mun. ChiSindu, bd. $tefan cel Mare Si Sflint, 124 et. 4; tet.:022-820-
652; fax: 022-820-65 I ; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md



Model - tip 
 

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr.11  din 08.09.2022 

Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni 
Localitate Or.Briceni 
IDNO 1009601000131 
Adresa Str. Stefan cel Mare 38 
Număr de telefon 0247-2-29-08 
Număr de fax 0247-2-26-68 
E-mail oficial contabilitateadirectia@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Danilova Olga 060560138 

Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □   

Licitație deschisă +  Altele: [Indicați] 
Obiectul achiziției Achizitionarea produselor alimentare inclusiv 

ecologice pentru institutiile DITS Briceni 
Cod CPV 15800000-6 
Valoarea estimată a achiziției  2028018.00 lei Fara TVA 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr:  21047801 
Link: ocds-b3wdp1-MD-1638265456157 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21047801/ 

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

 

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri +     Servicii □      Lucrări □ 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Nu +    Da □ 

Sursa de finanțare Buget de stat +     Buget CNAM □  
Buget CNAS □     Surse externe □  
Alte surse: [Indicați] 

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

08.09.2022 

Denumirea operatorului economic SRL Telemar 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 4 

Data: 08.09.2022 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 26265.60  lei 

Inclusiv TVA: 32832.00  lei 
Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție  

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului  + 

Majorarea valorii contractului  □ 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1638265456157


2 

prestare  □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezelierea contractului  □ 
Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic 333110 
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

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

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

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

Alte informații relevante  
Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și 
amploarea serviciilor) 

 
         Direcția Învățămînt Tineret și Sport Briceni micșorează suma în contractele pe Produse 
alimentare inclusiv ecologice pentru instituțiile de DITS Briceni, din motiv că nu s-a consumat toatele 
produsele alimentare și pentru a inchea altele contracte pentru  a doua jumatate de an. .Avem nevoie să 
eliberăm mijloacele financiare incluse în contract. 
 
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
        Direcția Învățămînt Tineret și Sport Briceni micșorează suma în contractele pe Produse alimentare 
inclusiv ecologice pentru instituțiile de DITS Briceni, din motiv că nu s-a consumat toatele produsele 
alimentare și pentru a inchea altele contracte pentru  a doua jumatate de an. .Avem nevoie să eliberăm 
mijloacele financiare incluse în contract. 
Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 2 din 
02.06.2022  a fost încheiat acordul adiţional privind micsorarea contractelor pe Produsele Alimentare 

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

Fără TVA Inclusiv TVA 
SRL Telemar Nr 11 08.09.2022 26265.60   32832.00 

Conducătorul grupului de lucru: 

   Sef DITS 

Știrbu Vitalie  

 

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









DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului 

de achizitii publice/acordului-cadru

О BAT
Directoare ZREPOR

Nr. M l)-165 1 8488:) 1844-4 1 din _07 septembrie 2022

I. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirca autoritatii contractantc Institutia Publica Centrul Republic: 
Experimental
Protezare, Ortopedie si Reabilitare

Localitate mun.Chisinau
IDNO 1003600032782
Adresa MD 2005, mun.Chisinau, str. Romana 1
Numar de telefon 022 /263001
Numar de fax 022-229927
E-mail oficial anticamera@crepor.org
Adresa de internet www.crepor.org
Persoana de contact Sectia Achizitii Publice, 022/263130
(nume, prenume, telefon, e-mail) achizitii.crepor21@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achizitie:

Tipul procedurii de achizitie Licitatie deschisa □
ObiectuI achizitiei Legume si fructe
Cod CPV 03200090-3
Valoarea estimata a achizitiei 360000,00
Nr. si link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului suvernamental www.mtender.izov.md)

Nr: oeds-ЬЗwdp 1 -M D-1651848851844
Link-ul:
http://mtender.gov.md/tenders/ocds- 
b3wdpl -MD-
1651848851844?tab=contract-notice

Data publicarii anuntului de participare 06 mai 2022
Data (datele) si referinta (referintele) 
publicarilor anterioare in Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se refera anuntul respectiv (dupa caz)

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

Tipul contractului de achizitie/acordului-cadru Bunuri □
Contractul de achizitie/acordul-cadru se refera la 
un proiect si/sau program finantat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu □

Sursa de finantare Buget de stat □

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

27 mai 2022

Denumirea operatorului economic ”Procriomax " S.R.L.

mailto:anticamera@crepor.org
http://www.crepor.org
mailto:achizitii.crepor21@gmail.com
http://www.mtender.izov.md
http://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl
http://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl


Nr. si data contractului de achizitie/acordului- 
cadru

Nr: 108
Data: 30 mai 2022

Valoarea contractului de achizitie/acordului- 
cadru

Fara TVA: 373030,15
Inclusiv TVA: 407930,40

Termen de valabilitate 30 septembrie 2022

Termen de executie 30 septembrie 2022

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

Tipul modifiearilor Majorarea valorii contractului □

Temeiul juridic Art. 76 al. (7) p.2) din Legea 131/2015 privind 
achizitiile publice;

HG nr. 10 din 20.01.2021 Regulamentul cu 
privire la activitatea grupului de lucru in 
domeniul achizitiilor pu b lice , p. 30

Cresterea pretului in urma modificarii (dupa 
caz)

+34357,00 lei inclusiv TVA (8,43%)

Modiflcarea anterioara a contractului de 
achizitii publice/acordului-cadru (dupa caz)

-Nu este aplicahil

Alte informatii relevante -

V. Descrierea achizitiei inainte si dupa modificare:
(Se vor indica natura $i amploarea lucrarilor, natura $i cantitatea sail valoarea bunurilor, natura $i amploarea serviciilor) 
In rezultatul desfasurarii procedurii de achizitie prin licitatie deschisa nr. cds-ЬЗ\\dp i-M I) 165184 885 
1X44 privind achizitionarea legumelor si fructelor pentru perioada iunie-septembrie 2022, conform nec 
esitatilor, a fost adjudecat contractul nr. 108 din 30 mai 20225 in valoarc do 407930,40 lei, inclusiv TV 
A, ofertantului "Procriomax” S.R.I.. Termenul de valabi 1 itate a contractului 30 septembric 2022

VI. Descrierea circumstantelor care au facut necesara modiflcarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificarii contractului de achizitie/acordului-cadru)

La intocmirea caietului de sarcini, cantitatea de legume si fructe a fost calculata reesind din normele de 
cheltuieli privind asigurarea cu produse alimentare aprobate in 06.03.2020-123,34 lei/zi.. La moment 
normele de cheltuieli privind asigurarea cu produse alimentare. modificate prin HG 143/2022, constituie 
140,53 lei/zi. Pentru acoperirea normelor financiare pentru alimentatie este necesar de a majora 
contractul de achizitie pe unele pozitii. cartofi-350 kg.,ceapa uscata-500 kg., rosii 200 kg.,castraveti 150 
kg., ardei dulce 200 kg., ardei Kappia 50 kg.,conopida-25 kg.,radacina de telina 5 kg., salata Lollo-5 kg., 
radacina de patrunjel 10 kg., prune 100 kg., struguri 100 kg., piersici 100 kg.

Valaorea totala a contractului se majoreaza cu 8,43%.din valoarea contractului initial.

VII. Rezultatele examinarii:

In rezultatul examinarii necesitatilor de modificare a contractului de achizitie s-a decis incheierea 
acordul adiponal privind modiflcarea contractului de achizitie nr. 108 din 30 mai 2022 dupa cum 
urmeaza:

1. In pet. 3.2 din Contract sintagma 407930,40 (patru sute sapte mii noua sute treizeci, 40) lei se 
substituie cu sintagma 442287,40 (patru sute patruzeci si doi mii doua sute optzeci si sapte,40);

2. Se substituie anexa nr. 1 a contractului cu anexa nr. 1 a acordului.

Denumire operator economic Valoarea modifiearilor (dupa caz)
2



Fara TVA Inclusiv TVA
Procriomax S.R.L. +31811,97 +34357.00

___Nicolai ISCHIMJI__
(Ыитг, Prenume)

Agenfia Achizifii Publice: тип. Chisinau, $os. Hince.pi, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; 
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md
Agenda Nationalapentru Solutionarea Contestatiilor: тип. Chisinau, bd. §tefan cel Mare §i Sfant, 124 et. 4; tel.:022-820- 
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

3

mailto:bap@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md


DARE DE SEAMA
privind modifi саrеа contractului

de achizifii publice/acordului-cadru

Nr.14 din 07.09.2022

I. Date сч privire la autoritatea contractanti:

Dепumirеа autorititii contractante Prim6ria mun. оrhеi
Localitate mun. Orhei
IDNo 1007601008007
Adresa mun.Orhei str.Vasile Маhu 160

MD-3500
Nчmir de telefon 02з5-22,16]
Numir de fax
E-mail oficial orimaria@orhei.md
Adresa de iпtеrпеt www.orhei.md
persoana de contact
(пumе, рrепuпхе, tеlеfоп, e-mail)

Natalia Manoli 076700406
achi ziti ip оrhе i (@ sm ai l. с оm

П. Date cu рriчirе la рrосеdчrа de achizi{ie:

Tiput procedurii de achizi{ie Сеrеrеа оfеrtеlоr de рrеturi *

Licitatie deschisё п Altele: [Iпdicatil
Obiectul achiziliei Produse de сurё{аt gi de lustruit, ingrijire

personalй pentru апt:J 2022
Cod СРV 39800000-0
vаlоаrеа estimati а achizitiei 375 290,00
Nr. qi link-ul procedurii (se va iпdica diп <:adrul

р о rta lu l u i guv е rп аm е пt аl wучtу. mt еп d er. gclv. m d )

Nr:
ocds-b3wdp l -MD- l б44 93 бЗ 60269-PN- 1

6449збз60269
Link:
https : //mtender. gov.md/tenders/ocds-b3 w
dn 1 -MD- l 6449З бЗ60269?IаЬ:сопtrасt-п
otice

Data pulllicйrii апuпtчlui de раrtiсiраrе 16.02.2022
Data (datele) 9i referin{a (rеfеriп{еlе) publicirilor
anterioare in Jurпаlul oficial al uniunii
Еurорепе privind proiectul (proiectele) la cat.e se
rеfеri апuп{ul respectiv (duрd caz)

Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadrrr вuпuri * servicii п Lucriri п
Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se rеfеrй la
un proiect ;i/sau рrоgrаm fiпап{аt din fопduri ale
uniunii Еurорепе

Nu* Dап

Sursа de fiпап{аrе Buget de stat п Buget CNAM п
Buget CNAS п Surse ехtеrпе п
Alte surse: [Iпdicati|

III. Date сu privire la contractul de achizi{iie/acordul-cadru:



Data deciziei de аtriьuirе л сопtrасtчlчi de
achizitie/ асоrduIui-саdru

03 martie 2022

Dепumirеа operatorului economic Rodital Luх SRL
Nr. qi data contractului de
achizitie/acordului-cadru

Nr:44
Data:l5.03.2022

yаlоаrеа contractului de
achizi{ie/acordului-cadru

Fйrй ТVА:151 157.8б
Inclusiv ТVА: 1 81 437,48

теrmеп de valabilitate з1.|2.2022

теrmеп de executie 08.04.2022

IV. Date сч privire la modificirile песеsаrе а fi efectuate:

Tipul modificйrilor Мiсаоrаrеа чаlоrii contractului п
Маjоrаrеа valorii contracfului п
Modificarea termenului de ехесчtаrе/ livrare/
prestare п
Modificarea termenului de valabilitate п
Rezelierea сопtrасtчlчi *

Altele: IIпdicali]

Temeiul.iuridic [Legea 13l/20l5 Дrt.7б;i Дrt.77J

Cre;terea pre{ului in urmа modificirii (duрй
caz)

Б" vа indica dacd se utilizeazd pre|ul
actualizat al coпtractului de achizi|ii
р uь l i с е / а с о rdului - с а dru l

Modificarea апtеriоаrй а contractulцi de
achizitii publice/acordului-ca dru (dupd caz)

[Se vor iпdiса toate modфcdrile operate
aпterior ýi yaloarea acestoral

Alte informa{ii rеlечапtе

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

(Se vor iпdica пatura si amploarea luсrЙrilоц паturа si cantitatea sаu valoarea Ьuпurilоц паturа si amploarea
serviciilor)
Рriп atribuirea сопtrасtчlчi la рrосеdurа de achizitii publice СОР Produse de счФаt ýi de lustruit. ingrijire

реrsопаli репtrч апчl 2022 s-au рrосчrаt Sбpun de rufe 72Оlо in cantitate de 969 Ьчс in sчmё de $ 602.75 lei (

раtru mii ýase sute doi lei. 75 bani - рrеФl реr Ьuсаtй 4.75 lei). Au rйmаs neliwate 250 buc iп sчrцd de 1 l88.59

lei ( una mie una suti optzeci ýi ýapte lei. 50 bani).La rezilierea contractului suma contractati ч-а constitui

l80 248.89 lei (. una sut5 optzeci mii dочё sute patruzeci si opt lei. 89 bani) MDL.

VI. Descrierea circumstan{elor саrе ач fiсчt necesari modificarea:
(Se vor iпdica motivele/argumentele mоdфсйrii coпtractului de achizi|ie/acordului-cadru)

La semnarea conffactului а fost stipulat condiliile de livraTe а Ьчпчrilоr in /еппеп de 15 zjle de /с inregislrcrea

coпtractului la Trezorerie (рdпй la data de 08.04.202).iп data de 12.04.2022 аgепtlJl есопоmlс Rodital Lux

лSRZ exoediazй sсrisоаrе сч solicitare de prelungire а termenului de livrare cu 10 (_zile) zile invocf,nd motivul de

Ьlосаrе in чаmй а transportului. Dupi expirarea termenului cerut de agenful economic de prelungire de liчrаrе

(21.04.2022) autoritatea contractantй а solicrtat in пепumйrаtе rДпduri livrarea Ьuпuпlоr restante. Conform

scrisorii de solicitare de reziliere а contractului din partea agentului economic Rodital Lux SRL din data de



aceste сопsidеrепtе agentul economic rеfuzё sб livreze bunurile cu пrе!чl inirial рrорчs la licitalie.

VП. Rezultatele examinirii:

in baza deciziei grupului de lucru de modificare а contractului de achizilie/acordului-cadru пr.12 d

а fost incheiat acordul aditional privind rezilierea contractului пr.44 din 15.0З.2022

124 et. 4;

07.09,2022

sos. Нiпсе;ti, 53; tel.: 022-820-703; fax:
www.teпdergov.md

L.ý.

Дgеп|iа
е-паil:

Dепumirе ореrаtоr
economic

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Сu capital

Nr. 9i tlata асогdului
adi{ional

Fйrй ТVА

J



model-tip

DARE DE SEAMA

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

Nr._ ocds-b3wdn1-MD-165994 I 840271 din 07 .09.2022
l. Date cu privire Ia autoritatea contractantI:

Denumirea autoritlfii contractante Primaria Mingir
LOCaIltate s.Minsir
IDNO 1007601005693
Adresa Str.Cl1iteni,ru..3
Numlr de telefon 02697630210"26976303
Numir de fax 026976282
E-mail oficial Iilia.nistorica ail ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, preruntq tete.fon,
e-mail)

Lilia Nistoricra

2, Date cu privire Ia procedura de atribuire:
I'ipul procedurii de atribuire aplicate lCererea ofertelor de prefuri olicitalie Aesctrisa

aAltele: [Indicali]
Procedura de achizifie repetatl (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achEilie/
acordului-cadru ' ' Bunuri I Servicii o fucrari n

Obiectul achizifiei Procurarea produselor alimentare pentru perioaaa
0 t .09 .2022-3 1 .12.2022

Cod CPV I 5800000-6
Expunerea motivului/temeiului p"tvt"d
alegerea procedurii de atribuire (ti cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitasia
deschisd)

Procedura de atribuire (se va maioVnToarut
p o r t alului guv e rnome nt al www. mt e n d e r. gov. md)

Nr. ocds-b3wjBl-M+16
Link-ul : achizitii.md/ro/public I tender lll 06n2Ll
Data public[ri :08.08.20D,

Platforma de achizifii publice utiltatl I achizitii.md; n e-licitatie.md; o yptender.md

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

nDa lNu
Link-ul cdtre prlanul de achizilii

I

Anun{ de inten(ie publicat innlt 6dupa car) Data: 08.08.2022
Link-ul : achizitii.md/ro/public ltender l2l O6lD2 I

Tehnici Ei instrumente specifiae de at"ibui"e
(dupd caz)

nAcord-cadru osistem dinamic de achizilie
oLicitalie electronicd nCatalos electronic

g'er CNAS:
nSurse externe; oAlte surse: ilndicatil

Sursa de finanfare



\/aloarea estimatl 656589,06

Data solicitrrii EaiifiGiiioi 26.08.2022Denumireaoffic
AIim Total" SRLExpunerea rrffi. d""tfi .r* S-uu roli.i,

fructe, eliberat de Organismul National de
Verificare a conformitdfii produselor.

Expunerea su"cintl uiffi ,rillui Actele solicitate nu
solicitat de autoritatea contractanta.Denumirea operator"t"t e"o"r"rt" SRL,.BA

Expunerea s,

Expunereaa@

Data transmiterii 30.08.2022

3. Clarificlri privind documentafia de atribuire:
(Se va completa tn cazul tn care aufost solicitate clarificdri)

4. Modificlri operate in documentafia de atribuire:

(Se vo completa tn cazul tn care aufost operate modiJicdri)

S-a solicitaT
pozitiei nr.75 din anuntul de participare. 

I

Modificarea po --ae
participare a ibst motivata prin lipsa produsului in
stoc din cauza ca nu poate fr importat. .D"ur.-"n"u
se specifi ca nemodifi carea pretului.

findicasisuri@
findicayi numdriM, ,i@

5. Pini la termenul-Iimiti (data 25.0g.2022, ora 13:00), au depus oferta 4 ofertan(i:

Rezumatul modificlrilor
Publicate in f.tflitte miltoacetor ae
informare (duod cail
Termen-limitr@
ofertelor prelungit (dupd caz')

Nr. Denumireaoffi

,,Baguette,t SRL

-

,rAlim-Total, SRL

,rNivali-Prod, SRj-_-

IDNO Asocia(ii/
AdministratoriiI

1014600037741 Curdova Svetlana)
rur4600000912 Bahcivanji Nicolai

3. 10066000101r2 Gradinaru Sergiu
4.

'r.tabrica de unt Floresti"SA 10036070t1922 Grigoraq Pavel



6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele deprezentate de citre operatorii economici:
calificare Ei aferente DtrAE

Denumire document Denumirea opera iorului economic
SA,,Fabrica de

unt FIoresti,,

SRL,,Nivali

-Prod"

SCrrBaguett

e"SRL

sRL,,Alim-
Total"

uocumentele ce constitr
@e va consmna prin: prezentat,

corespunde)

rie oferta
neprezentat, nu

uPulrslsa tEl[llca

Prezentat
Prezentat Prezentat Prezentat 

I

P"r..trt -- i

rropunerea lrnancrard Prezentat Prezentat Prezentat

DUAE Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

Garanfia pentru oferta
(dupd caz)

Neprezentat Neprezentat Neprezentat Prezentat

uocumente de calilicare
Se va consmna prin; prezentat, neprezentat, nu
._ . . corespunde _

utrr.urlsar qe mre$strare a
intreprinderii

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

usnlncar oe arlbulre a contului
bancar

Prczentat Prezentat Neprezentat Prczentat

Certificata"ffi
a pldlii impozitelor,contribu(iilor

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

Ultimul raport financiar Prezentat I prezentat Neprezentat Prezentat\-/rgrta og Dret Prezentat Prezentat Prezentat Prezentatl'urruularut slanoart al
Documentului Unic de Achizitii
European ( DUAE)

Prezentat Prezentat Prczentat Prezentat

1e!1(1e conronnltate
T\ I

Prezentat Prezentat Prezentat Neprezentatuvvtaralta prrvrnq conoulta etlca
gi neimplicarea in practici
frauduloase $i de cbrupere

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

Neprezentat Neprezentat
Autorizalia sanitard reGrinu.u O.
funclionare (pentru produse
animaliere)

Neprezentat Prezenlat
Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

P*r"rtrt
r a$aponul sanr tar al-.!14lpg{Ul{
' ;:; r-l^:-;- Prezentat Prezentat Prezentat
rJrDra ruuuarorllor operatoilIor
economici - nume, prenume, cod
personal

Prezentat Prezentat Neprezentat Prezentat

Auronzalla sarutaxA de
funcfionare (pentru produse
alimentare)

Prezentat Prezentat Prezentat Prezenlat

Af^r^ J

\Jinauua pcnlru olerta



Certificat A. 
"utitut" Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

I Confirmare de dilinere a stocului
j de fbina/gdu, necesar indeplinirii

I 
contracrului de achizilie pe o

I perioadd de cel putrin I 0 ziteCeaificatdedeffi
laboratorului atestat pentru
efectuarea controlului permanent
asupra calitafii sau contract cu
asemenea laborator. Certificat de
panificare.

Neprezentat Neprezentat Prezentat Neprezentat

Neprezentat - Neprezentat Prezentat Prezentat

uentllcat pentru confirmarea
capacitllii executdrii calitative a
contractului de achizigie de stat.
Certificat de delinerea abatorului.

prezentat Neprezentat Prezentat prezentat

I

certificaffi
produselor de carne

Neprezentat Prezentat Prezentat Nepezentat

urarlcul de fvrare a produselor
conform cerintelor de mai sus

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

(Informatia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformutate cu cerinlere dindocumentalia de atribuire Si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazulcdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

7' Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Denumirea
Iotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei

(fhrd TVd;*

Cantitate
qi unitate

rfe misrrri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehniceLot I

Nu a avut loc

+

Lot2
,rBaguettetrSRL 113949,05 + +

,rNivali-Prod',SRL 97500,00 + + +
Lot 3 ,,Fabrica de unt din

FIoresti"SA
209963,63 + + +

+
Lot 4

SC,Baguette', SRL 68420,10 + +

,,AIim-Total'rSRL 50943,70 + +

+
Lot 5 SCrrBaguette, SRL t04gg4.1g + +

,rAlim-Total"SRL 71244,82 + + +
Lot 6 SC,Baguette"SRL 25964,55 + + +

,,Alim-Total"SRL 24493,40 +

+

+ +
LotT SC,rBaguettet'SRl 80554,35 + +

l



* in cazul utirizdrii ricitaliei erectronice se va indica prelur ofertei Jinale(Informafia privind "coiespunarrro ri cerinlele dr;rii;;r,' si 
,,Corespunderea 

cu specificaliiletehnice " 
' se ve consemnct prin: ,, * " in cazul corrrpui:irri si prin ,, _,, tn coz,l nrrorrrpunderii)

8' Pentru elucidarea unor neclaritrfi sau confirmar.ea unor date privind corespunderea

:l"Tgi:"':lu',:1:,1":l'lj,Till ao.ur.rt'ii''a'.'"t"rbuire (incrusii justincarea prefurui

Operatorul economic
Rezmatul respunsului
operatorului economic

Oerumirea operatorutrri econ,lmic Motivul respingr"iila.r.ulifr.e"ii

9. Ofertanfii respinqi/descalifica(i:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare Iot I
Pentru mai multe loturi cumulate o
Pentru toate loturile o
AIte limitdri privind numlrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicasiJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

ll. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai sctrzut I
Costul cel mai scezut tr

leJmai bun raport calitate_pref n
Cel mai bun raport calitate_cosi o

(in cazul tn care tn cadrul procedurii de atr.ibuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vorindica toate criteriile de atiibuire apricate si denumirro irrrilo, aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

(se va completa pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-prel sau cel mai bun raport calitate_costj

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Puncta.iul calculat
Total

torului economicl

Denumire factorul n

Dgrrmir.uoffi
Denumire factorul 1

13. Reevaluarea ofertelor:



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

Motivul reevalutr.ii ofertelor

;r1,##:Trcxamintrri, 
evarurrii qi comparirii oferteror depuse in cadru, a.r..rr", 

"
Atribuirea contracturui de achizilie publictr/acordului-cadru:

Denumirea
Iotului

Denumirea
operatorului

economir.

Cantitatili-
unitate de
mEsurI

Preful
unitar

(f5rtr TVAI

Preful total
(fIrn TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)Lotul2

Carne
CC,Nivali-prod,'

SRL 97500,00 I17000,00

Came pulpa de pui
200 kg 4'/,50 9500,00 11400,00

I.rleu de gdind
refrigerat /)u kg 75,00 56250,00 67500,00

Fileu de gtin;
congelat

100 kg 75,00 7500,00 9000,00
Carne de porc -
degresata si

dezosata,refrigerata

250kg 92,50 23125,00 27750,00

Crenvusti delG si
porcina c/s

l5 kg '/5,00
r 12s.00 1350,00

Lot 3 Produse
lactate

,rFabrica de unt
Florestit'SA 209963,63 229038,00

Lapte pasteurizat -
25%

4530 sticle 15,93 72162,90 77916,00
Unt taranesc de 

"aca-72,5yo amb.5 kg
15 kg 144,44 2166,60 2340,00

Unt taranescle vi66
72,5Yo arrtb.200 e

UEU pach

?85Tg

32,41 29520,90 30900,00
Brinza de va,c7$/o

amb 0,5-5kg 70,37 55240,45 59660,00
Produs de brinreiuri

in saramura
16 kg

3000 b*

92,59 l4gl,44 1600,00
Iaurt cu fru"61%

6,49 19440,00 21000,00

h62,oo
Chefir 2,5Yo amb.}5l 818 pach

200 pr.t

8,33 6813,94
Smintina l5o

--

Brinza
maturata(cascaval)

s0%

20,19 4039,00 4360,00

150kg 133,33 1gggg,50 24000,00

Lotul a Fructe
SRL,,Baguette" 68420,10 76533,10



Prune uscate 130 kg 69,06 gg77,g0 10773,10
Struguri Droasneti JUU kg 30,56 9169,00 9900,00
Mere proaspete I /3U kg I1,11 19220,30 20760,00
Lamie

100 Ko 40,00 4000,00 4900,00
Banane

300 ko 30,00 9000,00 10800,00
Pere proaspete

300 ke 33,33 9999.00 10800.00
Gutuie

100 ke JO,l I 361 I .00 3e00.00
Prune proaspete )ot1v 22,22 4444.00 4800.00
Lotul5
Legume ,rAlim Total,

SRL
71244,92 77796,45

4750,00
Ardei roJii-lutci
(autohtoni)

250 ke
17,59 4397,50

Cartofi
1400 ke 9,69 13566,00 14659,00

Castravet 2t2kg 19,44 4121,29
vEerrs v vlr ulucJ

Ceapd

4452,00

380 kg 9,69 3692,20 3979,60Mazdre .trrd.
conservatd 50 hr

12,50 625,00 750,00

Morcov frrf, nitrate 365 ke
9,69 3536,95 3921,55

Ro$ii proaspete 215 k 20,37 4379,55 4730.00
Sfecli ro$ie 290ks 9,69 2910,10 3036,30

Varzd proaspdtd
400 ke

10,37 4149,00 4490,00
Telina(radacini)
autohtone

160 ks
20,37 3259,20 3520,00

Porumb dulce 40 buc 12,50 500,00 600,00
Rosii in suc 25U buc 15,00 3750,00 4500,00
Verdeata 30 kg 62,04 1961,20 2010,00

Conopida 2U0 kg 29,63 5926,00 6400,00

Dovleac galben 100 kg 19,52 1852,00 2000.00

Brocoli 50 kg 45,37 2268"50 2450.00

Yarza de pechin 200 kg 26,95 5370,00 5800.00

Dovlecei 100 kg 26,95 2695,00 2900,00

t s00,b0

630,00

Castraveti marinati 60 buc 25,00 1500,00
Ciuperci sampinio,

lglql" conseryate
l5 buc 35,00 525,00

Ridiche neagra l6 kg 12,96 207,36

n4N
224,00

n6,00Usturoi 8kg 34,26



I Lotut o c."[e-

-

urupe de gri$
ambalata la I kg

,rAlim Total,
SRL

24493,40 28929,35

7j ke
15,00 I125,00 1350,00

Crupe Oe griu ambalat
_la I kg

75 ke
y,)u 712.50 8s5.00

621,00
Crupe Oe mJamUatat

-le-lfe 30 kg
17,25 517,50

Crupe d;-Erumb
ambalat la I kg 85 ke

12,93 1090,55 1309,00

Crupa de 
"tp..^ambalat la I kg 40 kg

9,JJ 373,20 449,00

1r?aoo
Crupa ne 

"rscrsambalat la I kg 30 kg
31,67 950,10

Crupa ae orz amUalat
_la I kg

50 kg
9,33 466,50 560,00

Crupe ae --li"te
ambalata la I kg

?0ks
35,1 9 703,90 760,00

Crupa de-- t"CA
ambalata la I kg 70 kg

40"00 2800.00 3360.00

Fulgi de ovailachete
lkg

65 kg
20,93 1353,95 1625,00

Fasole amUitate-ta t

-tL 75 ks
26,95 2013,75 2175,00

Mazdre uscat6
glefuitn ambalata la Ijs

E5 kg 12,26 1042,10 1125,40

$nN
Orez cu bob
ambalat I kg

rotund 135 kg 26,67 3600,45

Paste -frinoase
ambalate l-5 kg
calitate superioara

6) kg 13,72 1166,20 l39g,g5

Faina de griu-alitate
superioara ambalata 5

3s

'220 kg 11,67 2567,40 3090,00

Faina de griu .utitut.
superioara ambalata
in saci a cite 50 ke

r50 kg I ro,oo 1500,00 1800,00

Seminte de lGd la
pachet de 500gr

20 buc 25,00 500,00 600.00

Miez de floarea
soarelui pachet de 100
of

_g'

30 buc 16,67 500,1 0 600,00

1800^00
Taietei de 400gr 90 buc 16,67 1500,30

Lotul 7 Diverse
produse alimentare

,rBaguette"SRL
80554,35 95938,39

63omo
Biscuifi din-ovas 2-
2.5kg

t66kg 31,67 5257,22



Biscuili ae ponrrnU
cutie 2.5 kg

7.5 kg 41,59 3l 1 ,95 374,25

Biscuiti Lapte cu
stafide 5 kg

150 kg 35,00 5250,00 6300,00

474,00
Cacao prdra pachet
I 00gr

30 pach 13,17 395, I 0

Ueai de fructe
200gr(l 00pach*2gr)

6 pach 96,67 590,02 696,00

Oui de gdin6 0t 4340buc 4,50 19530,00 23436,00
Pasti de rogii borcan
720 gr

130 pach 24,00 3120,00 3744,00

Peste corrgetat
,,Putasu" fara cap

200 kg 49,17 9934,00 I 1900,00

Peste congelat
,,Macrou" cu cap

200 kg 64,17 72834,00 15400,00

Peste congelat ,,Hect
fara cap

48 kg 51,67 2490,16 2976"00

Sare iodatd pachet I
kg

65 kg 9,00 585,00 702.00

Ulei de floarea
soarelui la 5 I

320 I 36,67 11734,040 14080.00

Zahdr ambalat la 1-5

Is- 2t5 kg 23,00 4945,00 5340,60

Zahdr ambalat a cite

llfe 50 kg 21,60 1090,00 1166,50

Drojdie uscata 80 gr 28 pach uJ,l7 294,76 341,60

Bors Clasic acru 30gr
20 buc 5,00 100,00 120,00

Conserve de peste in
ulei macrou240e

20 ct;it 26,67 533,40 640,00

FrUge de dafin 20gr 5 pach 4,00 20,00 24,00
Magiun de mere
borcane 860 gr

55 borc 24,00 1320.00 1584.00

4i,,g,o
Otet de mere li t I de
6%

4t 8,92 35,69

Piper negru macinat
2oe,

12 buc 4,00 48,00 57,60

Bicarbonat de sodium

.Igchet 500 gr
6 pach 13,33 79,99 96,00

Vanilie pachet2sr 20 cut 1,08 21,60 26,00
Condimente (15
legume) 200er

6 buc 29,03 174,lg 209,04

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art. 7l alin. lit

Argumentare:

15' Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii:



Denumirea operatorului Data transmiterii Modalitatea de transmitere

e,srl@mail,ruSRL,,Alim Total" 01.09.2022 alim.total@mait-ruSA,,Fabrffi 01.09.2022
SRL,,Nivali+rod"

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

rn cazul in care varoarffi
este mai micd dec6t pragurile prevdzute la art.2
d,.r..(:)al Legii nr. t3l din 3lulie 2015 privind
achiziliile publice

16zileincazult.an@n
mijloace electronice gi/sau fax o
n t t ziG-iniaarl netransmiterii comunicarii
prin mijloace electronice gi/sau fax nIn cazul in care

este egald sau mai mare dec6t pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. l3 I din 3
iulie 2015 privind achiziliile pub'iice

n ll zileinc
mijloace electronice gi/sau fax o
n tO zile in cazul netransmiterii comunicarii

n mijloace electronice gi/sau fax n

(lnformarea operato.rilor economici implicasi tn procedura de atribuire despre deciziile grupului delucru pentru achizilii se realizeazd tn ionfimint, ,u prrvederrle art. 3I of Leg6 nr. ] 3I din 3 iulie2015 privind achiziliile publice)

(selectafi termenul ( altlynre respectat. Calculorea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3iulie 2015 privind achiziliiie publici, inclus'iv a termenelotr de asteptare, se efectueqzd in conformitatecu prevederile TITLULUI u capitolul I (calcularea- Termenuiui) al codutui ctvil al RepubliciiMoldova).

1 7. Contractul de achizi[iet acordul-cadru incheiat:

lS.Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrico datd se completeozddoar in cazul in
Ei s-a tncheiat
durabilitate)z

",itii,"i,{,';;;;;;,

Denumirea
operatorului

economic

Numtrrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

ocds-b3wdpl-MD-
1659941840271

Cod CPV

Valoarea contractului
Termen de

valabilitate al
contractului/a

cordului-
cadru

frri TVA inclusiv TVA

SA,,FABRICA
DE TINT DIN
FLORESTI" /s0 06.09.2022 I 5500000-3 209963,63 229039,00 31.12,2022

CC,,NIVALI
PROD"SRL

lst
06.09.2022 15800000-6 97500,00 I 17000,00 31.12.2022

SRL,,BAGUE
TTE"

ts2
06.09.2022 rs800000-6 149974,45 172471,49 31.12.2022

SRL,,ALIM
TOTAL"

/53
06.09.2022 I 5800000-6 95729,22 106714,90 31.12.2022

contract/contracte pentru lot/loturi pentru core au fost apllcate criterii de

r)rtl DDaguette" 01.09.2022

mtlkmark@inbox.ru
01.09.2022 achizitii(dinbox.ru



Prin prezenta dare de
c o n t r a ct ul ui/c o n t r ac t e I o r
nr. 131 din 3 iulie 2015
re c eplio ndrii rap o art elo r de

Prin prezenta dare de seamd,
de achiTilie,fapt pentru care.

Conducatorul grupului de luc

(lrlume, prenume)

grupul de lucru declard cd termenul de
a fost respectat (exceptdnd cazurile prevdx,ute de art.
achiziliile publice )t precum qi cd tn cazul depunerii

aceasteu aufost examinate qi solulionate.

de luiru pentru achizilii con/irmd corectitudinea
rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

(Semnatura)

pentru incheierea
alin. (3) al Legii

Au fost aplicate criterii pentru achizzi{ii publice durabile (achizi(ii
verzi)? (DA/NU)

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

codul cPV al lotuluilloturilor pentru care au fost apricate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate: Prelul cel mai t"frut I

Costul cel mai scyut c

Cel mai bun ranoyr colitate-prel D

Cel mai bun rapofi calitate-cost tr



DAREA DE SEAMA

privind modifi cattea contractului

de achizi{ii publice"acordului-cadru

Nr. 02-АР din 10.01,2022

Date cu privire la autoritatea contractantй:

Date сч privire la рrосеdчrа de achizi{ie:

Рrimёriа оr.Durlе9ti
Denumirea autoritё}ii contractante

Оr,Durlе9ti, muп.Сhi9iпёu

1007601009679

Str.Alexandru cel Вuп, 1З

022 58 44 78
NumЁr de telefon

02258 4478

durlesti рrimаriе@gmаil,соm

www.durlesti.md
Adresa de iпtеrпеt

sаrап Еlеопоrаpersoana de contact

(пumе, рrепumе| telefon, e-mail)

Licitalie deschisё
Tipul procedurii de achizilie

Obiectul achiziliei

Valoarea estimata а achiziliei

Nr:21046866@е va indica diп :adrul

р о r t а ! u l u i g u v е r п а m е пtоl K!y!y*!pj е п d е r_, g о v, m л!)
li nK,rnt" nO" r,gov. md/te nde rs/ocds-

b3wdpl-M D-163705377 1953

L6.1I.202L
Oat,a рчЫiсёrii anunlului de participare

anterioare iп Jurпаlчl Oficial al Uniunii Еuгорепе

4 403 980.00



privind proiectul (proiectele) la care se rеfеrё апчп}чl

.respectiv (dapd caz)

III. Date сч privire la contractul de achizilie/acordul-cadru:

Iv. Date сu privire la modificйrile necesrre а fi efectuate:

v. I)escrierea achizi{iei inainte qi dчрй modificare:

iп conformitate cu scrisoarea п'r.lЗ-09/94 а Miiislerului Fiпап|е!оr а RepubliciiMoldovo,privind

rесоmопddrilе asupra creЦterii pre|urilor 9i а indicelui infla|iei, рrесum 5i afectareo lan|ului de

ЬuпuriTipul contractului de achiziTie/acordului-cadru

Co"tr.ct"l d" achizilie/acordul-cadru se rеfеrё la uп

proiect $i/sau рrоgrаm finanlat din fonduri ale u riunii

Europene

Buget de stat
Sursa de finanlare

29,12,zo2Lffi а contractului de achizifie/

acordului-cadru

SRL,,дLlMT)TдL,Denumirea operatorului есопоmiс

N- ,', d.t, ."ntractului de achizilie/acorduIui-cadru

Data: 10.01.2022

Fёrё TVA: 798 098.97
Valo-drea cbntractu lui de achizi}ie/acordu lui-cad rч

lnclusiv TVA: 949 825.00

зt.lz,2022теrmеп de valabilitate

зl.t2.2о22Теrmеп de ехесчliе

Rezilierea contractului 9i miс9оrаrеа sumei
Tipul mоdifiсёrilоr

L"gr" 
".1З7 

diп 0З.07.2015, privind ochizitiile

Сrеяtе*а p*TuluiTn urmа modificёrii (dupd caz)

Moaiti."i"" апtеriоаrё а contractului de achizilii

publicelacordului-cadru (dupd caz) 
=

Alte informa}ii relevante



aprovizionare provocatd de rdzboiul diп lJсrаiпа, SRL , AL'M тотдL" se afld iп imposibilitote de о lexecuta

contractu! de achizi|ie publicd пr,2-ДР diп 1"0,01,2022,

Dеsсriеrеа сirсumstап{еlоr саrе аu tъсut песеsаrй moclificarea:

(Se vor indica mоtiче!е/аrgumепtеlе mоdit'iсаriiсопtгасtului de achizi|ie/acordului-cadru)

Republica Moldova are о dерепdеп!й mare de nraterie imporlatй din {йrile implicate in rozboi:

веlаrus, ucTaina Ei Rusia. Din cauza сi о Ьuпй раrtе din teritoriul ucrainei nu au demarat luсrйrilе

Дgriсоlе sezoniete, са Llrmare а acliunilor militare, rоаdа anului 2О22 esl edeja compromise Mai

mult са atit toate сйilе сlе trапsрогt au fost perturbate. Multe containere care ufmau sй аjuпgй in

Republica N4oldova cLl L]гodusc alimentare аu fbst геdirесliопаtе citre alte porturi, сее асе а

declanqat са transportul si fie mai costisitor, avind impact puternic Ei asupra prelului final а1

produselor. situalia create nu are precedent qi п r putea fi anticipate in careva mlsurй, formind о

situa|ie de ,,for!l majorй'', рriп саrе рйrlilе contra,ctante au ajuns la concluzia de reziliere bilateral'

а contractului de achizilie рuЬliсй,

Rezultatele ехаmiпйrii:

in baza deciziei grupului de 1uсru сlе rrroclifica[e а contractului de achizilie/acordului-cadгu

пr.2-дР din 10.01.z0i2 а fost incheiat асогdtll adilional pгivind геziliеrеа contractului сu

ореrаtоrul economic SRL,,дlim Total", din nrotivul creqierii рrеturilоr qi imposibilitatea

liчrйгii produselor cr-r рге! mai mic,

Conducёtorul grupului de lчсrл:
:a,

vI.

(Sеппёthп,а)

N r. ;i data acordului

adi{ional

vаlоаrеа modificйrilor
(duрй caz)

Denumire
ореrаtоr
есопоmiс

intreprinderea: l

l

Сu capital l

autohton/cu 
l

capital
mixtiasociere/cu

capital striin
Fйrй ТVА

Inclusiv
тчА

606 502.81 758 128.51
SRL,Alim Total" autohton 2-Ар 02.09.202,2

(t*щý}ffi,
ýýlа bruн Ч*4/

W



 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice 

Nr. 04 din 08.09.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IP Liceul Teoretic “Olimp” Costești 
Localitate s.Costești, r.Ialoveni 
IDNO 1012620008732 
Adresa s.Costesti, str.Ștefan cel Mare 107A 
Număr de telefon 026851252, 026852864 
Număr de fax 026851252 
E-mail oficial liceuol@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Borta Nadejda, 026852864, 
contabilitateolimp@gmail.com 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri pentru 
bunuri 

Obiectul achiziției Achizitionarea produselor alimentare pentru 
perioada septembrie-decembrie 2022 

Cod CPV 15000000-6 
Valoarea estimată a achiziției  182 000,00 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1658919291071 
Link: mtender.gov.md/plans/ocds-
b3wdp1-MD-1658919291071 

Data publicării anunțului de participare 27.07.2022 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv (după caz) 

 

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

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

Nu □    Da □ 

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

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

11.08.2022 

Denumirea operatorului economic CC Nivali-Prod SRL  
Credoprim SRL 
SRL Nobil Prest  

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658919291071
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1658919291071
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1658919291071
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

CC "Nivali-Prod"SRL  Nr.29/22.08.2022 
Credoprim SRL             Nr.30/22.08.2022 
SRL Nobil Prest            Nr.31/22.08.2022 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA:  
CC "Nivali-Prod"SRL         69 087,50 
Credoprim SRL                   44 547,69 
SRL Nobil Prest                 104 434,46 
Inclusiv TVA:  
CC "Nivali-Prod"SRL         82 905,00 
Credoprim SRL                   48 871,50 
SRL Nobil Prest                 120 356,20 

Termen de valabilitate 30.12.2022 la toate contractele 
Termen de execuție 4 luni la toate contractele 

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

Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului  □ 
Majorarea valorii contractului  □ 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare  □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezelierea contractului  □ 
Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic LEGE Nr. 131 din 03-07-2015 privind 
achiziţiile publice, Articolul 76, Aliniatul 7 

Creșterea prețului în urma modificării 
(după caz) 

- 

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

- 

Alte informații relevante - 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

  Procedura COP „ Achizitionarea produselor alimentare pentru perioada septembrie-decembrie 
2022”a fost prevazuta pentru alimentarea elevilor din Liceul Teoretic Olimp Costesti pe perioada 
septembrie-decembrie 2022. Modificarile efectuate sunt: 

N
r. 
d/
o 

Denumirea operatorului  
economic,  (IDNO) 

Numărul si data 
contractului  

Valoarea 
contractului 
cu TVA 

Valoarea 
micsorarii 
contractului  

 
Valoarea 
contractul
ui dupa 
micsorare 

1 CC "Nivali-Prod"SRL 29 din 22.08.2022 82905,00 28697,00 54208,00 

2 Credoprim SRL 30 din 22.08.2022 48871,50 5020,00 43851,50 

3 SRL Nobil Prest 31 din 22.08.2022 120356,20 20458,20 99898,00 

 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
 Procedura COP „ Achizitionarea produselor alimentare pentru perioada septembrie-decembrie 
2022” a fost prevazuta pentru alimentarea elevilor din Liceul Teoretic “Olimp” Costesti pe 
perioada septembrie-decembrie  2022. In legatura cu cresterea preturilor la produsele alimentare 
iar suma alocatiilor precizate fiind insuficiente , in contractele incheiate cu agentii economici au 
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survenit unele modificari. In rezultat este necesara micsorarea sumei mijloacelor banesti 
contractate. 
  

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.04 din 
08.09.2022 a fost încheiat acordul adiţional privind micsorarea contractelor de achizitie publica. 

Denumire operator 
economic 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor (după caz) 
Fără TVA Inclusiv TVA 

CC "Nivali-Prod"SRL 32 08.09.2022 23 915,50 28 697,00 

Credoprim SRL 33 08.09.2022 4 506,34 5 020,00 
SRL Nobil Prest 34 08.09.2022 17 875,25 20 458,20 
 

Conducătorul grupului de lucru: 

 

___________Bivol Maria_____________              ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura) 
 
L.Ș. 
 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului 

de achiziţii publice

Nr. 09 din 07.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

: Denumirea autorităţii contractante Centrul Naţional Anticorupţie
i Localitate Chişinău

IDNO 1006601000222
l Adresa Bd. Ştefan cel Mare, 198

Număr de telefon 022-257-337 / 078452987
[ Număr de fax -

F-mail oficial eduard.dutcafiţcna.md
Adresa de internet -

. Persoana de contact
, (nume, prenum e, telefon, e-muil)

Eduard Dutca

H. Date cu privire la procedura de achiziţie:

Tipul procedurii de achiziţie N e g o c ie re  fă ră  p u b lic a re

Obiectul achiziţiei S e rv ic i i  d e  ig ie n iz a re  şi u ti l i tă ţ i  p u b lic e

Cod CPV 5 0 0 0 0 0 0 -5 , 6 5 0 0 0 0 0 0 -3

Valoarea estimată a achiziţiei 1 3 0 0 0 0 0

Nr. şi link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.zov.md)

N r: -
L in k : —

Data publicării anunţului de participare 1 5 .1 2 .2 0 2 1

Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunţul 
respectiv (după caz)

HI. Date cu privire la contractul de achiziţie/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziţie/acordului-cadru Servicii
Contractul de achiziţie/acordul-cadru se referă la un 
proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale 
Uniunii Europene

Nu □

Sursa de finanţare Buget de stat

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziţie 30.12.2021

Denumirea operatorului economic Tamara Sivoglo
Nr. şi data contractului de achiziţie Nr. 09/1001

Data: 10.01.2022
Valoarea contractului de achiziţie/acordului-cadru Fără TVA: 42000 lei

Inclusiv TVA: - lei
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de execuţie 31.12.2022

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

http://www.mtender.zov.md


Tipul modificărilor Rezilierea contractului nr. 09/1001 cu suma de 
13364 (treisprezece mii trei sute şaizeci şi patru) 
leu

Temeiul juridic Decizia grupului de lucru pentru achiziţii nr. 15 din 
07.09.2022

Creşterea preţului în urma modificării
(după caz)

~

Modificarea anterioară a contractului 
de achiziţii publice/acordului-cadru
(după caz)
Alte informaţii relevante -

V. Descrierea achiziţiei înainte şi după modificare:
(Se vor indica natura şi amploarea lucrărilor, natura şi cantitatea sau valoarea bunurilor, natura şi 
amploarea serviciilor)

VI. Descrierea circumstanţelor care au făcut necesară modificarea:

Nr. 09/1001 -  Cererea dnei. Tamara Sivoglo privind rezilierea contractului.

VII. Rezultatele examinării:

în baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractelor de achiziţie au fost încheiate 
acordurile adiţionale privind rezilierea contractelor după cum urmează:.

Denumire operator 
economic Nr. şi data acordului adiţional Valoarea modificărilor (după caz)

Fără TVA Inclusiv TVA
Tamara Sivoglo 09 07.09.2022 - 13364 lei - lei

"//  ,£,̂ 0 o.
L - - Y - \

lCOVIŢA

a
Publice: mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022^20-728;

e-măîl7~b'ăp@tender.gov.md; www.tender.gov.md 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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mailto:p@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md


.Model - tip

I. Date cu privire la

DARE DE SEAMA
- 
privind modifi carea contractului

de achizifii publice/aco.Artul_."*,

Nr.2 din A8.09.2022

autoritatea contractanti:

Date cu privire la procedura de achizifie:

gttt de achizi

&foqaria Briceni
raionul B.iceni o.. B]iceni
lqqzqol004en
Briceni. StrJm ndentei 28
0247-2-n4t
0u7-2-3341
carolina-melni

Vanghelii C;rolina

T4itstie deichisi

Nun

Buget de stat n

10.01.2021

SRL R
Nr: l5
Data:17.0120?iI
Fara TVA: tZt2zl50
Inclusiv TVAl77936S{i

Bunuri n

Produseatiffirgi""
pentru institufiile su bordonat
Priqariei or. ilriceni

15000000_8

1 301094.00

16.12.2021

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

Ii p !t co n t rac tu t ui a e a cnizi 
f i ert"Fd 

"u 

t r tc.iI.,

?":" .(datert$i ref;infa-iffi;rb,td"t,r.
anrerioare in .Iurnatut cinciat ,i tj"j,irri;r*;;privind proiectur (proiecterej ; ";;;;eferr anunfulrespectiv (dupd caz)

I)"r1, tr.t*t".tt4ii .orrt*.t*t,

Ngrr4. de dlefon
NumIr ae ihi
E-.mait onciai
Adresa de irut"r*t
Pe,rsoana da;ntaA

Obiectut actiEiliei

Cod CPV

Valoarea 
".ti-rte u u"[E[i.i

*". 
!, . 

tink-,rt-procel;rii IG*;;*trfitc,,;Ain ;;dr,tportalul ui gtn ern amenlat *r*. nr rr rdri.ior1O
Link-ul: 2104575s

*ULPsUig4!3LuIr r, fir r;rt[t p*"

Contractul d;achfffle/acor.d,tAa* * rfu
flffi:i r*#;",:-g;,; ;;;;r* 

';ii 
rna,"i are

Sursa ae finanlare

ffi?, h::l;; "rrot"., -,F".t,r,,i d;..h',rrr./

U"rrgni."a ope.ato.rtui e.ffiil"
Nr. si d ata .;n to;rrt, i a;r.hir;ii"%.r* *; i""d 

",
Valoarea 

"orrt""tuf ri afilfriritf"/fi 
"d 

rI,ri;.d;

Termen de 
"atatrititaG

Tipul contractul"i d" r.hfi{1./a;Affi;;
Contractul de achizif ielacord rl- cad ruleliltildT m Nun

Termen de



fr:lTi,;1rm, n*,r,t irfi f,il*r d"
Sursa Oe nnaffi

Buget dfiat D

,3ffi iffiI;lfffim' il;t'*.,,',r d;hr,rrr"/ to.ot.z0z1

rului economic
N". qi outu ;; t.rf, ruffi d.;AEiM"*d r,rfi"d; Nr: l8
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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. 18 din 12.09.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante I.P. „Universitatea de Stat din Moldova” 
Localitate mun. Chişinău 
IDNO 1006600064263 
Adresa str. Alexe Mateevici, 60 
Număr de telefon 022 241 240 
Număr de fax 022 244 248 
E-mail oficial  achizitii@usm.md 
Adresa de internet www.usm.md 
Persoana de contact (nume, prenume, 
telefon, e-mail) 

Doina Cercel 
022241240, achizitii@usm.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției „Reagenți chimici, materiale și consumabile 
pentru laborator” (cercetare)” 

Cod CPV 33690000-3 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

Legea nr. 131/2015 cu privire la achizițiile publice 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1656672041027 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1656672041027?tab=contract-notice 
Data publicării: 01.07.2022 

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

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

□ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://usm.md/wp-
content/uploads/plan_28_06_2022-1.pdf  

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 343 570,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

Data solicitării clarificărilor  Conform SIA RSAP 
Denumirea operatorului economic Conform SIA RSAP 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Conform SIA RSAP 

http://www.usm.md/
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656672041027
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656672041027?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656672041027?tab=contract-notice
https://usm.md/wp-content/uploads/plan_28_06_2022-1.pdf
https://usm.md/wp-content/uploads/plan_28_06_2022-1.pdf
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Expunerea succintă a răspunsului  Conform SIA RSAP 
Data transmiterii Conform SIA RSAP 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

- 

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

- 

5. Până la termenul-limită (data 11 iulie 2022, ora 14:00), au depus oferta 3 (trei) ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1 SRL „Paramed Grup”  1020600018646  Pîslaru Marcel  
2 SRL „Mic-Tan” 1002600038282 Michiciuc Gheorghe 
3 SRL „Ecochimie” 1002600052156  Iurcu Nicolae  

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

Lotul 1 
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Nivelul minim/ 

Obligativitatea 
„Paramed 
Grup” SRL 

 
„Mic-Tan” SRL „Ecochimie” 

SRL 

Formularul standard al 
Documentului Unic de 
Achiziții European (DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul 
Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, completat 
conform modelului anexat, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat 

Prezentat Prezentat 

Cerere de participare 
Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din 
Documentația standard, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat 

Prezentat Prezentat 
Declarație privind 
valabilitatea ofertei 

Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din 
Documentația standard, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. Termenul 
de valabilitate al ofertei – 60 de zile din ziua 
deschiderii ofertelor. 

Obligatoriu 
Prezentat 

Prezentat Prezentat 

Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă comercială sau 
transfer la contul autorității contractante în 
mărime de 1% din valoarea ofertei propuse, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice 
a OE, conform anexei nr. 9:  
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din 
Moldova,  
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, 
Sucursala Nr. 17 Chișinău,  
Codul fiscal: 1006600064263,  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL,  
Cod bancar: VICBMD2X457 

Obligatoriu Prezentat 
Prezentat Prezentat 

Specificaţii tehnice Completată în conformitate cu anexa nr. 22, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu 

Prezentat – nu 
corespund 
specificațiile 
tehnice la poziția 
nr. 1.2 cu cele 
solicitate de către 
autoritatea 
contractantă. 

Prezentat – nu 
corespund 
specificațiile 
tehnice la poziția 
nr. 1.2 cu cele 
solicitate de către 
autoritatea 
contractantă. 

Prezentat – nu 
corespund 
specificațiile 
tehnice la poziția 
nr. 1.2 cu cele 
solicitate de către 
autoritatea 
contractantă. 

Specificaţii de preț Completată în conformitate cu anexa nr. 23, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu Prezentat 
Prezentat Prezentat 

Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta 
(prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin 
care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 
Dovada înregistrării juridice Certificat de înregistrare/decizie de 

înregistrare/extras emis de organul abilitat, 
copie semnat electronic; Obligatoriu 

Nu s-a examinat 
calificarea, în 
măsura în care 
oferta este 
neconformă. 

Nu s-a examinat 
calificarea, în 
măsura în care 
oferta este 
neconformă. 

Nu s-a examinat 
calificarea, în 
măsura în care 
oferta este 
neconformă. 

Certificat de atribuire al 
contului bancar 

Eliberat în anii 2019-2022 de banca deținătoare 
de cont, în original/copie semnat electronic; 

Obligatoriu 

Nu s-a examinat 
calificarea, în 
măsura în care 
oferta este 

Nu s-a examinat 
calificarea, în 
măsura în care 
oferta este 

Nu s-a examinat 
calificarea, în 
măsura în care 
oferta este 
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neconformă. neconformă. neconformă. 

Garanția de bună execuție a 
contractului 

Transfer la contul autorității contractante 
confirmat prin ordinul de plată, în cuantum de 
5% din valoarea ofertei propuse:  
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, 
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  
(Se va prezenta de către ofertantul declarat 
învingător.) 

Obligatoriu 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Minim 3 ani de experiență 
specifică în livrarea bunurilor 
şi/sau serviciilor similare 

Declarație privind lista principalelor 
livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de 
activitate conform anexei nr. 12, însoțită de 2 
scrisori de recomandare. 

Obligatoriu Nu s-a examinat 
calificarea, în 
măsura în care 
oferta este 
neconformă. 

Nu s-a examinat 
calificarea, în 
măsura în care 
oferta este 
neconformă. 

Nu s-a examinat 
calificarea, în 
măsura în care 
oferta este 
neconformă. 

Termenul de valabilitate 
restant (la momentul livrării) 
va constitui minim 80% din 
termenul total al produsului, 
dar nu mai puțin de 12 luni. 

Declarație privind asigurarea valabilității 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice 
al ofertantului. 

Obligatoriu Nu s-a examinat 
calificarea, în 
măsura în care 
oferta este 
neconformă. 

Nu s-a examinat 
calificarea, în 
măsura în care 
oferta este 
neconformă. 

Nu s-a examinat 
calificarea, în 
măsura în care 
oferta este 
neconformă. 

Declarație 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. 

Completată în conformitate cu Formularul 
aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 
- în original semnat electronic; (Se va prezenta 
în termen de 5 zile de către ofertantul declarat 
învingător.) 

Obligatoriu Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Raport financiar Copia ultimului raport financiar, confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice al OE. 

Obligatoriu Nu s-a examinat 
calificarea, în 
măsura în care 
oferta este 
neconformă. 

Nu s-a examinat 
calificarea, în 
măsura în care 
oferta este 
neconformă. 

Nu s-a examinat 
calificarea, în 
măsura în care 
oferta este 
neconformă. 

Certificat privind lipsa 
datoriilor faţă de bugetul de 
stat 

Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

Obligatoriu Nu s-a examinat 
calificarea, în 
măsura în care 
oferta este 
neconformă. 

Nu s-a examinat 
calificarea, în 
măsura în care 
oferta este 
neconformă. 

Nu s-a examinat 
calificarea, în 
măsura în care 
oferta este 
neconformă. 

Prezentarea de dovezi privind 
conformitatea produselor, 
identificată prin referire la 
specificații sau standard 
relevante 

Certificate/declarații de conformitate și avize 
sanitare pentru produsele menajere – copii 
confirmate prin aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu Nu s-a examinat 
calificarea, în 
măsura în care 
oferta este 
neconformă. 

Nu s-a examinat 
calificarea, în 
măsura în care 
oferta este 
neconformă. 

Nu s-a examinat 
calificarea, în 
măsura în care 
oferta este 
neconformă. 

Mostre Prezentarea mostrelor în decurs de 2 zile 
lucrătoare de la solicitarea Beneficiarului. 

La solicitarea 
autorității 
contractante 

- - - 

Lotul 2 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Nivelul minim/ 
Obligativitatea „Ecochimie” SRL „Mic-Tan” SRL 

Formularul standard al 
Documentului Unic de Achiziții 
European (DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul 
Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, completat 
conform modelului anexat, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu 

Prezentat Prezentat 

Cerere de participare 
Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din 
Documentația standard, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat Prezentat 

Declarație privind valabilitatea 
ofertei 

Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din 
Documentația standard, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. Termenul 
de valabilitate al ofertei – 60 de zile din ziua 
deschiderii ofertelor. 

 
Obligatoriu Prezentat Prezentat 

Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă comercială sau 
transfer la contul autorității contractante în 
mărime de 1% din valoarea ofertei propuse, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice 
a OE, conform anexei nr. 9: Beneficiarul plății: 
IP Universitatea de Stat din Moldova 
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, 
Sucursala Nr. 17 Chișinău Codul fiscal: 
1006600064263 IBAN: 
MD25VI000000225171710MDL Cod bancar: 
VICBMD2X457 

Obligatoriu 
Prezentat Prezentat 

Specificaţii tehnice Completată în conformitate cu anexa nr. 22, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat Prezentat 



4 
 

Specificaţii de preț Completată în conformitate cu anexa nr. 23, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat 

Prezentat – Oferta 
semnificativ majorată, 
depășește pragul de 
30% admis de cadrul 
legal. 

Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta 
(prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin 
care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 
Dovada înregistrării juridice Certificat de înregistrare/decizie de 

înregistrare/extras emis de organul abilitat, copie 
semnat electronic; Obligatoriu Prezentat 

Nu s-a examinat 
calificarea în măsura în 
care oferta este 
majorată. 

Certificat de atribuire al 
contului bancar 

Eliberat în anii 2019-2022 de banca deținătoare de 
cont, în original/copie semnat electronic; 

Obligatoriu Prezentat 
Nu s-a examinat 
calificarea în măsura în 
care oferta este 
majorată. 

Garanția de bună execuție a 
contractului 

Transfer la contul autorității contractante 
confirmat prin ordinul de plată, în cuantum de 5% 
din valoarea ofertei propuse:  
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, 
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  
(Se va prezenta de către ofertantul declarat 
învingător.) 

Obligatoriu 

Se prezintă la semnarea 
contractului. 

Se prezintă la semnarea 
contractului. 

Minim 3 ani de experiență 
specifică în livrarea bunurilor 
şi/sau serviciilor similare 

Declarație privind lista principalelor 
livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de 
activitate conform anexei nr. 12, însoțită de 2 
scrisori de recomandare. 

Obligatoriu 
Prezentat  

Nu s-a examinat 
calificarea în măsura în 
care oferta este 
majorată. 

Termenul de valabilitate 
restant (la momentul livrării) 
va constitui minim 80% din 
termenul total al produsului, 
dar nu mai puțin de 12 luni. 

Declarație privind asigurarea valabilității 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al 
ofertantului. 

Obligatoriu Prezentat Nu s-a examinat 
calificarea în măsura în 
care oferta este 
majorată. 

Declarație 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. 

Completată în conformitate cu Formularul aprobat 
prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 - în 
original semnat electronic; (Se va prezenta în 
termen de 5 zile de către ofertantul declarat 
învingător.) 

Obligatoriu Se prezintă la semnarea 
contractului. 

Se prezintă la semnarea 
contractului. 

Raport financiar Copia ultimului raport financiar, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice al OE. 

Obligatoriu 
Prezentat 

Nu s-a examinat 
calificarea în măsura în 
care oferta este 
majorată. 

Certificat privind lipsa 
datoriilor faţă de bugetul de 
stat 

Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat 

Nu s-a examinat 
calificarea în măsura în 
care oferta este 
majorată. 

Prezentarea de dovezi privind 
conformitatea produselor, 
identificată prin referire la 
specificații sau standard 
relevante 

Certificate/declarații de conformitate și avize 
sanitare pentru produsele menajere – copii 
confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a 
OE. 

Obligatoriu 
Prezentat 

Nu s-a examinat 
calificarea în măsura în 
care oferta este 
majorată. 

Mostre Prezentarea mostrelor în decurs de 2 zile 
lucrătoare de la solicitarea Beneficiarului. 

La solicitarea 
autorității 
contractante - 

 
 
- 

Lotul 3 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție 
Nivelul minim/ 
Obligativitatea 

„Ecochimie” SRL 

Formularul standard al Documentului Unic de 
Achiziții European (DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul 
Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, completat 
conform modelului anexat, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu 

Prezentat 

Cerere de participare 
Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din 
Documentația standard, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat 

Declarație privind valabilitatea ofertei Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din 
Documentația standard, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a OE. Termenul de 
valabilitate al ofertei – 60 de zile din ziua 
deschiderii ofertelor. 

 
Obligatoriu Prezentat 

Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer 
la contul autorității contractante în mărime de 1% 
din valoarea ofertei propuse, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE, conform 

Obligatoriu 
Prezentat 
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anexei nr. 9: Beneficiarul plății: IP Universitatea 
de Stat din Moldova Denumirea Băncii: BC 
Victoriabank SA, Sucursala Nr. 17 Chișinău 
Codul fiscal: 1006600064263 IBAN: 
MD25VI000000225171710MDL Cod bancar: 
VICBMD2X457 

Specificaţii tehnice Completată în conformitate cu anexa nr. 22, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a 
OE. 

Obligatoriu 
Prezentat 

Specificaţii de preț Completată în conformitate cu anexa nr. 23, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a 
OE. 

Obligatoriu 
Prezentat – Oferta 
semnificativ majorată, 
depășește pragul de 
30% admis de cadrul 
legal. 

Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta 
(prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin 
care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 
Dovada înregistrării juridice Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de organul 

abilitat, copie semnat electronic; Obligatoriu 

Nu s-a examinat 
calificarea în măsura în 
care oferta este 
majorată. 

Certificat de atribuire al 
contului bancar 

Eliberat în anii 2019-2022 de banca deținătoare de cont, în 
original/copie semnat electronic; 

Obligatoriu 

Nu s-a examinat 
calificarea în măsura în 
care oferta este 
majorată. 

Garanția de bună execuție a 
contractului 

Transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul de plată, 
în cuantum de 5% din valoarea ofertei propuse: Beneficiarul plății: IP 
Universitatea de Stat din Moldova Denumirea Băncii: BC Victoriabank 
SA, Sucursala Nr. 17 Chișinău Codul fiscal: 1006600064263 IBAN: 
MD25VI000000225171710MDL Cod bancar: VICBMD2X457 (Se va 
prezenta de către ofertantul declarat învingător.) 

Obligatoriu 

Se prezintă la semnarea 
contractului. 

Minim 3 ani de experiență 
specifică în livrarea bunurilor 
şi/sau serviciilor similare 

Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 
ani de activitate conform anexei nr. 12, însoțită de 2 scrisori de 
recomandare. 

Obligatoriu Nu s-a examinat 
calificarea în măsura în 
care oferta este 
majorată. 

Termenul de valabilitate 
restant (la momentul livrării) 
va constitui minim 80% din 
termenul total al produsului, 
dar nu mai puțin de 12 luni. 

Declarație privind asigurarea valabilității confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice al ofertantului. 

Obligatoriu Nu s-a examinat 
calificarea în măsura în 
care oferta este 
majorată. 

Declarație 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. 

Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul MF nr. 
145 din 24.11.2020 - în original semnat electronic; (Se va prezenta în 
termen de 5 zile de către ofertantul declarat învingător.) 

Obligatoriu Se prezintă la semnarea 
contractului. 

Raport financiar Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice al OE. 

Obligatoriu Nu s-a examinat 
calificarea în măsura în 
care oferta este 
majorată. 

Certificat privind lipsa 
datoriilor faţă de bugetul de 
stat 

Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Obligatoriu Nu s-a examinat 
calificarea în măsura în 
care oferta este 
majorată. 

Prezentarea de dovezi privind 
conformitatea produselor, 
identificată prin referire la 
specificații sau standard 
relevante 

Certificate/declarații de conformitate și avize sanitare pentru produsele 
menajere – copii confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu Nu s-a examinat 
calificarea în măsura în 
care oferta este 
majorată. 

Mostre Prezentarea mostrelor în decurs de 2 zile lucrătoare de la solicitarea 
Beneficiarului. 

La solicitarea autorității 
contractante 

- 

 

Lotul 4 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție 
Nivelul minim/ 
Obligativitatea 

„Mic-Tan” SRL  „Ecochimie” SRL 

Formularul standard al 
Documentului Unic de 
Achiziții European (DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul Ministerului 
Finanțelor nr. 72/2020, completat conform modelului anexat, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat Prezentat 

Cerere de participare 
Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din Documentația 
standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat Prezentat 

Declarație privind 
valabilitatea ofertei 

Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația 
standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. 
Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile din ziua 
deschiderii ofertelor. 

 
Obligatoriu Prezentat Prezentat 
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Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul 
autorității contractante în mărime de 1% din valoarea ofertei 
propuse, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE, 
conform anexei nr. 9: Beneficiarul plății: IP Universitatea de 
Stat din Moldova Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, 
Sucursala Nr. 17 Chișinău Codul fiscal: 1006600064263 IBAN: 
MD25VI000000225171710MDL Cod bancar: VICBMD2X457 

Obligatoriu 
Prezentat Prezentat 

Specificaţii tehnice Completată în conformitate cu anexa nr. 22, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. Obligatoriu 

Prezentat Prezentat 
Specificaţii de preț Completată în conformitate cu anexa nr. 23, confirmată prin 

aplicarea semnăturii electronice a OE. Obligatoriu 
Prezentat 

Prezentat  

Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta 
(prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin 
care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 
Dovada înregistrării juridice Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de 

organul abilitat, copie semnat electronic; Obligatoriu Prezentat Prezentat 

Certificat de atribuire al 
contului bancar 

Eliberat în anii 2019-2022 de banca deținătoare de cont, în 
original/copie semnat electronic; Obligatoriu 

Prezentat Prezentat 

Garanția de bună execuție a 
contractului 

Transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul 
de plată, în cuantum de 5% din valoarea ofertei propuse: 
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova 
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, Sucursala Nr. 17 
Chișinău Codul fiscal: 1006600064263 IBAN: 
MD25VI000000225171710MDL Cod bancar: VICBMD2X457 
(Se va prezenta de către ofertantul declarat învingător.) 

Obligatoriu 

Se va prezenta la 
semnarea 
contractului 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Minim 3 ani de experiență 
specifică în livrarea bunurilor 
şi/sau serviciilor similare 

Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în 
ultimii 3 ani de activitate conform anexei nr. 12, însoțită de 2 
scrisori de recomandare. 

Obligatoriu Prezentat – lipsesc 
scrisorile de 
recomandare 

Prezentat  

Termenul de valabilitate 
restant (la momentul livrării) 
va constitui minim 80% din 
termenul total al produsului, 
dar nu mai puțin de 12 luni. 

Declarație privind asigurarea valabilității confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice al ofertantului. 

Obligatoriu Prezentat Prezentat 

Declarație 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. 

Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul 
MF nr. 145 din 24.11.2020 - în original semnat electronic; (Se 
va prezenta în termen de 5 zile de către ofertantul declarat 
învingător.) 

Obligatoriu Se va prezenta la 
semnarea 
contractului 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Raport financiar Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice al OE. 

Obligatoriu Prezentat Prezentat 
Certificat privind lipsa 
datoriilor faţă de bugetul de 
stat 

Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Obligatoriu Prezentat Prezentat 

Prezentarea de dovezi privind 
conformitatea produselor, 
identificată prin referire la 
specificații sau standard 
relevante 

Certificate/declarații de conformitate și avize sanitare pentru 
produsele menajere – copii confirmate prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

Obligatoriu Prezentat – 
certificate ISO 

Prezentat 

Mostre Prezentarea mostrelor în decurs de 2 zile lucrătoare de la 
solicitarea Beneficiarului. 

La solicitarea 
autorității 
contractante - 

- 

 
Lotul 5 – Achiziția nu a avut loc. 

Lotul 6 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Nivelul minim/ 
Obligativitatea 

„Ecochimie” SRL 

Formularul standard al Documentului Unic de 
Achiziții European (DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 
72/2020, completat conform modelului anexat, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat 

Cerere de participare 
Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din Documentația 
standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat 

Declarație privind valabilitatea ofertei Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația 
standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. 
Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile din ziua deschiderii 
ofertelor. 

 
Obligatoriu Prezentat 

Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul 
autorității contractante în mărime de 1% din valoarea ofertei 
propuse, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE, 
conform anexei nr. 9: Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat 
din Moldova Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, Sucursala 
Nr. 17 Chișinău Codul fiscal: 1006600064263 IBAN: 
MD25VI000000225171710MDL Cod bancar: VICBMD2X457 

Obligatoriu 
Prezentat 
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Specificaţii tehnice Completată în conformitate cu anexa nr. 22, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. Obligatoriu 

Prezentat 
Specificaţii de preț Completată în conformitate cu anexa nr. 23, confirmată prin 

aplicarea semnăturii electronice a OE. Obligatoriu 
Prezentat – Oferta 
semnificativ 
majorată, depășește 
pragul de 30% 
admis de cadrul 
legal. 

Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta 
(prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin 
care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 
Dovada înregistrării juridice Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de 

organul abilitat, copie semnat electronic; 
Obligatoriu 

Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Certificat de atribuire al contului bancar Eliberat în anii 2019-2022 de banca deținătoare de cont, în 
original/copie semnat electronic; 

Obligatoriu 

Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Garanția de bună execuție a contractului Transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul de 
plată, în cuantum de 5% din valoarea ofertei propuse:  
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova 
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,  
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  

Obligatoriu 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Minim 3 ani de experiență specifică în 
livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare 

Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în 
ultimii 3 ani de activitate conform anexei nr. 12, însoțită de 2 
scrisori de recomandare. 

Obligatoriu Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Termenul de valabilitate restant (la momentul 
livrării) va constitui minim 80% din termenul 
total al produsului, dar nu mai puțin de 12 
luni. 

Declarație privind asigurarea valabilității confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice al ofertantului. 

Obligatoriu Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Declarație 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. 

Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul MF 
nr. 145 din 24.11.2020 - în original semnat electronic; (Se va 
prezenta în termen de 5 zile de către ofertantul declarat învingător.) 

Obligatoriu Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Raport financiar Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice al OE. 

Obligatoriu Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Certificat privind lipsa datoriilor faţă de 
bugetul de stat 

Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Obligatoriu Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Prezentarea de dovezi privind conformitatea 
produselor, identificată prin referire la 
specificații sau standard relevante 

Certificate/declarații de conformitate și avize sanitare pentru 
produsele menajere – copii confirmate prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

Obligatoriu Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Mostre Prezentarea mostrelor în decurs de 2 zile lucrătoare de la solicitarea 
Beneficiarului. 

La solicitarea 
autorității 
contractante 

- 

Lotul 7 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Nivelul minim/ 
Obligativitatea 

„Ecochimie” SRL 

Formularul standard al Documentului Unic de 
Achiziții European (DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 
72/2020, completat conform modelului anexat, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat 

Cerere de participare 
Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din Documentația 
standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat 

Declarație privind valabilitatea ofertei Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația 
standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. 
Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile din ziua deschiderii 
ofertelor. 

 
Obligatoriu Prezentat 

Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul 
autorității contractante în mărime de 1% din valoarea ofertei 
propuse, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE, 
conform anexei nr. 9:  

Obligatoriu 
Prezentat 
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Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova  
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,  
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457 

Specificaţii tehnice Completată în conformitate cu anexa nr. 22, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. Obligatoriu 

Prezentat 
Specificaţii de preț Completată în conformitate cu anexa nr. 23, confirmată prin 

aplicarea semnăturii electronice a OE. Obligatoriu 
Prezentat 

Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta 
(prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin 
care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 
Dovada înregistrării juridice Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de 

organul abilitat, copie semnat electronic; Obligatoriu 
Prezentat 

Certificat de atribuire al contului bancar Eliberat în anii 2019-2022 de banca deținătoare de cont, în 
original/copie semnat electronic; Obligatoriu Prezentat 

Garanția de bună execuție a contractului Transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul de 
plată, în cuantum de 5% din valoarea ofertei propuse: Beneficiarul 
plății: IP Universitatea de Stat din Moldova  
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,  
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  

Obligatoriu 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Minim 3 ani de experiență specifică în 
livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare 

Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în 
ultimii 3 ani de activitate conform anexei nr. 12, însoțită de 2 
scrisori de recomandare. 

Obligatoriu Prezentat  

Termenul de valabilitate restant (la momentul 
livrării) va constitui minim 80% din termenul 
total al produsului, dar nu mai puțin de 12 
luni. 

Declarație privind asigurarea valabilității confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice al ofertantului. 

Obligatoriu Prezentat 

Declarație 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. 

Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul MF 
nr. 145 din 24.11.2020 - în original semnat electronic; (Se va 
prezenta în termen de 5 zile de către ofertantul declarat învingător.) 

Obligatoriu Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Raport financiar Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice al OE. 

Obligatoriu 
Prezentat 

Certificat privind lipsa datoriilor faţă de 
bugetul de stat 

Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Obligatoriu 
Prezentat 

Prezentarea de dovezi privind conformitatea 
produselor, identificată prin referire la 
specificații sau standard relevante 

Certificate/declarații de conformitate și avize sanitare pentru 
produsele menajere – copii confirmate prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat 

Mostre Prezentarea mostrelor în decurs de 2 zile lucrătoare de la solicitarea 
Beneficiarului. 

La solicitarea 
autorității 
contractante - 

Lotul 8 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Nivelul minim/ 
Obligativitatea 

„Ecochimie” SRL  „Mic-Tan” SRL 

Formularul standard al Documentului Unic de 
Achiziții European (DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul 
Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, completat 
conform modelului anexat, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu 

Prezentat Prezentat 

Cerere de participare 
Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din 
Documentația standard, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat Prezentat 

Declarație privind valabilitatea ofertei Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din 
Documentația standard, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. Termenul 
de valabilitate al ofertei – 60 de zile din ziua 
deschiderii ofertelor. 

 
Obligatoriu Prezentat Prezentat 

Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă comercială sau 
transfer la contul autorității contractante în 
mărime de 1% din valoarea ofertei propuse, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice 
a OE, conform anexei nr. 9:  
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, 
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457 

Obligatoriu 
Prezentat Prezentat 
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Specificaţii tehnice Completată în conformitate cu anexa nr. 22, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat  Prezentat  

Specificaţii de preț Completată în conformitate cu anexa nr. 23, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat Prezentat 

Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta 
(prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin 
care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 
Dovada înregistrării juridice Certificat de înregistrare/decizie de 

înregistrare/extras emis de organul abilitat, copie 
semnat electronic; 

Obligatoriu Prezentat 
Prezentat 

Certificat de atribuire al contului bancar Eliberat în anii 2019-2022 de banca deținătoare 
de cont, în original/copie semnat electronic; Obligatoriu Prezentat 

Prezentat 

Garanția de bună execuție a contractului Transfer la contul autorității contractante 
confirmat prin ordinul de plată, în cuantum de 
5% din valoarea ofertei propuse: Beneficiarul 
plății: IP Universitatea de Stat din Moldova 
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, 
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  

Obligatoriu 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Se va prezenta la 
semnarea 
contractului 

Minim 3 ani de experiență specifică în 
livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare 

Declarație privind lista principalelor 
livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de 
activitate conform anexei nr. 12, însoțită de 2 
scrisori de recomandare. 

Obligatoriu Prezentat Prezentat – lipsesc 
scrisorile de 
recomandare 

Termenul de valabilitate restant (la momentul 
livrării) va constitui minim 80% din termenul 
total al produsului, dar nu mai puțin de 12 
luni. 

Declarație privind asigurarea valabilității 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice 
al ofertantului. 

Obligatoriu Prezentat Prezentat 

Declarație 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. 

Completată în conformitate cu Formularul 
aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 
- în original semnat electronic; (Se va prezenta 
în termen de 5 zile de către ofertantul declarat 
învingător.) 

Obligatoriu Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Se va prezenta la 
semnarea 
contractului 

Raport financiar Copia ultimului raport financiar, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice al OE. 

Obligatoriu 
Prezentat 

Prezentat 

Certificat privind lipsa datoriilor faţă de 
bugetul de stat 

Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat 

Prezentat 

Prezentarea de dovezi privind conformitatea 
produselor, identificată prin referire la 
specificații sau standard relevante 

Certificate/declarații de conformitate și avize 
sanitare pentru produsele menajere – copii 
confirmate prin aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat 

Prezentat – 
certificate ISO 

Mostre Prezentarea mostrelor în decurs de 2 zile 
lucrătoare de la solicitarea Beneficiarului. 

La solicitarea 
autorității 
contractante - - 

Lotul 9 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Nivelul minim/ 
Obligativitatea 

„Mic-Tan” SRL  „Ecochimie” 
SRL 

Formularul standard al Documentului Unic de 
Achiziții European (DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul 
Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, completat 
conform modelului anexat, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu 

Prezentat Prezentat 

Cerere de participare 
Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din 
Documentația standard, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat Prezentat 

Declarație privind valabilitatea ofertei Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din 
Documentația standard, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. Termenul 
de valabilitate al ofertei – 60 de zile din ziua 
deschiderii ofertelor. 

 
Obligatoriu Prezentat Prezentat 

Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă comercială sau 
transfer la contul autorității contractante în 
mărime de 1% din valoarea ofertei propuse, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice 
a OE, conform anexei nr. 9:  
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, 
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457 

Obligatoriu 
Prezentat Prezentat 

Specificaţii tehnice Completată în conformitate cu anexa nr. 22, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat Prezentat 
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Specificaţii de preț Completată în conformitate cu anexa nr. 23, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat – Oferta 
semnificativ 
majorată, depășește 
pragul de 30% 
admis de cadrul 
legal. 

Prezentat – Oferta 
semnificativ 
majorată, depășește 
pragul de 30% 
admis de cadrul 
legal. 

Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta 
(prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin 
care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 
Dovada înregistrării juridice Certificat de înregistrare/decizie de 

înregistrare/extras emis de organul abilitat, 
copie semnat electronic; Obligatoriu 

Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Certificat de atribuire al contului bancar Eliberat în anii 2019-2022 de banca deținătoare 
de cont, în original/copie semnat electronic; 

Obligatoriu 

Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Garanția de bună execuție a contractului Transfer la contul autorității contractante 
confirmat prin ordinul de plată, în cuantum de 
5% din valoarea ofertei propuse: Beneficiarul 
plății: IP Universitatea de Stat din Moldova 
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, 
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  

Obligatoriu 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Minim 3 ani de experiență specifică în 
livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare 

Declarație privind lista principalelor 
livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de 
activitate conform anexei nr. 12, însoțită de 2 
scrisori de recomandare. 

Obligatoriu Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Termenul de valabilitate restant (la momentul 
livrării) va constitui minim 80% din termenul 
total al produsului, dar nu mai puțin de 12 
luni. 

Declarație privind asigurarea valabilității 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice 
al ofertantului. 

Obligatoriu Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Declarație 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. 

Completată în conformitate cu Formularul 
aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 
- în original semnat electronic; (Se va prezenta 
în termen de 5 zile de către ofertantul declarat 
învingător.) 

Obligatoriu Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Raport financiar Copia ultimului raport financiar, confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice al OE. 

Obligatoriu Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Certificat privind lipsa datoriilor faţă de 
bugetul de stat 

Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

Obligatoriu Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Prezentarea de dovezi privind conformitatea 
produselor, identificată prin referire la 
specificații sau standard relevante 

Certificate/declarații de conformitate și avize 
sanitare pentru produsele menajere – copii 
confirmate prin aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Mostre Prezentarea mostrelor în decurs de 2 zile 
lucrătoare de la solicitarea Beneficiarului. 

La solicitarea 
autorității 
contractante 

- 
 
- 

Lotul 10 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Nivelul minim/ 
Obligativitatea 

„Paramed 
Grup” SRL 

 
„Mic-Tan” 
SRL 

„Ecochimie” 
SRL 

Formularul standard al 
Documentului Unic de 
Achiziții European (DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul Ministerului 
Finanțelor nr. 72/2020, completat conform modelului 
anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat Prezentat Prezentat 

Cerere de participare 
Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din 
Documentația standard, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat Prezentat Prezentat 

Declarație privind 
valabilitatea ofertei 

Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din 
Documentația standard, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a OE. Termenul de valabilitate 
al ofertei – 60 de zile din ziua deschiderii ofertelor. 

Obligatoriu 
Prezentat Prezentat Prezentat 

Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la 
contul autorității contractante în mărime de 1% din 
valoarea ofertei propuse, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a OE, conform anexei nr. 9: 

Obligatoriu Prezentat Prezentat Prezentat 
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Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,  
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457 

Specificaţii tehnice Completată în conformitate cu anexa nr. 22, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Obligatoriu Prezentat Prezentat Prezentat 

Specificaţii de preț Completată în conformitate cu anexa nr. 23, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Obligatoriu Prezentat Prezentat Prezentat 

Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va 
prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative 
actualizate, prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 

Dovada înregistrării juridice Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras 
emis de organul abilitat, copie semnat electronic; Obligatoriu 

Prezentat 
Nu s-a 

examinat 
Nu s-a 

examinat 
Certificat de atribuire al 
contului bancar 

Eliberat în anii 2019-2022 de banca deținătoare de 
cont, în original/copie semnat electronic; Obligatoriu 

Prezentat 
Nu s-a 

examinat 
Nu s-a 

examinat 
Garanția de bună execuție a 
contractului 

Transfer la contul autorității contractante confirmat 
prin ordinul de plată, în cuantum de 5% din valoarea 
ofertei propuse: Beneficiarul plății: IP Universitatea de 
Stat din Moldova  
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,  
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL 
Cod bancar: VICBMD2X457  

Obligatoriu 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Minim 3 ani de experiență 
specifică în livrarea bunurilor 
şi/sau serviciilor similare 

Declarație privind lista principalelor livrări/prestări 
efectuate în ultimii 3 ani de activitate conform anexei 
nr. 12, însoțită de 2 scrisori de recomandare. 

Obligatoriu Prezentat 
Nu s-a 

examinat 
Nu s-a 

examinat 
Termenul de valabilitate 
restant (la momentul livrării) 
va constitui minim 80% din 
termenul total al produsului, 
dar nu mai puțin de 12 luni. 

Declarație privind asigurarea valabilității confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice al ofertantului. 

Obligatoriu Prezentat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Declarație 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. 

Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin 
Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 - în original 
semnat electronic; (Se va prezenta în termen de 5 zile 
de către ofertantul declarat învingător.) 

Obligatoriu Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Raport financiar Copia ultimului raport financiar, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice al OE. 

Obligatoriu Prezentat Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Certificat privind lipsa 
datoriilor faţă de bugetul de 
stat 

Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu Prezentat 
Nu s-a 

examinat 
Nu s-a 

examinat 
Prezentarea de dovezi privind 
conformitatea produselor, 
identificată prin referire la 
specificații sau standard 
relevante 

Certificate/declarații de conformitate și avize sanitare 
pentru produsele menajere – copii confirmate prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu Prezentat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Mostre Prezentarea mostrelor în decurs de 2 zile lucrătoare de 
la solicitarea Beneficiarului. 

La solicitarea 
autorității 
contractante 

- 
Nu s-a 

examinat 
Nu s-a 

examinat 

Lotul 11 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Nivelul minim/ 
Obligativitatea 

„Ecochimie” 
SRL  

„Mic-Tan” 
SRL 

Formularul standard al Documentului Unic 
de Achiziții European (DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul Ministerului 
Finanțelor nr. 72/2020, completat conform modelului anexat, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat 

Prezentat 

Cerere de participare 
Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din Documentația 
standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a 
OE. 

Obligatoriu 
Prezentat 

Prezentat 

Declarație privind valabilitatea ofertei Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația 
standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a 
OE. Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile din ziua 
deschiderii ofertelor. 

 
Obligatoriu Prezentat 

Prezentat 

Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul 
autorității contractante în mărime de 1% din valoarea ofertei 
propuse, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a 
OE, conform anexei nr. 9:  
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova 

Obligatoriu 
Prezentat 

Prezentat 
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Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,  
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457 

Specificaţii tehnice Completată în conformitate cu anexa nr. 22, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. Obligatoriu 

Prezentat – 
Poziția nr. 11.1 
nu corespunde 
puritea 
produsului, s-a 
solicitat 98%, 
s-a ofertat 95-
97%. 

Prezentat 

Specificaţii de preț Completată în conformitate cu anexa nr. 23, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. Obligatoriu 

Prezentat 
Prezentat – 
Oferta 
semnificativ 
majorată, 
depășește 
pragul de 30% 
admis de 
cadrul legal. 

Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta 
(prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin 
care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 
Dovada înregistrării juridice Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis 

de organul abilitat, copie semnat electronic; 

Obligatoriu 

Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
neconformă. 

Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Certificat de atribuire al contului bancar Eliberat în anii 2019-2022 de banca deținătoare de cont, în 
original/copie semnat electronic; 

Obligatoriu 

Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
neconformă. 

Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Garanția de bună execuție a contractului Transfer la contul autorității contractante confirmat prin 
ordinul de plată, în cuantum de 5% din valoarea ofertei 
propuse:  
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova  
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,  
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  

Obligatoriu 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Minim 3 ani de experiență specifică în 
livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare 

Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate 
în ultimii 3 ani de activitate conform anexei nr. 12, însoțită de 
2 scrisori de recomandare. 

Obligatoriu Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
neconformă. 

Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Termenul de valabilitate restant (la 
momentul livrării) va constitui minim 80% 
din termenul total al produsului, dar nu mai 
puțin de 12 luni. 

Declarație privind asigurarea valabilității confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice al ofertantului. 

Obligatoriu Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
neconformă. 

Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Declarație 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. 

Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin 
Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 - în original semnat 
electronic; (Se va prezenta în termen de 5 zile de către 
ofertantul declarat învingător.) 

Obligatoriu Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Raport financiar Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice al OE. 

Obligatoriu Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
neconformă. 

Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Certificat privind lipsa datoriilor faţă de 
bugetul de stat 

Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Obligatoriu Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
neconformă. 

Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Prezentarea de dovezi privind conformitatea 
produselor, identificată prin referire la 
specificații sau standard relevante 

Certificate/declarații de conformitate și avize sanitare pentru 
produsele menajere – copii confirmate prin aplicarea 
semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
neconformă. 

Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Mostre Prezentarea mostrelor în decurs de 2 zile lucrătoare de la 
solicitarea Beneficiarului. 

La solicitarea 
autorității 
contractante 

 
- 

 
- 
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Lotul 12 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Nivelul minim/ 
Obligativitatea 

„Ecochimie” 
SRL  

„Mic-Tan” 
SRL 

Formularul standard al Documentului Unic 
de Achiziții European (DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul Ministerului 
Finanțelor nr. 72/2020, completat conform modelului anexat, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu Prezentat Prezentat 

Cerere de participare 
Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din Documentația 
standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a 
OE. 

Obligatoriu Prezentat Prezentat 

Declarație privind valabilitatea ofertei Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația 
standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a 
OE. Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile din ziua 
deschiderii ofertelor. 

 
Obligatoriu 

Prezentat Prezentat 

Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul 
autorității contractante în mărime de 1% din valoarea ofertei 
propuse, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a 
OE, conform anexei nr. 9:  
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova 
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,  
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263 IBAN: 
MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457 

Obligatoriu Prezentat Prezentat 

Specificaţii tehnice Completată în conformitate cu anexa nr. 22, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. Obligatoriu 

Prezentat Prezentat 

Specificaţii de preț Completată în conformitate cu anexa nr. 23, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. Obligatoriu 

Prezentat – 
Oferta 
semnificativ 
majorată, 
depășește 
pragul de 30% 
admis de 
cadrul legal. 

Prezentat – 
Oferta 
semnificativ 
majorată, 
depășește 
pragul de 30% 
admis de 
cadrul legal. 

Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta 
(prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin 
care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 
Dovada înregistrării juridice Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis 

de organul abilitat, copie semnat electronic; 

Obligatoriu 

Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Certificat de atribuire al contului bancar Eliberat în anii 2019-2022 de banca deținătoare de cont, în 
original/copie semnat electronic; 

Obligatoriu 

Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Garanția de bună execuție a contractului Transfer la contul autorității contractante confirmat prin 
ordinul de plată, în cuantum de 5% din valoarea ofertei 
propuse: Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,  
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  

Obligatoriu 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Minim 3 ani de experiență specifică în 
livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare 

Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate 
în ultimii 3 ani de activitate conform anexei nr. 12, însoțită de 
2 scrisori de recomandare. 

Obligatoriu Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Termenul de valabilitate restant (la 
momentul livrării) va constitui minim 80% 
din termenul total al produsului, dar nu mai 
puțin de 12 luni. 

Declarație privind asigurarea valabilității confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice al ofertantului. 

Obligatoriu Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Declarație 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. 

Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin 
Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 - în original semnat 
electronic; (Se va prezenta în termen de 5 zile de către 
ofertantul declarat învingător.) 

Obligatoriu Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Raport financiar Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice al OE. 

Obligatoriu Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 
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Certificat privind lipsa datoriilor faţă de 
bugetul de stat 

Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Obligatoriu Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Prezentarea de dovezi privind conformitatea 
produselor, identificată prin referire la 
specificații sau standard relevante 

Certificate/declarații de conformitate și avize sanitare pentru 
produsele menajere – copii confirmate prin aplicarea 
semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Mostre Prezentarea mostrelor în decurs de 2 zile lucrătoare de la 
solicitarea Beneficiarului. 

La solicitarea 
autorității 
contractante 

 
- 

 
- 

Lotul 13 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Nivelul minim/ 
Obligativitatea 

„Paramed 
Grup” SRL 

„Ecochimie” 
SRL 

„Mic-Tan” 
SRL 
 

Formularul standard al 
Documentului Unic de 
Achiziții European (DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul Ministerului 
Finanțelor nr. 72/2020, completat conform modelului 
anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat 

Prezentat Prezentat 

Cerere de participare 
Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din 
Documentația standard, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat 

Prezentat Prezentat 

Declarație privind 
valabilitatea ofertei 

Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din 
Documentația standard, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a OE. Termenul de valabilitate 
al ofertei – 60 de zile din ziua deschiderii ofertelor. 

Obligatoriu 
Prezentat 

Prezentat Prezentat 

Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la 
contul autorității contractante în mărime de 1% din 
valoarea ofertei propuse, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a OE, conform anexei nr. 9: 
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,  
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457 

Obligatoriu Prezentat 

Prezentat Prezentat 

Specificaţii tehnice Completată în conformitate cu anexa nr. 22, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Obligatoriu Prezentat 

Prezentat Prezentat 

Specificaţii de preț Completată în conformitate cu anexa nr. 23, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Obligatoriu Prezentat 

Prezentat Prezentat 

Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va 
prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative 
actualizate, prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 

Dovada înregistrării juridice Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras 
emis de organul abilitat, copie semnat electronic; Obligatoriu 

Prezentat 
Nu s-a 

examinat 
Nu s-a 

examinat 
Certificat de atribuire al 
contului bancar 

Eliberat în anii 2019-2022 de banca deținătoare de 
cont, în original/copie semnat electronic; Obligatoriu 

Prezentat 
Nu s-a 

examinat 
Nu s-a 

examinat 
Garanția de bună execuție a 
contractului 

Transfer la contul autorității contractante confirmat 
prin ordinul de plată, în cuantum de 5% din valoarea 
ofertei propuse:  
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,  
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  

Obligatoriu 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Minim 3 ani de experiență 
specifică în livrarea bunurilor 
şi/sau serviciilor similare 

Declarație privind lista principalelor livrări/prestări 
efectuate în ultimii 3 ani de activitate conform anexei 
nr. 12, însoțită de 2 scrisori de recomandare. 

Obligatoriu Prezentat 
Nu s-a 

examinat 
Nu s-a 

examinat 
Termenul de valabilitate 
restant (la momentul livrării) 
va constitui minim 80% din 
termenul total al produsului, 
dar nu mai puțin de 12 luni. 

Declarație privind asigurarea valabilității confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice al ofertantului. 

Obligatoriu Prezentat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Declarație privind confirmarea 
identității beneficiarilor 
efectivi și neîncadrarea 
acestora în situația 
condamnării pentru 
participarea la activități ale 

Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin 
Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 - în original 
semnat electronic; (Se va prezenta în termen de 5 zile 
de către ofertantul declarat învingător.) 

Obligatoriu Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 
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unei organizații sau grupări 
criminale, pentru corupție, 
fraudă și/sau spălare de bani. 
Raport financiar Copia ultimului raport financiar, confirmată prin 

aplicarea semnăturii electronice al OE. 
Obligatoriu Prezentat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Certificat privind lipsa 
datoriilor faţă de bugetul de 
stat 

Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu Prezentat 
Nu s-a 

examinat 
Nu s-a 

examinat 
Prezentarea de dovezi privind 
conformitatea produselor, 
identificată prin referire la 
specificații sau standard 
relevante 

Certificate/declarații de conformitate și avize sanitare 
pentru produsele menajere – copii confirmate prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu Prezentat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Mostre Prezentarea mostrelor în decurs de 2 zile lucrătoare de 
la solicitarea Beneficiarului. 

La solicitarea 
autorității 
contractante 

- 
Nu s-a 

examinat 
Nu s-a 

examinat 

Lotul 14 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție 
Nivelul minim/ 

Obligativitatea 
„Ecochimie” 

SRL 
Formularul standard al Documentului Unic de 
Achiziții European (DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 
72/2020, completat conform modelului anexat, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu Prezentat 

Cerere de participare 
Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din Documentația standard, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu Prezentat 

Declarație privind valabilitatea ofertei Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația standard, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Termenul de 
valabilitate al ofertei – 60 de zile din ziua deschiderii ofertelor. 

 
Obligatoriu 

Prezentat 

Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorității 
contractante în mărime de 1% din valoarea ofertei propuse, confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice a OE, conform anexei nr. 9: 
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova  
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,  
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457 

Obligatoriu Prezentat 

Specificaţii tehnice Completată în conformitate cu anexa nr. 22, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a OE. Obligatoriu 

Prezentat 

Specificaţii de preț Completată în conformitate cu anexa nr. 23, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a OE. Obligatoriu 

Prezentat – 
Oferta 
semnificativ 
majorată, 
depășește 
pragul de 30% 
admis de 
cadrul legal. 

Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta 
(prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin 
care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 

Dovada înregistrării juridice Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de organul 
abilitat, copie semnat electronic; 

Obligatoriu 

Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Certificat de atribuire al contului bancar Eliberat în anii 2019-2022 de banca deținătoare de cont, în 
original/copie semnat electronic; 

Obligatoriu 

Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Garanția de bună execuție a contractului Transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul de plată, 
în cuantum de 5% din valoarea ofertei propuse:  
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova  
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,  
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  

Obligatoriu 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Minim 3 ani de experiență specifică în livrarea 
bunurilor şi/sau serviciilor similare 

Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 
ani de activitate conform anexei nr. 12, însoțită de 2 scrisori de 
recomandare. 

Obligatoriu Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 
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Termenul de valabilitate restant (la momentul 
livrării) va constitui minim 80% din termenul 
total al produsului, dar nu mai puțin de 12 luni. 

Declarație privind asigurarea valabilității confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice al ofertantului. 

Obligatoriu Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Declarație 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. 

Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul MF nr. 
145 din 24.11.2020 - în original semnat electronic; (Se va prezenta în 
termen de 5 zile de către ofertantul declarat învingător.) 

Obligatoriu Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Raport financiar Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice al OE. 

Obligatoriu Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Certificat privind lipsa datoriilor faţă de bugetul 
de stat 

Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Obligatoriu Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Prezentarea de dovezi privind conformitatea 
produselor, identificată prin referire la 
specificații sau standard relevante 

Certificate/declarații de conformitate și avize sanitare pentru produsele 
menajere – copii confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Mostre Prezentarea mostrelor în decurs de 2 zile lucrătoare de la solicitarea 
Beneficiarului. 

La solicitarea 
autorității 
contractante 

 
- 

Lotul 15 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție 
Nivelul minim/ 

Obligativitatea 
„Ecochimie” 

SRL 
Formularul standard al Documentului Unic de 
Achiziții European (DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 
72/2020, completat conform modelului anexat, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu 

Prezentat 

Cerere de participare 
Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din Documentația standard, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat 

Declarație privind valabilitatea ofertei Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația standard, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Termenul de 
valabilitate al ofertei – 60 de zile din ziua deschiderii ofertelor. 

 
Obligatoriu 

Prezentat 

Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorității 
contractante în mărime de 1% din valoarea ofertei propuse, confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice a OE, conform anexei nr. 9: 
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova  
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,  
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL 
Cod bancar: VICBMD2X457 

Obligatoriu 

Prezentat 

Specificaţii tehnice Completată în conformitate cu anexa nr. 22, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a OE. Obligatoriu 

Prezentat 
Specificaţii de preț Completată în conformitate cu anexa nr. 23, confirmată prin aplicarea 

semnăturii electronice a OE. Obligatoriu 
Prezentat 

Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta 
(prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin 
care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 
Dovada înregistrării juridice Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de organul 

abilitat, copie semnat electronic; Obligatoriu 
Prezentat 

Certificat de atribuire al contului bancar Eliberat în anii 2019-2022 de banca deținătoare de cont, în 
original/copie semnat electronic; Obligatoriu 

Prezentat 

Garanția de bună execuție a contractului Transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul de plată, 
în cuantum de 5% din valoarea ofertei propuse:  
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova  
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,  
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  

Obligatoriu 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Minim 3 ani de experiență specifică în livrarea 
bunurilor şi/sau serviciilor similare 

Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 
ani de activitate conform anexei nr. 12, însoțită de 2 scrisori de 
recomandare. 

Obligatoriu Prezentat  
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Termenul de valabilitate restant (la momentul 
livrării) va constitui minim 80% din termenul 
total al produsului, dar nu mai puțin de 12 luni. 

Declarație privind asigurarea valabilității confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice al ofertantului. 

Obligatoriu Prezentat 

Declarație 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. 

Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul MF nr. 
145 din 24.11.2020 - în original semnat electronic; (Se va prezenta în 
termen de 5 zile de către ofertantul declarat învingător.) 

Obligatoriu Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Raport financiar Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice al OE. 

Obligatoriu Prezentat 

Certificat privind lipsa datoriilor faţă de bugetul 
de stat 

Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Obligatoriu Prezentat 

Prezentarea de dovezi privind conformitatea 
produselor, identificată prin referire la 
specificații sau standard relevante 

Certificate/declarații de conformitate și avize sanitare pentru produsele 
menajere – copii confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu Prezentat 

Mostre Prezentarea mostrelor în decurs de 2 zile lucrătoare de la solicitarea 
Beneficiarului. 

La solicitarea 
autorității 
contractante 

- 

Lotul 16 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Nivelul minim/ 
Obligativitatea 

 „Mic-Tan” 
SRL 
 

„Paramed 
Grup” SRL 
 

„Ecochimie” 
SRL 

Formularul standard al 
Documentului Unic de 
Achiziții European (DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul Ministerului 
Finanțelor nr. 72/2020, completat conform modelului 
anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat Prezentat Prezentat 

Cerere de participare 
Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din 
Documentația standard, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat Prezentat Prezentat 

Declarație privind 
valabilitatea ofertei 

Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din 
Documentația standard, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a OE. Termenul de valabilitate 
al ofertei – 60 de zile din ziua deschiderii ofertelor. 

Obligatoriu 
Prezentat Prezentat Prezentat 

Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la 
contul autorității contractante în mărime de 1% din 
valoarea ofertei propuse, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a OE, conform anexei nr. 9: 
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,  
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL 
Cod bancar: VICBMD2X457 

Obligatoriu Prezentat Prezentat Prezentat 

Specificaţii tehnice Completată în conformitate cu anexa nr. 22, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Obligatoriu Prezentat Prezentat Prezentat 

Specificaţii de preț Completată în conformitate cu anexa nr. 23, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu Prezentat Prezentat 

Prezentat – 
Oferta 
semnificativ 
majorată, 
depășește 
pragul de 30% 
admis de 
cadrul legal. 

Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta 
(prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin 
care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 
Dovada înregistrării juridice Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras 

emis de organul abilitat, copie semnat electronic; 

Obligatoriu 

Prezentat Prezentat Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Certificat de atribuire al 
contului bancar 

Eliberat în anii 2019-2022 de banca deținătoare de 
cont, în original/copie semnat electronic; 

Obligatoriu 

Prezentat Prezentat Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Garanția de bună execuție a 
contractului 

Transfer la contul autorității contractante confirmat 
prin ordinul de plată, în cuantum de 5% din valoarea 
ofertei propuse:  
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,  
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  

Obligatoriu 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 
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Cod bancar: VICBMD2X457  

Minim 3 ani de experiență 
specifică în livrarea bunurilor 
şi/sau serviciilor similare 

Declarație privind lista principalelor livrări/prestări 
efectuate în ultimii 3 ani de activitate conform anexei 
nr. 12, însoțită de 2 scrisori de recomandare. 

Obligatoriu Prezentat – 
lipsesc 
scrisorile de 
recomandare 

Prezentat Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Termenul de valabilitate 
restant (la momentul livrării) 
va constitui minim 80% din 
termenul total al produsului, 
dar nu mai puțin de 12 luni. 

Declarație privind asigurarea valabilității confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice al ofertantului. 

Obligatoriu Prezentat Prezentat Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Declarație 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. 

Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin 
Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 - în original 
semnat electronic; (Se va prezenta în termen de 5 zile 
de către ofertantul declarat învingător.) 

Obligatoriu Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Raport financiar Copia ultimului raport financiar, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice al OE. 

Obligatoriu Prezentat Prezentat Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Certificat privind lipsa 
datoriilor faţă de bugetul de 
stat 

Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu Prezentat Prezentat Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Prezentarea de dovezi privind 
conformitatea produselor, 
identificată prin referire la 
specificații sau standard 
relevante 

Certificate/declarații de conformitate și avize sanitare 
pentru produsele menajere – copii confirmate prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu Prezentat Prezentat Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Mostre Prezentarea mostrelor în decurs de 2 zile lucrătoare de 
la solicitarea Beneficiarului. 

La solicitarea 
autorității 
contractante 

- -  
- 

Lotul 17 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Nivelul minim/ 
Obligativitatea 

„Paramed 
Grup” SRL 

„Ecochimie” 
SRL 

„Mic-Tan” 
SRL 
 

Formularul standard al 
Documentului Unic de 
Achiziții European (DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul Ministerului 
Finanțelor nr. 72/2020, completat conform modelului 
anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat Prezentat Prezentat 

Cerere de participare 
Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din 
Documentația standard, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat Prezentat Prezentat 

Declarație privind 
valabilitatea ofertei 

Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din 
Documentația standard, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a OE. Termenul de valabilitate 
al ofertei – 60 de zile din ziua deschiderii ofertelor. 

Obligatoriu 
Prezentat Prezentat Prezentat 

Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la 
contul autorității contractante în mărime de 1% din 
valoarea ofertei propuse, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a OE, conform anexei nr. 9: 
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,  
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457 

Obligatoriu Prezentat Prezentat Prezentat 

Specificaţii tehnice Completată în conformitate cu anexa nr. 22, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Obligatoriu Prezentat Prezentat Prezentat 

Specificaţii de preț Completată în conformitate cu anexa nr. 23, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu Prezentat Prezentat 

Prezentat – 
Oferta 
semnificativ 
majorată, 
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depășește 
pragul de 30% 
admis de 
cadrul legal. 

Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta 
(prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin 
care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 
Dovada înregistrării juridice Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras 

emis de organul abilitat, copie semnat electronic; 

Obligatoriu 

Prezentat Prezentat Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Certificat de atribuire al 
contului bancar 

Eliberat în anii 2019-2022 de banca deținătoare de 
cont, în original/copie semnat electronic; 

Obligatoriu 

Prezentat Prezentat Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Garanția de bună execuție a 
contractului 

Transfer la contul autorității contractante confirmat 
prin ordinul de plată, în cuantum de 5% din valoarea 
ofertei propuse:  
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,  
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  

Obligatoriu 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Minim 3 ani de experiență 
specifică în livrarea bunurilor 
şi/sau serviciilor similare 

Declarație privind lista principalelor livrări/prestări 
efectuate în ultimii 3 ani de activitate conform anexei 
nr. 12, însoțită de 2 scrisori de recomandare. 

Obligatoriu Prezentat Prezentat Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Termenul de valabilitate 
restant (la momentul livrării) 
va constitui minim 80% din 
termenul total al produsului, 
dar nu mai puțin de 12 luni. 

Declarație privind asigurarea valabilității confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice al ofertantului. 

Obligatoriu Prezentat Prezentat Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Declarație 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. 

Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin 
Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 - în original 
semnat electronic; (Se va prezenta în termen de 5 zile 
de către ofertantul declarat învingător.) 

Obligatoriu Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Raport financiar Copia ultimului raport financiar, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice al OE. 

Obligatoriu Prezentat Prezentat Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Certificat privind lipsa 
datoriilor faţă de bugetul de 
stat 

Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii electronice 
a OE. 

Obligatoriu Prezentat Prezentat Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Prezentarea de dovezi privind 
conformitatea produselor, 
identificată prin referire la 
specificații sau standard 
relevante 

Certificate/declarații de conformitate și avize sanitare 
pentru produsele menajere – copii confirmate prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu Prezentat Prezentat Nu s-a 
examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată. 

Mostre Prezentarea mostrelor în decurs de 2 zile lucrătoare de 
la solicitarea Beneficiarului. 

La solicitarea 
autorității 
contractante 

- -  
- 

Lotul 18 – Achiziția nu a avut loc. 

Lotul 19 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție 
Nivelul minim/ 
Obligativitatea 

„Ecochimie” SRL 

Formularul standard al Documentului Unic de 
Achiziții European (DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor 
nr. 72/2020, completat conform modelului anexat, confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat 
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Cerere de participare 
Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din Documentația 
standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat 

Declarație privind valabilitatea ofertei Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația 
standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. 
Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile din ziua 
deschiderii ofertelor. 

 
Obligatoriu Prezentat 

Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul 
autorității contractante în mărime de 1% din valoarea ofertei 
propuse, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE, 
conform anexei nr. 9:  
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova 
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,  
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457 

Obligatoriu 
Prezentat 

Specificaţii tehnice Completată în conformitate cu anexa nr. 22, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. Obligatoriu 

Prezentat - poziția 
19.1 nu corespunde 
cerințelor AC. S-a 
solicitat prelungitor 
de 5 m, s-a 
prezentat de 3 m. 

Specificaţii de preț Completată în conformitate cu anexa nr. 23, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. Obligatoriu 

Prezentat 
Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta 
(prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin 
care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 
Dovada înregistrării juridice Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de 

organul abilitat, copie semnat electronic; 
Obligatoriu 

Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
neconformă 

Certificat de atribuire al contului bancar Eliberat în anii 2019-2022 de banca deținătoare de cont, în 
original/copie semnat electronic; 

Obligatoriu 

Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
neconformă 

Garanția de bună execuție a contractului Transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul 
de plată, în cuantum de 5% din valoarea ofertei propuse: 
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova 
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,  
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  

Obligatoriu 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Minim 3 ani de experiență specifică în livrarea 
bunurilor şi/sau serviciilor similare 

Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în 
ultimii 3 ani de activitate conform anexei nr. 12, însoțită de 2 
scrisori de recomandare. 

Obligatoriu Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
neconformă 

Termenul de valabilitate restant (la momentul 
livrării) va constitui minim 80% din termenul total 
al produsului, dar nu mai puțin de 12 luni. 

Declarație privind asigurarea valabilității confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice al ofertantului. 

Obligatoriu Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
neconformă 

Declarație 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. 

Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul 
MF nr. 145 din 24.11.2020 - în original semnat electronic; (Se va 
prezenta în termen de 5 zile de către ofertantul declarat 
învingător.) 

Obligatoriu Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Raport financiar Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice al OE. 

Obligatoriu Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
neconformă 

Certificat privind lipsa datoriilor faţă de bugetul 
de stat 

Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Obligatoriu Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
neconformă 

Prezentarea de dovezi privind conformitatea 
produselor, identificată prin referire la specificații 
sau standard relevante 

Certificate/declarații de conformitate și avize sanitare pentru 
produsele menajere – copii confirmate prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

Obligatoriu Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
neconformă 

Mostre Prezentarea mostrelor în decurs de 2 zile lucrătoare de la 
solicitarea Beneficiarului. 

La solicitarea 
autorității 
contractante 

 
- 

Lotul 20 
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție Nivelul minim/ 
Obligativitatea 

„Ecochimie” SRL 

Formularul standard al Documentului Unic de 
Achiziții European (DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor 
nr. 72/2020, completat conform modelului anexat, confirmată prn 
aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu 

Prezentat 

Cerere de participare 
Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din Documentația 
standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat 

Declarație privind valabilitatea ofertei Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația 
standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. 
Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile din ziua 
deschiderii ofertelor. 

 
Obligatoriu 

Prezentat 

Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul 
autorității contractante în mărime de 1% din valoarea ofertei 
propuse, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE, 
conform anexei nr. 9:  
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova 
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,  
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457 

Obligatoriu 

Prezentat 

Specificaţii tehnice Completată în conformitate cu anexa nr. 22, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. Obligatoriu 

Prezentat 
Specificaţii de preț Completată în conformitate cu anexa nr. 23, confirmată prin 

aplicarea semnăturii electronice a OE. Obligatoriu 
Prezentat 

Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta 
(prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin 
care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 
Dovada înregistrării juridice Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de 

organul abilitat, copie semnat electronic; Obligatoriu 
Prezentat 

Certificat de atribuire al contului bancar Eliberat în anii 2019-2022 de banca deținătoare de cont, în 
original/copie semnat electronic; Obligatoriu Prezentat 

Garanția de bună execuție a contractului Transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul 
de plată, în cuantum de 5% din valoarea ofertei propuse: 
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova 
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,  
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  

Obligatoriu 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Minim 3 ani de experiență specifică în livrarea 
bunurilor şi/sau serviciilor similare 

Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în 
ultimii 3 ani de activitate conform anexei nr. 12, însoțită de 2 
scrisori de recomandare. 

Obligatoriu Prezentat 

Termenul de valabilitate restant (la momentul 
livrării) va constitui minim 80% din termenul total 
al produsului, dar nu mai puțin de 12 luni. 

Declarație privind asigurarea valabilității confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice al ofertantului. 

Obligatoriu Prezentat 

Declarație 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. 

Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul 
MF nr. 145 din 24.11.2020 - în original semnat electronic; (Se va 
prezenta în termen de 5 zile de către ofertantul declarat 
învingător.) 

Obligatoriu Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Raport financiar Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice al OE. 

Obligatoriu Prezentat 

Certificat privind lipsa datoriilor faţă de bugetul 
de stat 

Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Obligatoriu Prezentat 

Prezentarea de dovezi privind conformitatea 
produselor, identificată prin referire la specificații 
sau standard relevante 

Certificate/declarații de conformitate și avize sanitare pentru 
produsele menajere – copii confirmate prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

Obligatoriu Prezentat 

Mostre Prezentarea mostrelor în decurs de 2 zile lucrătoare de la 
solicitarea Beneficiarului. 

La solicitarea 
autorității 
contractante 

- 

Lotul 21 – Achiziția nu a avut loc. 

Lotul 22 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție 
Nivelul minim/ 

Obligativitatea 
„Ecochimie” SRL 

Formularul standard al Documentului Unic de 
Achiziții European (DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor 
nr. 72/2020, completat conform modelului anexat, confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat 

Cerere de participare 
Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din Documentația 
standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat 

Declarație privind valabilitatea ofertei Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația 
standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. 
Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile din ziua 

 
Obligatoriu Prezentat 
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deschiderii ofertelor. 

Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul 
autorității contractante în mărime de 1% din valoarea ofertei 
propuse, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE, 
conform anexei nr. 9:  
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova 
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,  
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457 

Obligatoriu 
Prezentat 

Specificaţii tehnice Completată în conformitate cu anexa nr. 22, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. Obligatoriu 

Prezentat - Poziția 
22.2 nu 
corespunde, s-a 
solicitat banda 
adeziva 12 
mm*100m, s-a 
prezentat banda 
adeziva 12 mm*30 
m, 3 seturi. 
Poziția 22.6 nu 
corespunde, s-a 
solicitat hîrtie de 
copt 20m*38cm, s-
a prezentat 
10m*38 cm, set 2. 

Specificaţii de preț Completată în conformitate cu anexa nr. 23, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. Obligatoriu 

Prezentat 
Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta 
(prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin 
care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 
Dovada înregistrării juridice Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de 

organul abilitat, copie semnat electronic; Obligatoriu 
Prezentat 

Certificat de atribuire al contului bancar Eliberat în anii 2019-2022 de banca deținătoare de cont, în 
original/copie semnat electronic; Obligatoriu Prezentat 

Garanția de bună execuție a contractului Transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul 
de plată, în cuantum de 5% din valoarea ofertei propuse: 
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova 
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,  
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  

Obligatoriu 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Minim 3 ani de experiență specifică în livrarea 
bunurilor şi/sau serviciilor similare 

Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în 
ultimii 3 ani de activitate conform anexei nr. 12, însoțită de 2 
scrisori de recomandare. 

Obligatoriu Prezentat 

Termenul de valabilitate restant (la momentul 
livrării) va constitui minim 80% din termenul total 
al produsului, dar nu mai puțin de 12 luni. 

Declarație privind asigurarea valabilității confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice al ofertantului. 

Obligatoriu Prezentat 

Declarație 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. 

Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul 
MF nr. 145 din 24.11.2020 - în original semnat electronic; (Se va 
prezenta în termen de 5 zile de către ofertantul declarat 
învingător.) 

Obligatoriu Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Raport financiar Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice al OE. 

Obligatoriu Prezentat 

Certificat privind lipsa datoriilor faţă de bugetul 
de stat 

Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Obligatoriu Prezentat 

Prezentarea de dovezi privind conformitatea 
produselor, identificată prin referire la specificații 
sau standard relevante 

Certificate/declarații de conformitate și avize sanitare pentru 
produsele menajere – copii confirmate prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

Obligatoriu Prezentat 

Mostre Prezentarea mostrelor în decurs de 2 zile lucrătoare de la 
solicitarea Beneficiarului. 

La solicitarea 
autorității 
contractante 

- 

Lotul 23 - Achiziția nu a avut loc. 

Lotul 24 - Achiziția nu a avut loc. 

Lotul 25 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Nivelul minim/ 
Obligativitatea 

„Ecochimie” SRL 

Formularul standard al Documentului Unic de 
Achiziții European (DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor 
nr. 72/2020, completat conform modelului anexat, confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat 
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Cerere de participare 
Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din Documentația 
standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat 

Declarație privind valabilitatea ofertei Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația 
standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. 
Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile din ziua 
deschiderii ofertelor. 

 
Obligatoriu Prezentat 

Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul 
autorității contractante în mărime de 1% din valoarea ofertei 
propuse, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE, 
conform anexei nr. 9:  
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova 
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,  
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457 

Obligatoriu 
Prezentat 

Specificaţii tehnice Completată în conformitate cu anexa nr. 22, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. Obligatoriu 

Prezentat - Poziția 
25.1 nu corespund 
dimensiunile tavei 
propuse cu cele 
solicitate de AC. 

Specificaţii de preț Completată în conformitate cu anexa nr. 23, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. Obligatoriu 

Prezentat 
Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta 
(prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin 
care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 
Dovada înregistrării juridice Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de 

organul abilitat, copie semnat electronic; Obligatoriu 
Prezentat 

Certificat de atribuire al contului bancar Eliberat în anii 2019-2022 de banca deținătoare de cont, în 
original/copie semnat electronic; Obligatoriu Prezentat 

Garanția de bună execuție a contractului Transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul 
de plată, în cuantum de 5% din valoarea ofertei propuse: 
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din Moldova 
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,  
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  

Obligatoriu 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Minim 3 ani de experiență specifică în livrarea 
bunurilor şi/sau serviciilor similare 

Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în 
ultimii 3 ani de activitate conform anexei nr. 12, însoțită de 2 
scrisori de recomandare. 

Obligatoriu Prezentat 

Termenul de valabilitate restant (la momentul 
livrării) va constitui minim 80% din termenul total 
al produsului, dar nu mai puțin de 12 luni. 

Declarație privind asigurarea valabilității confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice al ofertantului. 

Obligatoriu Prezentat 

Declarație 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. 

Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul 
MF nr. 145 din 24.11.2020 - în original semnat electronic; (Se va 
prezenta în termen de 5 zile de către ofertantul declarat 
învingător.) 

Obligatoriu Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Raport financiar Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice al OE. 

Obligatoriu Prezentat 

Certificat privind lipsa datoriilor faţă de bugetul 
de stat 

Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Obligatoriu Prezentat 

Prezentarea de dovezi privind conformitatea 
produselor, identificată prin referire la specificații 
sau standard relevante 

Certificate/declarații de conformitate și avize sanitare pentru 
produsele menajere – copii confirmate prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

Obligatoriu Prezentat 

Mostre Prezentarea mostrelor în decurs de 2 zile lucrătoare de la 
solicitarea Beneficiarului. 

La solicitarea 
autorității 
contractante 

- 

Lotul 26 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție Nivelul minim/ 
Obligativitatea 

„Mic-Tan” SRL  „Ecochimie” 
SRL 

Formularul standard al Documentului Unic de 
Achiziții European (DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul 
Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, completat 
conform modelului anexat, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu 

Prezentat Prezentat 

Cerere de participare 
Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din 
Documentația standard, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat Prezentat 

Declarație privind valabilitatea ofertei Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din 
Documentația standard, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a OE. Termenul de 
valabilitate al ofertei – 60 de zile din ziua 
deschiderii ofertelor. 

 
Obligatoriu Prezentat Prezentat 

Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer 
la contul autorității contractante în mărime de 1% 
din valoarea ofertei propuse, confirmată prin 

Obligatoriu 
Prezentat Prezentat 
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aplicarea semnăturii electronice a OE, conform 
anexei nr. 9:  
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, 
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457 

Specificaţii tehnice Completată în conformitate cu anexa nr. 22, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a 
OE. 

Obligatoriu 
Prezentat Prezentat 

Specificaţii de preț Completată în conformitate cu anexa nr. 23, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a 
OE. 

Obligatoriu 
Prezentat Prezentat 

Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta 
(prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin 
care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 
Dovada înregistrării juridice Certificat de înregistrare/decizie de 

înregistrare/extras emis de organul abilitat, copie 
semnat electronic; 

Obligatoriu 
Prezentat Prezentat 

Certificat de atribuire al contului bancar Eliberat în anii 2019-2022 de banca deținătoare de 
cont, în original/copie semnat electronic; Obligatoriu Prezentat Prezentat 

Garanția de bună execuție a contractului Transfer la contul autorității contractante 
confirmat prin ordinul de plată, în cuantum de 5% 
din valoarea ofertei propuse:  
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, 
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  

Obligatoriu 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Minim 3 ani de experiență specifică în 
livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare 

Declarație privind lista principalelor 
livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de 
activitate conform anexei nr. 12, însoțită de 2 
scrisori de recomandare. 

Obligatoriu Prezentat - nu a 
prezentat scrisori 
de recomandare 

Prezentat 

Termenul de valabilitate restant (la momentul 
livrării) va constitui minim 80% din termenul 
total al produsului, dar nu mai puțin de 12 
luni. 

Declarație privind asigurarea valabilității 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al 
ofertantului. 

Obligatoriu Prezentat Prezentat 

Declarație 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. 

Completată în conformitate cu Formularul aprobat 
prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 - în 
original semnat electronic; (Se va prezenta în 
termen de 5 zile de către ofertantul declarat 
învingător.) 

Obligatoriu Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Raport financiar Copia ultimului raport financiar, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice al OE. 

Obligatoriu Prezentat Prezentat 

Certificat privind lipsa datoriilor faţă de 
bugetul de stat 

Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

Obligatoriu Prezentat Prezentat 

Prezentarea de dovezi privind conformitatea 
produselor, identificată prin referire la 
specificații sau standard relevante 

Certificate/declarații de conformitate și avize 
sanitare pentru produsele menajere – copii 
confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a 
OE. 

Obligatoriu Prezentat Prezentat 

Mostre Prezentarea mostrelor în decurs de 2 zile 
lucrătoare de la solicitarea Beneficiarului. 

La solicitarea 
autorității 
contractante 

- - 

Lotul 27 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție 
Nivelul minim/ 
Obligativitatea 

„Ecochimie” 
SRL 

„Mic-Tan” SRL 
 

Formularul standard al Documentului Unic de 
Achiziții European (DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul 
Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, completat 
conform modelului anexat, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu 

Prezentat 
Prezentat 

Cerere de participare 
Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din 
Documentația standard, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat Prezentat 

Declarație privind valabilitatea ofertei Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din 
Documentația standard, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a OE. Termenul de 
valabilitate al ofertei – 60 de zile din ziua 
deschiderii ofertelor. 

 
Obligatoriu Prezentat 

Prezentat 

Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer 
la contul autorității contractante în mărime de 1% 
din valoarea ofertei propuse, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE, conform 
anexei nr. 9:  
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din 
Moldova  

Obligatoriu 
Prezentat 

Prezentat 
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Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, 
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457 

Specificaţii tehnice Completată în conformitate cu anexa nr. 22, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a 
OE. 

Obligatoriu 
Prezentat - 
poziția 27.2 nu 
corespunde 
solicitării AC, s-
a solicitat 
puritatea 
produsului 
99,5%, s-apropus 
65%. 
Poziția 27.3 nu s-
a specificat 
puritatea 
produsului. 

Prezentat 

Specificaţii de preț Completată în conformitate cu anexa nr. 23, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a 
OE. 

Obligatoriu 
Prezentat 

Prezentat – Oferta 
semnificativ 
majorată, depășește 
pragul de 30% 
admis de cadrul 
legal. 

Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta 
(prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin 
care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 
Dovada înregistrării juridice Certificat de înregistrare/decizie de 

înregistrare/extras emis de organul abilitat, copie 
semnat electronic; Obligatoriu 

Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
neconformă 

Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată 

Certificat de atribuire al contului bancar Eliberat în anii 2019-2022 de banca deținătoare de 
cont, în original/copie semnat electronic; 

Obligatoriu 

Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
neconformă 

Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată 

Garanția de bună execuție a contractului Transfer la contul autorității contractante 
confirmat prin ordinul de plată, în cuantum de 5% 
din valoarea ofertei propuse:  
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, 
Sucursala Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457  

Obligatoriu 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului 

Minim 3 ani de experiență specifică în 
livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare 

Declarație privind lista principalelor 
livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de 
activitate conform anexei nr. 12, însoțită de 2 
scrisori de recomandare. 

Obligatoriu Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
neconformă 

Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată 

Termenul de valabilitate restant (la momentul 
livrării) va constitui minim 80% din termenul 
total al produsului, dar nu mai puțin de 12 
luni. 

Declarație privind asigurarea valabilității 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al 
ofertantului. 

Obligatoriu Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
neconformă 

Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată 

Declarație 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. 

Completată în conformitate cu Formularul aprobat 
prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 - în 
original semnat electronic; (Se va prezenta în 
termen de 5 zile de către ofertantul declarat 
învingător.) 

Obligatoriu Se prezintă la 
semnarea 
contractului 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului 

Raport financiar Copia ultimului raport financiar, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice al OE. 

Obligatoriu Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
neconformă 

Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată 

Certificat privind lipsa datoriilor faţă de 
bugetul de stat 

Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

Obligatoriu Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
neconformă 

Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată 

Prezentarea de dovezi privind conformitatea 
produselor, identificată prin referire la 
specificații sau standard relevante 

Certificate/declarații de conformitate și avize 
sanitare pentru produsele menajere – copii 
confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a 
OE. 

Obligatoriu Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
neconformă 

Nu s-a examinat 
calificarea în 
măsura în care 
oferta este 
majorată 

Mostre Prezentarea mostrelor în decurs de 2 zile 
lucrătoare de la solicitarea Beneficiarului. 

La solicitarea 
autorității 
contractante 

- - 

Lotul 28 
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Scurtă descriere a criteriilor de selecție 
Nivelul minim/ 
Obligativitatea 

„Ecochimie” SR „Mic-Tan” SRL 
 

Formularul standard al Documentului 
Unic de Achiziții European (DUAE) 

Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul Ministerului 
Finanțelor nr. 72/2020, completat conform modelului 
anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

Obligatoriu 

Prezentat 
Prezentat 

Cerere de participare 
Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din 
Documentația standard, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu 
Prezentat Prezentat 

Declarație privind valabilitatea ofertei Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din 
Documentația standard, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a OE. Termenul de valabilitate 
al ofertei – 60 de zile din ziua deschiderii ofertelor. 

 
Obligatoriu Prezentat 

Prezentat 

Garanția pentru ofertă Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la 
contul autorității contractante în mărime de 1% din 
valoarea ofertei propuse, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice a OE, conform anexei nr. 9:  
Beneficiarul plății: IP Universitatea de Stat din 
Moldova  
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, Sucursala 
Nr. 17 Chișinău  
Codul fiscal: 1006600064263  
IBAN: MD25VI000000225171710MDL  
Cod bancar: VICBMD2X457 

Obligatoriu 
Prezentat 

Prezentat 

Specificaţii tehnice Completată în conformitate cu anexa nr. 22, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Obligatoriu 

Prezentat Prezentat 
Specificaţii de preț Completată în conformitate cu anexa nr. 23, 

confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Obligatoriu 
Prezentat Prezentat 

Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta 
(prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin 
care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. 
Dovada înregistrării juridice Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras 

emis de organul abilitat, copie semnat electronic; Obligatoriu 
Prezentat Prezentat 

Certificat de atribuire al contului bancar Eliberat în anii 2019-2022 de banca deținătoare de 
cont, în original/copie semnat electronic; Obligatoriu Prezentat Prezentat 

Garanția de bună execuție a contractului Transfer la contul autorității contractante confirmat 
prin ordinul de plată, în cuantum de 5% din valoarea 
ofertei propuse: Beneficiarul plății: IP Universitatea de 
Stat din Moldova Denumirea Băncii: BC Victoriabank 
SA, Sucursala Nr. 17 Chișinău Codul fiscal: 
1006600064263 IBAN: 
MD25VI000000225171710MDL Cod bancar: 
VICBMD2X457 (Se va prezenta de către ofertantul 
declarat învingător.) 

Obligatoriu 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Minim 3 ani de experiență specifică în 
livrarea bunurilor şi/sau serviciilor 
similare 

Declarație privind lista principalelor livrări/prestări 
efectuate în ultimii 3 ani de activitate conform anexei 
nr. 12, însoțită de 2 scrisori de recomandare. 

Obligatoriu Prezentat Prezentat –nu a 
prezentat scrisori 
de recomandare 

Termenul de valabilitate restant (la 
momentul livrării) va constitui minim 
80% din termenul total al produsului, dar 
nu mai puțin de 12 luni. 

Declarație privind asigurarea valabilității confirmată 
prin aplicarea semnăturii electronice al ofertantului. 

Obligatoriu Prezentat Prezentat 

Declarație 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. 

Completată în conformitate cu Formularul aprobat 
prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 - în original 
semnat electronic; (Se va prezenta în termen de 5 zile 
de către ofertantul declarat învingător.) 

Obligatoriu Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Se prezintă la 
semnarea 
contractului. 

Raport financiar Copia ultimului raport financiar, confirmată prin 
aplicarea semnăturii electronice al OE. 

Obligatoriu Prezentat Prezentat 
Certificat privind lipsa datoriilor faţă de 
bugetul de stat 

Copie, confirmata prin aplicarea semnăturii 
electronice a OE. 

Obligatoriu Prezentat Prezentat 
Prezentarea de dovezi privind 
conformitatea produselor, identificată 
prin referire la specificații sau standard 
relevante 

Certificate/declarații de conformitate și avize sanitare 
pentru produsele menajere – copii confirmate prin 
aplicarea semnăturii electronice a OE. 

Obligatoriu Prezentat Prezentat 

Mostre Prezentarea mostrelor în decurs de 2 zile lucrătoare de 
la solicitarea Beneficiarului. 

La solicitarea 
autorității 
contractante 

- - 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului Denumirea operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea cu cerințele 
de calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lot 1 (LCȘ „Fizica 
semiconductorilor) 

„Paramed Grup” SRL 3 580,00 1 buc. Nu s-a examinat calificarea, în 
măsura în care oferta este 
neconformă. 

Nu corespunde (-) 

„Mic-Tan” SRL 3 585,00 1 buc. Nu s-a examinat calificarea, în 
măsura în care oferta este 
neconformă. 

Nu corespunde (-) 

„Ecochimie” SRL 4 581,25 1 buc. Nu s-a examinat calificarea, în Nu corespunde (-) 
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măsura în care oferta este 
neconformă. 

Lot 2 „Ecochimie” SRL 6 140 ,00 1 buc Corespunde (+) Corespunde (+) 
„Mic-Tan” SRL 10 755,00 1 buc Nu s-a examinat calificarea în 

măsura în care oferta esta 
majorată 

Nu corespunde (-) 

Lot 3 
„Ecochimie” SRL 29 522,50 1 buc Nu s-a examinat calificarea în 

măsura în care oferta esta 
majorată 

Nu corespunde (-) 

Lot 4 „Mic-Tan” SRL 6 349 ,00 1 buc Nu corespunde (-) Corespunde (+) 
„Ecochimie” SRL 6 350,00 1 buc Corespunde (+) Corespunde (+) 

Lot 6 (LCȘ „Chimie 
ecologică și Tehnologii 
chimice moderne) 

„Ecochimie” SRL 165 727,50 1 buc Nu s-a examinat calificarea în 
măsura în care oferta esta 
majorată 

Nu corespunde (-) 

Lot 7 „Ecochimie” SRL 26 368,00 1 buc Corespunde (+) Corespunde (+) 
Lot 8 (LCȘ „Materiale 
Avansate în Biofarmaceutica 
și Tehnica”) 

„Ecochimie” SRL 8 875,00 1 buc Corespunde (+) Corespunde (+) 
„Mic-Tan” SRL 11 437,50  1 buc Nu corespunde (-) Corespunde (+) 

Lot 9 

„Mic-Tan” SRL 58 999,00 1 buc Nu s-a examinat calificarea în 
măsura în care oferta esta 
majorată 

Nu corespunde (-) 

„Ecochimie” SRL 59 000,00 1 buc Nu s-a examinat calificarea în 
măsura în care oferta esta 
majorată 

Nu corespunde (-) 

Lot 10 
„Paramed Grup” SRL 5 187,50 1 buc Corespunde (+) Corespunde (+) 
„Mic-Tan” SRL 5 197,50 1 buc Nu s-a examinat Nu s-a examinat 
„Ecochimie” SRL 8 400,00 1 buc Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

Lot 11 (LCȘ „Chimia 
Plantelor”) 

„Ecochimie” SRL 1 340,00 1 buc Nu s-a examinat calificarea în 
măsura în care oferta nu este 
conformă 

Nu corespunde (-) 

„Mic-Tan” SRL 3 010,00 1 buc Nu s-a examinat calificarea în 
măsura în care oferta esta 
majorată 

Nu corespunde (-) 

Lot 12 

„Ecochimie” SRL 7 547,50  1 buc Nu s-a examinat calificarea în 
măsura în care oferta esta 
majorată 

Nu corespunde (-) 

„Mic-Tan” SRL 13 710,00 1 buc Nu s-a examinat calificarea în 
măsura în care oferta esta 
majorată 

Nu corespunde (-) 

Lot 13 
„Paramed Grup” SRL 8 330,00 1 buc Corespunde (+) Corespunde (+) 
„Ecochimie” SRL 8 350,00 1 buc Nu s-a examinat Corespunde (+) 
„Mic-Tan” SRL 9 389,00 1 buc Nu s-a examinat Corespunde (+) 

Lot 14 
„Ecochimie” SRL 4 914,00 1 buc Nu s-a examinat calificarea în 

măsura în care oferta esta 
majorată 

Nu corespunde (-) 

Lot 15 „Ecochimie” SRL 1 729,02 1 buc Corespunde (+) Corespunde (+) 

Lot 16 (LCȘ 
„Ficobiotehnologie”) 

„Mic-Tan” SRL 46 499,99 1 buc Nu corespunde (-) Corespunde (+) 
„Paramed Grup” SRL 46 500,00 1 buc Corespunde (+) Corespunde (+) 
„Ecochimie” SRL 68 700,00 1 buc Nu s-a examinat calificarea în 

măsura în care oferta esta 
majorată 

Nu corespunde (-) 

Lot 17  (LCȘ „Materiale 
Organice/Anorganice în 
optoelectronica”) 

„Paramed Grup” SRL 30 000,00 1 buc Corespunde (+) Corespunde (+) 
„Ecochimie” SRL 30 709,18  1 buc Corespunde (+) Corespunde (+) 
„Mic-Tan” SRL 38 630,00 1 buc Nu s-a examinat calificarea în 

măsura în care oferta esta 
majorată 

Nu corespunde (-) 

Lot 19 (LCȘ „Genetica 
funcționala”) 

„Ecochimie” SRL 1 200,00 1 buc Nu s-a examinat calificarea în 
măsura în care oferta nu este 
conformă 

Nu corespunde (-) 

Lot 20 „Ecochimie” SRL 2 034,40  1 buc Corespunde (+) Corespunde (+) 

Lot 22 
„Ecochimie” SRL 2 885,50 1 buc Nu s-a examinat calificarea în 

măsura în care oferta nu este 
conformă 

Nu corespunde (-) 

Lot 25 
„Ecochimie” SRL 8 970,00 1 buc Nu s-a examinat calificarea în 

măsura în care oferta nu este 
conformă 

Nu corespunde (-) 

Lot 26 „Mic-Tan” SRL 1 999,00 1 buc Nu corespunde (-) Corespunde (+) 
„Ecochimie” SRL 2 000,00 1 buc Corespunde (+) Corespunde (+) 

Lot 27 

„Ecochimie” SRL 28 146,25 1 buc Nu s-a examinat calificarea în 
măsura în care oferta nu este 
conformă 

Nu corespunde (-) 

„Mic-Tan” SRL 33 430,00 1 buc Nu s-a examinat calificarea în 
măsura în care oferta esta 
majorată 

Nu corespunde (-) 

Lot 28 „Ecochimie” SRL 6 949,99 1 buc Corespunde (+) Corespunde (+) 
„Mic-Tan” SRL 6 950,00 1 buc Nu corespunde (-) Corespunde (+) 

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

Data solicitării Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

29.07.2022,  
scrisoarea nr. 01/1722 

„Ecochimie” SRL Solicitarea scrisorilor de recomandare, 
certificate FISC și clarificări asupra 
loturilor nr. 1, 8 și 17. 

A prezentat informația 
solicitată. 

29.07.2022,  
scrisoarea nr. 01/1723 

„Mic-Tan” SRL Solicitarea documentelor confirmative 
aferente DUAE și clarificări asupra 
lotului nr. 1. 

A prezentat partial informația 
solicitată. 

29.07.2022,  
scrisoarea nr. 01/1724 

„Paramed Grup” 
SRL 

Solicitarea documentelor confirmative 
aferente DUAE și clarificări asupra 
lotului nr. 1 și 17. 

A prezentat informația 
solicitată. 

05.08.2022,  
Scrisoarea nr. 01/1755 

„Ecochimie” SRL Clarificări pe lotul nr. 4, 26 și 28 A prezentat informația 
solicitată. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea 
operatorului economic 

Motivul respingerii/descalificării 

Lot 1 (LCȘ „Fizica semiconductorilor) 
„Paramed Grup” SRL Se descalifică în legătură cu neconformitatea ofertei propuse, în parte ce ține de poziția 1.2 „Thioglycolic acid”: 

S-a solicitat: 
Ambalaj original producător, extra pure, SLR, min. 99,9%. 
S-a propus: 
Thioglycolic acid ≥99%. 

„Mic-Tan” SRL Se descalifică în legătură cu neconformitatea ofertei propuse, în parte ce ține de poziția 1.2 „Thioglycolic acid”: 
S-a solicitat: 
Ambalaj original producător, extra pure, SLR, min. 99,9%. 
S-a propus: 
Thioglycolic acid ≥99%. 
Totodată, nu și-a demonstrat experiență specifică în livrarea bunurilor similare, în contextul în care, potrivit 
formularului DUAE nu a specificat careva livrări specifice obiectului de achiziție, iar la solicitarea autorității 
contractante atât în formă scrisă cât și telefonic, operatorul economic a dat dovadă de reticență la acest aspect. 

„Ecochimie” SRL Se descalifică în legătură cu neconformitatea ofertei propuse, în parte ce ține de poziția 1.2 „Thioglycolic acid”: 
S-a solicitat: 
Ambalaj original producător, extra pure, SLR, min. 99,9%. 
S-a propus: 
Thioglycolic acid, 97+%, extra pure, SLRCAS: 68-11-1, amb= 100ML. 

Lot 2 
„Mic-Tan” SRL Prin valoarea indicată, depășește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică. 
Lot  3 
„Ecochimie” SRL Prin valoarea indicată, depășește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică. 
Lot 4 
„Mic-Tan” SRL Nu și-a demonstrat experiență specifică în livrarea bunurilor similare, în contextul în care, potrivit formularului 

DUAE nu a specificat careva livrări specifice obiectului de achiziție, iar la solicitarea autorității contractante atât 
în formă scrisă cât și telefonic, operatorul economic a dat dovadă de reticență la acest aspect.  

Lot 6 (LCȘ „Chimie ecologică și Tehnologii chimice moderne) 
„Ecochimie” SRL Prin valoarea indicată, depășește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică. 
Lot 8 (LCȘ „Materiale Avansate în Biofarmaceutica și Tehnica”) 
„Mic-Tan” SRL Nu și-a demonstrat experiență specifică în livrarea bunurilor similare, în contextul în care, potrivit formularului 

DUAE nu a specificat careva livrări specifice obiectului de achiziție, iar la solicitarea autorității contractante atât 
în formă scrisă cât și telefonic, operatorul economic a dat dovadă de reticență la acest aspect. Totodată, oferta 
este cu un preț mai mare. 

Lot 9 
„Mic-Tan” SRL Prin valoarea indicată, depășește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică. 
„Ecochimie” SRL Prin valoarea indicată, depășește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică. 
Lot 10 
„Mic-Tan” SRL Nu și-a demonstrat experiență specifică în livrarea bunurilor similare, în contextul în care, potrivit formularului 

DUAE nu a specificat careva livrări specifice obiectului de achiziție, iar la solicitarea autorității contractante atât 
în formă scrisă cât și telefonic, operatorul economic a dat dovadă de reticență la acest aspect. Totodată oferta este 
cu un preț mai mare. 

„Ecochimie” SRL A prezentat oferta cu un preț mai mare față de oferta desemnată câștigătoare. 
Lot 11 (LCȘ „Chimia Plantelor”) 
„Ecochimie” SRL Se descalifică în legătură cu neconformitatea ofertei propuse, în parte ce ține de poziția 11.1 „Acid sulfuric 

conc.”: 
S-a solicitat: 
ACS reagent, puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., 98%, ambal. 2,5L. 
S-a propus: 
Sulfuric acid a.r. 95-97%, for lab. use, CL00.2610.2500. 

„Mic-Tan” SRL Prin valoarea indicată, depășește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică. 
Lot 12 
„Ecochimie” SRL Prin valoarea indicată, depășește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică. 
„Mic-Tan” SRL Prin valoarea indicată, depășește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică. 
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Lot 13 
„Ecochimie” SRL A prezentat oferta cu un preț mai mare față de oferta desemnată câștigătoare. 
„Mic-Tan” SRL Nu și-a demonstrat experiență specifică în livrarea bunurilor similare, în contextul în care, potrivit formularului 

DUAE nu a specificat careva livrări specifice obiectului de achiziție, iar la solicitarea autorității contractante atât 
în formă scrisă cât și telefonic, operatorul economic a dat dovadă de reticență la acest aspect. Totodată, oferta 
este cu un preț mai mare. 

Lot 14  
„Ecochimie” SRL Prin valoarea indicată, depășește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică. 
Lot 16 (LCȘ „Ficobiotehnologie”) 
„Mic Tan” SRL Nu și-a demonstrat experiență specifică în livrarea bunurilor similare, în contextul în care, potrivit formularului 

DUAE nu a specificat careva livrări specifice obiectului de achiziție, iar la solicitarea autorității contractante atât 
în formă scrisă cât și telefonic, operatorul economic a dat dovadă de reticență la acest aspect. 

„Ecochimie” SRL Prin valoarea indicată, depășește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică. 
Lot 17  (LCȘ „Materiale Organice/Anorganice în optoelectronica”) 
„Ecochimie” SRL A prezentat oferta cu un preț mai mare față de oferta desemnată câștigătoare. 
„Mic-Tan” SRL Prin valoarea indicată, depășește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică. 
Lot 19 
„Ecochimie” SRL Se descalifică în legătură cu neconformitatea ofertei propuse, în parte ce ține de poziția 19.1 „Prelungitor 

electric”: 
S-a solicitat: 
5m, 4-5 prize 
S-a propus: 
Prelungitor cu filtru SVEN SF-05L 3 m 10 A 3 * 1.5 mm² 220 - 240 V IP20. 

Lot 22 
„Ecochimie” SRL Se descalifică în legătură cu neconformitatea ofertei propuse, în parte ce ține de: 

Poziția 22.2: 
S-a solicitat: 
Banda adeziva 12 mm*100m; 
S-a prezentat: 
Banda adeziva 12 mm*30 m, 3 seturi. 
Poziția 22.6: 
S-a solicitat: 
Hîrtie de copt 20m*38cm; 
S-a prezentat: 
Hîrtie de copt 10m*38 cm, set 2. 

Lot 25 
„Ecochimie” SRL Se descalifică în legătură cu neconformitatea ofertei propuse, în parte ce ține de poziția 25.1: 

S-a solicitat: 
Platou (tavă) din inox mărimea aproximativ. 35*45*3,5 cm 
S-a prezentat: 
Tava din inox cu capac, pentru instrumente medicale, 480x330x45mm, Track Ind 

Lot 26 
„Mic Tan” SRL Nu și-a demonstrat experiență specifică în livrarea bunurilor similare, în contextul în care, potrivit formularului 

DUAE nu a specificat careva livrări specifice obiectului de achiziție, iar la solicitarea autorității contractante atât 
în formă scrisă cât și telefonic, operatorul economic a dat dovadă de reticență la acest aspect. 

Lot 27 
„Ecochimie” SRL Se descalifică în legătură cu neconformitatea ofertei propuse, în parte ce ține de poziția 27.2: 

S-a solicitat: 
Acid azotic min. 99,5%. Ambalaj a câte 1L. 
S-a propus: 
Acid azotic (Nitric acid) 65% a.r., ANALYT, CL00.1902.1000, Chem-Lab 

„Mic-Tan” SRL Prin valoarea indicată, depășește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică. 
Lot 28 
„Mic-Tan” SRL Nu și-a demonstrat experiență specifică în livrarea bunurilor similare, în contextul în care, potrivit formularului 

DUAE nu a specificat careva livrări specifice obiectului de achiziție, iar la solicitarea autorității contractante atât 
în formă scrisă cât și telefonic, operatorul economic a dat dovadă de reticență la acest aspect. Totodată, a 
prezentat oferta cu un preț mai mare față de oferta desemnată câștigătoare. 

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

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Preţul cel mai scăzut □             

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: Nu se aplică. 
Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 
Denumire factorul 1 Ponderea - - 

13. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică. 

Motivul reevaluării ofertelor - 
Modificările operate - 

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

 
Anularea loturilor: 

Lotul nr. 1 se anulează în temeiul Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 71, alin. (1), 
litera d) liniuța nr. 1 „au fost depuse numai oferte care: – sînt neadecvate, inacceptabile sau 
neconforme;”; 

Lotul nr. 3 se anulează în temeiul Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 71, alin. (1), 
litera d), liniuța 6 „au fost depuse numai oferte care: depășesc cu 30% valoarea estimate a achiziției, 
calculate conform prezentei legi.”; 

Lotul nr. 5 se anulează în temeiul Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 71, alin. (1), 
litera a) „nu a fost depusă nicio ofertă;”; 

Lotul nr. 6 se anulează în temeiul Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 71, alin. (1), 
litera d), liniuța 6 „au fost depuse numai oferte care: depășesc cu 30% valoarea estimate a achiziției, 
calculate conform prezentei legi.”; 

Lotul nr. 9 se anulează în temeiul Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 71, alin. (1), 
litera d), liniuța 6 „au fost depuse numai oferte care: depășesc cu 30% valoarea estimate a achiziției, 
calculate conform prezentei legi.”; 

Lotul nr. 11 se anulează în temeiul Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 71, alin. 
(1), litera d) liniuța nr. 1 „au fost depuse numai oferte care: – sînt neadecvate, inacceptabile sau 
neconforme;”, în coroborare cu art. 71, alin. (1), litera d), liniuța 6 „au fost depuse numai oferte care: 
depășesc cu 30% valoarea estimate a achiziției, calculate conform prezentei legi.”. 

Lotul nr. 12 se anulează în temeiul Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 71, alin. 
(1), litera d), liniuța 6 „au fost depuse numai oferte care: depășesc cu 30% valoarea estimate a 
achiziției, calculate conform prezentei legi.”; 

Lotul nr. 14 se anulează în temeiul Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 71, alin. 
(1), litera d), liniuța 6 „au fost depuse numai oferte care: depășesc cu 30% valoarea estimate a 
achiziției, calculate conform prezentei legi.”; 

Lotul nr. 18 se anulează în temeiul Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 71, alin. 
(1), litera a) „nu a fost depusă nicio ofertă;”; 

Lotul nr. 19 se anulează în temeiul Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 71, alin. 
(1), litera d) liniuța nr. 1 „au fost depuse numai oferte care: – sînt neadecvate, inacceptabile sau 
neconforme;”; 

Lotul nr. 21 se anulează în temeiul Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 71, alin. 
(1), litera a) „nu a fost depusă nicio ofertă;”; 

Lotul nr. 22 se anulează în temeiul Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 71, alin. 
(1), litera d) liniuța nr. 1 „au fost depuse numai oferte care: – sînt neadecvate, inacceptabile sau 
neconforme;”; 

Denumirea lotului  Denumirea operatorului 
economic 

Cantitate și unitate de 
măsură   

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Lot 2 „Ecochimie” SRL 1 buc. 6 140,00 7 368, 00 
Lot 4 „Ecochimie” SRL 1 buc. 6 350,00 7 620,00 
Lot 7 „Ecochimie” SRL 1 buc. 26 368,00 31 641,60 
Lot 8 „Ecochimie” SRL 1 buc 8875,00 10 650,00 
Lot 10 „Paramed Grup” SRL 1 buc. 5 187,50 6 225,00 
Lot 13 „Paramed Grup” SRL 1 buc. 8 330,00 9 996,00 
Lot 15 „Ecochimie” SRL 1 buc. 1 729,02 2 074,83 
Lot 16 (LCȘ 
„Ficobiotehnologie”) 

„Paramed Grup” SRL 1 buc. 46 500,00 55 800,00 

Lot 17 „Paramed Grup” SRL 1 buc. 30000,00 36000,00 
Lot 20 „Ecochimie” SRL 1 buc. 2 034,40  2 441,28 
Lot 26 „Ecochimie” SRL 1 buc. 2 000,00 2 400,00 
Lot 28 „Ecochimie” SRL 1 buc. 6 948,99 8 339,98 
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Lotul nr. 23 se anulează în temeiul Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 71, alin. 
(1), litera a) „nu a fost depusă nicio ofertă;”; 

Lotul nr. 24 se anulează în temeiul Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 71, alin. 
(1), litera a) „nu a fost depusă nicio ofertă;”; 

Lotul nr. 25 se anulează în temeiul Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 71, alin. 
(1), litera d) liniuța nr. 1 „au fost depuse numai oferte care: – sînt neadecvate, inacceptabile sau 
neconforme;”; 

Lotul nr. 27 se anulează în temeiul Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 71, alin. 
(1), litera d) liniuța nr. 1 „au fost depuse numai oferte care: – sînt neadecvate, inacceptabile sau 
neconforme;”, în coroborare cu art. 71, alin. (1), litera d), liniuța 6 „au fost depuse numai oferte care: 
depășesc cu 30% valoarea estimate a achiziției, calculate conform prezentei legi.”. 

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de 

transmitere  
SRL „Ecochimie”  
SRL „Paramed Grup”  
SRL „Mic-Tan” 

Scrisoarea nr. 01/1788 din 11.08.2022 e-mail, SIA RSAP 

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

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de  
valabilitate al 
contractului/ 

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv TVA 

„Ecochimie” 
SRL 

 

Cu capital 
autohton 31 12.09.2022 

33
69

00
00

-3
 

60 445,41  72 534,50  31.12.2022 

„Paramed Grup” 
SRL 

 

Cu capital 
autohton 32 12.09.2022 

33
69

00
00

-3
 

90 017,50  108 021,00  31.12.2022 
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18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții 
verzi)? (DA/NU) 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 
Prorector management instituțional                                  ______________ Violeta COJOCARU 
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   √ 

Nr.4 din 12 septembrie 2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante ÎM Centrul Stomatologic Municipal Chișinău 
Localitate Mun. Chișinău 
IDNO 1015600014860 
Adresa Chișinău, bd. Negruzzi 3/2  
Număr de telefon 022271408 
Număr de fax  
E-mail oficial  imcsmchisinau@gmail.com 
Adresa de internet stom-mun.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Bascacov Irina  
tel 022271408 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: Nu este cazul 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri √ Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Materiale, consumabile  și instrumentar 
stomatologic 2022 

Cod CPV 33100000-1 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1657178525574 
Link-ul: mtender.gov.md/tenders/ocds-

b3wdp1-MD-1657178525574 
Data publicării: 07.07.2022 

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

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

√ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
stom-mun.md 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 22.03.2022 
Link-ul: 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 
□Surse externe; √Alte surse: servicii c/plată 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 210 384,50 MDL 
 

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

Data solicitării clarificărilor   
Denumirea operatorului economic  

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647934651979
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647934651979
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1647934651979
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Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

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

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

 

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

 

  
5. Până la termenul-limită (data 22 iulie 2022, ora 17:00), au depus oferta _7_ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. MedTehFarm SRL 1003600009825 Trofimov Iurii 
2. Vivodent SRL 1003600028842 Olga Cuptov 
3. Triumf-Motiv SRL 1012600021180 Olga Jighili 
4. Visiosystems SRL 1014600037327 Mihail Arnaut 
5. Vivimed SRL 1011600009486 Nadejda Serebrean 
6. Tehoptimed SA 1003600087162 Lucia Burduja 
7. Lifemed SRL 1016600014720 Andrei Ionașcu 

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

Nr. 
d/
o 

 
Denumirea documentului 

V
iv

o
d

e
n

t 

SR
L 

V
is

io
s

is
te

m
s 

SR
L 

M
e

d
t

e
h

fa
r

m
 S

R
L 

Tr
iu

m
f 

M
o

ti
v 

SR
L 

V
iv

im
e

d
 

SR
L 

Te
h

o
p

ti
m

e
d

 
SA

 

Li
fe

m
e

d
 

SR
L 

1. Cererea de participare prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

2. Oferta tehnică prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

3. Oferta financiară prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

4. DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

5. Garanția pentru ofertă prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

6. Declarația privind valabilitatea 
ofertei 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

7. Extrasul din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice  

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

8. Declarația privind deținerea 
experienței specifice de minim 3 
ani în livrarea bunurilor similare 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

9. Declarația privind confirmarea 
cerintelor 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

Nr. 
Lot Denumirea lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei 

(fără TVA 
*)  

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Coresp
underea 

cu 
cerințel

e de 
califica

re 

Coresp
underea 

cu 
specific

ațiile 
tehnice 

1 Nanocompozit fotopolimer pentru 
restaurări în zona frontală și laterală  Vivodent SRL 2.314,81 100 cutie + - 

2 Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil 
pentru restaurări clasa I, II, III,V, și liner.  Vivimed SRL 429,16 50 seringă + + 

    Vivodent SRL 138,89 50 seringă + - 

3 Material p-ru canal cu  hidroxid de calciu 
35% p/u tratamentul cananlelor radiculare  Medtehfarm SRL 147,78 70 seringi + + 

4 Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil 
pentru restaurări clasa I, II, III,V, și liner.  Vivodent SRL 231,48 50 seringă + + 

5 Compozit cu dublă polimerizare fluid 
pentru creștere bonturi   Medtehfarm SRL 439,81 80 seringa + - 

    Vivodent SRL 505,56 80 seringa + - 
6 Matrici transparente  Triumf Motiv SRL 69,00 100 cutii + - 
7 Matrici metalice Triumf Motiv SRL 265,00 50 cutii + - 
8 Conuri gutapercă marcate milimetric, 

conicitate 02 Triumf Motiv SRL 55,00 200 cut + - 
    Vivodent SRL 60,19 200 cut + - 
    Medtehfarm SRL 78,70 200 cut + - 
9 Conuri gutapercă marcate milimetric, 

conicitate 04  Triumf Motiv SRL 57,00 400 cut + - 
    Vivodent SRL 60,19 400 cut + - 
    Medtehfarm SRL 87,96 400 cut + - 

10 Conuri gutapercă marcate milimetric , 
conicitate 06  Triumf Motiv SRL 57,00 200 cut + - 

    Vivodent SRL 60,19 200 cut + - 
    Medtehfarm SRL 87,96 200 cut + - 

11 Cleme digă fără  aripioare Visiosistems SRL 1.477,50 20 set + - 
12 Sistem matrice anatomice + inele de 

fixare  
Visiosistems SRL 4.087,75 2 set + - 

13 Instrument rotativ NiTi Vivimed SRL 196,00 200 cutii + + 
    Vivodent SRL 220,83 200 cutii + - 
    Triumf Motiv SRL 260,00 200 cutii + - 
    Medtehfarm SRL 302,50 200 cutii + - 

14 Sprei  lubrifiant Vivodent SRL 150,00 25 buc + + 
    Medtehfarm SRL 197,50 25 buc + + 

16 Instrument endodontic Kfail Vivimed SRL 33,60 400 set + - 
    Vivodent SRL 65,83 400 set + - 
    Triumf Motiv SRL 48,50 400 set + - 
    Medtehfarm SRL 92,50 400 set + + 

17 Instrument endodontic (ultrasonic) nr.6 Triumf Motiv SRL 90,00 30 cutii + - 
18 Oglinzi rhodium Vivodent SRL 30,00 20 buc + - 
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    Tehoptimed SA 20,83 20 buc + - 
19 Bisturiu Vivodent SRL 2,92 500 buc + - 
    Visiosistems SRL 3,28 500 buc + - 
    Tehoptimed SA 3,75 500 buc + + 

20 Cleşte de extracţie în asortiment Vivodent SRL 208,33 100 buc + - 
    Visiosistems SRL 164,17 100 buc + + 
    Tehoptimed SA 220,83 100 buc + - 

21 Elevator pentru extracții  Vivimed SRL 114,80 50 buc + + 
    Vivodent SRL 133,33 50 buc + - 
    Visiosistems SRL 95,71 50 buc + - 

22 Aspiratoare de salivă chirurgical Vivodent SRL 116,67 2 buc +   
    Visiosistems SRL 176,49 2 buc +   

23 Pensete atraumatice anatomice 
paradontale Vivodent SRL 65,00 10 buc + - 

    Visiosistems SRL 32,51 10 buc + - 
24 Decolatoare mucogingivale Vivodent SRL 76,67 5 buc + - 
    Visiosistems SRL 297,97 5 buc + - 

25 Pensete chirurgicale cu pinten  Vivodent SRL 141,67 10 buc + + 
    Tehoptimed SA 62,50 10 buc + + 

26 
Material compozit fotopolimerizabil 
pentru restaurări anterioare si posterioare 
pentru clasa I-V  

Vivimed SRL 2.331,47 90 cutie + + 

    Vivodent SRL 2.314,81 90 cutie + - 
27 Soluţie p-ru dezinfectarea, prelucrarea 

canalelor radiculare  Vivimed SRL 106,51 150 flacon + + 

29 

Material cu hidroxid de calciu 
bicomponent (baza + activator) p/u 
obturarea  permanentă a  canalelor 
radiculare            

Vivodent SRL 637,96 80 seringă + + 

    Medtehfarm SRL 622,22 80 seringă + + 

30 
Material pe bază de reșină epoxidă  (baza 
+ activator) p/u obturarea  permanentă a  
canalelor radiculare                

Vivimed SRL 561,05 80 seringă + + 

    Medtehfarm SRL 1.439,81 80 seringă + + 

31 

Pastă abrazivă de culoare roză şi miros 
plăcut p/u şlefuirea suprafeţelor  dentare 
după  înlăturarea  tartrului dentar, 
înlăturarea petelor de tutun şi alimente.  

Medtehfarm SRL 52,50 50 buc + + 

33 Pastile antiseptice pt clătirea cavității 
bucale  Medtehfarm SRL 257,50 30 flacon + + 

34 Pensule pentru modelarea compozitului Vivodent SRL 108,33 15 buc + - 
37 Ață pentru diga cofferdam Vivodent SRL 54,17 20 buc + - 
    Medtehfarm SRL 77,50 20 buc + + 

38 Ață dentară igienică Vivodent SRL 54,17 50 buc + + 

40 Gel pentru coagulare momentană  Medtehfarm SRL 71,30 50 buc + + 
41 Burete hemostatic  Vivodent SRL 69,44 350 buc + + 
    Medtehfarm SRL 12,02 350 buc + - 
    Lifemed SRL 11,95 350 buc + - 
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44 
Compozit cu dublă polimerizare fluid 
pentru creștere bonturi si fixarea pivoților 
pe canal.  

Vivodent SRL 662,04 80 buc + + 

    Medtehfarm SRL 439,81 80 buc + - 
45 Freza dentara CONICA (Luminare)  Vivodent SRL 33,33 100 buc + - 
    Triumf Motiv SRL 30,00 100 buc + - 

46 Freza dentara CILINDRICĂ (Dreaptă )  Vivodent SRL 33,33 100 buc + - 
    Triumf Motiv SRL 30,00 100 buc + - 

47 Freza dentara SFERICĂ (Rotundă) Vivodent SRL 33,33 300 buc + - 
    Triumf Motiv SRL 25,00 300 buc + - 

48 Freza dentara FLACĂRĂ  Vivodent SRL 33,33 200 buc + - 
    Triumf Motiv SRL 25,00 200 buc + - 

49 Freza dentara formă specială  Vivodent SRL 33,33 100 buc + - 
    Triumf Motiv SRL 30,00 100 buc + - 

50 Freza dentara preparare inlay  Vivodent SRL 33,33 50 buc + - 
    Triumf Motiv SRL 30,00 50 buc + - 

51 Freze diamante pentru prepararea 
bontului protetic Vivodent SRL 33,33 500 buc + - 

    Triumf Motiv SRL 55,00 500 buc + - 
52 Discuri diamantate Vivodent SRL 29,17 50 buc + - 
    Triumf Motiv SRL 45,00 50 buc + - 
    Visiosistems SRL 33,49 50 buc + - 

53 Linguri perforate p-u adentie totală și 
partială  Vivodent SRL 20,83 60 buc + + 

    Visiosistems SRL 59,93 60 buc + + 
    Tehoptimed SA 41,67 60 buc + + 

55 Ceara de modelare a protezelor dentare Vivodent SRL 50,00 75 cut + + 
56 Disc  diamantat pentru separarea 

bonturilor din super ghips  Visiosistems SRL 82,25 50 buc + - 
    Triumf Motiv SRL 180,00 20 buc + - 

67 Praf p-u sudare Vivodent SRL 16,67 20 buc + + 
71 Ceara Renfert pt baie Visiosistems SRL 429,63 10 cut + - 
72 Piesa chirurgicală contraunghi pentru 

fiziodispenser Vivodent SRL 5.583,33 1 buc + + 
    Visiosistems SRL 5.943,66 1 buc + + 
    Triumf Motiv SRL 7.950,00 1 buc + + 

73 OptraGate Vivodent SRL 32,50 320 buc + + 
    Medtehfarm SRL 30,75 320 buc + + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

18.08.2022 Vivodent SRL Prezentare mostre  Prezentat partial in termenul stabilit 

22.08.2022 Triumf-Motiv SRL Prezentare mostre Prezentat partial in termenul stabilit 
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18.08.2022 Visiosystems SRL Prezentare mostre Prezentat partial in termenul stabilit 

18.08.2022 Vivimed SRL Prezentare mostre Prezentat  in termenul stabilit 

18.08.2022 Medtehfarm SRL Prezentare mostre Prezentat  in termenul stabilit 

18.08.2022 Tehoptimed SA Prezentare mostre Prezentat  in termenul stabilit 

18.08.2022 Lifemed SRL Prezentare mostre Prezentat  in termenul stabilit 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Poziții fără oferte: 
Nr. lot Denumirea bunurilor 

15 Dezinfectant pentru curatirea și lubrefierea pieselor 

28 Soluţie hemostatică cu componenţa: clorură de fier, acid aminocapronic, natriu clorid 
0,9%. Se prezintă  ca lichid transparent de nuanţă maro-închis şi miros specific.  

32 Compozit fluid fotopolimerizabil pentru restaurări dentare estetice  clasa I-V  
35 Riglă endodontică pentru calibrarea gutapercii  
36 Set tipse ultrasonice pentru inlăturarea failurilor fracturate din canalul radicular 

39 Soluţie anestetică injectabilă fără vasoconstrictor  min 1,7ml - 1 carpulă   

42 Material A-siliconic pentru rebazări permanente elastice 
43 Dentin pasta 
54 Pasta Goia p-ru lustruirea protezelor dentare 
57 Porţelan  p-u confecţionarea  protezelor dentare metaloceramice  
58 Grunt (opac) 
59 Lichid modelare opac 
60 Lichid p-u modelarea dentinei 
61 Porţelan  p-u confecţionarea  protezelor dentare din zirconiu  
62 Lac  p-u izolarea capelor  
63 Cleme p-u  şleit-motor pe dreapta 
64 Conusuri p-u şleit-motor pe dreapta 
65 Ring(cadru) p-u 2 chiuvete p-u fierberea acrilatului 
66 Ring(cadru) pentru o chiuvetă p-u fierberea acrilatului 
68 Pistolet de benzină 

69 Rezervor p-u pistoletul de benzină  

70 Lac de acoperire a fațetelor din metal 
 

Pozitii respinse: 
 

Nr. 
d/o 

Nr. 
lot Denumirea OE Motivul respingerii  

1 16 Vivodent SRL, Vivimed SRL, Triumf-Motiv 
SRL Mostrele prezentate nu posedă miner ergonomic 

2 1 Vivodent SRL  Sa solicitat nanohibrid, sa prezentat compozit microhibrid 

3 5 Vivodent SRL, Medtehfarm SRL Nu corespunde indicatiilor de solicitare utilizate 
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4 8 Vivodent SRL, Medtehfarm SRL, Triumf 
Motiv SRL 

Mostrele prezentate nu corespund gradului de calibrare a 
conurilor  mentionat pe ambalaj 

5 9 Vivodent SRL, Medtehfarm SRL, Triumf 
Motiv SRL 

Mostrele prezentate nu corespund gradului de calibrare a 
conurilor  mentionat pe ambalaj 

6 10 Vivodent SRL, Medtehfarm SRL, Triumf 
Motiv SRL 

Mostrele prezentate nu corespund gradului de calibrare a 
conurilor  mentionat pe ambalaj 

7 18 Vivodent SRL, SA Tehoptimed S-au prezentat ca mostre oglinzi stomatologice simple 

8 19 Vivodent SRL, Visiosistems SRL S-au prezentat lame pentru bisturiu 

9 23 Vivodent SRL, Visiosistems SRL Mostrele prezentate nu sunt pensete paradontale 

10 26 Vivodent SRL Materialul prezentat nu contine Zirconiu in componența sa 
11 34 Vivodent SRL Nu au fost prezentate mostre 
12 45 Vivodent SRL, Triumf-Motiv SRL Bunurile propuse nu corespund specificatiei solicitate 
13 46 Vivodent SRL, Triumf-Motiv SRL Bunurile propuse nu corespund specificatiei solicitate 

14 47 Vivodent SRL, Triumf-Motiv SRL Bunurile propuse nu corespund specificatiei solicitate 

15 48 Vivodent SRL, Triumf-Motiv SRL Bunurile propuse nu corespund specificatiei solicitate 
16 49 Vivodent SRL, Triumf-Motiv SRL Bunurile propuse nu corespund specificatiei solicitate 
17 50 Vivodent SRL, Triumf-Motiv SRL Bunurile propuse nu corespund specificatiei solicitate 
18 51 Vivodent SRL, Triumf-Motiv SRL Bunurile propuse nu corespund specificatiei solicitate 

19 52 Vivodent SRL, Triumf-Motiv SRL, 
Visiosistems SRL Bunurile propuse nu corespund specificatiei solicitate 

20 11 Visiosistems SRL Nu au fost prezentate mostre 

21 12 Visiosistems SRL Sa prezentat alt tip de sistem decit cel solicitat 

22 21 Visiosistems SRL Materialul de confectionare nu este cel solicitat  (Otel inox) 
23 56 Visiosistems SRL, Triumf Motiv SRL Bunurile propuse nu corespund specificatiei solicitate 

24 71 Visiosistems SRL Pret exagerat 

25 6 Triumf Motiv SRL Nu au fost prezentate mostre 

26 7 Triumf Motiv SRL Mostre prezentate nu corespund sp. tehnice descrise(cut 
contine 10 buc, nu 20 ) per buc pretul exagerat 

27 16 Triumf Motiv SRL Mostrele prezentate nu posedă miner ergonomic 

28 17 Triumf Motiv SRL Pret exagerat 

29 41 Medtehfarm SRL, Lifemed SRL Mostrele prezentate nu contin  hidroxiapatită si colagen 
 

30 
 
 

44 Medtehfarm SRL Materialul prezentat nu are indicatii de restaurari in canale 
adinci si subtiri 

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

11. Criteriul de atribuire aplicat:  Preţul cel mai scăzut  √                        

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: Nu este cazul 

13. Reevaluarea ofertelor: Nu  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: Nu este cazul 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             
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Argumentare:  _______________________________________________________________ 
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de 
transmitere  

Vivodent SRL Nr 01-9/117 din 29 august 2022 E-mail 
Triumf-Motiv SRL Nr 01-9/117 din 29 august 2022 E-mail 
Visiosystems SRL Nr 01-9/117 din 29 august 2022 E-mail 
Vivimed SRL Nr 01-9/117 din 29 august 2022 E-mail 
Medtehfarm SRL Nr 01-9/117 din 29 august 2022 E-mail 
Tehoptimed SA Nr 01-9/117 din 29 august 2022 E-mail 
Lifemed SRL Nr 01-9/117 din 29 august 2022 E-mail 

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

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

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

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

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

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

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital autohton/ 

Cu capital 
mixt/asociere/ 

Cu capital străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Valoarea contractului 
Termen de 

valabilitate al 
contractului 

fără TVA inclusiv 
TVA 

 

Vivodent SRL Cu capital autohton 78 05.09.2022 103084.24 113040.00 31.12.2022 

Visiosystems SRL Cu capital autohton 76 12.09.2022 16417.00 19700.00 31.12.2022 

Vivimed SRL Cu capital autohton 74 07.09.2022 337090.80 371368.05 31.12.2022 

Medtehfarm SRL Cu capital autohton 77 05.09.2022 127004.70 145194.98 31.12.2022 

Tehoptimed SA Cu capital autohton 75 12.09.2022 2500.00 3000.00 31.12.2022 

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

 
Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)? (DA/NU) _____Nu______ 

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

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

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

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

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

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

Președintele grupului de lucru ÎM CSM Chișinău  

                                                 Director _________________________Valeriu GOBJILA  

 











































Model - tip

DARE DE SEAMA
privind modifi carea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr. ain cl c1 .,,:

L Date cu privire la autoritatea contractanti:

Datc cu privire la procedura de achizitie:

Date cu privire la con(ractul de achizifie/acordul-cad ru:

4

Denumirea autorititii contraetante Comisis de Stat pentru Testarea Soiuril
de Plante

Localitate mun. Chisindu
IDNO 1006601003854

Adresa mun. Chisinau, str. Stefan cel Mare, 1 80

Numir de telefon 022-2rl-308;
Numir de fax Fax: 022-210-455:
E-mail oficial info@cstsp.md

Adresa de internet www.cstsp.md
Persoana de contact
(nutne, prenume, telefon, e-mail)

Sochircd Pavel - 022-211-308;
Brdileanu Eugeniu - 060-501-051;
braileanu. eugen@cstsp.md

Tipul procedurii de achizilie Cererea ofertelor de preturi r

Obiectul achizitiei Preoarate de uz fitosanitar
Cod CPV 24000000-4
Valoarea estimati a achiziliei 29r 666.66
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
portalului guvernamental www. mte nder. gov. md)

Nr: ocds-b3wdD1-MD-1 6451 80490026
Link:
https ://mtender. gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-
1 64 5 1 80 490026?tab:contract-notice

Data publicirii anun{ului de participare t8.02.2022
Data (datele) Ei referin(a (referin{ele) publicirilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) Ia care se referi
anuntuf respectiv (dupd caz)

Tipul contractului de achizi{ieiacordului-cadru Bururi l
Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se referi la
un proiect qi/sau program finan{at din fonduri ale
Uniunii Europene

Nuo

Buget de stat tr

Data deciziei de atribuire a contractului de

achizitie/ acordului-cadru
07.03.2022

Denumirea operatorului economic ,,IMEXAGRO'' S.R.L.

Nr, qi data contractului de achizifie/acordului-
cadru

Nr: 3
Data:11.03.2022

Valoarea contractului de achizi{ie/acordului-
cadru

Fara TVA: 289 693,04
Inclusiv TVA: 347 631,70

Termen de valabilitate 1 1.03.2022 -3 r. 12.2022



ermen de executie I ll .03.2022-31 .12.2022

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

Tipul modificdrilor Maiorarea valorii contractului r
Temeiul juridic Conform art.76, alin.7 lit. a-c), alin. 2 lit. a-c)

al Legii nr. l3l din 03.07.2015 privind
ctchizi{iile publice,
Contractele de achizilii publice/acordurile-
cadru pot fi modificate, fird organizarea
unei noi proceduri de achizilie publicd, in
urmdtoarele situatii:

r) atunci cind sint indeplinite in
mod cumulativ urmdtoarele conditii:

a) devine necesare achizilionarea
de la contractantul inifial a unor bunuri,
Iucrdri sau servicii suplimentate care nu au
fost incluse in contractul ini$al, dar care
au devenit strict necesare pentru
indeplinirea acestuia;

b) schimbarea contractantului este
imposibili;

c) orice majorare a pregului
contractului reprezentind valoarea
bunurilor/ lucrdrilor/serviciilor
suplimentare nu depiqeqte tS% din
valoarea contractului inilial ;

z) atunci cind sint indeplinite in mod
cumulativ urm[toarele condilii:

a) modificarea a devenit necesari in
urma unor circumstanle pe care o
autoritate contractantd care actioneazd cu
diligentd nu ar fi putut si le prevadd;

b) modificarea nu afecteazi natura
generald a contractului;

c) cregterea prelului nu depdqeqte
rS% din valoarea contractului de achizilii
publice/acordului-cadru initial;
Nu

Modificarea anterioarl a contractului de
achizitii publice/acordului-cadru (dupd caz)

Nu

V, Descrierea achizi{iei inainte qi dupi modificare:
(Se vor indica natura Si amploarea lucrdrilor, natura rii cantilatea sau valoarea bunurilor, natura Si amploarea
serviciilor)

Se modificd contractul cu addugire privind includerea unor pozilii suplimentare dupd cum

urmeazS:

Nr.
do tatea

Pret unitar
(fnrn TVA)

l 2 3 I .t 6 7 8

1 Daimond Elit SC Litru 20 329,04 394,85 6 580,78 7 896,94



2 Tomado 500 Litru 10 239,30 287,16 2393,02 2 871,62

3 Kumir SC Litru 20 t19,65 143,58 2393,02 2 87r,62

4 Colosali 250 CE Litru 5 388,86 466,64 1944,32 t ??1 1q

TOTAL: t3 311,29 15 973,55

VI. Descrierea circumstanfelor care au flcut necesari modificarea:
(se vor indica motivele/argumentele modificdrii contractului de achizisie/acorduluicadru)

YlL Rezultateleexaminlrii:

in baza deciziei gnrpului de lucru de modificare a contractului de achizilie/acordului-cadru nr' 1 din 08.09.2022

a fost incheiat acordul adiJional privind majorarea contractului.

www.tender.gw,md
Solulionqrea Contestaliilor: mun. Ch$indu, bd. $tefan cel Mare Si Sf,int, 124 et 4; tel.:022-820-

I e-mail: contestatii@ansc.md; www. ansc.md



1 
 

   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  15.09.2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Autoritatea Aeronautică Civilă 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1012601000074 
Adresa bd. Dacia 80/2 
Număr de telefon 022 823 500 
Număr de fax 022 529 118 
E-mail oficial  info@caa.gov.md 
Adresa de internet www.caa.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Veronica Oneșciuc 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Servicii de traduceri 
Cod CPV 79530000-8 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

 Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1656925078308 
Link-ul: MTender Public Portal (gov.md) 
Data publicării: 04.07.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 
Procedura a fost inclusă în planul de 
achiziții publice a autorității contractante 

□ Da  □ Nu 
Planul_de_achiziții_publice_2022.pdf (caa.md) 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 
□Surse externe; □Alte surse: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 400 000,00 MDL 
3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656925078308
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1656925078308?tab=contract-notice
https://www.caa.md/assets/admin/vendor/ckeditor/plugins/fileman/Uploads/2022/Planul_de_achizi%C8%9Bii_publice_2022.pdf


2 
 

Data solicitării clarificărilor  06.07.2022 și 07.07.2022 (prin SIA RSAP MTender) 
Denumirea operatorului economic Anonim prin SIA RSAP MTender 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Necorespunderea formularului Declarației privind lista 
principalelor livrări/prestări efectuate in ultimii 3 ani de 
activitate din caietul de sarcini a autorității cu formularul 
standard din Ordinul ministrului finanțelor nr. 115 din 
15.09.2021. Și anume au fost solicitate clarificări aferente 
includerii coloanei 7 în formularul Declarației cu solicitarea 
completării informației despre numărul de pagini traduse 
conform limbajului specific domeniului aviației civile. 

Expunerea succintă a răspunsului  Expunerea succintă a răspunsului: 
Pentru determinarea celei mai avantajoase oferte din punct de 
vedere economic, drept criteriu de atribuire conform pct. 23 
din anunțul de participare, este cel mai bun raport calitate-
preț. Pct. 24 din anunțul de participare explică rolul coloanei 
7 din anexa 3 la caietul de sarcini (Declarația privind lista 
principalelor livrări/prestări efectuate in ultimii 3 ani de 
activitate). Astfel, numărul de pagini traduse conform 
limbajului specific domeniului aviației civile (identic 
convențiilor internaționale din domeniu, traducerilor oficiale 
etc.) constituie element pentru determinarea factorului de 
evaluare „experiența similară”. Or, operatorul economic ar fi 
în situația să mai completeze un formular cu informația 
similară celei solicitate în coloana 7 din anexa 3 la caietul de 
sarcini. Factorul de evaluare „experiența similară” pentru 
determinarea căruia se va aplica numărul de pagini traduse 
conform limbajului specific domeniului aviației civile este 
element pentru formula de calcul ci nu constituie motiv de 
descalificare a ofertei. 

Data transmiterii 06.07.2022 și 08.07.2022 (prin SIA RSAP MTender) 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 03.08.2022, ora 10:00), au depus doi ofertanți câte o ofertă: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL Intralex C&C 1009600015576 Inesa FOLTEA 
2. SRL Lingvistica 1007600060192 Stela AXENTII 50% 

Dumitru AXENTII 50% 
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de 

către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Operator 
economic 1 

SRL Intralex 
C&C 

Operator economic 2 
SRL Lingvistica 

Operator 
economic 3 

Operator 
economic n 

Documentele ce constituie oferta 
(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
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Propunerea tehnică prezentat prezentat -- -- 
Propunerea financiară prezentat prezentat -- -- 
DUAE prezentat prezentat -- -- 
Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

nu a fost solicitat nu a fost 
solicitat 

-- -- 

Cerere de participare prezentat prezentat -- -- 
Declaraţie privind 
valabilitatea ofertei 

prezentat prezentat -- -- 

Declaraţie privind lista 
principalelor 
livrari/prestări efectuate în 
ultimii 3 ani de activitate 

prezentat prezentat -- -- 

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

Va fi exclus din procedura de 
atribuire a contractului de 
achiziție publică orice ofertant 
care se află în oricare din 
situațiile descrise la art. 19 alin. 
1-3 din Legea nr.131/2015 
(criteriile de eligibilitate)   

prezentat prezentat -- -- 

Cifra anuală de afaceri, în 
domeniul serviciilor de 
traducere, a ofertantului trebuie 
să fie minim egală cu valoarea 
estimativă a contractului. 

prezentat prezentat -- -- 

Experiență în domeniul 
serviciilor de traducere 
(româna-rusa, rusa-româna, 
româna-engleza) de minim 3 
ani. 

prezentat prezentat -- -- 

Disponibilitatea personalului 
calificat privind prestarea 
serviciilor de traducere 
(româna-rusa, rusa-româna, 
româna-engleza) 

prezentat prezentat -- -- 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lot 1 SRL Intralex C&C 360000,00 

lei 
6000 
pagini 

+ + 

SRL Lingvistica 382500,00 
lei 

6000 
pagini 

+ + 

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

18.08.2022 SRL Intralex C&C Scrisoare nr. 2516 din 
18.08.2022 privind 
clarificarea și  anexarea 
documentelor doveditoare 
(extrase din contracte, acte 
de recepție) în vederea 
corespunderii criteriului 
„experiență în domeniul 
serviciilor de traducere” și 
prezentarea documentelor 
justificative aferente 
numărului de pagini traduse 
conform limbajului specific 
domeniului aviației civile  

Scrisoare din data de 23.08.2022 
cu anexarea documentelor 
justificative solicitate 

18.08.2022 SRL Lingvistica Scrisoare nr. 2540 din 
18.08.2022 privind 
clarificarea și  anexarea 
documentelor doveditoare 
(extrase din contracte, acte 
de recepție) în vederea 
corespunderii criteriului 
„experiență în domeniul 
serviciilor de traducere” și 
prezentarea documentelor 
justificative aferente 
numărului de pagini traduse 
conform limbajului specific 
domeniului aviației civile 

e_mail din 22.08.2022 cu 
anexarea documentelor 
justificative solicitate 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
-- -- 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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



5 
 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 
Operatorul economic SRL Intralex C&C Total: 10 p 

Factorul 1 „Prețul” Ponderea 80% 360 000,00 lei 10 p 
Factorul 2 „Experiența 
similară” 

Ponderea 20% 19 pagini 10 p 

Operatorul economic  SRL Lingvistica Total: 9,3 p 
Factorul 1 „Prețul” Ponderea 80% 382 500,00 lei 9,4 p 
Factorul 2 „Experiența 
similară” 

Ponderea 20% 17 pagini 8,9 p 

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Servicii de 
traducere 

SRL Intralex 
C&C 6000 pagini 60,00 lei 360 000,00 lei 432 000,00 lei 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL Intralex C&C 06.09.2022 Scrisoare electronică nr. 2710 
din 06.09.2022 transmisă prin 
e_mail 

SRL Lingvistica 06.09.2022 Scrisoare electronică nr. 2710 
din 06.09.2022 transmisă prin 
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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16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea 
contractului Termen de valabilitate 

al 
contractului/acordului-

cadru fără 
TVA 

inclusiv 
TVA 

SRL Intralex 
C&C Cu capital autohton 45 15.09.2022 79530000-

8 360000,00 432000,00 31.12.2022 

 

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

 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții 
verzi)? (DA/NU) ___________ 

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 













DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizi[iipublice X
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire D

Nr.21_din 13.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoriti{ii contractante Pretura sectorului Botanica
!ocalitate mun. Chiqindu
IDNO 1007601009602
Adresa mun. ChiSiniu, str. Teilor, 10
Numir de telefon 022 767575
Numir de fax 022 767575
E-mail oficial pretura. botanica(@pmc. md
Adresa de internet prgfura.botanica@omc.md- httns : //www hnf nnin o - iPersoana de contact (nume, prenume, telefon, u
mail)

Diana GUBA

2. I)ate cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate rcererea ofertelor de prefuri x Licffi
[Indicalil

Procedura de achizifie repetatd (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru

Bunuri n Servicii n Lucrlri X

Obiectul achizi(iei c-onstrucfia peretelui de sprijin in cuffi
aflat pe terenul cu nr. cad. 0100106.474, din str. cetatea Albi.
sectorul Botanica, mun. Chiginiu

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privinO
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
Qgschisd)
Pr:ocedura de atribuire (se va indica din
cadrul portalului guvernamental
www.mtender.gov.mdl

Nr: 21060473

!t4-r]' https://mtender.gov.mdl@
r65857s736133
Data publicdrii: 23.07 .2022

Platforma de achizifii publice utitizati X achizitii.md; I e-licitatie.md; n yptendeimd

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

XDa nNu
Link-ul cdhe planul de achizilii publice publicir
https ://botanica.md/Pl anul-de-achizi %Cg%gBii-2022

Anun! de inten{ie publicat in nw @upa
caz)

Data:

Link-ul:
Tehnici qi instrumente sp"cifrc" d"
atribuire
(dupd caz)

lAcord-aadru trslstem dinamic de achizilie nlicitalie
electronicd lCatalog electronic

Sursa de finanfare X Buget de stat; rBuget CNAM;ffi
exteme; nAlte surse: [Indicali|

Valoarea estimati (ei, fird TVA) odd y) /,4u



/
3. Clarific[ri privind documenta{ia de atribuire:

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

Data solicitirii clarifi clrilor 23 iu12022.17:09
Denumirea operatorului economic Nu dispunem de asa informatie

Expunerea succinti a solicitirii de clarificare Subiectul intrebirii:
documentatie de atribuire
intrebare:
Solicitam de anexat DUAE format WORD

Expunerea succinti a risPunsului Este anexat.

Data transmiterii 27 iu12022"09:17

Data solicitirii clarificirilor 27 iu|2022.08:28
Denumirea operatorului economic Nu dispunem de asa informatie

Expunerea succinti a solicitirii de clarificare Subiectul intrebirii:
documente calificare
intrebare:
Buna ziua! Stimata AC conform Legii nr. l3ll20l5
privind achiziliile publice (art. 1, arI.20 alin. (1) qi

alin. (8) documentatia care se solicita obligatoriu
este doar in cazul cind suntem cu suma mai mica de

1 de la 3 ofertant ,Va rog revizuiti acest articol de

mai sus din Legea achizitiilor publice si de

modificat documentatia solicitata obligatoriu,se
solicita obligator la moment conform Legii
achizitiilor publice cele 5 documente (1. DUAE , 2.

cerere de participare -anexa T,3.decIaratie privind
valabilitatea ofertei anexa 8 , 4.Formularul
devizelor F7.F5.F3, 5. dupa caz gararfiia pentru

oferta) celelalte se solicita la3 zi dupa deschiderea

ofertelor conform Legii nr. l3ll20l5 privind
achiziliile publice . Va solicitam de modificat ori
asteptam raspunsul dra.

Expunerea succintl a risPunsului Bund ziua! Prin cerinlele inaintate, Autoritatea
contractantd nu incalcd prevederile Legii nr.

13v20r5.
Data transmiterii 30 iul 2022, 1 1:15

Data solicitlrii clarificlrilor 27 iu12022"12:ll
I)enumirea operatorului economic Nu dispunem de asa informatie

Expunerea succinti a soticitlrii de clarificare Subiectul intrebirii:
Documentatie
intrebare:
Efectuarea sistematicd a plalii impozitelor, taxelor
qi contribufiilor de asigurdri sooiale (nu este indicat
de a prezenta certiflrcat in legatura ca va fi verificat
la datadeschiderii ofertei ? Ati indicat in anunt de

participare Efectuarea sistematicd a pldfii
impozitelor, taxelor qi contribuliilor de asigurdri
sociale si lipsa datoriilor la data petrecerii



4. Modific5ri operate in documenta{ia de atribuire:

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

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAB prezentate de

cltre operatorii economici:

procedurii de achizilie (data deschiderii ofertelor) -

informalia datd se verificd de cdtre autoritatea

contractantb pe site-ul Fisc.md ) ??? Corect am

inteles, sa nu deranjam SFS daca desigur se poate

verifica conform codului fiscal privind lipsa

datoriilor fata de bugetul de stat ?

Expunerea succinti a risPunsului Operatorul economic pr ezintd certifi catul privind
efectuarea sistematicd a pldfii impozitelor, taxelor

si contributiilor de asigurdri soeiale.

Data transmiterii 30 iul 2022,ll:20

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

[Indicali sursa utilizatd;i data publicdrii]

Termen-limitl de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (dupd caz)
[Indicali numdrul de zileJ

5. pffni la termenul-limiti (data 15.08.2022, ora 09:00), au depus oferta 3 ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia!ii/
administratorii

1. SC Multiconstruct Grup SRL 1005600042994 Foca Valeriu
., Adrika 1014600026086 Covas Adrian

3. Mavitex Cons 10076000s790s In asteptare

Denumire document
Denumirea operatorului

economrc
Denumirea operatorului

economic

SC Multiconstruct Grup
SRL

Adrika

Documentele ce constituie oferta
6e va consemna prin: prezentat, nepreze4tat, nu corespunde)

Cerere de participare Drezentat prezentat

Formularul DUAE prezentat prezental

peclaratie priv ind valabi I itatea ofertei prezentat prezental

Oferta prezentat prezentat

Garantia pentru sus{inerea ofertei 1% prezentat Drezentat

Formularul nr. 7 (devizofertd) nu corespunde prezentat

Formularul nr. 5 (catalogul preturilor unitare) nu coresqunde prezentat

Formularul nr. 3 (borderou de resurse) nu corespunde prezental

Documente de calificare
Se va consemna prin: prezenlat, neprezenlat, nu corespunde

Dovada inreeistririi persoanei iuridice prezentot Drezentqt

nipottot financiar, inregistrat la biroul nafional de

statisticS (an.2020 qi 2021)

prezentat prezental

Certificat de atribuire a contului bancar prezentot plezentol

Cifra de afaceri anuald 2021 (art. 36 alin.l al

documentatiei standard)

prezental prezentat

a
J



Cifri O. afaceri medie anual[ 2019-2021(art. 36 alin.

1 al documentatiei standard)

prezentat prezentat

Efectuarea sistematicd a plafii impozitelor, taxelor

si contributiilor de asigurdri sociale

prezentat prezentat

Lichiditatea generald prezental prezental

Demonstrarea experienfei operatorului economic in
domeniul de activitate aferent obiectului contractului
ceurmeazdafiatribuit.

prezentat

Recomanddri la contractele prezentate pentru

demonstrarea lucrdrilor similare
prezentqt prezentat

Demonstrarea accesului la utilajele, instalaliile qi/sau

echipamentele tehnice indicate de autoritatea

contractant[, pe care aceasta le considerd necesare

pentru indeplinirea contractului ce urmeazd a fi atribuit

prezentqt prezentat

Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru

?ndeplinirea corespunzdtoare a obiectului contractului
ce urmeazi a fi atribuit (personalul de specialitate care

va avea un rol esential in indeplinirea acestuia)

prezentat prezentat

Certificatul de atestare tehnico-profesional[ pe tipuri
de lucrdri potrivit p. 38 (3)

prezentat prezentat

Avizul eliberat de citre Agenlia pentru Supraveghere

Tehnicd

prezentat prezentql

Manualul Calit[tii prezentat prezenlat

Lista subcontractanlilor gi partea/p[rlile din contract

care sunt indeplinite de citre acegtia

prezentat prezentat

Informatii privind asocierea prezentat prezentat

Angaiament tert sustinltor fi nanciar prezentat prezentat

Angajament privind sus{inerea tehnic[ gi profesionald

a ofertantului/erupului de operatori economic

prezentat prezentat

Declaratie tert sustindtor tehnic prezentat prezental

Declaratie tert sustindtor profesional prezentat prezentat

Documente prin care se demonstr eazd cd operatorul

economic utl u"..t la laboratoare de incercdri gi teste a

materialelor ce vor fi utilizate, in conformitate cu

natura gi specificul lucrdrilor ce fac obiectul viitorului
contract (potrivit p.38 (2) al documentaliei standard)

prezentat prezentat

Graficul de executare a lucrdrilor prezentat prezentat

Termenul de garanfie a lucrdrilor
prezentat prezental

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinyele din

dotcumentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespande (tn cazul

cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

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

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Pre(ul ofertei
(frri TVA)*

Cantitate Si

unitate de
mlsuri

Corespunder
.ea cu

cerinfele de

calificare

Corespundere
acu

specifica{iile
tehnice

Construcfia
peretelui de sprijin
in curtea blocului
de locuin{e aflat pe

SC Multiconstruct
Grup SRL

566 972,27 I buc.

Adrika 648 966 I buc. + -1-

Mavitex Cons 661 834.84 I buc.
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/ terenul cu nr. cad.

0100106.474, din
str. Cetatea Alb[,
sectorul Botanica,
mun. Chisindu

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calfficare" ;i "Corespunderea cu specificayiile

tehnice" , se va consemna prin: ,,+" tn cazul corespunderii Si prin ,,-" tll cazul necorespunderii)

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

cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-

a solicitat:

Data
solicitirii

Operatorul
economic

Informa{ia solicitatl Rezumatul
rlspunsului

oneratorului economic

t6.08.2022 SC

Multiconstruct
Grup SRL

Prin prezenta, Pretura sectorului Botanica,
Vd aduce la cunoqtinld cd procedura de achizilie
public[ nr. MD-1658575736133 din 23.07.2022
privind achizilionarea,,Construclia peretelui de

sprijin in curtea blocului de locuin[e aflat pe
terenul cu nr. cad. 0100106.474 din str. Cetataea
Albd", se afld la etapa de evaluare a ofertelor.

in procesul examindrii ofertei propuse de

compania Dvs, de cbtre grupul de lucru a fost
constatat c6:

a) Valoarea devizului reprezintd o

ofertd anormal de scdzutd, avdnd o diminuare fa\d

de valoarea estimatd in valoare procentuald de

17,70yo. Diminuarea devizului ofertd a fost
generat de valoarea scdzutd a unor resurse

materiale (descrise in punctual urmdtor), qi a
cheltuielilor de regie la lucrdrile de construc{ie
(8,0%).

b) Devizul Local nr.2-l-1: Prelul la
resursele materiale Bpton Cl6l20; Beton C15;
Beton B3,5; Bloc prefabricat din beton
240x30x80cm; Bloc prefabricat din beton
120x30x80cm; Bloc prefabricat din beton

80x30x80cm; Ofel-beton AI; Ofel-beton AIII;
Confecfii metalice; corespund unui nivel scdzut

de calitate sau sunt anormal de scdzute

Astfel, Pretura sectorului Botanica solicitd:
1. argumentarea valorilor diminuate,

calculate in conformitate cu prevederile
normativelor in vigoare.

2. informalie suplimentard pentru

argumentarea neconcordanlelor inregistrate la
preful resurselor material menfionate ca

corespunderii unui nivel sc6zut de calitate sau cu
pre! anormal de scdzute: sub formd de conturi de
platd de la fumizori, figele tehnice qi certificatele

Ca rispuns la scrisoarea
Dumneavoastrd nr.
1312911069122 din
16.08.2002 privitor la
constatarea ofertei
prezentate in cadrul
licita{iei,,Construcfia
peretelui de sprigin in
curtea blocului de

locuin{e cu nr. cadastral
0100106.474 din str.

Cetatea Alb6'ca fiind
una anoffnal de sclzut[
vd informdm:
1. Pre(ul la
materialele incluse in
oferta dati au fost
solicitate de la firmele
de producere qi ele

sunt cele valabile Ia
data intocmirii ofertei.
Economia de pia{I va
dicta valoarea lor la
momentul executirii
lucririlor qi sperlm'
cI solicitirile noastre
privind rectificirile
respective, vor fi luate
in considerafie.
2. Suntem
conqtienli de
responsabilitatea, care
va revine
Dilmneavoastrl in
cazul selectlrii
agentului economic
pentru executarea
lucrlrii date dar si
responsabilitatea
noastri dacl vom fi

5



/
de conformitate a materialelor.

Totodatd, Vd comunicdm cd prezentarca
eronatd sau neconformd a documentelor
prezentate poate servi ca temei pentru a nu lua in
consideralie oferta inaintatd.

Informafia urmeazd a ft prezentatd in
termen de 3 zile calendaristice.

selecta{i. Totodati'
cum am men{ionat qi

in documentele de
calificare, ,rin{elegem
cI nu sunte{i obtiga{i
si accepta{i oferta cu
cel mai scizut pref".

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

I)enumirea oneratorului economic Motivut respinserii/descalifi clrii
SC ,,Multiconstruct Grup" SRL in conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. d)

din Legea ff. 13112015 privind achiziliile
publice ,y'utoritatea contractantd nu acceptd

oferta in cazul tn care, oferta este anormal de

scdzutd potrivit art. 70 alin. (2) ,,trt cazul
achiziliei publice de lucrdri, o ofertd prezintd
un prel semnificativ mai scdzut in comparalie
cu ofertele altor ofertanli sau in raport cu

lucrdrile ce urmeazd a fi executate dacd prelul
ofertat reprezintd mai pulin de 85% din
valoarea lucrdrilor, calculatd de autoritatea
contractantd tn modul stabilit", Grupul de lucru
a decis cd Operatorul economic SC

,,Multiconstruct Grup" SRL nu poate fi calificat

in procedura mentionatd de achizitii publice.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scizut X
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-preJ n
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

indica toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-

prel sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare Valoaiea din oferti I Punctajul calculat
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Denumirea ooeratorului economic I Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea ooeratorului economic n Total
Denum re factorul 1 londerea

Denum re factorul n londerea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile oDerate

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

Atribuirea contractului de achizilie public5/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicS:

in temeiul art.

Argumentare:

7l alin. lit

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
m[suri

Pre(ul unitar
(fIrn TVA)

Pre{ul total
(ffirn TVA)

Pre{ul
total

(inclusiv
TVA)

Conshucfia peretelui de sprijin
in curtea blocului de locuinle
aflat pe terenul cu nr. cad.
0100106.474, din str. Cetatea
Alb6, sectorul Botanica, mun.
Chisindu

..Adrika" SRL I buc. 648 966,00 648 966,00 778759.20

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

Denumirea operatorului
economrc

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SC Multiconstruct Gruo SRL 07.09.2022 e-mail
Adrika 07.09.2022 e-mail
Mavitex Cons 07.09.2022 e-mail

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

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este

mai micd decdt pragurile prev[zutelaart.2 alin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

X 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax'n
n 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este

egali sau mai mare dec6t pragurile prevdzute la art. 2
alin. (3) al Legii nr. 13l din 3 iulie 2015 privind
achizifiile publice

! 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice Si/sau fax n
Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n



I (Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3l din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteitare, se efectueazd tn conformitate
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calculareo Termenuiui) at Codului Civil al itepubticii
lloldova).

I 7. Contractul de achizilie / aco rd ul-cad ru incheiat :

Denumirea
operatorul

ui
economic

,Intreprinder
ea:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere

Cu capital
strlin

Numirul
$t data

contractului
/ acordului-

cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al
contractului/a

eordului-
cadru

;;*^

i. i.i

Adrika
SRL

93 13.09.
2022

4s2000
00-9

649966,0 778 759,20 3r.12.2022

18' Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tn
cazul tn care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a tncheiat
contract/controcte pentru lot/loturi pentru care aufost ipticate criterii de durabilitatd:

Prin prezenta dare d1 seamd, grupal d" o

:r:rii:y:u:!:::",:l:l*dj:o,: o{o:t.!::put-o!.(excepfind cazarite prevdzute'ai art. 32 utin. (3) at Legiinr' 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum qi cd ti 
"orul 

drproerii contestaliilor qi/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, acestea aufost examinote qi solutrionati.

Ptin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii con/irmd corectitudinea
de achizilie,fapt pentru care poortd rdspundere conform pievederilor legale tn vigoa4

procedurii

Au fglt aplicate criterii pentru achizifii publice durabile (achizifii
verzi)? (DA/NU)

falgalga de achizi(ie cu TVA din contract/ contracte a
lotuluil,loturif-o1palru care au fost apticate criterii de
durabilitate (lei MD): (indicali suma cu TVA)

codul cPV at lotului/loturilor pentru care au fost aplicate cri
de durabilitate: - terii

criteriul de atribuire pentru lotulAoturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut n

Costul cel mai scdzut n

Cel mai bun raport calitate-prel n

Cel mai bun raport calitate-cost n

Qrtrume, Prenume)

de lucru pentru achizi(ii:



















model-tip

DARE DE SEAMA

de anulare a procedurii de atribuire

Nr. I din 14.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autoritdfii contractante Primaria s. Dubasarii Vechi
Localitate s. Dubasarii Vechi, rl. Criuleni
IDNO lu0 i6010095 I 0
:\dresa s, lJubasarii Vechi, rl. Criuelni
NumIr de telefon 024861476
Numir de fax 024861359
E-mail oficial dv. primaria @gmail.comAdresa de internet dv. primaria @gmail.com
P ersoana de contact (n u me, M Uasran V italie,02486 135 9,dv.primar@smail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aptt.rt. nCererea ofertelor de pre{uri nfiCitatie desct isa

rAltele: flndicatil
Procedura de achizifie repetatn (dupa caz) Nr:
Tipul obiectului contractului d" achi"iti"/
acordului-cadru

Bunuri I Servicii I Lucriri I
Obiecful achiziliei Lucrari de constructie a strazii .,Drumul TGtii,-dinT

Dubasarii Vechi, r. Criuleni
cbd cPY 452UU0|J1J-9
Expunerea motivului/temeiului p"ivinO ateg€rea
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitalia deschisd)
Procedura de atribuire liffi
p ort a I ul u i guv er n ame n t al www. m t en der. gov. m d,)

Nr: ocds-b3wdp I -MD- I g 61777 97 5999
Link-ul:
-https ://mtender. gov.md/tenders/ocds-b3 wdp I -MD-
1661777975989

-httpshttps :// achizitii.mdl rolpublic/ten d,er l2t 0 6247 I I

Data pub I i cd rii:29 .0 8.2022
Platforma de achiiitii publice utilizaH I achizitii.md: n e-licitatie.md: n vntender md

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

rlfa lNu
Link-ul cdtre planul de achizi{ii publice publicat
https : //d ub as ari ive chi.md I achizitit/

Arrunr ue rnrenlle pubttcat ln uAp (dupd caz) Data:I7.08.2022
Link-ul:

r enntcr fr Instrumente specitice de atiibuire
(dupd caz)

rAcord-cadru tSistem dinamic de achizilie nficitalie
electronici nCatalos electronic

Sursa de finanfare nBuget de stat; nBuget CNAM; reuget CNaq
nSurse externe: nAlte srrrse. Rnocf lnnol

Yaloarea estimatd (lei, Jdrd TVA) z UUU 00t lei

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:
(se va completa tn cazul tn care aufost soricitate clari/icdri)

I



Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitlrii de clarificare
Expunerea succinti a rispunsului
Data transmiterii

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:

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

6, Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare gi aferente DUAB prezentate de
cltre operatorii economici :

Rezumatul modifi clrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare
(aupa caz)

[Indicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

Termen-limitd de depunere gi deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

[Indicali numdrul de zileJ

5. Pini Ia termenul-limiti (data 12.09.2022, ora 09.00), au depus oferta 1 ofertant:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. Vis-House SRL 1018600024334 Ivan Gradinari

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Vig-House
SRL

(Se
Documentele ce constituie oferta

va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnicd prezentat
Propunerea financiard Drezental
DUAE prezental
Garantia oentru ofertl,(duod caz)

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

Oferta prezentat

Cerere de participare
prezemat

Declaral ie privind valabil itatea o fertei60 zile
calendaristice.

prezenlal

Devizul de cheltuieli
prezentat

Dovad6 din care s[ rezulte o formd de inregistrare
in cazul persoanei juridice

prezental

Avizul Agenliei de Suptaveghere Tehnic6, pentru

paflicipare la licitaliile publice de lucrdri din

domeniul construcfiilor Ei instalafiilor, valabil la
zi ua des/dsu rdr i i c o nc u rsul u i

prezentat

Certificat privind lipsa sau existenla restantelor fal6

de bugetul public national

prezentat

Declaratie privind experenta similar6,
minium 3 ani in domeniul:

-Construcli rutiere, drumuri publice

prezental

Declaraf ie privind lista prinbipalelor lucrEri
executate in ultimii 3 ani de activitate

prezentat

Declaralie privind dotdrile specifice, utilajul 9i
echipamentul necesar pentru indeplinirea
corespunnzdtoare a contractului conform
procesului tehnologic al lucrdrilor

prezentat

Declaralie privind personalul de specialitate
propus pentru implementarea contractului
insotitd de schema de incadrare gi salarizare a

personalului angajat

prezentat



Diriginte de 5antier atestat a

cdrui vechime in acest domeniu de activitate nu

este mai micd de

3 ani pentru domeniile:

* Diriginte de gantier atestat

pentru domeniul

rutiere. drumuri

prezentat

Lista subcontractanfilor Si partea/ pdrtile din
contract care sunt sunt indeplinite de aceEtea de
atagat copii/ copiile contractuluil contractelor
incheiat/incheiare cu subantreprenorii(dacd
depdsesc I 0% din valoarea contractului)

ii privind asocierea

Angajament privind susfinerea tehnicd 9i
profisionald a ofertantuluT grupului de
operatori b0onomici :: :: :: ::::

Declaraf ie ter{ suslindtor tehnic

Declara{ie terl sustinator prolesional

Graficul calendaristic de execu{ie a

fucrdrilor, cu reprezenterea grafica a

consecutivit6!ii tehnologice, termenii de

execu{ie a.lucrlrilorEi valorificarea
muloacelor Ilnanclare

Declaratie privind obligatiilecontractuale f4a de

alfi beneficiari
Perioada de mobilizare

Documente doveditoare privind disponibilitaea
de personal atestat an domeniul securitdfii gi

sanatatii in muncd.( in baza Legii 186/2008

securitdlii ti sandtdtii in munc6),seznate de
ofertant

Manualul ca

Demonstrarea accesului la personal /un organism
tehnic de specialitate. care sf, garunteze

asigutarea unui control al calitalii
Certificate de conlormitate qi calitate la

principalele materiale care conlorm proiectului
de execulie qi devizului de cheltuieli vor fi
aplicate

Certificat ISO 9001:2015, implementarea
sistemului de management al calitdlii in
constructii

DECLARATIE privind conflrmarea identitatii
beneficiarilor efectivi 5i neincadrarea acestora in

situalia condamn[rii pentru participarea la

activitd(i ale unei organizalii sau grupiri criminale,

ntru corup{ie, fraud[ $i/sau spdlare de bani

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



/

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Coresp?,mderea cu specificaliile
tehnice " , se va consemna prin: ,, + " in cazul corespunderii ;i prin ,, - " in cazul necorespundertil

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

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scizut I
Costul cel mai scdzut I
Cel mai bun raport calitate-pre! n
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

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

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

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului economic

Pre{ul ofertei
(fbrd TVA)*

Cantitate qi

unitate de
mlsuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica(iile

tehnice
Lot 1

Vie-House SRL 2129 396,23
lucrari

Lot n Operator economic 1

Operator economic n

Data,.,

solicitlrii
Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatu I .ur*:lr"*,ii o pe rato ru I u i

9. Ofertan{ii respinEi/descalificafi:

Denumirea operatorului economic Motivul respineerii/descalificirii
Vig-House SRL Valoarea ofertei prezentata de operatorul economic,

depdgegte, frrd,taxa pe valoarea addtgatd, pragul
stabilit pentru desfbqurarea procedurii cererii
ofertelor de pref lucrari (in temeiul art. 7l alin,(I)
Iit.d) liniuya 7 din Legea nr. I31/2015 privind
achizi[iile publice) .

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

+



Denumire factorul n
Denumirea operatorului economic n

Denumire factorul I

Denumire factorul I

/
i Denumire factorul n

13. Reevaluarea ofertelor:

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

14' in urma examiniri, evalulrii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul o"o."or* * *** .*decis:

Atribui actul id achiz

17' Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

15. Anularea procedurii de achizi{ie publici:
16. Anularea procedurii de achizifie publici:
in temeiul art' 71alin. al LEGII Nr. I3l din 03-07-2015, grupul de lucru al primaria s. Dubdsariivechi, a decis anularea procedura de achizitie publica coF lucrari din data de 12.09.2022 de peplatforma Achizitii.md privind "Achizitionarea lucrarilor de constructie a strazii ,,Drumul pietiiv
din s. Dubasarii Vechi,,,din motiv ca:

I 'Valoarea ofertei ptezentata de operatorul economic , depdgegte, frrd taxape valoarea addugat;,pragulstabilit pentru desfrgurarea procedurii cererii ofertelor de p."i iu.rari in temeiul art. Tlalin.(l) lit.d)liniula 7 dinLegeanr. r3r/20r5 privind achiziliile publice . '

(Informarea operato.r.ilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului delylru wntru achizilii se realizeazd in ionfoimitate cu prevederile art. 3I af Legii nr. ] 3I din 3 iulie2015 privind achiziliile publice)

18. Termenul de a,steptare pentru incheierea contractului:

(Selectali termenul d9 a;teytare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitatecu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codutui Civit al itepu:blicii
Moldova).

I 9. Contractul de achizi{ie/ acord ul_cad ru incheiat:

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

rea contractului de achizi Iicd/acordului - cadru :
Denumirea

lotutui
Denumirea

operatorului
economic l

eantitate Ei
unitate de
mhsuri

Preful unitar
(fdrn TVA)

Pre{ul totat
(mrn TVA)

Prelul total
(inclusiv tVa)

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

14.09.2022

In cazul in care valoarea estimata a cont.actuhri este

Tg .i:A decdt pragurile previzute la art. 2 alin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privin d achiziliile

Z 6 zilein cazul t ansmiGri.om,-ic6rii prin
mijloace electronice si/sau fax n
-ir 

. 

-

LJ I I zrte in cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice 5i/sau fax n

egal6 sau mai mare decdt pragurile prevdzutelaart.2
atln, (:) al Legii nr. t3 I din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

In cazul in care valoarea estimatei contractrrlui est" n 1 t zile in cazul transmiterii comunici.ii
mijloace electronice $i/sau fax a
Z 16 zile in cazul netran@
mijloace electronice si/sau fax n



Denumirea
operatorului

economic

ntreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strlin

Numirul
Ei data

contractului/
acordului-

cadru

Valoarea
contractului

Termen de valabilitate
al

con tractul ui/acord ul ui-
cadrur

20' rnforma{ia privind achizi{ii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar incazul in care la procedura.de 
.achizifie publicd iu fost oiti"or, criterii de durabilitate ;i s-a incheiatcontract/contracte pentru lot/loturi pritru 

"orc 
aufost aplicate criterii de durabilitqte):

Prin prezenta tlure d-e seayd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru tncheiereucontroctalui/contractelor inclicute a jost re-spectat (excepthncl cazurile prevdzute.cle art,32 alin. (3) al Legiinr' l3l din 3 iulie 2015 privina aintziltite'public'e 1, prr:"i^ g.i cd tn cozur depunerii contestalilor Ei/saurecepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate Ei solu{ionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii con/irmd corectitudinea desfdsurdrii proceduriide achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere 
"oo7or* 

pi"vederilor legale in vigoare.

Suplinitor a functiei de primar al s. Dubasarii Vechi:

Bnrburus Elena

(Nume,Prenume)

lHl:J 
aplicate criterii p"nt.u u"t,irilii pubtice ouruou" 1u"nr1u

Valoarea de.achizifie cu TVA din contract/ contracte a

l"JlllXi:liJltlffii:" care au rost apricat" ";-;l;;; (indicali suma cu TVA)

;Jlll""r|,Y,al 
totutui/toturitor pentru care au fost apticate criterii

criteriul de atribuire pentru rotur/loturile pentru care au fostaplicate criterii de durabilitate:
Prelul cel mai scdzut a

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-prel tr
Cel mai bun raport calitate-cost n
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

nr. 7238 din 15.09.2022  

 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Casa Naţională de Asigurări Sociale 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1004600030235 
Adresa mun. Chișinău, str. Gh. Tudor,3 
Număr de telefon 022-257-681 
Număr de fax 022-211-142 
E-mail achizitiicnas@cnas.gov.md 
Adresa de internet http://www.cnas.md/ 
Persoana de contact Donici Serghei 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Bunuri □ V   Servicii □    Lucrări □  

Obiectul achiziției Achiziționarea mărfuri sanitare și de protecție cu 
livrare și descărcare în depozitul CNAS din str. 
Gheorghe Tudor nr. 3 

Cod CPV Cod CPV: 39800000-0 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

Cererea ofertelor de preț 

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

ID ocds-b3wdp1-MD-1660559501366-EV-
1660561099923 
https://e-licitatie.md/achizitii/38796/marfuri-sanitare-
si-de-protectie  
Data publicării: 15/08/2022 13:58 

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

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Nu se aplică 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire   □Acord-cadru   

 □Sistem dinamic de achiziție  
 □Licitație electronică  V 
 □Catalog electronic 

Sursa de finanțare       □Buget de stat;  

http://www.mtender.gov.md/
https://e-licitatie.md/achizitii/38796/marfuri-sanitare-si-de-protectie
https://e-licitatie.md/achizitii/38796/marfuri-sanitare-si-de-protectie


2 
 

      □Buget CNAM;  
V   □Buget CNAS;  
      □Surse externe;  
      □Alte surse: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 216,690.00  

3. Clarificări privind documentația de atribuire:   

1 CLARIFICARE 
Data solicitării clarificărilor  16.08.2022 09:40 
Denumirea operatorului economic - 

Expunerea succintă a solicitării de clarificare vă rugăm să potriviți cantitatea de soluție de lucru cerută și 
unitatea de măsură 

Expunerea succintă a răspunsului  La lotul 2 vă informăm, 
Cantitatea solicitată de soluție de lucru de 150 mii 
litri reprezintă unitatea comună de referință la 
efectuarea calculului de determinare a 
echivalentului de pastile ce vor fi livrate, ambalate 
în cutii a câte max 1 kg fiecare 

Data transmiterii 16.08.2022 14:50 
2 CLARIFICARE 

Data solicitării clarificărilor  16.08.2022 10:59 
Denumirea operatorului economic - 

Expunerea succintă a solicitării de clarificare 16 aug 2022, 09:40 
Subiectul întrebării:lot 2 
Buna ziua unitatea de masura este clara ,fiind forma de 
procurare,cumparare si solutia de lucru se va face calculul 
privind calitatea produsului tot este clara. 
Solicitam sa atrageti atentie la activitatea dezinfectantului 
privind spectrul SPOROCIDAL....dvs ridicati pretul produsului 
si nu intrati in buget......ori eliminati activitatea de sporocida ori 
mariti bugetul....Multumesc. 

Expunerea succintă a răspunsului  Conform studiului de piață efectuat de specialiștii 
CNAS valoarea estimativă a produsului solicitat 
este reală și corespunde spectrului de acțiune 
solicitat. Totodată, Vă informăm că grupul de lucru 
privind achizițiile publice CNAS, urmare a ofertelor 
depuse în caz depășirii valorii estimative, va 
examina posibilitatea acceptării ofertei și 
necesitatea suplinirii a mijloacelor financiare 
alocate. De moment nu este posibilitatea de a 
modifica fondul estimat fără a afecta integritatea 
procedurii în cauză. 

Data transmiterii 16.08.2022 14:50 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt 

Rezumatul modificărilor  
Publicate în sistemul electronic M-Tender  
Termen-limită de depunere și deschidere 
a ofertelor prelungit (după caz)  
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5. Până la termenul-limită (24/08/2022 13:00), au depus oferte următorii ofertanți: 

Denumirea operatorilor economici IDNO Asociații/administratorii 

SRL "Ecochim-Grup"  1016604001988 Crestinov Evghenii 
SRL ” AELO GRUP” 1011600009752 Cobzari-Țurcan Rodica 
SRL” DEZMED-CV” 1008600056835 Poiata Cristian 
SRL "Medglobalfarm"  1016600000765 Granaci Boris 
SRL "M-INTER-FARMA"  1003600005263 Nina Palii 
SRL "GALCHIM & CO"  1007600076106 Grițaenco Andrei 
SRL "DENIADI"  1003600022839 Arnaut Natalia 
SRL "Rodital Lux "  1002600050071 Misnei Ilarion 
SRL "Chimexpert"  1015611001028 Svetlana Chiulju 
 

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

№ 
Denumirea 

documentului/ 
cerinței SR

L
 

 "
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co
ch

im
-G

ru
p"

 
SR

L
 

” 
A

E
L

O
 G

R
U

P”
 

SR
L

 
” 

D
E

Z
M

E
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V

” 

SR
L

  
"M

ed
gl

ob
al

fa
rm

" 

SR
L

 "
M

-I
N

T
E

R
-

FA
R

M
A

" 

SR
L

  
"G

A
L

C
H

IM
 &

 C
O

" 

SR
L

 "
D

E
N

IA
D

I"
 

SR
L

 "
R

od
ita

l L
ux

 "
 

SR
L

 "
C

hi
m

ex
pe

rt
" 

Documente ce constituie oferta  

1 

Prezentarea Cererii de 
participare conform Anexei 
nr.7 din Ordinul MF 
115/2021. 

+ + + * + * + 1* * 

2 

Prezentarea Declaraţiei 
privind valabilitatea ofertei 
conform Anexei nr.8 din 
Ordinul MF 115/2021 

+ + + * + * + 2* * 

3 
Prezentarea Specificații de 
preț conform Anexei nr.23 
din Ordinul MF 115/2021 

+ + + * + * + + * 

4 

Prezentarea Specificații 
tehnice conform Anexei 
nr.22 din Ordinul MF 
115/2021 

+ + + * + * + + * 

5 

Prezentarea Formularul 
standard al Documentului 
Unic de Achiziții European 
completat 

+ + + + + * + + * 

Documente de calificare  
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6 

Certificatul de efectuare 
regulată a plăţii impozitelor, 
contribuţiilor, ori link-ul la 
accesarea unei baze de date 
naționale disponibile gratuit 
pentru autoritatea 
contractantă care deține  
informațiile privind 
lipsa/existența restanțelor 

+ 
va

la
bi

l p
ân

ă 
la

 0
2.

09
.2

02
2 

+ 
va

la
bi

l p
ân

ă 
la

 0
3.

09
.2

02
2 

+ 
va

la
bi

l p
ân

ă 
la

 0
1.

09
.2

02
2 

* + * + 
va

la
bi

l p
ân

ă 
la

 3
0.

08
.2

02
2 

+ 
va

la
bi

l p
ân

ă 
la

 0
2.

09
.2

02
2 

* 

Notă: 
* - documentele  nu sunt vizualizate în SI RSAP; 
1* - lipsește ,,Cererea de participare conform Anexei nr.7 din Ordinul MF 115/2021 
2* - lipsește Declaraţia privind valabilitatea ofertei conform Anexei nr.8 din Ordinul MF 115/2021 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lot 1 
Dezinfectant, 

5l 

Ecochim-Group SRL 29 590,00 

220 buc. 

+ + 
Aelo grup SRL 33 880,00 + + 

Dezmed-CV SRL 34 100,00 + + 
Medglobalfarm SRL 38 500,00 * * 
M-Inter-Farma SRL 58 055,56 + + 

Lot 2 
Tablete 

dezinfectante 
pe bază de 

clor, (analogic 
„tabidez”) 

 

Dezmed-CV SRL 19 800,00 Echivalentul 
în pastile a 

150 000 l de 
soluție gata 
preparată 

+ + 

Galchim & Co SRL 29 175,00 * * 

Lot 3 
Înălbitor, 1l 

Deniadi SRL 2 152,50 
350 buc. + + 

Rodital Lux SRL 2 204,75 - - 

Lot 4 
Săpun lichid, 

5l 

Rodital Lux SRL 5 700,00 

200 buc. 

- - 
Deniadi SRL 5 780,00 + + 

Chimexpert SRL 5 983,33 * * 
Aelo grup SRL 9 500,00 + + 

Lot 5 
Mănuși latex 
(cutii a câte 
100 buc.) 

M-Inter-Farma SRL 25 925,93 

350 cutii 

+ + 
Medglobalfarm SRL 32 000,00 * * 

Deniadi SRL 34 195,00 + + 
Rodital Lux SRL 56 875,00 - - 

Lot 6 
Mănuși de 

unică 
folosință din 
polietilenă 
(ambalaj a 

cîte 100 buc.) 

Deniadi SRL 5 376,00 

420 buc. 

+ + 

Rodital- Lux SRL 5 600,00 - - 
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Lot 7 
Măşti de 

protecție de 
unica 

folosință 

Aelo grup SRL 66 000,00 

110 000 buc. 

+ + 
M-Inter-Farma SRL 76 083,33 + + 
Medglobalfarm SRL 91 666,67 * * 

Rodital- Lux SRL 100 833,33 - - 
 
* - documentele  nu sunt vizualizate în SI RSAP; 
 (Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile 
tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii 
 
8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea 
ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului 
anormal de scăzut) s-a solicitat:  
 

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic Documentul și/sau informația solicitată Răspunsul operatorului 

economic 

25.08.2022 

SRL 
 "Ecochim-

Grup" 

Grupul de lucru privind achizițiile publice 
al Casei Naționale de Asigurări Sociale  a 
solicitat prezentarea mostrelor de la operatorul 
economic ofertant în conformitate cu cerințele 
de prezentare a documentelor stipulate în 
Documentația de atragere a ofertelor. 

Scrisoare Nr.6631 din 25.08.2022.          

Au fost prezentate mostrele în 
conformitate cu solicitările 

înaintate. 

SRL 
” AELO 
GRUP” 

Grupul de lucru privind achizițiile publice 
al Casei Naționale de Asigurări Sociale  a 
solicitat prezentarea mostrelor de la operatorul 
economic ofertant în conformitate cu cerințele 
de prezentare a documentelor stipulate în 
Documentația de atragere a ofertelor. 

Scrisoare Nr. 6627 din 25.08.2022.          

Au fost prezentate mostrele în 
conformitate cu solicitările 

înaintate. 

SRL 
” DEZMED-

CV” 

Grupul de lucru privind achizițiile publice 
al Casei Naționale de Asigurări Sociale  a 
solicitat prezentarea mostrelor de la operatorul 
economic ofertant în conformitate cu cerințele 
de prezentare a documentelor stipulate în 
Documentația de atragere a ofertelor. 

Scrisoare Nr. 6630 din 25.08.2022.          

Au fost prezentate mostrele în 
conformitate cu solicitările 

înaintate. 

SRL  
"Medglobalfar

m" 

Grupul de lucru privind achizițiile publice 
al Casei Naționale de Asigurări Sociale  a 
solicitat prezentarea mostrelor de la operatorul 
economic ofertant în conformitate cu cerințele 
de prezentare a documentelor stipulate în 
Documentația de atragere a ofertelor. 

Scrisoare Nr. 6635 din 25.08.2022.          

Nu au fost prezentate mostrele 
în conformitate cu solicitările 

înaintate. 

SRL "M-
INTER-

FARMA" 

Grupul de lucru privind achizițiile publice 
al Casei Naționale de Asigurări Sociale  a 
solicitat prezentarea mostrelor de la operatorul 
economic ofertant în conformitate cu cerințele 
de prezentare a documentelor stipulate în 
Documentația de atragere a ofertelor. 

Scrisoare Nr. 6636 din 25.08.2022.          

Au fost prezentate mostrele în 
conformitate cu solicitările 

înaintate. 

SRL  
"GALCHIM 

& CO" 

Grupul de lucru privind achizițiile publice 
al Casei Naționale de Asigurări Sociale  a 
solicitat prezentarea mostrelor de la operatorul 
economic ofertant în conformitate cu cerințele 
de prezentare a documentelor stipulate în 
Documentația de atragere a ofertelor. 

Scrisoare Nr. 6633 din 25.08.2022.          

Au fost prezentate mostrele în 
conformitate cu solicitările 

înaintate. 
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SRL 
"DENIADI" 

Grupul de lucru privind achizițiile publice 
al Casei Naționale de Asigurări Sociale  a 
solicitat prezentarea mostrelor de la operatorul 
economic ofertant în conformitate cu cerințele 
de prezentare a documentelor stipulate în 
Documentația de atragere a ofertelor. 

Scrisoare Nr. 6629 din 25.08.2022.          

Au fost prezentate mostrele în 
conformitate cu solicitările 

înaintate. 

SRL "Rodital 
Lux " 

Grupul de lucru privind achizițiile publice 
al Casei Naționale de Asigurări Sociale  a 
solicitat prezentarea mostrelor de la operatorul 
economic ofertant în conformitate cu cerințele 
de prezentare a documentelor stipulate în 
Documentația de atragere a ofertelor. 

Scrisoare Nr. 6637 din 25.08.2022.          

Au fost prezentate mostrele în 
conformitate cu solicitările 

înaintate. 

SRL 
"Chimexpert" 

Grupul de lucru privind achizițiile publice 
al Casei Naționale de Asigurări Sociale  a 
solicitat prezentarea mostrelor de la operatorul 
economic ofertant în conformitate cu cerințele 
de prezentare a documentelor stipulate în 
Documentația de atragere a ofertelor. 

Scrisoare Nr. 6628 din 25.08.2022.          

Nu au fost prezentate mostrele 
în conformitate cu solicitările 

înaintate. 

01.09.2022 SRL 
"DENIADI" 

Grupul de lucru privind achizițiile publice 
al Casei Naționale de Asigurări Sociale  a 
solicitat completarea informației privind lipsa 
restanțelor față de bugetul public național 
(prezentarea certificatului privind lipsa 
restanțelor față de bugetul public național sau 
a link-ului la accesarea unei baze de date 
naționale disponibile gratuit pentru autoritatea 
contractantă privind lipsa restanțelor) 

Scrisoare Nr. 6767 din 01.09.2022 

Operatorul economic a 
prezentat certificatul privind lipsa 
sau existența restanțelor față de 
bugetul public național, valabil 

până la data de 30.08.2022 

01.09.2022 
SRL 

” AELO 
GRUP” 

Grupul de lucru privind achizițiile publice 
al Casei Naționale de Asigurări Sociale  a 
solicitat pentru lotul 7 (măști de protecție de 
unică folosință), prezentarea certificatelor de 
calitate și de corespundere cu standardele 
naționale stabilite pentru produsul respectiv, 
valabile la data desfășurării procedurii. 

Scrisoare Nr. 6786 din 01.09.2022 

Operatorul economic a 
prezentat raportul încercărilor de 

laborator și avizul sanitar  

9. Ofertanții respinși/descalificați:  

Denumirea operatorului 
economici 

Motivul respingerii/descalificării 

SRL „ Rodital-Lux” 

Grupul de lucru privind achizițiile publice a CNAS a hotărât să 
respingă/nu accepte oferta operatorului economic SRL „ Rodital-Lux ” în 
conformitate cu prevederile Legii 131/2015 privind achizițiile publice, 
art.69, alin. (6) lit. b) „Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul 
în care: oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de 
atribuire;” 

Astfel, operatorul economic SRL „ Rodital-Lux” nu a prezentat 
documente obligatorie solicitate în caietul de sarcini și anume: Cererea de 
participare conform Anexei nr.7 din Ordinul MF 115/2021 și Declaraţia 
privind valabilitatea ofertei conform Anexei nr.8 din Ordinul MF 
115/2021.  

Totodată conform Documentației Standard aprobate prin Ordin 
ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 art. 47 ”Operatorul 
economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este 
obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către 
autoritatea contractantă, în acest sens, o cerere de participare” și art. 53 
”Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea 
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ofertei (anexa nr. 8),  de a menține oferta valabilă pe toată perioada de 
valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilităţii 
ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a 
ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea 
prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind 
necorespunzătoare”  

Așadar, oferta prezentată de operatorul economic SRL „ Rodital-Lux” 
nu corespunde cerințelor din documentația de atragere a ofertelor și 
prevederilor legislației în vigoare. 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

12. . Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: Nu se aplică 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

13. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică. 

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

Modificările operate  

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

Denumirea lotului 
Operatorul economic 
desemnat câștigător 

Cant. 
(buc) 

Suma, fără 
TVA, lei 

Lotul 1. Dezinfectant, 5l SRL " Ecochim-Group " 220 29 590,00 
Lotul 2. Tablete dezinfectante pe bază de 
clor, (analogic „tabidez”) SRL " Dezmed-CV " 162,1621 19 800,00 

Lotul 3. Înălbitor, 1l SRL " DENIADI " 350 2 152,50 

Lotul 4. Săpun lichid, 5l SRL " DENIADI " 200 5 780,00 



8 
 

Lotul 5. Mănuși latex (cutii a câte 100 
buc.) 

SRL  
" M-INTER-FARMA " 350 25 925,93 

Lotul 7. Măşti de protecție de unica 
folosință SRL " AELO GRUP " 110 000 66 000,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: Grupul de lucru privind achizițiile publice CNAS a 

hotărât să anuleze Lotul nr. 6. 

În temeiul art. 71 alin. (1)  lit. d) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice ” Autoritatea 
contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții 
publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării 
procedurii de achiziție publică, în următoarele cazuri: d) au fost depuse numai oferte care: – 
depăşesc cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi;              

Argumentare:  Operatorii economici SRL "DENIADI" și SRL "Rodital Lux" au prezentat oferte 
în suma de 5376,00 lei și 5 600,00 lei care cu 45,3-47,5 % depășesc valoarea estimativă a lotului 
respectiv (2940,00 lei). 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL " Ecochim-Group " 06.09.2022 Scrisoare oficială nr.6938 remisă prin 
e-mail, cu extragerea confirmativului. 

SRL " Dezmed-CV " 06.09.2022 Scrisoare oficială nr.6937 remisă prin 
e-mail, cu extragerea confirmativului. 

SRL " DENIADI " 06.09.2022 Scrisoare oficială nr.6936 remisă prin 
e-mail, cu extragerea confirmativului. 

SRL " M-INTER-FARMA " 06.09.2022 Scrisoare oficială nr.6941 remisă prin 
e-mail, cu extragerea confirmativului. 

SRL " AELO GRUP " 06.09.2022 Scrisoare oficială nr.6934 remisă prin 
e-mail, cu extragerea confirmativului. 

SRL "MEDGLOBALFARM" 06.09.2022 Scrisoare oficială nr.6640 remisă prin 
e-mail, cu extragerea confirmativului. 

SRL  "GALCHIM & CO" 06.09.2022 Scrisoare oficială nr.6939 remisă prin 
e-mail, cu extragerea confirmativului. 

SRL "RODITAL LUX " 06.09.2022 Scrisoare oficială nr.6942 remisă prin 
e-mail, cu extragerea confirmativului. 

SRL "CHIMEXPERT" 06.09.2022 Scrisoare oficială nr.6935 remisă prin 
e-mail, cu extragerea confirmativului. 

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

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

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

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

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

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

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprindere
a: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractul
ui/ 

acordului-
cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului, lei Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv TVA 

SRL 
" Ecochim-

Group " 

Cu capital 
autohton 

nr.1535-
09/22 din 

15.09.2022 
39800000-0 29 590,00 31 957,20 31.12.2022 

SRL 
" Dezmed-CV " 

Cu capital 
autohton 

nr.1537-
09/22 din 

15.09.2022 
39800000-0 19 800,00 21 384,00 31.12.2022 

SRL 
" DENIADI " 

Cu capital 
autohton 

nr.1534-
09/22 din 

15.09.2022 
39800000-0 7 932,50 9 519,00 31.12.2022 

SRL "M-INTER-
FARMA " 

Cu capital 
autohton 

nr.1536-
09/22 din 

15.09.2022 
39800000-0 25 925,93 28 000,00 31.12.2022 

SRL 
"AELO GRUP " 

Cu capital 
autohton 

nr.1538-
09/22 din 

15.09.2022 
39800000-0 66 000,00 79 200,00 31.12.2022 

 
18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) 
 (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de 

durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate): Nu se aplică 

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

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

Nu se aplică 
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

 L.Ș. 























DARE DE SEAMĂ

de anulare a procedurii de achiziţii publice 

Nr. din XS.Q9.> 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante ÎM "Exdrupo”
Localitate mun. Chişinău
IDNO 1003600161002
Adresa mun. Chişinău
Număr de telefon 022 471165
Număr de fax 022 471165
E-mail oficial ap.exdrupo@mail.ru
Adresa de internet www.exdrupo.md
Persoana de contact Tetelea Radion

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitaţie deschisă
Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr: 21061244
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri x Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei Produse petroliere
Cod CPV 09130000-9
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)

Potrivit art.2 al Legii 131 privind achiziţiile publice 
din 03.07.2015

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

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD-1659954367592
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds- 
b3 wdp 1 -MD-1659954367592?tab=contract-notice
Data publicării:08.08.2022

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

Procedura a fost inclusă în planul de 
achiziţii publice a autorităţii contractante

https://exdrupo.md/wp-
content/uploads/2022/07/Planul-
achizi%C8%9Biilor-publice-2022-Actualizat-
01.07.2022.pdf

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data: 28.01.2022
Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/ 
bap/2014/bap nr_7_0.pdf

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
Nu este cazul

□Acord-cadru oSistem dinamic de achiziţie 
□Licitaţie electronică □ Catalog electronic

Sursa de finanţare □Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: Autofinanţare

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 9 000 000

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire: Nu sunt

Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic

1
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Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare
Expunerea succintă a răspunsului

Data transmiterii

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire: Nu sunt

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

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

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

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până Ia termenul-limită (data 12.09.2022, ora 09:00), nu a fost depusă nici o ofertă:

■ Nr. Denumirea
operatorului economic

IDNO Asociaţii/
administratorii

6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate 
de către operatorii economici:

Nu a fost depusă nici o ofertă

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Documentele ce constituie oferta
Specificaţia tehnică Formularul F 4.1 (Anexam. 22)
Specificaţia financiară Formularul F 4.2 (Anexam. 23)
DUAE
Garanţia pentru ofertă 1 %

Documente de calificare
Oferta
Cerere de participare Formularul (Anexa nr.7)
Dovada înregistrării persoanei juridice
Prezentarea actului ce atestă dreptul de a livra/ presta 
bunuri/servicii
Disponibilitate de surse financiare în mărime de minim 
500 000 lei
Certificat de efectuare sistematică a plăţii, impozitelor, 
contribuţiilor
Prezentarea de dovezi privind conformitatea 
produselor
Experienţa similară Formularului (Anexa nr. 12)
Certificat de atribuire a contului bancar
Formularul informativ despre ofertant
Raport financiar
Lichiditatea generală
Declaraţie privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8)
Informaţia privind asocierea (Anexa nr. 11)
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Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului conform Formularul 
(Anexa nr.13)
Declaraţie privind personalul de specialitate propus 
pentru implementarea contractului conform 
Formularul (Anexa nr. 14)
Lista subcontractanţilor şi părţile din contract care sunt 
îndeplinite de către aceştia (Anexa nr.15) .
Angajamentul terţ susţinător financiar Formularul 
(Anexa nr. 16)
Declaraţie terţ susţinător financiar Formularul (Anexa 
nr. 17)
Angajament privind susţinerea tehnică şi profesională 
a ofertantului/grupului de operatori economici 
Formularul (Anexa nr.18)
Declaraţie terţ susţinător tehnic Formularul (Anexa 
nr.19)
Declaraţie terţ susţinător professional Formularul 
(Anexa nr.20)

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Nu a fost depusă nici o ofertă

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preţul
ofertei
(fără . 

TVA)*

Cantitate 
şi unitate 

de
măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice

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

Data
solicitării

Operatorul
economic

Informaţia solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi: Nu sunt

Denumirea
operatorului economic

Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi: Nu este cazul

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor: Nu este cazul

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru: Nu sunt

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate şi 
unitate de 
măsură

Preţul unitar 
!? (Iară TVA)

Preţul total Preţul total 
(inclusiv 
TVA)

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

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

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

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

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

în cazul în care valoarea estimată a contractului 
este egală sau mai mare decât pragurile

□  11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau fax □
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prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din □  16 zile în cazul netransmiterii comunicării 
3 iulie 2015 privind achiziţiile publice prin mijloace electronice şi/sau fax □_______

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorului

economic

întreprinderea: 
Cu Capital 

Autohton/ Cu 
Capital Mixt/ 
Asociere/Cu 

Capital Străin

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acordului- 

cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului
Termen de 

valabilitate al 
contractuluir r » i - ă T Y \

inclusiv
\  :.^T\fA 'jV

18. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi) (rubrica dată se completează 
doar în cazul în care la procedura de achiziţie publică au fost aplicate criterii de durabilitate 
şi s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate): Nu este cazul

r Au fost aplicate criterii pentru achiziţii publice durabile 
(achiziţii verzi)? (DA/NU)

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

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

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

Sergiu TOMIŢĂ
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DARE DE SEAMA

de atribuiгe а contвctului de achizilii publice

Nr, 48 din 15,09,2022

1. Date сч privir€ la autofitat€a сопtrасtапtб;

2. l)alc cu pгivire lд proccdura de Atгibuire:

Denumirea aцtorititii contractante Inspectoratul Сепегаl al Politiei al MAl
Localitate murr, Chi5indu
IDNo 101з60l0000495
Adrcsa stг,'I-iraspol ll]'l
Nчmiг de telefoп 022_868-130
tr-mail oficial achizitii@igp gor,,rлd
Adlesa de internet uM.rv,politia.mci
Persoana de соntлсt (пuп.lе, рrепuпlе, lеlе|Ьп, Nicu Belitei, nicu.belitei@igp.gov.md,

06011 lзз7

Tipul proccdurii de atribuire aDlicatc Licita!ie deschiSa
Рrосеdurл de achizitie repctлt |(ll0.:i c.lz) Nu
Tipul obicctului contractului de achizitie/
ncorduIui-cadlu

Lucrali

Obicctul achizitici Lucriri dc repalalie ýi tcrmoizolaгe а latadei la
.cdlul lr,.l,e.ro lrtrltri с(llсгd зl Poliliei

cod сРv 45]()0000-9
Ехрuпеrеа motivului/tcmciului privind
лlсgсlеt proccdurii de atribuire ril? a.7:r1
a|licarii altor Proca(]uri clecal licil(l|icl

Nu sc aplici

Рrосеdчrа de atribuire (se tla iпсliса diп cadrul
pollalului gчvеrпапепtаl
ll11| у:, п le п.lаг. g!!Lцо

Nr: осds-ЬЗwdр I М I)- 166064998545;l
Lirrk-uI :https:/,/rntendcr. gоч.пld/lепdсгs/'осds-
ЬЗц,dр1_\4D_] 6606,19985,:l5,:l']talr contl,act-notice
l)ata plrЫicaгiij ] 6.08,2022

Platforma de achizitii publice utilizat5 achi7itii.tnd

Рrоссdurа а lbst inclus:i in planulde
achizitii public0 а alltorititii contrictnntc

Da
Liпk ul c5tle planul dc achizilii рtrЫiсе рuЫiсаt:
httpsJ/Politia.md/sites/delault/fi les/iпд 0001.pdf

Апопt de intenlie рчlJliслt iп RАР kllрй caz) Dala:-
Link-ul:

Tehnici ýi instrumente specilice de atlibuire Nu se aplica

Sчrsа de finantalc Bu8et dc stal
Vаlоаrса estimaai r/ai, ftu,ii'Г ltД) 182 704.00

Data solicitrгii clarifi саrilоr 1,7,08.2022
Ехрчпеrеа succinti а soiicitirii de
clarificare

вuпi ziua. care este поImа la resursa: cornier din
a]r.rminiu l : Зm&quоt; din pozitia Nr.20 ?

Ехрчпеrед ýuccintji а rispunsului poz.2] cste plevazut Dc inlocuit in lTateriale
Соrпiег clin aluminiu cu plasa l- Зпr crr Coltat din
proi'il РVСi сu pIasa de агrпаrс Si 1асriпаг

]

З, Clarificnri privill(ldocuIIlent8tiAtlc:ltгibUire:



I)ata transmiterii |,7,08.2022

Datл ýolicitirii сIаrifiеirilоr 2з.08.2022
[хрuпеrеа ýuccinti а sOlicitirii de
сlагifiсагс

VaIOalea eStinativa este aclualizata in ап. 2022?

I,]\рчпсIеа ýuссiпti а гIsрчпsчlчi Proicctul de executic cste еlаЬогаt in anul 2022.
Iespcctiv рl,еluгiIс ýullt actllaie,

Data tranýmitorii 24.08,2022

Data ýolicitirii clarifi c5rilor 25,08,202]
Ехрчпеrса ýuccinta s solicitйrii de
сIаrifiспrе

CS 1-1-1, poz 3 - Se чоr fblosi apal,atcle demontate
anteliol? va rоg Sa specificali pcntlu а evita оriсаrе
fcl de iпtеrрrеtаге. multumesc.

Ia\рчпсrе1 ýuccinti а risDunsului se \юr lolosi арOгаtеlс dcпol,ilate апtегiоr
Data transmiterii 26,08,2022

Data solicitirii clarificdrilor 25.о8.2022
Е]tрuп€геа succinti а solicitirii de
clarificare

poz. 26 - consumul la Tink пu se modillca?

Icxpuncrca succinti а rйsрrrпsulчi сопsuпul de tink esle сопlопп catalclgrrlui dc
ргеtш,i ýi resulse

Data transmiterii 26,08.2022

Dnta solicitirii clarifi cIrilor 25,08,2022
Ехрчпеrеа succinti а ýolicitirii de
сlлrifiсаrс

ave}i in vedele са resuTsa Соrпiеr din aluminiu l
3m din pozigia 20 trebuie elin.inata fiindcб
pozitia 2I esle previzuta canlilatea саrе асореrа
pozitia 20?

In

sl

Ехрчпеrеа ýчссiпti а riýрчпýчlчi elaborali oferta conform caietului de sагсiпi 9i
catalogului de preturi ýi de resulse

Datt tгansmiterii 26,о8.2021

DatA solicitirii clarificirilor 25.08,2022
l]хрчпеrеа ýчссiпtй а soIicitirii de
clarilicalc

ptlte(i \,а гоg sa exp]icali сulп ali rеusi1 Sa aiungeli
Ia аýа prel mic? сum с posibil la ziua dc azi Sa gasili
аýа pгctuli la аýа materialc реIГоrmапtс? va bateti
ioc de antrcplenoli I|!

liхрчпеrеii succintй а rйýpunsului Ргоiесtul este elaborat 1i ехрегtizаt iп anul 2022 la
illeluli]e actuale de citre proiectant
Iicenliallautori7a1. Aveti Pos]bilitatea s.i оlЫiti un
pr,el lllai l11аlс decat Suпlа cstinlali\,at, ЛLll(п,itаtса
сопtrасtапtа пu Iimiteaz5 ре пiпlспi iп а оlёгi ргеlul
doIit

Data transmitcrii 26.08,2022

4. Nlodificiгi орегаtе in docuпlentatia de itribuir€: пч sunt

5. l'апй la tеr,пспu1-1iпitП (data 01.09.2022, оrа l0;00), au depuý оlЫlа 2 ofcl.taлti:



Dепumirеа opcratorului есопоmiс

l011600010D9
tsМ Diгссt S.R,L 10l860005044з

Asociatii/
дdministfatorii

Цц!Ф. qпs9lцс9ц]u
Frunze Ion

6. Infolm:ltii Pt,ivind оl'огtеlе dcpusc Si doctlпcntole de сtlifi(lIс ýi lfercnlc I)tJДE prezcntlrte (le citlc
opeгltoIii есопопliсi:

l )епчtпirса 1,1]!цlOrului ссопоmirl
A(l.,c S,l{,l В\4 l)irссl \,R,IDenumire docuпent

Documcntcle се constituie oferta
(.\е уч соп,s,еппа рriп.- Pl'e.e]1l.!l, пe|Jl.e'ollL|l, пч

DUAE
Specil]catii tehnice
Г)сс]агаtiе privnrd valabilitalca оfеfiеi репlru
!Цсrld,цц !ý]!!!!Ь"1l1]rqý!!!Ф

eZentat
prczenta!

о durati de з0 de zile ргс7с]ltаt

pre7entat
p],eZeпtat

p[ezerrtat

c,,'ll liiг(lll"LоlЪllJ'0 цо,llЬ-lIl \ п\( ггО, prczcnlat
Documentc de caliticarc

лtat

pгczentat

рrеZепtа1

Se vа сопsеmпа рriп: prezeпlat, пeprezeпtat, пu cores)
Declaralie privind experjenJa similali (сопfоrm Апехеj пr,l2)
DeclJlalie pa!lnd do,."ile ,pe.ir'ce. . ilajut ,,l с.hiро,жппrt nc...u"
релlru nrdepljnirea соrсsрuпzatоагс а contract[rlui (сопfопп Ancxci

l пr l4'

prezentat
prezentat

l prezcntat
prezenlat

prc7e111al

tezclltat

!!-9Z9!!ц
plezentat

Zelltat
pIc7cntat

ргеzеlltаt

prc7elltat

7. Iпfоrmаtiа privin(l соIеsрчпdеrеа ()lЪгtеlоr cu ccriпtele solicitate:

Dепumirеа lotului

Luсгirгi dc reparatie ýi
tcrmoizolat,e а faladei ]а
sediu] InSpecloralului

ВМ Direct
S,R.L.

Dспчrпirеа
operatorului

ссополriс

l're(uI
ofertei

(fiга 'ГvД)*

cantitяt
eýi

unitatc
de

misчri

corespunderc
а cu cerintclc
dc сдli{iсаrе

Соrеsрчпdегеа
cu spccific:ttiile

tehnice

сепета] al poliliei

8. Рспtru еlчсidагса uпоr пcclarititi ý.tu сопfirпаrеi чпог dnt€ pliviпd corcspundcrca ofсгtеi cu
ceIiolclc ýttlbilite iл doc mentatiA dC atril)uiгc (inclnsiv iuStific.lгea Prctului inormltl (le ýcizu1) ý-Il
solicitit: u sunt

2 800 000.00
2862,774.,7I

Nr. lI)No

l. Аеrос S.I1,I-.

DecLaгatie pri!ind рсгsollаlul de ýPccialitate plop!s pentlLl
ilrD]enlcntaгea coniracluluj (солiЬлll дпехеi пr ]5]

prezentat

Ccrt]l]cate de аtеýагс profesionala DleZeIl1at
LiSIa Subconnactanliloг ij partea/pa(ile din contlacl саге sunI
nrdep]inite dc accslia rconfornr Апехеi пг,l6]

plezentat

lлibпnatji рr]чiлd аsосiсгеа (сопfЬпт Апехеj пг 17l prczelltal
дпgli]апlепt teгt sustilrator tjnanciar (сопtыm дпехеi nr,l8) pr,eZentat
Лпgаjаmелt privind Suý{ilrerea 1сhпiса ýi рrоlёSiопаlа а
оlъrtапlulчi/!:гLID[lui de оDегаlоri ..onomi.i l.nnlbmr АпсYрi пr ]о]

ptezentat

Dссiагаtiе tеr1 sUýtjпйlоr tehnic (сопtЪ п Лпсхеi пr,20) prezentat
Declaralic tегt SLIstiпitог ргоfеSiолаl (сопfогп Ancxei пг 2l) Daezentat
Aviz репп,u рагliсiраге la licitaliil. pub]ice dc luсгагi din donrcniul
сопýtruсliilог Si inýalatiilor aсопl'оrпr Ane\ei Ir 22)

p],czcntat

Declaratie privind сопfirmаIеа identiialii Ьепеfiсiаrilог efectivj ýi
пеiпсаdrагеа acestora in Sirualja сопdаmпаrii репtгu participarea la
activitali а]е unei oгganizalii sau gгчрагi crimina]e, репtru соruрtiе,
frauda ýi/ sau Sрi]аrе de bani.

prezentat

(larantia de Ьuпа execLltie 10% (сопfопп Ancxci пг,l0) рl,е7слtаl Dlezentat

1 Ьrrc. + +

+



9. Оfегtап(ii respinqi/deýcnlificsti: пш suпt

10. Modalitatea d€ evaluare а ofeftelor: Р€пtru fiecarc lot

11. crit€riul de atribuire aplicat: Рrе{чl cel mai scizut

12. Iпfоrmаliа privind factorii de ечаiчаrе aplicali: пч se aplici

1З. Rеечаluаrеi оfеrtеlоr: пч ýе aplicй

14. iп чrmа examinйri, ечдlчirii ýi compariгii ofertclor depuse in сдdrчl proceduгii de дtribuire ý-а
deciý:

Atribuirea contractului de achizi!ie publica/acoldului-cadru:

I5. Iпfоrmаr€а ореrаtогilоr economici dcspre deciziile gruPnlui (le lucIu Pentru achiZitii:

Dепuпrirса ореrаtоrчlчi
есопоmiс Dati trtлsmitегii Modilititc! do trапsmilсrс

Acroc S.R.L.. ВМ Direct
s_R-L. 0в.09.2022 SIl1 RSAI', с,tпаil

l6"t'сrmепuI de:rstcptare репlru inchcierea солtгасtulчi - б zilc clllendaristicc din (lntll traлsmiterii
(оп|||пitйIii dе\|,гс гс/пllаlеlе рrо(((lпгii.

17. contractul dc яchizitie/xcordul-c:ldl.u inchci:rt:

conducitorul grupului dc lucru репaru achizi{ii

Dепчmirеа
operatorului lпtrергiп

derea

Nu'llпгпl
si data

contlActului

Cod
срч

vilопIе:r сопtrасtulrli Теrmеп dc
Ial:rbiIilate al

ljir'i ТvА inclilýiv
тчА

AERoc
S,R.L,

Сч сарitэl
autohton

l27 -

LC l5,09,22
.152000

00_9
2 l]00 000,00 ] j60 000,00 з].12,2022

Plill pt,cz!llta ltlrc le ýаа хi, glutrul le lч.,lч ncchlli lxi lеmrcппr fu пlle?fura рпll-ч iп(.h!!ierea
сопlrкulлi/сOпlпtсtеkJr iпlimta l roý rcýP|,|al (ех(,ерlап(l cazul i!e рkчйzu.с .lс ш.l, З2 l iп. (.1) al Legii пr.
lЗ1 diп З iulie 20l5 p|iyiпlt .klliziliilc pйli(.e ), rес пl Ii .,ti itl cazul lePuпcii coпles|lliibl si/soц
rarc?|i|пirii ruроаПеhl le пп ilоlizпN, ш,lýlёа aulosl ех пliпаlе.\i fula|io,1 le.

Pliп ?lezeп|a larc le sешli, ryup ne luLlu ?епlfu l|Chizi|ii соп|irлlй соrасtiхпIiпех (!csftiluпirii ?ro(,elulii
ne achizi|il,,fuPl репtll cale роOti rй.^рцлlсле соliЬlпl lrlelclel,itol lagde iл l,i!!oпr!.

Dепчmirса l()tцlцi
Dепumirса

ореrаtоrцlчi
economic

cantitatc
ýi unittlte

dc
nrisur;i

PretuI uпitllr
(fnrП ТYА)

prctul total
(fir5 ТvА)

Рrсlчl tOtal
(incluSiv
тчА)

LucrIri de
rсраrа(iе ýi

tOrmoizolare а
lhtadci la sediUl
lnspectoratului

Gепеrаl aI Poiitiei

Асrос S.R.L. 1buc. 2 800 000,00 2 800 000,00 з з60 000.00

Аlехапdrц GANACIUC



DARE DE SEAMA
de atribuire а contractului de achizitii nublice

Nr. 21059508 diп |4.09.2022

1. Date сu privire la autoritatea contractanti:

2. Date cu privire la рrосеdurа de atribuire:

3. Сlаrifiсйri privind documentatia de atribuire: (clarificiri parvenite ре platforma
achizitii.md): nu sunt

4. Modificёri operate in documentalia de atribuire: пu sunt

Denumirea autoritйtii contractante IMSP Spitalul Clinic Republican .,Timofei Моsпеаgа"
LocaIitate mun. Chiqinбu
IDNo 1 003600l 50783
Adresa mun. Chiqinйu, str. Testemileanu, 29
Numйr de telefon 022 40з 697
Num5r de fax 022 40з 697
E-mail oficial qq]] iz..iti i publ iсеsсгr,ФсJп ail. ootn
Adresa de internet wr,чч;сцlт(
Persoana de contact (пuttle, рrепumе, tеlеfоп, е-
mail)

Cebuc Andrian, tе1.02240З 697,
email : achizitiipublicescr(@gmail, соm

Tipul procedurii de atribuire aplicate сор
Рrосеdчrа de achizi{ie rереtаti (duрй caz) Nr: осds-ЬЗwdрl-МD-1 б48 195071 000
Tipul obiectului сопtrасtului de achizi{iei
acordului_cadru

Bunuri

obiectul achizitiei S et ш rý gэе;з Ёг кя **аЁеЁ *я,*zаr**r v аs *i tл R" сехеёв"* ý*

Cod СРV зз l 94120-з
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
аlеgеrеа procedurii de atribuire (tп cazul
aplicйrii altor proceduri decdt licitatia deschisd)
Рrосеdurа de аtriЬuirе (se va iпdica diп cadrul
portalului guvеrпаmепtаl www. mtепсlеr. gоч.mrl)

Nr: ооds-ЬЗwdр 1 -MD -I 657 0257 3 45З 6
Link-ul:
https ://achi zitli,mdlю lpublicltender/2 1 05 95 08/
Data publicбri 05.07.2022

Platforma de achizitii publice utilizatй achizitii.md

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

Da
Link-ul сltrе planul de achizilii publice publicat:
lrttp://scr.mcl/uploadlediюr/ACHIZI]'I{/I'laц de ас
_Ц?;t ii__D g fi дi ti y._?0_22_, td.|

Anun{ de inten{ie publicat iп ВАР (duрd caz) Data: -

Link-ul: -
Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
(duрd caz)

Licitalie electronicй

Sursа de finan{are Buget CNAM;
Vаlоаrеа estimatй Qei, fdrd ТVД) 408 000,00



Nr. Dепumirеа орегаtоrчlчi
economic IDNo Asocia{ii/

administratorii

1. SRL Епdо-Сhirursiе |0096000зз242 Victor GHEREG
1 Tetis International Со. SRL 1 00360004з595 Perepelita Igor
3. MED-M SRL 102061 1000359 Vladimir Rotar

5. Рfiпй la termenul - limitй (data 14.07.2022, оrа 15:05), аu depus oferta 3 ofertan{i:

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

7. Informa{ia privind corespunderea ofertelor сu cerintele solicitate:

Dепumirе document

Denumirea орегаtоrului economic

SRL Bndo-
Chirurgie

Tetis
International Со.

SRL
MED-M SRL

Documentele се constituie oferta (Se va сопsеппа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)

DUAE prezeпtat prezeпtat preZeпtat
Garan{ia pentru oferta * in
чаlоаrе de |yо din suma
ofertei йrй ТvА

preZeпtat prezeпtat prezeпtat

Specificatii tehnice prezeпtat prezeпtat prezeпtat
Specificatii de pret prezentat preZeпtat prezeпtat
cerere de participare 7эrеzепtаt preZeпtat prezeпtat
Declaralie privind
valabilitatea оfеrtеlоr

prezeпtat preZeпtat prezeпtat

Se
Documente de calificare

уа соrysеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu cores7эuпde
Decizie/ Extras de inregistrare prezeпtat prezeпtat prezeпtat
Acte се atestй calitatea
ргоdusеlоr

prezeпtat рrеzепtаt prezeпtat

Dovada delinerea а cel
pulin 2 specialigti tehnici
aviza|i/cerlificali in
domeniul dat

рrеzепtаt prezeпtat рrеzепtаt

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Рrе{ul
ofertei

(йrй ТVА)*

Cantitate;i
unitate de
mйsurf,

Соrеsрчпdеrеа
сч cerintele de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
сu specifica{iile

tehnice
Lot 1. Set

репtrч
саtеtеrйаrеа
vaselor
сепtrаIе сu
чп lumеп

SRL Endo-
Chirurgie 75750,00 150 buc + +

Lot 2. Set
Dепtru

Tetis InternationaI
Со. SRL 81333,75 300 Ьuс + +

2



cateterizarea
vaSelOr
centrale сu uп
lчmеп

SRL Endo-
Chirurgie 151500,00 300 Ьuс о ?k

Lot 3. Set

репtru
cateterizarea
чаsеlоr
сепtrаlе cu
dоuй lumene

MED_M SRL 142580,00 3б0 Ьuс +

Tetis International
Со. SRL 142581,б0 3б0 Ьuс + +

SRL Endo-
Chirurgie 153720,00 3б0 Ьчс J 0

Lot 4. Set
епtrч
cateterйarea
чаsеlоr
centrale сu
trei lчmепе

MED-M SRL 87226,00 200 Ьuс + +

Tetis InternationaI
Со. SRL 87227,50 200 buc + +

8. Репtru elucidarea uпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind corespunderea
ofertei сu cerintele stabilite in documenta{ia de аtriЬuirе (inclusiv justificarea рrеfului
апоrmаl de scizut) s-a solicitat:

9. Ofertan{ii respin;i/descalificati:

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

pentru fiecare lot м
pentru mai multe loturi cumulate ý
pentru toate loturile 8

11. Сritеriul de аtriЬuirе aplicat:
Pretul cel mai scйzut Ш

Data
solicitйrii

Operatorul economic Informa{ia solicitatf, Rezmatul rispunsului
ореrаtоrului economic

19.07.2022 MED-M SRL 1. А prezenta mоstrй pentru
loturile пr. З.4

Operatorul а prezentat ?n
termen

29.07.2022 SRL Endo-Chirurgie 1. А prezenta Declaralie ре
proprie rйsрuпdеrе privind

termenul de livrare.

Operatorul а prezentat in
termen

Dепumirеа
operatorului

economic

Motivul respingerii/descalificйrii

MED-M SRL In temeiul art. 69 alin. (б) din Legea 131/2015 se descalifica oferta:
Lot 3
Oferta nu corespunde deoarece s-a solicitat dimensiunile 8F sau 1бG/l6G dar s_
а oferit 7F si 14Gll8G

J



Motivul rеечаluйrii оfеrtеlоr Docum entul conte stati ei пt . 02 l 5 9 б l 22 diп 0 4.0 8 .2022
Modificйrile ореrаtе Pentru lotulo nT. 3 se menfine decizia inilialё а grupului de luсru

cu descalificarea operatorului economic,,Med-M" SRL.
pentru lotul4
Se desemneazй сбqtigйtоаrе oferta,,Med-M" SRL

|2, Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i: пu se aplicd
13. Rеечаluаrеа ofertelor:

|4. in urmа ехаmiпйri, evaluйrii ;i соmраrйrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de
atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizitie publicй: se atribuie Contractul de achizilie urmйtorilor operatori
economici:

Апulаrеа procedurii de achizi{ie publici: -

15. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de lчсru pentru achizifii:

1б. Теrmепчl de a;teptare pentru incheierea contractului:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului
economic

Cantitate Ei
unitate de
mйsuri

Prelul unitar
(йrй TVA)

Prelul total
(йrа ТVА)

Рrеlul total
(inclusiv
тчА)

Lot 1. Set pentru
cateterizarea чаsеlоr
centrale cu un lumen

SRL Endo-
Chirurgie

150 Ьuс 505,00 75 750,00 90 900,00

Lot2, Set pentru
cateterizarea vaselor
centrale сu uп lumen

Tetis
International

Со. SRL
300 Ьuс 2]|,||25 8| ззз,75 87 840.4500

Lot 3. Set репtru
cateterizarea vaselor
centrale cu dоuё
Iumene

Tetis
International

Со. SRL
360 buc з96,06 l42 581,60 153 988,1280

Lot 4. Set епtгu
cateterizarea vaselor
centrale cu trei
lunrene

MED-M SRL 200 buc 4з6,|з 87 226,00 94 204,00

Denumirea ореrаtоrulчi economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
SRL Endo-Chirursie 09.08.2022 e-mail, SIA RSAP

Tetis International Со. SRL 09.08,2022 e-mail, SIA RSAP
MED-M SRL 09.08.2022 e-mail, SIA RSAP

In cazul in care valoarea estimatй а contractului
este mai miсй decit pragurile prevйzute la art.2
alin. (3) al Legii nT. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

V б zile iп cazul transmiterii comunicйrii рriп
mi.iloace electronice si/sau fax п
п 11 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin mijloace electronice si/sau fax п

In cazul in care valoarea estimatй а contractului
este еgаlй sau mai mаrе dec0t pragurile
prevйzute la art. 2 аliп. (3) а1 Legii nr. 1З1 din 3
iulie 2015 privind achizitiile publice

П 11 zile in cazul transmiterii comunicйrii prin
mijloace electronice 5i/sau fax п
П 16 zile iп cazul netransmiterii comunicбrii
prin mijloace electronice ;i/sau fax п

4



Contractul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

18. Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi) (rчЬriса dati ýе
completeazЁ dоаr in cazul in саrе la рrосеdurа de achizi{ie рuЬliсй аu fost aplicate criterii
de durabilitate si s-a incheiat contract/contracte репtru lot/loturi pentru саrе au fost
aplicate criterii de durabilitate):

Аu fost aplicate criterii репtru achizi{ii publice durabile
(achizitii verzi)? Nu

VаIоаrеа de achizi{ie сч ТVА din contract/ сопtrасtе а
lotulцi/loturilor репtru care ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

Codul СРV al lotului/loturilor репtru саrе аu fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de аtriЬuirе репtru lotul/loturile pentru саrе аu fost
aplicate criterii de durabilitate:

рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de lucru declarй сd tеrmепаl de a;teptare pentru tпcheierea
coпtractului/contrпctelor iпdicate а fost respectat (ехсерtапd cazurile рrечdzutе de art. 32 аliп. (3) al Legii
пr. 131 diп 3 ialie 20,15 privind achiziyiile publice ), рrесum;i сd tп cazal сlерuпеrii coпtestaliilor si/saa
rесер|iопdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе Ei sоlаliопаtе.

Рriп prezenta dare de sеаmd, grupul de lacra репtrа achizi|ii сопJirmd corectitudinea desfisardrii procedurii
de achizi|ie, fapt репtrа care poartd rdspuпdere сопfоrm preverlerilor legale tп vigoare.

l7.

Dепumirеа
орегаtоrului

economic

iпtrерriпdеrе
аз

Сu capital
аutоhtоп/
Сu capital

mixt/asociere/

Сu capital
str5in

Numйrul

;i data
contractului/ acordului-

саdrч

Cod СРV

vаlоаrеа contractului
Теrmеп de

valabilitate
al

сопtrасtul
ui/acorduI
ui-саdru

fйrб ТVА inclusiv
тчА

SRL Епdо-
Chirurgie

Autohton 06-1,71/22 24.08.2022 зз194120-з 75750,00 90900,00 з|,12.2022

Tetis
International

Со. SRL
Autohton 06-192/22 05.09.2022 ззl94120-з zz39l5,35 241828,578 з1.12.2022

MED_M SRL Autohton 06-19 | l22 14.09,2022 зз194120-з 87226,00 94204,00 з1.12.2022

$Рu*',ч
Г ,,тrмпппr Ъ

8k**dWй
,?/li

Сопdчсitоrul grupului de lчсru , !,!,l"'' Alexandru F
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice   □ X 

de încheiere a acordului-cadru                           □ 
de anulare a procedurii de atribuire                    □ 

Nr. 17 din 15 septembrie 20222    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare 
Localitate Mun. Chișinău 
IDNO 1007601010323 
Adresa Bd. Ștefan cel Mare, 83 
Număr de telefon 022-22-31-07 
Număr de fax 022-22-81-10 
E-mail oficial  ap.dgaurf@mail.ru 
Adresa de internet - 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Colodroțchi Nina 
ap.dgaurf@mail.ru 

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

Bunuri □  Servicii X  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Servicii de implementare a Sistemului 
Informațional Geografic (SIG) în asigurarea 
controlului publicității exterioare pe teritoriul 
orașului Chișinău 

Cod CPV 72200000-7 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

Potrivit art.2 al Legii 131 privind achizițiile 
publice din 03.07.2015 

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

Nr.:21059500 
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ ocds- 
b3wdp1-MD-1657022804335?tab=contract-notice 
Data publicării: 05.07.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată Achiziții.md  
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: nr.3 din 14.01.2022 

Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/ 
2014/bap_nr_3.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

-  

Sursa de finanțare Buget local 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 125 000,00 

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

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

mailto:ap.dgaurf@mail.ru
mailto:ap.dgaurf@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/%202014/
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/%202014/
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Rezumatul modificărilor  
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)  
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)  

5. Până la termenul-limită (data 28.07.2022, ora 14:00), a fost depusă 1 (una) oferta, după cum 
urmează: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

IDNO Asociații/ 
Administratorii 

1. „GEOFIX SOLUTIONS” S.R.L. 102100036560 Crăciun Nicolae 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului 

economic 
„GEOFIX 
SOLUTIONS” 
S.R.L. 

 

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

 

Cerere de participare  Prezentat  
Declaraţie privind valabilitatea ofertei  Prezentat  
DUAE Prezentat  
Garanția pentru ofertă 1% Prezentat  
Specificații tehnice Prezentat  
Specificații de preț  Prezentat  

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

Dovada înregistrării persoanei juridice Prezentat  
Certificat de atribuire a contului bancar  Prezentat  
Ultimul raport financiar înregistrat la Biroul Național de Statistică Prezentat  

Certificat de efectuare sistematică a plații impozitelor, taxelor și 
contribuțiilor de asigurări sociale  

Prezentat  

Statut juridic: 
Companie specializată în elaborarea soluțiilor informatice SIG 

Prezentat  

Declaratie privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani 
de activitate, completata conform Anexei nr.12 din Documentația standard. 
Compania va deține cel puțin trei experiențe similare de dezvoltare a 
sistemelor SIG pentru administrația publică locală, confirmate prin 
semnătura electronică.  
(Prestările serviciilor executate se confirmă prin prezentarea copiei 
contractului și a documentelor confirmative privind executarea acestuia) D 

Prezentat 

 

Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea 
contractului respectiv, completată conform Anexei nr.14 din Documentația 
standard, confirmată prin semnătura electronic.  
Ofertantul va pune la dispoziție o echipă formată din cel puțin doi specialiști 
în domeniul tehnologiei informaționale SIG. Echipa propusă trebuie să 
posede competențele și experiența generală și specifică necesară îndeplinirii 
în totalitate a sarcinilor prevăzute în cadrul Caietului de Sarcini. 

Prezentat  

Cerințe minime față de echipa de proiect: 
Manager de proiect  
Experiență similară în coordonarea elaborării a cel puțin 3 soluții SIG 
similare pentru administrația publică locală.  

Prezentat 

 

Graficul de prestare a serviciilor Prezentat  
Informaţii privind asocierea  Nu este cazul  
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Lista subcontractanţilor şi partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de 
către aceştia 

Nu este cazul 
 

Angajament terţ susţinător financiar  Nu este cazul  
Declaraţie terţ susţinător financiar  Nu este cazul  
Angajament privind susținerea tehnică și profesională a 
ofertantului/grupului de operatori economic 

Nu este cazul 
 

Declarație terț susținător tehnic Nu este cazul  
Declaraţie terţ susţinător profesional  Nu este cazul  

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:  

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)*, lei 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Servicii de implementare a 
Sistemului Informațional 
Geografic (SIG) în 
asigurarea controlului 
publicității exterioare pe 
teritoriul orașului Chișinău 

„GEOFIX 
SOLUTIONS” 
S.R.L. 

120 000,00 1 buc. + + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

24.08.2022 „GEOFIX 
SOLUTIONS” 
S.R.L. 

Prin prezenta, Vă comunicăm, că ați participat 
la procedura de achiziție prin licitație deschisă 
nr. ocds-b3wdp1-MD-1657022804335 din 
28.07.2022 privind achiziționarea Serviciilor de 
implementare a Sistemului Informațional 
Geografic (SIG) în asigurarea controlului 
publicității exterioare pe teritoriul orașului 
Chișinău. 
Prevederile art.17 alin.5 din Legea nr.131 
privind achizițiile publice prevede expres, că în 
cazul în care, informațiile sau documentele 
prezentate de către ofertant/candidat sunt 
incomplete sau eronate, autoritatea contractantă 
solicită ofertantului/candidatului în cauză să 
suplimenteze, să clarifice sau să completeze 
informațiile sau documentele corespunzătoare, 
respectând principiul transparenței și cel al 
tratamentului egal.  
În acest context, solicităm clarificări care ar 
confirma cerințele indicate: 
- în p. 16 subpunctul 11 se solicită prezentarea 
Certificatului de efectuare sistematică a plații 
impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări 
sociale, certificatul atașat în SIA RSAP la data 

Operatorul economic prin 
răspunsul din 30.08.2022 a 
prezentat Certificatul 
Certificatului de efectuare 
sistematică a plații 
impozitelor, taxelor și 
contribuțiilor de asigurări 
sociale actualizat și a 
confirmat persoanele indicate 
care vor deține funcțiile de 
manager de proiect și care de 
expert-cheie SIG. 



4 
 

deschiderii este expirat. 
- în p.16 subpunctul 15 se solicită cerințe 
minime față de echipă cu următoarele solicitări: 

 Manager de proiect  
Experiență similară în coordonarea elaborării a 
cel puțin 3 soluții SIG similare pentru 
administrația publică locală. 
Operatorul economic a prezentat declarație 
privind personalul de specialitate pentru 3 
persoane anexând și CURRICULUM VITAE pe 
personalul indicat, însă nu a indicat funcțiile 
acestora în proiect (manager de proiect, expert-
cheie SIG). 
În urma celor expuse, solicităm să ne indicați 
care din persoanele indicate vor deține funcțiile 
de manager de proiect și care expert-cheie SIG. 
Informațiile solicitate se vor prezenta în termen 
de 3 zile – conform art.17 alin.5 din Legea 
nr.131/15: Ofertantul/candidatul este 
descalificat în cazul în care nu suplimentează, 
nu prezintă clarificări sau nu completează 
informațiile sau documentele solicitate de 
autoritatea contractantă în termenele stabilite 
de aceasta (minimum 3 zile lucrătoare sau, în 
cazul în care procedura folosită este cererea 
ofertelor de prețuri, minimum o zi lucrătoare). 
Autoritatea contractantă are obligația de a 
asigura, în orice situație, un termen rezonabil în 
funcție de complexitatea solicitării de 
prezentare, suplimentare, clarificare și/sau 
completare. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: Nu sunt 
Denumirea operatorului 

economic 
Motivul respingerii/descalificării 

  

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
Pentru un singur lot □ x 

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:  

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate 
și unitate 

de măsură  

Prețul unitar  
(fără TVA), 

lei 

Prețul total 
(fără TVA), 

lei 

Prețul total 
 (inclusiv 
TVA), lei 

Servicii de implementare a 
Sistemului Informațional Geografic 
(SIG) în  asigurarea controlului 
publicității exterioare pe teritoriul 
orașului Chișinău 

„GEOFIX 
SOLUTIONS” 

S.R.L. 
1 buc. 120 000,00 120 000,00 Cota zero 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: Nu este cazul 
În temeiul Legii 131 privind achizițiile publice din 03.07.2015 art.___ alin. __             
 
Argumentare:  ____________________________________________________ 
  

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
„GEOFIX SOLUTIONS” S.R.L. 12.09.2022 e-mail 

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

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

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

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

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

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

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

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul 
I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 
 
La procedura dată este un singur participant – respectiv, potrivit art. 32 alin. 3 lit. b) – respectarea 
termenelor prevăzute la alin. (1) este facultativă atunci cînd contractul de achiziții publice/acordul 
cadru respectiv urmează să fie încheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la 
procedura de atribuire și nu există alți operatori economici implicați în respectiva procedură de 
atribuire. 
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17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital  
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

„GEOFIX 
SOLUTIONS” 

S.R.L. 
Cu capital  
autohton 48/22 15.09.2022 

72
20

00
00

-
7 120 000,00 Cota zero 31.12.2022 

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

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile 
(achiziții verzi)? (DA/NU) ___________ 

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

 

Conducătorul grupului de lucru: 

GRIGORIȚCHI Andrian 
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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. 1 din 15.09.2022 .    

 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Liceul Republican cu Profil Sportiv 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1013620002195 
Adresa mun. Chișinău, str. Hristo–Botev 2 
Număr de telefon 022- 76-78-59; 022-77-77-03; 
Număr de fax 022- 77-77-07 
E-mail oficial  liceulrepublicansportiv@mail.ru 
Adresa de internet www.lirps.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Tonu Gheorghe; 078317711 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Îmbrăcăminte sport 

Obiectul achiziției Îmbrăcăminte sport 
Cod CPV 18412000-0 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

Nr: 21061907 
Link-ul:  ocds-b3wdp1-MD-1660820391774 
Data publicării: 18.08.2022 

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

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

✓ Da  □ Nu 

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare ✓ Buget de stat; □ Buget CNAM; □ Buget CNAS; 
□ Surse externe; □ Alte surse: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 279000,00 
 
 

mailto:liceulrepublicansportiv@mail.ru
http://www.lirps.md/
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660820391774
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  19.08.2022 
Denumirea operatorului economic Necunoscut 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

  

  

Uitati-va rog în anunțul de participare. Nu sunt 
denumiri pe pozitia 2 si 3. 
 

Expunerea succintă a răspunsului  Mulțumim. Anunțul a fost modificat. A fost o 
eroare de programă. 

Data transmiterii 19.08.2022 
 
 
 
 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

 
 
 
 
 
 

5. Până la termenul-limită (data 01.09.2022, ora 1430), au depus oferta 2 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1 SRL „Canindsport” 1002600039245 Cutenco Natalia 
2 SRL „Real Sport” 1014600011622 Falca Serghei 
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6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate 
de către operatorii economici: 

 
Denumire document 

Denumirea operatorului economic 
„Canindsport” SRL „Real Sport” SRL 

Formularul standart al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE) + + 
Cererea de  participare + - 
Garanția pentru ofertă + + 
Certificat de atribuire a contului bancar + + 
Specificaţii tehnice + + 
Specificaţii de preț + + 
Certificat de garanție, 12 luni,mentenanța 12 luni. + + 
Certificat de conformitate  sau alt certificat ce confirma calitatea si 
provenienta bunurilor 

+ - 
Confirmare privind transportarea, încărcarea-descărcarea gratuită a 
bunuriolr. 

+ + 
 Mostre + Nu s-a solicitat 

 

 (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 

Lotul 1      
Costum sportiv de 
paradă 

SRL „Canindsport” 635,83 150 buc + + 

Căciulă de iarnă SRL „Canindsport” 111,67 150 buc + + 
Geacă de iarnă SRL „Canindsport” 749,17 150 buc + + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezumatul 
răspunsului 
operatorului 

economic 
06.09.2022              SRL „Canindsport” Specificația de preț - de ajustat  și de modificat conform 

rezultatelor licitației; 
Specificațiile tehnice – de ajustat și de corectat conform 

specificațiilor tehnice expuse în anunțul de participare; 
Scrisoarea de garanție – de corectat. 
 

S-a modificat și s-a prezentat 
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9. Ofertanții respinși/descalificați: 

 
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

 

✓ Pentru fiecare lot         

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

 

✓ Preţul cel mai scăzut                          

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

 
 
 
 
 
 
 

Denumirea operatorului 
economic 

Motivul respingerii/descalificării 

SRL „Real Sport” Preț majorat 
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14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire 
s-a decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
Denumirea 

lotului  
Denumirea 

operatorului economic 
Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lotul 1      
Costum sportiv 
de paradă 

SRL „Canindsport” 150 buc 635,83 763,00 114450,00 

Căciulă de iarnă SRL „Canindsport” 150 buc 111,67 134,00 20100,00 
Geacă de iarnă SRL „Canindsport” 150 buc 749,17 899,00 134850,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL „Canindsport” 07.09.2022 Verdesca.sport@gmail.com 
SRL „Real Sport” 07.09.2022 joma-2020@mail.ru 

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

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

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

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

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinde
rea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen 

de 
valabilitat

e al 
contractul
ui/acordul
ui-cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

SRL 
„Canindsport”  46 15.09.2022 18412000-0 224500,00 269400,00 31.12.2022 

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

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

Robu Ion                                                                                                     _____________________ 
                                                                                                                                 (Semnătura) 
 

                                                                                                                                          L. Ș. 





















DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii publice l
de anulare а procedurii de atribuire .

Nr._: 210бl7З 1 din 15.09.2022

l. Date сu рriчirе la autoritatea сопtrасtапtЙ:

Dепчmirеа autoritйtii contractante Direc{ia educa(ie, tineret qi sport sec. Ciocana

Localitate Mun. Chiqinйu,

ID\o 1 00760 1 009565

_\drеsа str. Alecu Russo 57

\umir de telefon 022 499 66I
\umir de fax 022 499 66I
E-mail oficial detsci о canaachiziti (@mail. ru

л\dresa de internet http ://detsciocana. educ.md/

Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
е-пtаil1

Braga I./Chirila А.

2. Date cu privire la рrосеdurа de аtriЬuirе:

Tipul procedurii de atribuire
aplicate

fееrеЙ ofertelor de preluri пLicitalie deschisб пАltеlе:
Ilпdiса|iI

Procedura de achizi{ie
rереtаtй (dupd caz)

Nr:

Tiput obiectului contractului
de achizitie/ acordului-cadru

ffirfuiI
Obiectul achizi{iei Luсrйri de rераrа{ii pentru Gimnaziu ,rSteliana Grаmа" ;i LT

,,Р. Zadnipru" (Repetat).

Cod СРV 45400000-1
Ехрuпеrеа
mbtivului/temeiului privind
alegerea рrосеdurii de
аtriЬuirе (iп cazul aplicdrii
altor proceduri decdt licita|ia
deschisd)
Рrосеdurа de atribuire (se va
iпdiса diп cadrul portalului
guvеrпапэепtаl
лц,tцlуч. m l епd,е r. ясlу. md.)

Nr: 21061 73 1 M]D-] 6,ý_06580З891 0"

I-inK-ut : https://achizitii.md/ro/public/tend erl21,0617 З| l
Data publicйrii: l о.OВ.2022

Platforma de achizi{ii publice
utilizatй

I
Апuп{ de inten{ie publicat in
ВЬР (dupd caz)

Data:
Link-ul:

Tehnici ;i iпstrчmепtе
specifice de atribuire
(dupd caz)

пдсоrd-саdru nsistem dinamic de achizilie пLicitalie electronicй
пСаtаlоg electronic

Sursа de fiпап{аrе lBuýi de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS; пSursе externe; п

Alte surse:
1



Vаlоаrеа estimati (leijard 660 000,00 п/DL

Data soIicitйrii сlаrifiсйrilоr Сопfоrm SIA RSAP
Denumirea operatorului economic
Ехрuпеrеа succinti а solicitйrii de
сlаrifiсаrе

Сопfоrm SIA RSAP

Ехрuпеrеа quccinti а rйspunsului Сопfоrm SIA RSAP
Data transmiterii Сопfоrm SIA RSAP
Data soIicitйrii clarificйrilor 12 rnart 2022,16:47

3. Clarificйri privind documenta{ia de atribuire: Nu sunt
(Se va completa iп cazul iп care aufost solicitate clarificdri)

4, Modificйri operate in documenta{ia de atribuire:
(Se va completa |п cazul iп care aufost operate modificdri)

5, РАпй Ia termenul-Iimiti (data з l .аВ.2022 ога l З: l 4), au fost depuse з оfеrtе pentru 2 Loturi:

6, Informa{ii privind ofertele depuse pi documentele de calificare;i aferente DUдЕ prezentate cle, сitrе operatorii economici:

Documentele се constituie oferta
(Se va сопSmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе

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

[Iпdicali sursa utilizatd ;i data рuЬliсаrЦ
Termen-Iimit5 de dерuпеrе qi aesct idere а
оfеrtеlоr prelungit (dupd caz

Conform SIA RSAP 2 zile diniauzirasptrnsului
intirziat

Dепumirеа operatorului economic Asocia{ii/
administratorii

SC,MULTICONSTIIL]C], GRLJP ыtL 1 005600042994 Irocat valeгiir
SRL "Datrstar Errolution'' l018б000068зl SегgiLr l{an-ritciri
OLIIMIJS GIi.UP SRL 1 00360004077в

Denumire document
Dепumirеа operatorului economic

ОF,J9чи
r) t- FJ
ч('лlлcrJf"E:

-L,-еФ&zZL)

Propunerea tеhпiсй
Propunerea financiarй

рrеiепtаt

zепtаt
Gаrапliа pentru оfеПй

Eligibilitatea ofertantului

Nr. IDNo

1.
)
3 OIeg Мustеаtё



1.Lipsa restanlelor la impozite, contributii Ei
taxe
2.Nu se аflй in proces de insolvabilitate са
uгmаrе а unei hot. Jud.
3.Nu este inclus in Iista de interdic{ie а

опеrаtоrilоr econorn ici
Fоrmulаrеlе З,5,7 cu specificatia

раrаmеtrilоr tehrlici solicitati in caietul de
sarcini,

рrеzепtаt prezeпtat prezeпtat

F,3.1 qi апеха пr,8 prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Dovada iпrеgistririi PJ, in сопfогmitаtе cu
prevedeгile legale din !аrа iп саrе ofefiantul
este stabilit

prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Anexa nr. 7 prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Anexa пr. 10 prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Anexa пr, |2-|з prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Anexa nr.l4 Drezeпtat prezeпtat prezeпtat

Anexa nT.15 DreZeпtat prezeпtat prezeпtat

Anexa пr.16-21 prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Апехапr.22 DreZeпtat рrеzепtаt prezeпtat
Capacitatea есопоmiсй qi fiпапсiаrй рrеzепtаt prezeпtat prezeпtat
Capacitatea tehnici qi/sau profesionalб prezeпtat рrеzепtаt prezeпtat

In conformitate ctt prevederile arl. t7
alin. (7) Lesea пr. 186 din 10.07.2008

prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Original potrivit Formularului (F3.2)
eIiberata de banca detinйtoare de conturi
sau рriп tгапsfеr la contul Autoritatii
contractatrte. '
Codul fiscal: ] 007 б0 1 0095б5
contulIBAN :

MDB 5 TRP с Dl/ 5 ] в 4 1 0А0 07 8 4АА
Cod bancar: TREZMD2X
contul Ьапсаr: 226б14

prezeпtat prezeпtat prezeпtat

Declaratie privind сопfirmаrеа identitйtrii
benefi сiаrilоr ofectivi ýi neincadrarea
асеstоrа iп situalia сопdаmпйгii pentrr"t

раrtiсiраrеа la activitйti ale unei
oгglLnizatii sarr gruрбгi criminale. репtru
соruрtiе. frаudё si/saLr sрllаге de bani

1а incheerea contractului

(Iпfоrmа|iа prilliпd dепu,m,irеа dосumепtеlоr prezeпtate se уа iпdica iп сопfоrmitаtе сu сеriп!еlе diп
dосumепtаliа de atribuire qi se уа сопsеmпа рriп: рrеzепtаt, перrеzепtаt, пu corespaпde (iп cazul
сdпd dосumепtul a.fost prezeпtat, dar пu corespuпdeceriпlelor de calificare))

'7, Informa{ia privind соrеsрuпdеrеа ofertelor cu сеriп{еlе solicitate:

Dепumirеа
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Prelul ofertei
(йrй ТVА)* cantitate

qi unitate
de

mйsuri

Corespun
derea cu
cerin{ele

de
calificare

Соrеsрu
пdеrеа

сu
specifica

{iile
tehnice

,,Repara{ii
capitale

SRL "Danstar
Evolution

251 120,34 MDL Сопfоrm
proiectului



291 322,00 MDLgenerale,
Gimnaziul
"S.Grama

str.M.Dragan
1Bl2"

356 100,26 MDLSC
MULTICONSTRUC

т GRUP SRL
Сопfоrm

proiectului
3,10 417,24MoLSRL "Danstar

Evolution"
Lucrari de
reparatie in
cadrul LT
"Реtru
Zadnipru" din
str. N.M.

423 017,00 MDL

* iп cazul utilizdrii licitayiei еlесtrопiсе se vа iпdiса рrеSul ofertei fiпаlе
(Iпforma|ia priviпd "Corespuпderea cu сеriп!еlе de^catificare" ;i "'Corespuпderea съt specфca|iile

tеhпiсе '' , Se va ,onru*no рriп: ,, + " iп cazLil corespuпderii si рriп ,, - " iп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Pentru elucidarea чпоr neclaritй{i
cerin{ele stabilite in documenta{ia
а solicitat:

sau сопfirmаrеа uпоr date privind corespunderea ofertei сu

de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scizut) s-

Rezmatul rйspunsului
ореrаtоrului economic

Informa{ia solicitatй

S.R.L.,,Danstar EvoIutiorr" пruп.

ChisinnLl, s, Sttrtrceni, str. Salcinrilor
68/3 пr. б din 06.09.2022 Emrtenttll:

SRL,,Danstar Evolution" lDNO:
t0l 860000683 l Аdrеsа juridicД: muп,

Chisinйu, s. Sttruceni, str. Salcimilor
68/3 Autoritatea contractanta: Difectia

educatie, tineret Ei Sport Sectorul

Ciocana ObiectLllachizitiei :,.Reparalii
capitale generale, Ginrnaziul "S.Gratna

str.M.Dragan l612" Luсrаri de reparatie

in cadrLrl L'Г "I'еtru Zаdпiрru" din str,

N.M. SpatarLr 9/3. lп tirpt, de саtrе

gruрul cle luсru репtгtl achizi{ri Directra

edtrcatie, tineret 9i sport sectorlll

Ciocarra а tbst dеslйqurаti рrосеdurа de

achizilie publictr пr ocds-b3wdp l -MD-
l 6606580389 l 0 din 3 1.08.2022,

,,Reparalii capitale gепеrаlе, Ginrnaziul
"S.Grаmа str.M,Dragan l612" Luсrаri

clc rераrаtiе irr сасlrul L]'"Реtru
ZаdпiрrLr" <liп str. N,M. SpatarLr 9/3,

l)rin intermediul postei electronice la

data de 02.09,2022. аlп prlnrit sсrisоаrе

de iп|Ьrпlаrе пr 0 l -201423 рriп саrе se

solicita sZt рrеzепtап1 certitlcatele de

calitate а tпаtеriаlеlоr рrорusе si

iustificarea pretului cu prezentarea

conturilor de plata, Luind in consideralie
cele sus nttmite, iп аrgumепtаrеа

pozi{iei noastre, V1 comunictrm

urmДtоаrеlе: Са urmаrе, SRL,,Danstar
Evolution" aflrrna са, pretul ofertei пu

este un mijloc саrе аr atesta calitatea

lttсrаrilоr efectuate si а materialelor

utilizate in acest scop, deoarece, pretttl

ofertei саrе este rnai rnic tirta dc

чаlоаrеа calculata de аutоritаtеа

contractanta, пu poate tl nicidecunr

арrесiаtа са flirld datorata uпсi calitatr

tresatist'acatoaгe. l, Ачiпd in dorrreniul,

corrstruc|ii gепеrаlе, repara|ii,

finisбrr,timplarri, apeduct qi canalizare,

avenr rеlа{ii de strinstr соlаЬоrаrе ctt

justifi саrеа рrеlurilоr апоrпrаl de

scazute сопfоrm Legii пr. l З l/1 5

privind achizi{iile publice, aft.70,
alin.3

SRL "Danstar
Evolution"

soliciИ explicalii сопfоrm аrt. 1 7,

alin.(4) al Legii пr.131/15 privind
achiziliile publice:

Lotul пr.I ,,Luсrёri de rераrаlii

pentru Gimnaziu ,,Steliana Grаmа"

gi LT ,,Р. Zadnipru" (Repetat),

explicaýii fоrmаrеа prelului din

Fоrmа З, pct.55.

Nr. 01-20/424
din 02,09.2022



dispunem de reduceri ргеfеrепliаIе in
dependen{й de cantittrfile рrосчrаtе de la

l0 - 40%. Datorita uпui management
eficient de gestiorrare а rеsursеlоr

,,Danstar Evolution" SRL la fоrmаrеа
ofertei de рrеt nu а utilizat norrnative de

cheltuieli maxinre ci а utilizat normative
de cheltuieli optirnale. Aceasta а fost

masura саге а micgorat cel mai
semnificativ costul ofertei de рrе1 fа{й

de costul estimativ de ргоiесt. 2,

Огgапizаrе logistica efi cienta,
rnanifestata prin liчrаrеа directa а

mаtегiаlеlоr de la furпizоri la santier,
сееа се scuteste compania de cheltuieli

репtrtl trапSроrt, si permite companiei sa

оtЫе cota de l% репtrч trапSроrtаrеа

materialelor. Referitor la poz 30, sinrbol
variabil 08-03-594-7, denumire luсrаrе

''Согр de iluminat cu larnpi
lutninescente IP20 L:l200, 6000К,

2x36W LED, inclusiv costul corpului si
а larnpilor", unitatea de rrrasura а tbst

solicitata la ( l 00buc), iar volumul
lucrarilr fiind de 0,52. Respectiv, la

aceasta pozitie а fost adaugata resursa
de 655l5555 "lampi luminescente"
cantitatea fiind de 52 buc/l85 lei,

Totodata, acest simbol variabil, mаi
irrclude in sine si costul prizei de tavan

la aceiasi unitate de masura (adica
100buc), Din acest considerent, in forma
3, punctul 55, protul de 6500 lei а prizei
de tavan, а fost indicat la cantitatea de

100 buc., сееа се inseamrla 65 lei/l Ьuс,

Respectiv, сопfоrm cantitatilor dаtеIог

din proiect si апumе 1.0608, рrеtul
constituie 68.95 lei. Totodata,

mentionam faptul са, deviztrl de

cheltuieli prezentat, а Гоst elaborat cu
rеSресtаrеа norlnativelor in acest

serrs(CPl 01.01.20l2, NCM L 01.01-
20l2) si a[te[e, арrоЬаtе de Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Constructiilor,

actualul Minister al Agriculturii,
Dezvoltarii Regionale si Mediului,
aceste ret'lectind preturile rеаIе si

argumentate репtгu lucrarile solicitate
de autoritatea contractanta. Difercntile
de valori intre devizul investitorului,

еlаЬогаt de саtrе cotrrpania de proiectare
si devizul de cheltuieli еlаьогаt de саtrе

ofertant, este explicabila si se datoreaza
uпог Гасtоri obiectivi. inclusiv рriп
faptul са, compania de рrоiесtаrе si

ореrаtоrul economic utilizeaza diferite
sursе de informatie pentru stabilirea

preturilor la rеsчrsеlе economice
utilizate, Cornpania de proiectare
utilizeaza preturile nredii ре piata,

neluind in consideratie rеduсегilе
posibile datorita volumuIui si logisticii
ofertantuIui. Totodata SRL,,Danstar

Evol trtion" garanteaza executarea
luсrбrilот in strictй conformitate сu

docurnentalia de execuIie ;i сопfЬrпl
nornrativelor qi standartelor in vigoare.

Апеха: -corrtracte de соlаьоrаrе сu
ntarii Гurzizоri de lпаtеriе prima. -

conturi de plata pentru materialele
solicitate -certificate de conforrnitate cu
respect, Sergiu Hanritchi Director SRL

,,Danstar Evolution"

9. Ofertan{ii respinýi/descalifica{i:

Dепчmirеа operatorului economic Motivul respingerii/descalifi сйrii

5



.,OLEMUS GRTF;ЗRL оfепеIе аеs
cdgtigitoare din motivul preturilor ru;oiui..""'

,oDa nsta r Er,ol u 1io,r]TRL
,oMulticonstruct Grup'oSRL
,,OLBN{US GRUP,, SRL

Sunt neconfoгme qi onu
а indicat са sa fiе,,sсiпduri dc rasinoasc, оa оо ,'n o.",'me'' insaореrаtоri есопоmiсi sus nunliti au of.erit in Fortna jZj)Z],,.'"Ou.i 

О"rasinoase, de 24 mm grosime''. De aici rееsД са Cltbrto l,u ou lurLеlаЬоrаtС ;i 1lrczcnlatii itt cLrttlilt.rltilatc .,, .ar;,',1ata'.,,prtltsc itttlocttlncпlalia dc аtгiЬuiгс.
oferta operatorului economic,Multiconstruct Gгuр''SRL пupoate fi decIarant irtvingДtor diп caLtza са dcllirýcslc ,,,t-,,,nl, csllIl]illilа itchizilic рсltlгLl antrI 2()l2.

10. Modalitatea de evaluare а ofertelor:
Pentru fiесаrе lot lpentru mai mulle loturi cumulate пpentru toate loturile п
Alte limitйri privind пumёru] de loturi care pot fi atribuite aceluiasi
Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

RеечаIuагеа оfеrtеlоr:

ofertant: [Iпdica|iJ

1l. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre(ul cel mai scёzut l
costul cel mai scazut п
Cel mai bun raport calitate-pret tr
Cel mai bun raport calitate:bost п

(iП cazul iП care iП 
_cadrul procedurii de atr.ib,uire suпt aplicate mai multе crirerii de atribuire, se чоriпdiса toate criteriile de atiibuire ap,licate si dепumirеа йturilor аfеrепrе)

12, Informafia privind factorii de ечаluаrе aplica{i: Nч se aplici
I!;:;";r';::i#:;y#;!;::;;oufost atribuite iп baza criteriilor; cel mai ьuп raport calitate_pre|

ъ
F'actorii.|oots l valoarea din ofertй

I

13. Rееvяlllяrрл пfдrlоIл-. Ъ

Puncta.iul calculatъ
Total

(Se va completa iп cazul iп care ofertele au fos| rеечаluаtе repetat)

Motivul .ееrчБй.iГБйЫй ОГеrtеIе оr.r 
, a

:j:l;..,JlJffixxi:зl,,.,T:r:}i:1,}ir, ii;i'Ёl,;i:i." contractanta а indicat са sa fle
Ё;;н j :;;::jjiiil Ё;1.;ii,::j;:Ti'';"'* ;Ё:lfi '::""ililLT:H,1 lliiTj ;?#,i;
9i,фqi;,i. ii р;й,lй*i i,, i,i liiliiiil ii il llr s:::l::::l: З:,:::: :,:::,:. 

iii'",i,, ,," ,", ,l,,,
I\c iIl (i(lct||llclIliItIil (lc ;llril)tliг(.МоdifiсйrilеЪpЙБ botut nr,t

СОПtЬrm Legi пr, l З l/l 5 privini,achizilli_p;Ыi;;;;; ;i, ;iin ,, c;,..l, .n ,' i.i,r",r ,ii,,,,..",,itrtunli
(ia dc atribtriгe.

Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:

Lotul2
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Denumirea lotului Denumirea
operatorului
economic

cantitate
qi unitate
de
mf,surй

Preful
unitar
(fПrй ТVА)

Pre{ul total
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv
тчА)

Conform
proiectului

з10 41,7,24 з,72 500,68 372 500,68
Lucrari de
reparatie in cadrul
LT "Реtru
Zadnipru" din str.
N.M. Spataru 9/3

SRL "Danstar
Evolution"

Anularea procedurii de achizilie рuЬliсй:
in temeiul art.1L alit 1.lit.c qi d .

па ll
Argumentare: Lot

131/ rlvln izil lice 7|tco
doi

ofertantul пr valoa du aloc

15. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de luсru pentru achizi{ii:

(лпfоrmаrеа operalorilor есопоmiсi implicali tп pr_ocedura,de atribltire despre deciziile grupului de lucru репtru achizi|ii se realizeazd tп coпformitate сu

'pr'evederite ait. Зl al Legii пr. 1зt сliп З iulie 20l5 priviпdachizi|iile publice)

16. Теrmепul de a;teptare репtru incheierea contractului:

(Selecta|i tеrпlепчl de asteptare respectat, Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ]3] diп 3 iulie,20I5 priviпd achizi|iile publice,

iпclusiy а tеrmепеlоr de aqteptare, se фсtuеаzй tп сопfоrmitаti 
"u 

prruriurite"TlTbUtUt IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al

Codului Ciyit al Republicii Moldova).

publice.

Dепumirеа ореrаtоrului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

e-mail
SC MLJr.1,ICON S"l,RL] с],т

GRUP SRL,
0 1 -201438 din 09.09.2022

e-mail
SRL " Dzrtrstar Evoluti on"' 01 -2014З8 din 09.09.2022

01 -201438 din 09.09.2022 e-mai1Ot,BMUS cltijP SIiL

ffi;а estimatй а contractului

este mai miсб decit pragurile prevlzute |а aft,2

alin. (З) al Legii пr. 1З1 din 3 iulie 2015

privind achizilii le рrrЬllсе

@miterii comunicarii prin

Йiloace electronice ýi/sau fax п

ffi etransmiterii соmuпiсdrii
л.i- -iilпяпе electronice si/sau faX п

iffi stimatй а contractului

este egalй sau mai mаrе decAt pragurile
prevliute la ar1. 2 alin. (3) al Legii пr, 131 din

J iuti" 2015 privind uqhiritiil. publi*

П 11 zile in cazul tIansmltenl comunrL,al,lr PI

miiloace, electronice ýi/sau fах п

бlб ,ire ln crarrrl netransmiterii comunicйrii
prin miiloace electronice ýi/sau fax п

yаlоаrеа contractului
contractul de achizi{ielacordul-cadru incheiat:
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Denumirea
ореrаtоrчlui

economic

lпtrер
rinder

еа:
Сu

capital
autoht

оп/
Сu

capital
mixt/as
ociere/

Сu
capital
striin

Numйrul
;i data

contractului/
acordului-cadru

Cod
срч firй ТYА incIusiv ТYА

Теrmеп de
valabilitate

al
contractuIui
/acordului-

cadru

"I)anstar
Еlцrlutiоп"

SRL l79
|5.09.2022 О*rf,l

l.)O
t+O

з|0 417,24
lei

з12 500,69
lei з\.\22022

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar iп
cazul tп care la procedura de achizilie рuЬliсй aufost aplicale criterii de durabilitale ýi ,\-а iпсhеiаt
сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care aufosl aplicate criterii de durabilitate):

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

NU

Vаlоаrеа de achizi{ie cu ТVА din contract/ contracte а
lotului/loturilor pentru саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

(iпdiсаli sumа сu ТVА)

Codul СРY al lotului/loturilor репtru саrе ач fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de аtriЬuirе pentru lotul/loturile pentru саrе аu fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pre|ul cel mai scdzut а

costul cel mai sсёizut а

Cel mai Ьuп raport calitate-pre| о

Cel mai Ьuп raport calitate-cost а

si/sau receplioпdrii rapoпrtelor de tпопitоrizаrе, aceostet au|ost ехаmiпutе si sоluуiопаtе.

Рriп рrеzепlа dare cle sеоtпй, grupul de lucru репtru пchiziyii сопlittпd corectitucliпect clesfdsurdrii proceclurii cle achizilie, fapt репtrч care роаПй
rdsрuпdеrе сопfоrп preveclerilor legale lп vigoare,

Сопduсйtоrul gruрului de luсru achizitii:

Valeriu ROTARU
Q{umе, Рrепumе) (Sепlпdturа)
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DARE DE SEAMĂ 

Nr. 39 din 15 septembrie 2022 

   
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
 

Denumirea autorității contractante IMSP IMC 
Localitate Or. Chișinău 
IDNO 1003600151643 
Adresa Burebista 93 
Număr de telefon 022-55-96-46 
E-mail oficial  imcachizitii@gmail.com 
Adresa de internet http://mama-copilul.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) Cebuc Corina 

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate LP 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:- 
Tipul obiectului contractului de achiziție Lucrări 
Obiectul achiziției Lucrări de reparație a blocului de operații ți secției de 

obsterică nr.1 
Cod CPV 45400000-1 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire  (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

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

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1659530904556 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1660116147266 
Data publicării: 10 aug 2022, 10:24 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

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

Da 
https://mama-copilul.md/despre-noi/achizi-ii-publice/plan-
de-achizi-ii  

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) Nu 

Sursa de finanțare Ministerul Sănătății  
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 8 095 558,00 

 
3. Clarificări privind documentația de atribuire:  
 
Data: 19 aug 2022, 16:14 Subiectul întrebării: Caiet de sarcini 
Întrebare: Buna ziua. Caiet de sarcini 2-1-1: Poz. 101 Ce totusi se cere uscator de mini sau 
distribuitor de sapun? Daca usca tor de mini atunci de care? electric sau cu servetele? 
Răspuns (22 aug 2022, 09:03): Se solicită distribuitor automat de săpun. 
 
Data: 19 aug 2022, 16:18 
Subiectul întrebării: Caiet de sarcini 
Întrebare: Poz. 122; 123. De ce bateria amestecatoare si chiuveta din inox este prezentata in caiet de 
sarcini ca UTILAJ? Ele sint niste obiecte sanitare care trebuie sa fie incluse in pozitiile de montare, 
la costul carora sa se calculeze toate cheltuielile necesar (transport, cheltuieli de regie si beneficiu) 
  
Răspuns (22 aug 2022, 09:04): Pentru chiuvetă și baterie amestecătoareeste poziția 97, 98 - 
montarea lor. 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659530904556
https://mama-copilul.md/despre-noi/achizi-ii-publice/plan-de-achizi-ii
https://mama-copilul.md/despre-noi/achizi-ii-publice/plan-de-achizi-ii
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4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt 
 
5. Până la termenul-limită (1 sept 2022, 10:30), au participat următorii participanți: 

Denumirea operatorului economic IDNO Administratorii/Asociații 
Unicons AI 1010600015688  
INSTALVEST GRUP 1008600055595  

 
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare: 

Cerințe solicitate Unicons AI INSTALVEST 
GRUP 

DUAE Prezentat Prezentat 
Conform anexei nr. 12 sau formularu nr. 13 din documentația 
standard 
Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul 
de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi 
atribuit 

Prezentat Prezentat 

Formularul-Ofertă Prezentat  Prezentat 
Certificat de atribuire a contului bancar  Prezentat  Prezentat  
Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, 
contribuţiilor Prezentat  Prezentat  

Raport financiar  2021  Prezentat  Prezentat  
Oferta tehnică conform caietului de sarcini  Prezentat  Prezentat  
Cerere de participare. Anexa nr.7 Prezentat  Prezentat  
Declarația privind valabilitatea ofertei. Anexa nr.8 Prezentat  Prezentat  
Garanţia pentru ofertă 2% Prezentat  Prezentat  
Graficul de execuție a lucrărilor. Anexa nr.10 Prezentat  Prezentat  
Declarația privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul 
necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului. 
Anexa nr.14 

Prezentat Prezentat 

Declarația privind personalul de specialitate propus pentru 
implementarea contractului. Anexa nr.16 

Prezentat Prezentat 

Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt 
îndeplinite de către aceștia, dacă este cazul. Anexa nr.16 

Nu există 
subcontractanți 

Nu există 
subcontractanți 

Informație privind asocierea (în cazul asocierii), în cazul 
asocierii. Anexa nr.17 

Nu există asociere Nu există asociere 

Avizul Agenției pentru supraveghere tehnică Prezentat Prezentat 
Certificatul ISO 9001 – Managmentul calității în construcții Prezentat Prezentat 
Manualul Calității va fi prezentat integral Prezentat Prezentat 
Certificatul de atestare tehnico profesională a dirigintelui de 
șantier Prezentat Prezentat 

Demonstrarea accesului la personal/un organism tehnic de 
specialitate, care să garanteze asigurarea unui controlul al 
calităţii 

Prezentat Prezentat 

Capacitatea economică și financiară Prezentat Prezentat  
 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate. 

Nr. Lot 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Valoare 
ofertă 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea cu 
specificațiile tehnice 

Lucrări de reparație a 
blocului de operații ți 
secției de obsterică nr.1 

Unicons AI 6 882 319,19 + + 
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8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a 
solicitat:  

 
9. Ofertanții respinși/descalificați:  
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
-- --- 
 
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot 
 
11. Criteriul de atribuire aplicat: Preţul cel mai scăzut 
 
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați:  Nu se aplică 
 
13.  Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică. 
Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

        

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

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Prețul unitar 
(fără TVA) 

Prețul total 
(fără TVA) 

Prețul total 
(inclusiv TVA) 

Lucrări de reparație a 
blocului de operații ți 
secției de obsterică nr.1 

Unicons AI 1 6 882 319,19 6 882 319,19 8 258 783,02 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Toți ofertanții 05.09.22 e-mail 

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

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

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

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

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

 
Anularea procedurii de achiziție publică: nu se aplică 

Argumentare: ---  
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Contractul de achiziţie încheiat: 
Denumirea 

operatorului  
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Numărul 
și data 

contractului 

Valoarea contractului Termen de valabilitate 
al contractului fără TVA inclusiv 

TVA 

Unicons AI c/a 164 14.09.22 6 882 319,19 8 258 783,02 31.05.2023 

 
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. 

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

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

 
 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
 
 
 
 

Sergiu GLADUN                        ______________________________ 



1.

DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii publice

хr, Q! diп /,f , 
' 
lolz

Date сu privire la autoritatea contractantй:

Denumirea autoritйtii contractante Inspectoratul General al Poliliei al MAI
Localitate mun. chisinйu
IDNo 101з6010000495

Adresa Str. Tiraspol 11/1

E-mail oficial elena. corduneanu(E i gp. gov. md

Adresa de internet http://politia.md/

Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,

e-mail)
Elena Corduneanu, (022) 868-066,
elena. со rduneanu(E i gp. gov. md

2. Date сu privire la рrосеdurа de аtriЬuirе:

Tipul procedurii de atribuire aplicate l,icitatie deschisd

Рrосеdurа de achizitie rереtаtй (duрd caz) Nu se aplicй

Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru

Ltrсгйгi

Obiectul achizi{iei Luсrlri de rераrаliе сurепtё а stt,uctr:гii Eatparrte а

acoperiguiui сu sclrin-rbarea irrvelitorii а clidiгii clirr ог.

Let_lva, str,. Urliгii 28

Cod СРV 4520000()_9

Procedura de atribuire (se va iпdiса diп саdrъl

р о r l а l u l u i g Ll ч е r п а m е п l а l yy 
;_l t 

;., .r txcl_,_1_ц,.ч_qLrrtrl)

Nr: оссls-ЬЗ rvclp l -М I)- i ý_j99529tt47()4
Link-ul: lrttps://rntender.gov.nrd/tenders/ocds-
b3wdp 1 -MD- l б59952984704?tab:cotrtгact-tloticc
Data publicnrii :08.08.2022

Platforma de achizitii publice utilizatй achizitii.md

Рrосеdurа а fost inclusй in planul de achizi{ii
publice а autoritЁ{ii contractante

Da
Link-ul сйtrе planul de achizilii publice publicat:
h ttp : //ро l it i а.шd.r_Ltg{dglзчIlldgýlлrgrli!ý"d!_q*j: ц_q

_'i]_'p"li}Ll..ц!Ltl"_,ilp:_._.rch"i"zili,i _,,plr"hlic:i; iti", ill,,ltt_c_glqK{__ц,]tt

i gс цс],а_Ljl].* ll о 1_i_l i с i,. рс rl Ц, L r_,,.,i Llr r |=l*_Ш??J:d.t'

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

Nu se aplicd

Sursa de fiпап(аrе Вugеt de stat

Vаlоаrеа estimatй Qei, fdrd TVA) 7 |6 9з1,97

3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de atribuire:

Data solicitйrii сlаritiсйrilоr 08.08.2022

Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de clarificare Butr1 zir"ra! se раrе са este iпсiгсаt alt caiet dc

sarcini.

ЕхDчпеrеа sчссiпtй а rйspunsului вuпй zir.ra. caietul de sarcirri а Ibst ll.odificat

Data transmiterii 08.08.2022



Вхрuпеrеа succintй а solicitйrii de clarificare Anunt de раrtiсiраrе tot este de la altб рrосеdtrгй

ЕхDuпеrеа ýuссiпtй а rйspunsului Вuпй ziua. Аm ataqat anunlul corect

Data transmiterii 09.08.2022

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr 09.08.2022
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de clarificare Саrе este inйl{ilnea сlёс1iгii?? [,а схесutагеа

straEir.ei Ei mоtrtагеа sistet-t-t sсLlгgегс cste tlcvoic si

de schelc sall alttoturn.,. caietul de sагсirli пtl

ргечеdе... Cine va rnotrta/detnotrta schele sau l)Llllc
la dispozitie autoturn??

Ехрuпеrеа suссiпtй а rйspunsului Clёdirea IP Leova cll tгеi nivele, lrrйl{irnca
apгoxirrrativi cotrstitr,rie l 1 lI. Va Гi pus la
dispozitie atttotuгnul.

Data transmiterii 09,08.2022

4. Modificйri ореrаtе in documenta{ia de atribuire:

Rezumatul modifi сйrilоr А fost nrodificat Anttnlul сlе ;lагtiсiрагс, c;tietttl clc

sагсilri, ill urmа сlагillоirii арбгtttе

Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (duрd caz)

Мосlifiсdгilе atl lost еlЪсtuаtе iп SIA RSAP.
platforr-na www. achizilii. md

Теrmеп-limitй de depunere qi deschidere а
оfеrtеlоr prelungit (dupd caz)

Nu

5. Рiпi la termenuI-Iimiti (data 26.08,2022, оrа 13:30), аu depus oferta 8 ofertan{i:

Nr. Denumirea ореrаtоrului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. "ALARCON GROUP" S.R.L. l 0 17605003285 геrzi Аlехапdг
1 "ARTA ZIDARULUI" S.R.L. 1 008б05005403 Nеgru Ruslan

3. "PIRAMID GRUP" S,R.L. 101 160500041 1 Vasile .Iагdаtr

4. "GRANIT-GRAND LUX" S.R.L. l00461 l00470 Sсгghсi Cilcic
5. "DOVINIK" S.R.L. 1020611,002з42 DоЬгеr, Nicolai
б. "PROFMONTAJCONS" S.R.L. 1019б00032176 Br"lc] Lrri tl Slatli slav
1 "TOPIMOBIL" S.R.L. l 003600 122566 Сочrig Вогis

8. "Ll]oCoNS PLUS" S.It.L. l 003605001 097 Ir-rгiс Gospoclitrov

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare;i aferente DUAE prezentate de

сйtrе ореrаtоrii economici:

Denumire
document

Denumirea operatorului есопоmiс
ýэо
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cz,
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J

i,

э
aБJea.i,s<й

N

о-э
oj
L) е,
*< U)

д

i,хц*]
=JjlаilJ.z7;
,|&

о

у
zJ
oU)

S --l
7,ч
ачl
l l.^

ыо

il
щoJ
>е,
а- с/)
о
t*

(лi
2*.бц()а
хь
-JJ

ц

Ргорuпегеа tеhпiсё Drеzепlаl * * prez е 11l cll рrе::е11l(ll

Рrорuпеrеа
fiпапсiагй

prezell!cll * * prezelltcll рrаzепlчl Pl,ezc11l(ll

DUAE prezelllcll prezeпtat * Drezeпl cll * 11t,e:Clltul

Gагап!iа репtгu
оfеrtё
(dttod caz)

рrеzепlаl
* prezetllctl
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Dосumепtе de calificare
Se уа сопsttlпа рriп: рrеzепlсtl, перrеzепl,аl, пu ссlrеsрuпdе

Сегеrе de
оагtiсiпаге

рrеzепlаt рrеzепtаt * * * ф * prezetllctl.

Dесlаrаliе privind
valabilitatea оfегtеi

репtru о duгаtё de
60 de zile
calendaгistice

prezeпtal рrеzепlаl * * 'r * prezelllul

Gгаflс de executare
а luсгйгilог

prezelllul preZarltat * рrezеlltчl

Dесlага{iе ргiчiпd
ехtlегiепtа similагi

рrеzепlаl * * рrеzепtаl
)К * pl,eZelllall.

Dесlага!iе ргiчiпd
dоtбгilе specifice,
utila.iulEi
ech iparnerrtul
песеSаг репtгu
iпdерliпiгеа
согеsрuпzйtоаге а

сопtгасtu l u i

prezeпlal * * * prezeпlcll * * рrеzепlсll

Declara{ie ргiчiпd
регsопаIul de
specialitate ргорLls
реlltгu
implerTerrtarea
сопtгасtu l u i

рrеzепlаl * * * Prezeпlcll {: * preze11l(ll

сегtifiсаtе de
atestaгe ргоfеsiопаlб

prezeпlat * * рrеzепlс!l
* * pl,ezell lQl

Lista
subcorrtгactatr!i lог qi

рагtеа/рйгtilе din
сопtгасt саге sunt
indeplinite de
aceýtia

prezeпtat * * * рrеzепtаl * рrсZепl crl

Irrlbгmagii ргiчiпd
asoc iегеа

prezelllClt * * * prezelltQt *

Angajanlcnt tег{

sustiпёtог firranciaг
рrеzепtаt

* * * *

Angajanent ргiчiпd
strs{iпегеа tehnicё 9i

ргоfёsiопа|б а

оfЪгtапtrrlu i/gгuрu lu i

de орегаtогi
есопоmiсi

рrеzепlаl * *

Dесlага{iе tег{

SuStillаtог tehnic
prezeпlat * ,< *

Dесlага{iе tег!
sus{iпёtог

ргоfеsiопаl

рrеzепlаl * * * * *

Aviz репtгtr

рагtiсiраге la
licitaliile publice de
luсrdгi din donleniul
сопstгuс{iilог;i
insta lati i lог

prezelltat '(
* * рrеzепlаl

* *

Noti: * DocltrrlerrtrtI rltt este vizibil реtltгr"t aLttoгitatea оопtгасtаlltа, dеоагссе орсгаtоrlll ccotlolllic l:t

Il.to1llel]tul сlерLrпегii сiосutl-tепtеlог de саlifiсаге in slA RsAp а selectat op{iullea dc а lirnita vizibilitatea

lог. дstfеl, r,ог fi vizibile dоаг atunci cind оfегtа ча obtine statutttl ,,it-t соIlsidегаге".

'7. lпfоrпrа{iа 1lrivintl соrеsрuпdеrеа ofertelor сu сегiп{еlе solicitatc:



Denumirea lotului
Dепumirеа

0perat0rului economic

Рrе{ul ofertei
(йrа TVA)*

Соrеsрuпdеrеа
cu сеriп{еlе de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Luсrйri de гераrаliе
сuгепtй а structurii

Earpatrte а
acoperiqului cu
sclrirnbarea invelitorii
а clйdirii din ог.

Leova, stг. Uпiгii 28

"ALARCON GRоtjр"
S.R.L.

445 1з9,з2 + -+

"ARTA ZIDARUl-UI"
S.R.L.

458 925,|7 + +-

"PIRAMID GRUP" S.R.L. 485 2|6,54 + +

"GRANIT-GRAND LUX"
S.R.L.

504 з26,28 + +

"DoVINIK" S.R.l.. 53l 63з,00 + ]-

"PRoFMoN],AJCoNS"
S.R.L.

533 390,13 + +

"1-oPlMoBIL" S.R.L. 56з 721,64 + 1-

"LEoCoNS PLUS" S.R.I-. 598 406,19 ] -]-

* iп cctzttl ttlilizёirii licita|iei еlесtrопiсе se yct iпclicct рrе|ъtl о./ёrtеi.fiпаlе
(Iпfrlrпlа|iа priviпd "Corespltпderact cu ceriп!ele cle calificare" ;i "Core,slluпderea ctt s:llccificctliile
lеhпiсе" , se уа сопsе1,1,tпа рriп: ,, l" iп cctzul corespuпderii ;i рriп ,,-" iп cctzul пecrll,eslluпclerii)

comentarii: Evaluarea tehr-ricй а fost еlёсtuаtй de сйtге sectia constгttctii si dezvoltaгea illll,аstгrrсtr-rгii
(rароrtr"rl пr. 34i9-91 19irrtr. dirr 05.09,2022.

8. Репtru elucidarea uпоr necl:lriti{i sarr сопfirm:rrеа uпоr tlate privintl ctlrcsJrtllrclereil ofertei ctl
cerin{ele stabilite in clocumenta{ia de atribrrire (incIusiv justifiсагеа 1lгс{ulrri :lIrorlrrtll tlc scriztrt) s-
а solicitat:

"ALARCON GROUP" S.R.L.

Informa{ia
solicitatй

tt cottfbгrTritate сu агt.70 din Legea пг. 13l/20 l5, оГегtа агс Lill рге( atloгlltaI de sctizLrt ;i
alluIne гергеziIlti 62,08Уо din чаlоагеа luсгйгilог caIcLrlati clc аLltогitаtеа colltгactalltii.
Difегеп{а de рге{ se dаtогеаzб faptLrlui сй cheItuielile clill о{'егtё cLrnr аг 1'i tгаrlsрогtагса
пlаtегiаlеlоr,, cheltLrieIi de геgiе, beIteficitt de deviz, salaгiLrl tnLtllcitoгilot,stttlt estilllate Ia rttl
nivel tпiпim, la acest capitol l1tl este tlreIl{iotlat cheltLrieIi:
- репtгtt tгаttsрогtагеzt, itrсdгсагеа, dсsсбrсагеа qi dcpclzitttгca lllаtсгiаlсlог;
- реlltгLl irrtге[iпсгеа peгsonalLrlui clc сопdltсеге (sсГ, асlrllirlistгаtог, contabil)l
- реlltгr.r iпtге{itlегеа регsоtlаlului de linie (;efi de qаrltiсг, rпаi;tгi, tlrecarlici);
- реl"ltгt"tiпtге{itlегеареrsопаlLrlLrigоsроdёrеsс;
- pelltrLl rtzuга, cot-tstttnltгile de irltгe{irrere;i ехрIоаtаге а сlДсliгilог, tellпicii de calcLr l.

at-ttotrtгi srle l ог Lrti l izate de сбtrе peгsorla l u l аdпl i п i stгativ- gospocliresc;
- реlltгLr ргоtесliа trlrtrrcii ;i tehnicii secLrгitirqii;
- репtгu оrgаIlizагеа de qапtiег.
'Гоtоdаtй, а fost coIlstatй о difeгerl{й iпtге рге{ul stabiIit de сitге pгclicctatlt;i ргсtLrI оlЪгit ill
оfегtй, duрi ctlnl tlгIлеаzб:

Рrе{ ре u.m.

сопfоrm
proiectului,Iei

l'rе! ре tt.tlt.

oferti,lei
Denumirea mаtеriаlеlоr unitatea de

mйsurй

Rеliпdtогi de zёраdб

PAlnii de сtrгё!irе

Cot ЬurIап



Reiegind din cele exptlse, in conformitate cu aIin. (З) аrt.70 qi alin. (5) агt.l7 din l-egea tlг,

1З112015 ргiчiпd achiziliile pLrblice, s-a soIicitat ргеzеtltагеа сlагitlсбгilог dc гigоагс ctt

апехаrеа dосumепtеlоr сопfirmаtiче dupй caz.

lэtrс l о t,00|-__-_--
btrc | +s,oo

Rezumatul
rйsрuпsului
operatorului
есопоmiс

Орегаtогul econonric рriп scгisoat,ea tlr. l 2З91 dill 05.09.2022 а corrrlt1,licat cd,
сопfiгmб execlltarea ILrсгйгiIог la obiectLrl : ,,Lttсгdri de герага{iе сttгеIltа а stгLlсtLtгii ;аграtltе
а acoperigLrlui сu sсhiпrЬагеа irlvelitoгii а сlбdiгii diп оr. [-eova, stг. Ljпiгii 28", Ia ргеltrl cle

5З4 \6],19 lei inclLrsiv ТVА, рге! dесlагаt iп оГегtа depusб.
Datele ргiчiпd рге{Lrгilе rnateгialelot,, cheltuielile de tгапsрогt, tlогrпс|е chcltrricliloг dc гсgiс,.

beneficiLrlLri de deviz se irtclud сопfЬгrlr саlсulеlог iп baza dаtеlог evidell{ei corltabile 9i ilr
сопfогmitаtе ctt instгttc(itrnile:- СР L.01.01-20l2 ,,IIlstгttc{iulli ргiчirlсl itltосtlliгеа devizcloг
petttгtt lLrсгагilе de cotlstгLtc{ii-lllollta.j ргirl metoda de геsLlгsе", СР L0 1.03.20l2 .,InstгLrc{itrlli
ctt ргiчiге la calcLrlr_rl cheltuieliloг de гсgiе la dеtегtllinагеа чаIогii о[riесtеlог", СР 1-0 1.05-

20l2,,InstгLlc{iLrni ргiчiпd dеtегпlillагеа r,аlогii belleficitrltri сlе deviz la 1Ьl,rllагса ргс!Llгilог la
prodtrc{ia de cotlstгttc{i i"
Cotele chelttrieliloг de rеgiе:

а) din chelttrieli diгесtе - l4,5o/o

lэ) din sаlагittl trlltIrсitогilог-соrlstгLtсtогi (perrtгrr lLlсгбгi de tllоrltагс а Lrtila.|cloг, illstаlа{ii|ог

еlесtгоtеIlrl ice etc.)- ] 6,0Уо

Cotele de cheltLrieli petltгLt tгапsрогtагеа tлаtегiаlеlог (dill costttl clc l)госtll,аге а

Iлаtегiаlеlог, йгб'I'VA):
а) perltгLr obiectivele de cotlstгLtc{ii, sitLrate itl rllttrl. Chigillirtr -1 ,0Уо

Ь) репtгLr obiectivele de coltstгttc{ii, situate itl lntlt,t. Baltri -8,0%

с) репtгtr obiectivele de corlstгLtc{ii, sitLrate iп alte localitali -l0,0%
BetteficiLt de deviz ,6,0о^

Nогrпеlе medii de cheltuieli de геgiе; de Ьепеllсiu de deviz, ргесtllll gi cle tгаrlsрOгtаге а

lnateгialeIoI, stts-men{ioIlate реtltгtt obiective ctt fiпап{аге ЬtrgеtагД sAtlt tllaxitlle. Ntlгtllсlс
nleclii irldicate irl оfёгtа dерusа se bazeazб ре dateIe ргоргii alc irltгсргitlсlсгii, ргill calcttl,

соtlfогtrl сарitоlеlог de chelttrieli si iIl сопfогrлitаtе ctl instгttc{itrniIc СР l,.01.01-20l2; СР
L0 1.03.20l 2 ; СР L0 1.05-20l2.
Маtlорега calculatй in deviz оfегtа este геаlа, salaгiLrl ре ога В4,97 lеi/tlга este sа]агitrl

tllaxit-t-t. SаIагiа{ii suпt anga.ja{i iп baza сопtгасtеlоt,dе tлttпсй si sLtrlt achitali соtl[Ьгtll

colltгactelot,, cu sаlагii indica{i ре lLrпб.

Се deline de cheltLrielile саге atr fost nlell(iottate itl sсгisоаrе, toate clleltLrieliIe clatc sutlt

calcLtlate iIl cIleltr-rieli dc геgiе. Cheltuielile de геgiе геllгеzitltб tottrIitatca соtlstttllrtгilог

legate de сгеаrеа condiliiloг репtгu execu{ia оопstгuсtiilоr, oгgaltiztrrear, асltllitristгагеа;i

dеsегчiгеа асеstога.

Рге{Lrl dесlагаt itl оfегtа depLrsd rtoi сlесlагаrп геаl, fiilldci,,Al-AIi,CON GItOUP" S.R.l,.

соlаЬогеаzй ctt colrlpatliile саге чбпсl пlаtегiаlе de corlstгt-tc[ii, сагс llc о{Ъгi гсdLlссI,i.

,,AI-ARCON GROUP" S.R.l, gaгarltetrzii ехесLttагса luсгбгilог соtlfЬгlll clcviztllLli tlc

cheltLrieli pгczelltat cLr рге{Ltгilе indicate iп deviz siitr teгtl-1ctliistabilili.

Соtttгасtе qi fhсtuгi surrt atlexate la sсгisоагеа пr,l2З9'/ din 05.09.2022 .

1. Ofertan{ii respinqi/descalifica(i: nu sulrt.

2. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor: pentru fiесаrе lot.

3. Сritеriul de аtriЬuirе aplicat: pretul cel mai scбzut.

4. Informafia privind factorii de ечаluаrе aplica(i: nu se aplicй.

Сiгligе din olel zrl репtгu



5. Rеечаlчаrеа ofertelor: nu se арliсб.

6. in u"-" ехаmiпйri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:

(Iп.fЬrmаrесt tlperalorilor есопrlпliсi implicct1i iп proceclura de atribuire cle,spre cleciziile grttpultti clc

lu,cru peпll,tt achiziIiise rectlizectzd iп сопfЬrmilаlе cu prevederile ctrl. 3I ul Legii пr. l3l diп 3 ittlia
20l5 priviпd achizi!iile publice)

10. Теrmепul de asteptare репtru incheierea contractului:

(Seleclct!i lеrmепul de a;laplare respeclctl. Cctlcularect lermeпelrlr prevcizttle clc Legea пr. ]3] diп З
iulie 20I5 priviпd achizi|iile publice, iпclusill а lеrmепеlоr с{е arsteplctre, sc а/ёсlчесtzit ill ctlll./ilt,пl,ilctlc
cu prevecl.erile TITLULU] Ir Cctpitolul I (Cclcularea Т-еrmепilui) al Codului Ciyil. ctl llcpulэlicii
Mrlldovu).

1 1. Contr:rctul tiе aclrizi{ielacord u l-cacl ru incheiat:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Рrе{ul total
(fПrй ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv ТVА)

Luсriri de rерffаIiе curenta а structurii

;arpante а acoperi;ului cll sclrimbarea
irrvelitorii а clбdirii dilr оr. Leova. str, Urririi 28

"ALARcoN
GROUP" S.R.L,

445 1з9,з2 534 167,|9

9. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lчсrч репtru achizi{ii:

Dепчmirеа operatorului
есопоmiс

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

"лI-АRсоN GROUP" S.R.L. 06.09.2022 e-lllail
"ARTA ZIDARULUI" S.R.I-. 06.09.2022 e-lllail
"PIRAMID GRUP" S.R.L. 06.09.2022 e-lllail
"GRANIT-GRAND LUX" S.R.L. 06.09.2022 a-tllail
"DOVINIK" S.R.L. 06.09.2022 а-пшi.l
"PROFMONTAJCONS" S. R.L. 06.09.2022 e-tllail
"TOPIMOBIL" S.R.L. 06.09.2022 e-tltctil
"LEOCONS PLUS" S.R.L. 06.09.2022 e-tпail

In cazul in саге чаlоаrеа cstin-ratй а contractultli
este trrai nTic1 decit ргаgurilе ргечйzutе |а аrt.2.
alirr. (З) al l,cgii rrr. 131 dirr З irrlie 2015 pгivirrd
achiziliile publice

Хб zile iп cazr"tl tгапsrпitегii corllutriciгii ргiп
nriiloace electrolrice ýi/sar-l lЪх r_l

п 11 zile in cazul tretransnriterii conrurricбrii
prin mijloace glectlonigg ;фзu fац ц

In cazttl in саrе чаlоаrеа estirnatй а cotrtractului
este egalй salt nrai rпаге dесбt pragurile
prevйzute 1а аrt. 2 alirr. (З) а1 Legii rlr. l31 clin 3

iulie 2015 privirid achizitiile pr"rblice

П 11 zile in cazul trапsпritегii cotrrrtnicйгii ргirl
miiloace electronice siisaLr Гах п
п 1б zile in cazul tretгatlst-tritcгii corllr-rrliciгii
рriп nriiloace еlесtгопiсе si/sar"r ]Ъх п

Denumirea
ореrаtоrului

economic

intrepri
пdеrеа:

Numйrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod
срч

vаlоагса сопtгасtului тегпrеlr rlc
valalliIitltc

al
colrtracttllui
/rrсоrtluIui-

c:rd ru

tйrйTVА inclusiv
тчА



"ALARCoN
GROUP" S.R.L.

Capital
social

129-
LC |5.09,2022

о\
I

о

сtiп
-{-

445 1з9,з2 5з4 l67.19 | з1.12.2022

рriп prezeпta dare de sеаmd, grapul cle lucru declard сd tеrmепul de a;teptare репtru iпсhеiеrеп
сопtrасtului/сопlrасtеlоr iпdicate а fost respectat (ехсерtdпd cazurile previizute cle art. 32 olitl. (3) al Legii
Пr. 13l diп 3 iulie 2015 privind achizi|iile pablice )э рrесuпl Ei сd iп cozul depuпerii coпtestaliilor;i/sпlt
recep{ioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aafost ехаmiпаtе ;i sоlu{iопаtе.

рriп prezeпto dare de seamii, grapul cle luсru репtru acllizi|ii сопJirmii corectitucliпeo desliisurdrii procedurii
de achizilie,.fapt репtru core poartd rdsрuпdеrе сопfоrm preveclerilor legпIe tп vi,

Preqedintele grupului de luсru pentru achiz GАNЛСIIJСzi
ЁёI
Ф

fa',

t.ll ;}
cls;1

fr1,IT*P
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DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice tr

Nr. 2/156 Din 02.09. 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autoritltii contractante IMSP SCMS

Localitate Mun Chisinau

IDNO 1 003600 I 507 I 6

Adresa Str Puskin 51

Num5r de telefon 022834071

NumIr de fax 022 24177s

E'mail oficial scms@ms.md

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

Alisa Nicov,022834071

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate +nLicitalie deschisd
Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achtziliel
acordului-cadru

Lucrdri n

Obiectul achizi{iei Lucriri de reparalie a Departamentului
Clinic nr.2 al IMSP SCMS, amplasat la
str. Gh. Casu nr.37 blocul nr.SC3

Cod CPV 45200000

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire 6n cazut
qtrtlicdrii altor proceduri decdt licitalia deschisd)

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

Nr: ocds-b3wdpl -MD-1 659534601 1 35-EV-
1 6595349701 56
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3 wdp 1 -MD -l 659 53 460 I 1 3 5 ?tab:contract-
notice
Data public Ftrii:O3 .08.2022

Platforma de achizitii publice utihzatd n e-licitatie.md;

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

*n Da aNu
Link-ul cdtre planul de achiziln publice
publicat: http ://scmsmps.md/20 21 I 1 1 I 17 lplan-
provizoriu-de-achizitie-pentru-anul-2022 I

Anunf de intenfie publicat in BAP (dupd
caz)

Data:08.07.2022
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de
atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie
rLicitalie electronicd lCatalog electronic

Sursa de finan{are oAlte surse: Autofinantare
Valoarea estimati (ei, fdrd TVA) I 551 540

3. ClarificIri privind documentafia de atribuire:



(Se va completa in cazul in care attfost solicitate clarificdri)

at,

Data solicitlrii clariticlrilor https ://mtender. gov. md/tenders/ocds-b3 wdp I -

MD- 1 6595 3460 I 1 3 5 ?tab:clarifi cation

Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitlrii de

clarificare
Expunerea succinti a rflspunsului
Data transmiterii

Rezumatul modificirilor https ://mtender. gov.md/tenders/ocds-b3wdp 1 -

MD- 1 6595 346011 3 5 ?tab:clarifi cation

Pubticate in BAP/alte mijloacelor de

informare (dupd caz)
[Indicali sursa utilizatd Si data publicdrii]

Termen-limitl de depunere gi deschidere
a ofertelor prelungit (dupd caz) 

-

[Indicali numdrul de zileJ

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:

(Se va cornpleta in cazul in care au fost operate modificdri)

S. Pflni ta termenul-limiti (data 24.08.2021, ora 09:00), au depus oferta L ofertan{i:

6, Informafii privind ofertele depuse gi documentele de calificare 9i aferente DUAE
prezentate de citre operatorii economici:

(lnforntalia privind denumirea docunrentelor prezentate se va indica fn conlbrmitate cu cerinlele din clocwnenta\ia de atribuire Si se va

consentna prin; prezentat, neprezentot, nu cirespunde (tn cazu! cdnd. clocumentul a fost prezentat, dar nu coresputtdecerinlelor de caliJicare))

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

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia!ii/
administratorii

1. P.V.CONST-SERVICE SRL 1 004600070745

Denumire
document

Denumirea operatorului economic

P.V.CONST-
SERVICE

SRL

Operator
economic 2

Operator
economic 3

Operator
economic n

Documentele ce constituie oferta
(Seva consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespundq)

Propunerea tehnic[ prezentat

Propunerea
financiard

prezentat

DUAE prezentat

Garanlia pentru
ofertd
6upd caz)

prezentat

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

Document 1

Document n

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

Preful
ofertei

Cantitat
eti

Corespunder
ea cu

Corespunder
ea cu

2



economlc (fbr[ TVA)* unitate
de

masura

cerin{ele de
calificare

specificafiile
tehnice

Lucriri de
reparatie a
Departamentul
ui Clinic nr.2 al
IMSP SCMS,
amplasat la
str. Gh. Cagu
nr.37 blocul
nr.SC3

P.V.CONST-
SERVICE
SRL

6,309,305.94

Operator
economic

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indicn prelttl ofertei./inale

cazul corespunderii Si prin ,,-" in cazul necorespunderit)

8. Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei cu cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv juitificarea
prefului anormal de scflzut) s-a solicitat:

9. Ofertanfii respin;i/descalificafi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi clrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot n +
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitiri privind num5rul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: [lndicatriJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scizut n +
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pret n
Cel mai bun raport calitate-cost I
(In.cazul tn care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribttire, se vor indica toate criteriile de att.ibuire
aplicate Si denunirea loturilor aferente)

12. Informa(ia privind factorii de evaluare aplicafi:

(Se va c<tmpleta pentru loturile care au fost atribuite in. baza criteriilor: cel mai bwt raport calitate-pre1 sau cel mai burt rdport calitate-cost)

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informafia solicitatX Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

28.08.2022 P.V.CONST-
SERVICE SRL

Documente solicitate La30,08,22 au fost prezentate
documentele care nu au fost
incarcate pe platforma



Denumirea operatorullli economio 1 Total

Denumire factonil'1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total

Denum re factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile operate

14. in urma examiniri, evaluirii qi comparirii ofertelor
atribuire s-a decis: contbrm art,47,32 alin 3legea131

Atribuirea contractului de achizilie public[/acordului-cadru:

depuse in cadrul procedurii de

din 03.07.2015

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
mIsurI

Preful
unitar

(fIri TVA)

Pre{ul total
(fIrI TVA)

Prelul total
(inclusiv
TVA)

Lucrdri de
reparatie a
Departamentului
Clinic nr.z al
IMSP SCMS,
amplasat la str.
Gh. Cagu nr.37
blocul nr.SC3

P.V.CONST-
SERVICE
SRL

1 6,309,305.94 6,309,305.94 7571 161,13

Anularea procedurii de achizilie publicS:

in temeiul art.71 alin. 
- 

lit 
-.

Argumentare:

15.Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru

achizifii:

(InJbrmarea operatorilor economici intplicayi tn proced.ura cle atribuire clespre deciziilc grupului de lucru pentru ac:ltizilii se realizeazd irt
'coiformitateiu 

prevederile art. 3t a.l Ligii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliilepublice)

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului: art 32 atin 3 al Legii nr. 13L

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

P.V.CONST-SERVICE SRL 02.09.2022 SIA RSAP, e-mail,

n cazulin care valoarea estimati a
contractului este mai micd dec6t pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131

din 3 iulie 2015 privin d achiziliile publice

A 6 zj/ie in cazttl transmiterii comunicdrii
in miiloace electronice $lsau fax il

A fl zile in cazul netransmiterii
comunicdrii prin mijloace electronice gi/sau

fax n
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fi cazul in care valoarea estimatl a
contractului este egal[ sau mai mare decAt

pragurile prevdzute la art. 2 ahn. (3) al Legii
nr. 13 1 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
ublice

tr 11 zile incazultransmiterii comunicdrii
in miiloace electronice qi/sau fax u

Z 16 zile in cazll netransmiterii
comunicdrii prin mijloace electronice gi/sau

fax n

Denumirea
operatorului

economic

Numirul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al

contractului/acordul
ui-cadrufirl TVA

inclusiv
TVA

P.V.CONST-
SERVICE SRL

263 02.09.
2022

4520000
0

630930s.94
1571t67.1

J
3t.12.2022

(Sekctali ternenul de asteptare respectot. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr, 131 clin 3 iulie 2015 privind achiziliile publice,

inclusiv a. termenelor de a$teptare, si efectueard in conformitote at preveclerile T\TLULUI lV Capitolul I (Calcuku'ea Termenuhi) al Codului

Civil al Republicii Moldova).

1. 7. Contractul de achiziliel acordul-cadru incheiat:

lS.Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datl se

completea zil d,oar in cazul in care la procedura de achizifie publicl au fost aplicate

criterii de durabilitate qi s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care

au fost aplicate criterii de durabilitate):

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a;teptare pentru tncheierea

contractului/contyactelor indiciteifost respectat (exceptfrnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al

Legii nr, 131 din 3 iutie 2015 privind achiziliile publice ), precum Si cd in cuzul depunerii

coitestayiilor ;i/sau recepyiondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate ;i
solulionate.

Prin prex,entu dare de seamd, grupul de lucyu pentru achizilii cotniirmd corectitudinea desJfrsurdrii

procidurii de achizilie, fapt pentru care poartd rdspundere conform ptevederilor legale tn vigoare.

Au fost aplicate criterii pentru achizifii publice durabile
(achizitii 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)

Codul CPV al lotuluilloturilor pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

19.

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care

au fost aplicate criterii de durabilitate:
20. Preful cel mai scizut D

21. Costul cel mai scizut tr

22. Cel mai bun raPort
calitate-pref n

23. Cel mai bun raPort
calitate-cost n

Conducltorul grupului de lucru: wrgorcuRov
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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. 03 din 08.09.2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria com Baimaclia 
Localitate s. Baimaclia 
IDNO 1007601006139 
Adresa s. Baimaclia, str. Dimitrii Cantemir  
Număr de telefon 078207250 , 0243-62-229  
Număr de fax 0243-62-229 
E-mail oficial  adriancojocaru09@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Adrian Cojocaru 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:  Nu se aplica  
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Constructia terenului de minifotbal cu acoperire 
artificiala com. Baimaclia r. Causeni 

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

 

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

Nr:  21061348 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1660071305406 
 
Data publicării: din 19.08.2022 orele 21.54 

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

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

x Da  □ Nu 
 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://primariabaimaclia.md/planul-de-
achizitii/ 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

http://www.mtender.gov.md/
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Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 
□Surse externe; □Alte surse: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA)  
   867 600.00  

 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 24.08.2022, ora 23.00 ), au depus oferta  2  ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

       LOTUL I  
CONSTRUCTIA TERENULUI DE MINIFOTBAL CU 
ACOPERIRE ARTIFICIALA COM. BAIMACLIA R. 

CAUSENI 
 

  

1. SRL ,, SCARTEH” 1013600018440 Ignatov Acrcadie 
2. SRL ,,  VIG HOUSE” 1018600024334 Gradinari Ivan 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL ,, 
SCARTEH” 

SRL ,,  VIG 
HOUSE” 

  

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

Propunerea tehnică Prezentat     
Propunerea financiară Prezentat     
DUAE Prezentat     
Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

-   

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

Documentația de deviz 
(formularele 3, 5 și 7 
corespunzător 

 
 

Prezentat  
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CPL.01.01-2012 sau 
alte metode elaborate 
și aprobate prin acte 
normative de către 
Ministerul Economiei 
și Infrastructurii), 
conform Formularului 
de deviz nr. 1, din 
anexa nr. 23, lista cu 
cantitățile de lucrări 
Oferta  Prezentat     
Cerere de participare 
An. 7 

Prezentat     

Declaraţie privind 
valabilitatea ofertei 
An.8 

 
Prezentat  

   

Grafic de executare a 
lucrărilor An.10 

Prezentat     

Declarație privind 
experienţa similară 
(anexa nr. 12); sau  
Declarație privind lista 
principalelor lucrări 
executate în ultimul an 
de activitateAn.13 

Prezentat     

Angajament privind 
sustinerea tehnica 
profesionalao 
ofertantului An.19 

Prezentat     

Declaraţie privind 
personalul de 
specialitate propus 
pentru implementarea 
contractului An.15 

Prezentat     

Angajament terţ 
susţinător 
financiarAn.18 

Prezentat     

Declaratie privind 
dotarile specific 
,utilajul si 
echipamentul necesar 
pentru indeplinirea 
corespunzatoare a 
contractului An.14 

Prezentat     

Formularul informativ 
despre ofertant 

Prezentat     

Certificatul privind lipsa 
datoriilor fata de Stat  emis 
de către Inspectoratul 
Fiscal de Stat   

Prezentat     

Extras din Registrul de Stat 
al intreprinderii emis de 

Prezentat     
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catre ASP,copie 
Aviz pentru participare 
la licitațiile publice de 
lucrări din domeniul 
construcțiilor și 
instalațiilor  

Prezentat     

Declaratie privind 
confirmarea identitatii 
bineficiarilor efectivi si 
neincadrarea acestora in 
situatia condamnarii pentru 
participarea la activitati ale 
unei organizatii sau grupari 
criminale,pentru 
coruptie,frauda sau spalare 
de bani 

Prezentat     

Situatii financiare pe baza 
datelor din ultimul bilant 

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 
 

         LOTUL I 
 
 
 

CONSTRUCTIA 
TERENULUI 

DE 
MINIFOTBAL 

CU 
ACOPERIRE 

ARTIFICIALA 
COM. 

BAIMACLIA R. 
CAUSENI 

 

SRL ,, SCARTEH” 

 
 
820 000,00 
 

 
1 lucrări 
conform 
devizului 
 

 
 

+ 

 
 

+ 

SRL,,VIG HOUSE” 

 
 
821 781.00 

 
1 lucrări 
conform 
devizului 

 
- 

 
- 

Lot n Operator economic 1     
 
Operator economic n 

    

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 
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9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
 
 

 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Nu se aplica 

Modificările operate  
 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
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LOTUL I 
 

CONSTRUCTIA 
TERENULUI DE 

MINIFOTBAL CU 
ACOPERIRE 

ARTIFICIALA 
COM. BAIMACLIA 

R. CAUSENI 
 

SRL ,, 
SCARTEH” 
 
 

1 lucrări 
conform 
devizului 

 
 
820 000.00       
 

 
 
820 000.00  
 

 
 
984 000.00 
 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL ,, SCARTEH”  nr.133 din  30.08.2022 posta electronica 
rgurulea@mail.ru 

SRL ,,  VIG HOUSE”  nr.134 din  30.08.2022 posta electronica 
rgurulea@mail.ru 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractulu
i/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv 

TVA 

SRL 
SCARTEH 

 

Cu capital 
autohton 

 

45 08.09.2022 45200000-9 
 
820 000.00  

 

 
984 000.00 

 
31.12.2023 
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18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții 
verzi)? (DA/NU) ___________ 

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 
































