
DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului 

de achizitii publice/acordului-cadru

in c&t
I. Date cu privire la autoritatea contractanta:

D en u m irea  au to r ita tii con tra cta n te I n s t i tu t ia  P u b l ic a  C e n t r u l  R e p u b lic , 

E x p e r im e n ta l

P r o te z a r e ,  O r to p e d ie  s i R e a b i l i ta r e
Locallitate m u n . C h is in a u
ID N O 1 0 0 3 6 0 0 0 3 2 7 8 2
A d resa M D  2 0 0 5 ,  m u n .C h is in a u ,  s tr . R o m a n a  1
N u m a r de telefon 0 2 2 / 2 6 3 0 0 1

N u m a r de fax 0 2 2 - 2 2 9 9 2 7
E -m ail o fic ia l a n t i c a m e r a @ c r e p o r .o r g
A d resa  de in tern et w w w .c r e p o r .o r g

P ersoan a  de con tact S e c t ia  A c h iz i t i i  P u b l ic e ,  0 2 2 /2 6 3 1 3 0
(пите, prenume, telefon, e-mail) a c h iz i t i i .c r e p o r 2 1 @ g m a i l .c o m

OBAT
CREPOR

INSCHI

/  dLCJl

II. Date cu privire la procedura de achizitie:

T ip u l p ro ced u rii d e  ach izifie N e g o c ie r e  f a r a  p u b l i c a r e  p r e a la b i l a  a  u n u i 

a n u n t  d e  p a r t ic ip a r e

O b iectu l ach izitie i M a te r ia lc  si se m i fa b ric a te  p e n tru  la b r ic a re a  

p ro te z e lo r

C od C P V 3 3 1 8 0 0 0 0 -5

V aloarea  estim ata  a a ch izitie i 1 8 7 0  2 5 9 ,5 5

N r. si lin k -u l p ro ced u rii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mlender.nov.md)

N r:

L in k :

D ata  p u b lica rii a n u n tu lu i d e  partic ip are
D ata  (date le) si re fer in ta  (re ferin tele) p u b lica r ilo r  
an terioare  in J u rn a lu l O fic ia l al U n iun ii E u rop en e  
p riv in d  p ro iectu l (p ro iec te le) la care se refera  
an u n tu l resp ectiv  (dupa caz)

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

T ip u l con tra ctu lu i de ach iz itie /a co rd u lu i-ca d ru B u n u r i  □

C o n tra ctu l de a ch iz itie /a co rd u l-ca d ru  se refera la 
un p ro iect si/sau  p rogram  fin a n ta t din  fo n d u ri ale  
U n iu n ii E u rop en e

N u  □

Su rsa  de finantare B u g e t  d e  s ta t

D ata  d ec iz ie i de a tr ib u ire  a co n tractu lu i de  
a ch izitie / a co rd u lu i-ca d ru

10 m a i  2 0 2 2

D en u m irea  o p era to ru lu i econ om ic О О О  М Е Т И З  И М П Э К С ,  F e d e r a t i a  R u s a

N r. si data  co n tra c tu lu i d e  a ch izitie /acord u lu i-  
cadru

N r: 103
D a ta :  18 m a i  2 0 2 2
F a r a  T V A : 4 4 3 1 3 1 4 ,4 0  R U B

mailto:anticamera@crepor.org
http://www.crepor.org
mailto:achizitii.crepor21@gmail.com
http://www.mlender.nov.md


Inclusiv TV A: 4431314,40 RUB
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de executie-------------— —---------------------------------------- :______ a_______________ __ _________________________ _______________ ___________________ 31.12.2022

IV. Date cu privire la modifiearile neeesare a fi efectuate:

Tipul modificarilor Micsorarea valorii contractului □
Majorarea valorii contractului □
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare □
Modificarea termenului de valabilitate □ 
Rezelierea contractului □
Altele: [Indicati]

Temeiul juridic art. 76, alin.7, p.4 al Legii 131/2015 privind 
achizitiile publice ”... modifiearile, indiferent de 
valoarea lor, nu sint substanfialc."

Cresterea pretului in urma modificarii (dupa 
caz)

Nu este aplicabil

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

AA nr. 1 din 08 august 2022 privind modificarea 
expeditorilor

Alte informatii relevante Suma contractului se micsoreaza. drept urmare a 
scaderii pretului pentru unele pozitii din contract

V. Descrierea achizitiei Tnainte si dupa modificare:
(Se vor indica natura si amploarea lucrarilor, natura si cantitatea sau valoarea bunurilor, natura si 
amploarea serviciilor)
_ Drept urmare a procedurii 014 NFP din 06 mai 2022, a fost semnat contractul nr. 103 din 18 mai 2022 
in valoare de 4431314,40 RUB privind achizitionarea semifabricatelor de protezare, pe parcursul anului 
2022. Termenul de valabilitate a contractului -  pina la 31 decembrie 2022.

VI. Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificarii contractului de achizitie/acordului-cadru)
_  La livrarea bunurilor din 05 iulie 2022, in pachetul de acte (dactura fiscala, act de insotire a marfurilor, 

si declaratia vamala) au fost depistate erori aritmetice omise de operatorul economic la calcului valorii 
totale per pozitie si per lot. Autoritatea contractanta a solicitat clarificari operatorului economic, tinind cont 
ca actele au trecut etapa de devamuire si au fost achitate taxele.
La data de 24 august 2022, operatorul economic ООО МЕТИЗ ИМПЭКС , prin scrisoarea nr. ИСХ 
315/Пр, informeaza autoritatea contractanta precum ca confirma erorile omise, si solicita semnarea 
acordului aditional cu indicarea preturilor noi, din factura, si micsorarea valorii totale a contractului cu 
83662,40 RUB,
Deasemeni, operatorul economic a solicitat modificarea rechizitelor bancare. _

VII. Rezultatele examinarii:

In rezultatul examinarii necesitatilor de modificare a contractului de achizitie/acordului-cadrul s-a decis 
incheierea acordul aditional privind :
Micsorarea sumei contractului cu 83662,40 RUB 
Modificarea rechizitelor bancare Operatorului economic.

Denumire operator 
economic Nr. si data acordului aditional

Valoarea modificarilor (dupa caz)

Fara TVA Inclusiv TVA

ООО МЕТИЗ 
ИМПЭКС

Nr. 2 24 august
2022

-83662.40 RUB -83662.40 RUB
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Va/oarea modificarilor in lei moldovenesti constitute -25491,93 lei. Valoarea este calculate/ la cursul 
oficial al B.N.M din 18 mai 2022, (0,3047), ziua semndrii contractului.

In rezultatul modificarii contractului suma acestuia constituie: 4347652,00 RUB.

Suma valorii contractului in lei moldovenesti 1324729,57 lei, la cursul oficial al B.N.M. din 18 mai 
2022 (0,3047).

Conducatorul grupului de lucru:

Agenda Achizitii Publice: тип. Chisinau, sos. Hincesti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; 
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md
Agenda Nationala pentru So/utionarea Contestatiilor: тип. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 124 
et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: coyttestatii@ansc.md; www.ansc.md

Nicolai 1SCH1MJ1_____
(Name, Prenume)
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PROB:

Directoare LP CREPOR 

Veronica LEAEDINDCHI

DARE DE SEAMA

de anulare a procedurii de atribuire
Nr. r.r.iPQ! о- •'п 1! din 02 septembrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contiractante Institutia Publica Centred Republican 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) achiziti i ,crepor21 @gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisa
Procedura de achizitie repetata (dupa caz) Nr: ucds~b3\vdi> 1 \ll) 16 710! 191 ! -

Tipul obiectului contractului de achizitie/ 
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul achizitiei Utilaj specializat penlru producerea incaltamintei 
ortopedice

Cod CPV 43800000-1
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (in cazul 
aplicarii alter proceduri deceit licitatia 
deschisa)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental 
www. m tender, aov. md)

Nr: 21061515
Link-ul:
h a d i i -  iiM . .i . lender 7 1 ‘

i , Data publicarii: 12 august 2022
Platforma de achizitii publice uitilizata □ achizitii.md;

Procedura a fost inclusa in planul de 
achizitii publice a autoritatii coritractante

□ Da
Link-ul catre planul de achizitii publice publicat: 
plan-achizitii-modificat-18.07.2022.pdf
(crepor.org) p. 1.50

mailto:anticamera@crepor.org
http://www.crepor.org


Anunt de intentie publicat in BAP (dupa caz) Data: Nu
Link-ul:

Tehnici si instrumente specifice de atribuire
(dupa caz)

□Acord-cadru oSistern dinamic de achizitie 
□Licitatie electronica nCatalog electronic

Sursa de finantare □Buget de stat;
V aloarea  estim ata  (lei, fare! TVA) 147000,00

3. Clarificari privind documentatia de atribuire: Nu

(Se va completa in cazul in care au fast solicitate clarificari)

Data solicitarii clarificarilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinta a solicitarii de 
clarificare
Expunerea succinta a raspunsului
Data transmiterii

4. Modificari operate Tn documentatia de atribuire: Nu

(Se va completa in cazul in care au fast operate modificari)

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

[Indicati sursa utilizata si data puhlicariij

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

[Indicati numarul de zile]

5. Pana la termenul-limita (data 02 septembrie 2022, ora 10:00, nu au fost depuse oferte .

6. Anularea procedurii de achizitie publica:

In temeiul art. 71 alin. _1)_ lit _(a)_.

Argumentare: nu a fost depusa nicio oferta;

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru declara ca termenul de asteptare pentru incheierea 
contractu!ui/contractelor indicate a fost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) a! Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum si ca in cazul depunerii contestatiilor si/sau 
receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fast examinate si solutionate.

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizifa confirma corectitudinea desfapurarii procedurii 
de achizitie, fapt pentru care poarta raspundere conform prevederilor legale in vigoure.

Conducatorul grupului de lucru:

Nicolai ISCHIMJI
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DARE DE SEAMA

de atribuire.a contractului de achizitii oublice n
de incheiere a acordului-cadru !
de anulare a procedurii de atribuire c

Nr. 2 din 07 .09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denum irea autoritltii contractante I. P. $sa ala Pra&lralal4_slQrhgl
Localitate Municipiul Orhei Republica Moldova
IDNO 1007606006400

Adresa Or.Orhei str.31 Aueust 80

Numir de telefon Tel:(0235130-695;

Numir de fax (0235)-30-688

E-mail oficial sp.scoala.orhei@mai1.ru

Adresa de internet
Ciobanu Tatiana. Tel.0680228 1 0,

tciobanuT9@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate oCerereao;fe$e!913!4l91Cl! olicitalie deschisd

r,Altele:. flndicatil
Procedura de achizifie repetati (dupd caz) Nr:

End_o Servicii a Lucrdri n

Achizilionarea produselor alimentare pentru

semestru I a wnhri 2022 2023

Cod CPV 15 800000-6

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

Nr: 21060578
Link-ul: ://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1658818s82589
Data oublicdrii : 26.07 .2022

Platforma de achizitii publice utilizati n achizitii.md; n eJicitatie.md; n yptender.md

Anunf de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data:
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizi[ie
nlicitatie electronici aCatalogelectronic
trEurcl-d.9-S1; trBuget CNAM; oBuget CNAS;
cSurse exteme: oAlte surse: flndicatil

Valoarea estimatE (lei, fdrd TVA) 585494.00 lei

I



Data solicitirii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare
Expunerea succinti a rispunsului
Data transmiterii

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

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

4. Modificiiri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care au fost operate modiJicdri)

5. PAni Ia termenul-limiti (data 22.12.20, ora15:00), au depus olerta 12 ofertanfi:

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

de citre operatorii economici:

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

[Indicayi sursa utilizatd ;i data publicdrii]

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

flndicasi numdrul de zile]

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia(ii/
administratorii

1. SRL Lapmol 1002600024308 Nastase Dumitru
) SRL .. Villa Prodotti 1016600007719 Agrici Alexei
J. SRL Brodelchi r004606001297 Brodetchi Ion

4. SRL Baguette 101460003774r SRL Baguette

5. SRL Alimtotal 1002600024308 Nastase Dumitru
6. SRL Meltan 1018600003955 Melnic Tatiana
1 SRL ." Delmix Prin,, 1010600031257 Dilan Galina

8. CC., Nivali - Prod ,, SRL 1006600010112 Morari Victor

Denumire
document

Denumirea operatorului economic
SRL

Lapmol
SRL

Brode!chi
CC,,

Nivali
- Prod

,, SRL

SRL
Baguette

SRL
Meltan

SRL'
Alimtotal

SRL
Villa
Prodotti

SRL,,
Delmix
D.im

Propunerea
tehnicd

prezenrur prezentaL prezefiat prezentqt, prezentaL prezen[ql, prezentar prezentat,

Propunerea
financiara

prezen[qL prezentat, prezentat prezentat, prezeruqr, prezentat,
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DUAE prezenta\ prezentaL prezentdt prezentqt, prezentat, prezeruqL prezentat, prezental,

Garanlia
pentru
oferta
(duod caz)

Certificat/
extras din
Registrul de

Stat al
pers.iur

prezentat prezenlar prezentat prezental prezenml prezemql, prezental prezentdt,

Certificat de

efectuare
sistematicd a
pHtii
imDozitelor

prezenrar prezentat prezentat prezenlat prezentat prezefia, prezentat pfezeuar,

Oferta prezenlat Drezentat Drezentat prezentat prezentat prezentat, prezentat Drezenlal,

Date despre

Darticipant
prezentat prezentat prezenlal prezentat prezenlal prezentqt, pfezetrar prezenrut,

Certihcate
despre
conformitate

prezentar prezenlar ptezentat prezentar prezentat plezenru\ prezentat prezerua\

Autorizalia
de
functionare

prezentat prezentat pfezentat prezentat prezenlal prezenla\ prezental prezentsr,

Autorizzlia
sanitaxa

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentqt, preze0tat prezentat,

Paqaportul
sanitar al
transDortului

prezentat prezentat prezenBr prezentat prezentat prezentdt, prezentat prezenrur,

* Operatori economici cu statut de a$teptare

(Informayia privind denumirea documentelor prezentate se vd indica in conformitate cu cefinlele din

documentalia de dtribuire ;i se ra consemna prin: prezentat' neprezentat' nu corcspunde (in cazul

cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

7. lnformafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Preful
ofertei
(rara

TVA)*
Lot 1

Bors acru
SRL Delmix *

Prim
154 45 100

Dachete

+ +

Lot 2
Brdnzd de vaci
grdsime 5'%

SRL Lapmol ttr09.26 200 kg + +

Lot 3
Cacao praf

SRL Alimtotal 1200.00 9kg f +

Lot 4
Carne de porc cu
os

CC,, Nivali -
Prod,, SRL

5'7270.00 690 kg + +
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Lot 5
Carne de bovind
cu os

CC,, Nivali -
Prod,, SRL

37625.00 350 kg + +

Lot 6
Carne de pui
indbusitd bor.0,5

SRL,,ViIIA
Prodotti,,

12700.00 400 bor. + +

Lot 7
Cartoli proaspeti

32349.50 4850 kg + +

Lot 8
Ceai negru

SRL Alimtotal 3000.00 30 kg + +

Lot 9
Ceapd proaspdtd

SRL Alimtotal 6444.00 720kg + +

Lot 10

Chifld cu maeiun
S.C,,
Brodetchii,,

10368.00 3200 buc + +

Lot 11

Cruoe de arpacas
SRL Alimtotal 1183.50 150 kg +

Lot12
Crupe de srdu

SRL Alimtotal 3116.00 400 kg + +

Lot 13

Fulgi de ovdz
SRL Alimtotal 2286.20 140 kg + +

Lot 14

Crupe de hri|cd
SRL Delmix
Prim

7362.00 200 kg + +

Lot 15

Crupe de orz
SRL Delmix
Prim

4570.40 s80 kg + +

Lot 16

Droj die
DroasDatA

SRL Delmix
Prim

478.33 7kg + +

LoI 17

Fasole
SRL Alimtotal 3t42.t0 130 kg + +

Lot 18

Fdind de srdu
SRL Alimlotal 3660.06 460 kg + +

Lot 19

Fileu de pui
broiler

SRL,,ViIIA
Prodotti,,

38940.00 5s0 kg + +

Lot20
Frunzd de dalin

SRL Baguette 146.80 40 pac. f +

Lot2l
Ldpte pasterizat
2,5%

SRI Lapmol,, 2100 kg + +

Lot22
Mazdre
consematd
bor.0,7

SRL Baguette * 28s9.12 264kg + +

Lot23
Mazdre uscatd

5482.61 575 kg + +

Lot24
Mere proaspete

SRL Alimtotal 2947.03 440k9 + +

Lot25
Morcov proaspdt

SRL Alimtotal 5992.r9 69s kg + +



Lot26
Orez bob rotund
;lefuir

14933.80 640 kg + +

Lot27
Otet 9%

SRL Delmix
Prim

357.r2 36 st. + +

Lot28
uua ae Patna

SRL Delmix
Prim

9405.00 3800 buc. + +

Lot29
Pastd de roSii
borc.0,7

6175.00 190 kg + +

Lot 30
Paste fiinoase de

clssal

SRL Alimtotal 6561.60 480 kg + +

Lot 31

Pdtruniel uscat
SRL Baguette 634.00 200 pac. + +

Lot32
Pdine din fiind
de srdu

SRL,,
Brodelchi,,

81624.00 7600 kg + +

Lot 33
PeEte congelat

SRL Alimtotal 37432.s0 7s0 kg + +

Lot 34
Piper negru
boabe

SRL Meltan 548.33 3kg + +

Lot 35

Piper negru
mdcinqt

SRL Delmix
Prim

325,00 2ke + +

Lot 36
Pui broler cu
ferbere rapidd

SRL,,ViIIA
Prodotti,,

34880.00 800 kg + +

Lot37
Pulpe de pui
broler

SRL,,ViIIA
Prodotti,,

33993.33 800 kg + +

Lot 38
Sare de ldmde

SRL Meltan 235.00 2kg + +

Lot 39
Sare iodatd

1628.00 200 kg + +

Lot 40
Sfecld rosie

2641.20 310 kg + +

Lot 41

Smdntdnd l5%
pac 0,5

SRL Lapmol - 8570.00 270k9 + +

Lot42
Suc din fructe
bor.3 I

800 kg + +

Lot 43
Uei de floarea
soarelui raf.but.

SRL Alimtotal 20125.00 575 kg + +



Lot 44
Unt crestianscoe
72,5'% pac 0,2

SRL Alimtotal 59166.67 4s0 kg f +

LoI45
Varzd

SRL Alimtotal 6t64.00 570 kg + +

Lot 46
Zahdr cristalizat
din sfecld

SRL Alimtotal 20428.00 1020 kg + +

Lot 47
Crupa de sris

SRL Alimtotal 1866.20 140 kg + +

Lot 48
Rosii proaspete

SRL Delmix
Prim

2705.56 200 kg + +

LoI49
Castrave!i
proaspeti

SRL Delmix
Prim

3700.00 200 kg +

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofettei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu specificaliile

tehnice" , se va consemna prin: ,, + " in cazul corespunderii qi prin ,, -" in cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de

scizut) s-a solicitat:

Data
solicitirii

9. Ofertan{ii respin$i/descalificati:

Denumirea operatorului economic Motivul respinserii/descalifi cirii
S.A ,, Fabrica de unt Floreqti,, Refu2l oficial al agentului economic pentru

liwarea unui sinsur lot - smantdnS.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

' 11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai sclzut n
Costul cel mai scdzut E

Cel mai bun raport calitate-pre{ a
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 loturilor aferente)

12. Informatia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun taport calitate-prel

sau cel moi bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modilicirile operate

14, in urma examiniri, evaluirii gi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire
s-a decis:

Atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru:

Factorii de evaluare Valoarea din oferti
Denumirea ooeratorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea Pre{ul unitar
(Iern TVA)

Pre{ul total
(mrn rVA)

Sare de
limAe

SRL Meltan 2kg 117.50 235.00 282.00

Sfeclii roqie Alim - Total
SRL

310 kg 8.52 2641.20 2852.00

Cacao praf Alim-Total
SRL

12kg 100.00 1200.00 1440.00

Crupe de griq Alim - Total
SRL

140 kg 13.33 1866.20 2240.00

Orez bob
rotund

Alim - Total
SRL

640 kg z t.) ) 14933.80 t7920.00

Borq acru SRLDelmix -
Prim

100 pachete 4.10 410.00 442.80

Pltruniel SRL Basuette 200 pachete 3.17 634.00 760.00

Yarzi SRL Alim-
Total

570 kg 10.81 6164.00 6657.00

Fiini de grAu SRL Alim-
Total

460 kg 7.96 3660.06 4393.00
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Fasole Alim - Total
SRL

130 kg 24.17 3r42.r0 3393.00

Ceapi
orosniti

Alim-Total
SRL

720k9 8.95 6444.00 6962.40

Crupe de
arpaca$

SRL Alim-
Total

150 kg 7.89 1183.50 1420.60

Ceai negru SRL Alim-
Total

30 kg 100.00 3000.00 3600.00

Suc de fructe
mere qi
struguri

Metan SRL 800 kg 10.81 8646.67 10376.00

Cartofi SRL Alim-
Total

4850 kg 6.67 32349.50 34920.00

Mazire bob
uscat

SRLAlim-
Total

575 kg 9.s4 s482.6r s922.50

Sare iodati SRL
Prodagrotrade

150 kg

Zah5,r
cristalizat

SRL Alim-
Total

1020 kg 20.03 20428.00 22062.60

Fulgi de oviz Alim-Total
SRL

140 kg 16.33 2286.20 2744.00

Crupe de
grAu

SRL
Prodagrotrade

370 kg

Oui de glini SRLDelmix -
Prim

3800 buc. 2.48 9405.00 11286.00

Crupe de on SRLDelmix -
Prim

580 kg 7.88 4570.40 6304.60

Past5 de rosii SRL Basuette 190 ke 32.50 617s.00 7410.00

Paste
frinoase de
clasa I

Alim-Total
SRL

480 kg 13.67 6561.60 7872.00

Mere
Droaspete

SRL Alim-
Total

440k9 6.69 2947.03 3181.20

Chifl5 cu
magiun
1/l00er

SC,,
Brodegchi,,
SRL

3200 buc 3.24 10368.00 11200.00

Piine din
Ibinii de griu

SC,,
Brodeqchi,,
SRL

7600 kg t0.74 8t624.00 88160.00

Crupe de
hrisci

36.81 7362.00 8996.00

Drojdie
proaspdtl

SRLDelmix -
Prim

7kg 68,33 478.33 s74.00

Frunz5 de
dalin

SRL Baguette 40 pachete 3.67 146.80 t76.00

Mazflre
conservati

SRL Baguette 264borcane 10.83 2859.12 3432.00

Morcov
proapiit

Alim - Total
SRL

695 kg 8.62 5992.19 6470.45

Ulei de
flaorea

Alim - Total
SRL

575 kg 35.00 20125.00 24150.00



soarelui
ralinat
Carne de pui
inibusiti

SRL Villa
Prodotti

400 bor. 32.75 12700.00 1s240.00

O{et de 9 % SRLDelmix -
Prim

36 lit. 8.27 297.60 357.r2

Piper negru
boabe

SRL Meltan 2ke 274.11 548.33 658.00

Piper negru
micinat

SRLDelmix -
Prim

2ke t62.50 325.00 390.00

Fileu de pui
broiler

SRL Villa
Prodotti

550 kg 70.80 38940.00 46.728

Pui broiler cu
fierbere
ranidl

SRL Villa
Prodotti

800 kg 43.60 34800.00 41856.00

Pulpe de pui
brolier

SRL Villa
Prodotti

800 kg 42.49 33933.33 40792.00

Carne de
bovini cu os

din sold

SRL,, Nivali
- Prod ,,

350 kg 107.50 3762s.00 45150.00

Carne de
porc cu os

SRL ,, Nivali
- Prod ,,

690 kg 83.00 57270.00 68724.00

Lapte
pasteurizat
2,50/o

S.RL,,
Lapmol,,

2100 lit. I l.+J 23994.44 25914.00

BrinzI de
vaci 57o

S.RL,,
Lapmol,,

200 kg 55.55 11t09.26 11998.00

Smintind
lSYo

S.RL,,
Lapmol,,

270kg 40.72 10995.00 t1874.60

Unt
crestianscoe
72.504
nac.200sr

S.RL,,
Lapmol,,

450 kg 131.48 59r66.67 63900.00

Pegte ,, Hec SC Viocris
Impex SRL

600 kg

Rogii
proaspete

SRLDelmix -
Prim

200 kg 13.53 270s.56 2922.00

Castrave(i
proaspeti

SRLDelmix -
Prim

200 kg 18.50 3700.00 3996.00

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul art.

Argumentare:

71 alin. lit

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

Data transmiterii

SRL Lapmol 25.08.2022 Email: d.nastase@gmail.com
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CC ,, Nivali Prod,, SRL 25.08.2022 Email :achizitii@nivalli.md

SRL Alimtotal 25.08.2022 Email:alim.total@gmail.com

SRL,, Brodetchii,, 25.08.2022 Email : strut- ruslan(Dmailru

SRL ,, Baguette ,, 25.08.2022 Email :baguette. srl@,mail.ru

SRL Meltan 25.08.2022 Email:meltansrl@gmail.com

SRL Villa Prodotti 25.08.2022 Email :villaprodotti@mail.ru

SRL Delmix Prim 25.08.2022 Email :alexbeev@mail.ru

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

iuiru pentru ichizilii se reqlizeazd in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. l3l din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice)

16, Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

in cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai mici decdt pragurile prevdz elaarI.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizitiile publice

lfullg in cazul transmiterii comunicfii prin
miiloace electronice $i/sau fax a
n 1 1 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax o

in cazul in care valoarea estimati a contractului
este egald sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la arl. 2 alin. (3) al Legii nr. 13 1 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

n 1 1 ;ile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice $i/sau fax o
A ft zile in cazul netransmiterii comurucdnt
prin miiloace electronice si/sau fax n

(Selectati termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 131 din 3 iulie
'2015 

piiv;nd achiziliile piblice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitate cu

prevederile TITLULIJI IV Capitolut I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

Valoarea contractului

SRL,,
Lapmol,,

38
25.08.2022

15800000 -6
83670.37 113686.60

0r.09.2022. -
31.12.2022

CC ,, Nivali -
Prod,, SRL

40 25.08.2022 15800000-6
94895.00 1t3874.00

01.09.2022. -
31.12.2022

SRL,,
Brodetchii,,

42 25.08.2022- 1s800000-6
91992.00 99360.00

01.09.2022.,
3r.t2.2022

SRL,, ViIIA' Prodotti,,
41 25.08.2022 15800000-6 120513.33 144616.00

01.09.2022. -
3t.12.2022

SRL
Alimtotal,,

45 25.08.2022 15800000-6
t95594.37 224424.75

01.09.2022. -
31.r2.2022

SRL Baguette 39 25.08.2022 15800000-6 98r4.92 i 1778.00 0r.09.2022. -
31.12.2022

SRL Meltan 43 25.08.2022 15800000-6 9430.00 11316.00 01.09.2022. -
31.12.2022
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SRL Delmix
Prim

44 35225.72
01.09.2022.-
31.12.2022

Conductrtorul grupului.de lucru pentru



Date cu

DARE DE SEAMA
privind modifi carea conlractetor

de achizitii publice/acordului-cadrn

Nr.8 din 5 septembrie 2022

rivire la autoritatea contractantd:
CentNJ dc rlasal.rlclll lerlrpof.lr tl

Iru Copii Biltil{eabilitare
rnun.BaiLi

su.lvano Fmnco 44
2l t)7100 ]
I l)71003

100860r00639

9p!l.balti@ms.nrd .

I)ate cu rivirc la contr:tctul de achizi cordul-cadrui
Tipul conlrrctului de achizi{ie/acordului-cadru Bunuri rl

Moghiliuc Incsa
|c1.6921081.. c I :lrl: lc\a cjc\r.., .t.-di I

oDtr.baltia,lnrs.nrd

Nu D

llugct (le stat tr

nf.5l din 28 iunie 2022

mun.Chisiniu.
str.Titulescu 19. ap.4. tc1. 6741 1222. e-nraili

SRL, Delnrix Pfim contfacl nf.5l
iunic 2022

lii ri TVA

22216.05 22246.05

10.09.2022
.10.09.2022

flrd TVA

Termen d€ execufie

D€numirca autorititii contractant€

Localitate

Numir de telefon
Numdr de fax
E-mail ofici:ll
Adresa de internet
Pcrsoana de contact

ro ura oe au lre
Tipul prccedurii de achizi[i€ Cererca ofc|.telof de prclufi L-

Obieclul achiziliei pruduse alintcrrll|re pentr! al lll,lea lilnestftr
2022. i clusivc lcsurncJi cte

Cod CPv 15800000-6
Valoarea estimati a achiziaiei 246800.00 lei
Nr. $i fink-uf procedurii (se va indica din cadrul
por lalulu i g rema uental :|''\rrq. mtender.qoy, md)

\- ocds-bl$ dd:\.4 D- tr,'tJrr2 3!!L
l-ink-ul:
hups://ach iziti i.nrdlf ohl',!{!91t9r!el/2!! Zq-! l
24 nat 2022Data publicdrii anunrului de DarliciDare

Dat. (datele) $i referint^ (refe nlele) publictrritor
antcrioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Iuropenc
p vind proiectul (proiectel€) l,r care s€ r€feri
an\tntlnl respectiv (dupd caz)

Contractul de achizitie/acordul-crdru se referi la un
proiect $i/shu plogram finantat din fonduri nle
Uniunii Euro
Srtrsa de finrnt:rrc

Data decizici d€ atribuire a contrtctului dc achizitie/
acordului-cadru
Dcnumirca oDeratorului cconomic

Nr. $i d,tta contractului de achizitic/acordului-cadru

V^loaren contractului de achizitie/acordului-cadru

SA librica de Unt Florcsli
Termen de valabilitatc

Date cu Drivire la modificirile necesnre a fi clecluatc:
l.Micsorare tontrqclttlui nr,5I !!! ]!i4"r,)



inchciat cu SRl- DelIni\
lci;

Temeiul juridic arl.76 ai l.egii nf.ll I

achizi!iile DUblice
Cre$terea pretului in urma modificirii fdrpd

Modificarea anterioari a contmctului d€
achizitii publice/acordru|Jl i-c^drrr (clupA caz)

Nua

Alle informatii relevante
Descrierca achizi(iei inainte si dupi modificare:

prirrl il siiiiri tt" -qosq,r,o

- 
Jin ot.o7:-ols r,ri"i',,i'

-Ilnitial - iocheierea contractului privind achizilionarea produselor. lactatc penlru al Ill-lea
trimeslrLr 2022, ulterior cu SRL Delmix Prim rezolufiunea partialii/micgorarca.
l. Dcscriere,l circumstantelor care tu flcut necesari nrodificarcai
DaloritA faplului c?i l0 kg din 60 kg conrmctate in suma totatA de 2322.00 lei (38.701ei/kg) dc pxrdus'1(ilci ctt au de casu, anlh(laj dproxittwtir 0,5 kg/pachet (poz.lll,O'l'UL IX ..I:iina. zahiif, paslc t:rinoase
li cr.tlpe de nrci ) aU fbst livrate in sumi de l0lq.70 lej cu pfetLLl micforal olcfiL la livrafc !i anunrc dc
33.99 lei/kg. fcspectiv suma tolnlii dupa livrarea iitregii canritali contractatc dc 60 kg de tiilci constilr.rind
2180.70 lci, aslfel s-au economisil l,{1,30 lei 5i din acest considercnr tnrpul de lucnr penh.u achizilii
dccidc micsofarea sumei perrtfu Urnirtoafea pozilie:
Ll Taitei cu ou de casa. anrbalaj aproximativ 0,5 kg/pachel (pachc! (poz.l/LOTUl. lX ..lriina.7ahir.
paslc fiinoase Si cfupe de mei") rnictorarca cu -!j|-!,J.Q_!.9!i
2. Datofila faptului ci loate 200 kg contractale dc pfodus /:./l/r./ d( gtilt u thulutat tul. strpar. ) k,:
(poz.:/t.O'IUl. IX ,.Fdini. zahaf. pasre tiinoasc gi cfupe dc Drci )in sL|r6 ldai:i conlfaclalb dc 2?7-1.00
lei (1:1,87 lei/kg) au fost Iivmte in sumA de 2520.00 lei cu pfctut nici(n?r ofcfil tr tivmrc si nnLLnre clc
12,60 lei/kg, respectiv s-au econoDtisit 254,00 lei gi dilr acest considerent gfupUl de lucnr pculfU achirilii
dccide micsonrea suntei pentfu unnitoafea pozilie:
2.1 l'aina de griu anrbalatA cal. super. 2 kg (poz.2/LO'l'UL lX,,|riin,r, zahir, pasre iiinoasc gi
crupe de mei") - mic;orarea cu -254.00 leil
3. I)atoritE l'aptului cd au lbst oontractate 30 kg'dc produs (rttpc le nai culit super lo
unlhuldjrl dc I kg (poz,.3lLOTUl, IX ..lriine. zahAr. pastc liinoase si clupc clc mei ') in suntal
lotald de 630.00 lei (21.00 lei/kg), dar.deoarece acest proclus a lbst li\,flt l| arnbalaiul pachcl clc
0.900 kg, respectiv fiind livrate 33 pachetc in cantirare de 29.70 kg in sulnai totald dc 62j.70 loi.
asllel grupul de lucrLr pentru achizilii decide rezoluliunea paflialA/mic$orarea poziliei de:
3.1 L'ntpe de neicL it supar.anbalei lu.hate polietilend la un$ulajul de 1kg (poz.3/l,Ol'UL IX..Fiini.
rahdf. paslc liinoase ii clupe dc mci 

-) 
nric5orarea in carrrirarc dc 0.]00 kg lei (: I .00 lci/ks) jn sumri dc

6.J0 leii
.{. Dal(nita thptului cil opemtorul ccononric SRL Dclnrix l)rin sc atlir iD inrposibilitalc dc a i\fa
u tcltccul u.\.'t| pentr prctilatuti l,lllSOLAC Oaz.l/LO1UL Xlll), conlirn scrisorii jrf.0t-19/27j0 din
22 a gust 2022 prin carc solicita rezollrliuDca totalA penlru aceasli pozilic. dcoarcce lA linrnafea pfcl|l i

oleril la Cererea Ofertelor de Pre{uri cu ID ocds-b3wdpl-MD-1653384219986 penrfu accsr pfodus s-a

tinut conl de prelLrl Ia carburanli $i losistica, dar nu s-a progno4! o asa considcfrbilir nuiofarc la toittc
produsclc de la 25%-100%. astfel gf pul de lucfu pertru achiziliidccide fc,/oluliLrrcr rctala pcnlr.tr Doritil
dc:
.Ll AneslecLrl uscal pcntr.|l prernalufi FRISOLAC (por.l/1-Oltli. Xlll ..Amcslcc Uscal pcnlfrl
pr€rnatufi" ) - miclorarca ilr cantitalea tolalA corxEctati dc 24 kg (i62.00 lci/kg) r^n sLrnri cle -!!!!l]0!L!gii

llcTIlr{relc c\aminirii:
in baza deciziei grupLrlLri de lucnr de nrodificare nr.5l din 05.09.2022 sc l-acc nrodificafc la conlfrclui de

achizilic/acofdu[ri-cadr-u r^ncheiaie cui

l. SllL Defmix Prim contract tf,J/ din 28.06,22, I fost inchcirt xcordul xdilionlll r..l din
05.09.2022 privind rezol tinnea parfiali/mic$orarea produselor, dupi cu r urmc^z:_r:
l. I)atoriti laptLrlui cA 30 kg din 60 kg contractate in sunri lotali dc 2i22.00 lci (:i8.7olei/l(S) de
pto(lrs Idilei cu ou dr attLt. enthul(tJ upro:ii t(tiy 0,5 kglxLltr! (poz.l/l.O1t.ll- lX ..l:iinai, zahir. paslc



larDoase fi crupe de niei'.) au fosl livrate,itr,sutni de 1019.70 lci cU pfciul nric$(r.at ofc t la livftrfc :ianunre de 11.99 lei/kg, fcspecriv sunra rorala dupa livrarea l,rtreg;i cantitaii o,,,iro'.i0,",," o0 lg f" 6i,"iconsrrl!ind 2180.70 rci. asrrer s-au economisit i41,10 rei $i a;n"*".r.on.i,i"r",,igrLrpur ae rLrcrLr pcnrrLracliilii decide mic$ofafea surnei pentru urmAtoarea pozi!ie:l.l 'Iailei cu or de casa, a balaj aproximativ O,S iglpn"h"t (pachct (poz.l/LOI.UL lX ..Fdi ?i, zahif.paste lliroase .,i crrrpe de rnc i ') - nric|orarea cLr _t+ l.J0 tci:

1". ) ?,T:i],, yo'j!:11"""_l::: ]90 
ks cont,acraG de p.od,s Fuinu de grhr unthaturti tttt. .tupcr 2 kg

lpli:-,!ylr. r,\ ..ratna. zahar. pa\te tArnoase $i crupe dc mei..) in sunrii tolalii contfactata dc 277.1.0i1lei (13,87 lei/kg) au fosr livmte in sLrma de 252d.00 ,ei cu pr.clLri ,,,i";",r,,,ii,i, f",,,,,,,.c sr anLrrc ctc12.60 lei/kg. rcspectiv s-au econonisir 254,00 tei 9i din acesiconsidcrer;rg.;p;l ;; l*", pentrr achr:,rlrl
clecide nticlor?rca sumei penlru unlAtoafea pozrlrel
2.1 Faina de.-griu ambalati cal. super. 2 kg (poz.2/LOTUL IX ,,I:iiini. zahdr, pasre liinoasc $icrupe de mei") - micqorarea cu -l![iQ[!gii
"1. Dalorjttr f'aptului cd au lbst conr cute - kg de pr.odus () r4 )c (lr tjtci (ulit .rul.)cr. la untbtrluiul
de -l k.q (po73/Lorut. rx .,faind. zahdr. pastc 1linoase qi c',,pc cr" ,r'rci:'.1-in srnra tolara dc
630.00 lci(21.00 lei/kg), dar deoarece acest produs a lbsr Ijvrar la ambalajuJilchct rlc {).r)00 trr.
rcspcctiv tiind livrate 33 pachetc in oantirate de 29,70 kg in suma totaia d; 6,5.70 lci. astj.cl
grupul de lucru pentru achiziliidecide rezoluliunea par.lialdimicgorarea pozitici de:I lt.( rtr!,r:lc tricL tt .tLrpcr.onbtttll.pu.hete potieritentj lu antbcttujt) ttu / ig(poz.l/t,OfUL tX..Fnini./rn:rr' pil\re filrfoasc rrcnrpedc nrri ) micsofafea ir cartit.re dc 0.300 kg rei (2r.00rei/kg)iirsrrradc-
6.30lci;
4. Daloritd lcptrlui cd operatorur econonric SRL Delmix prim sc afld in irlrposibiritatc dc .r ri\ f.l
ane-stecul uscal pentru prcmahtti FRISOLAC Qxtz. I /LO1.L] L ,y1l/7, conibr.m scrrsofli nf.Ol_
l9l2750 din 22 august 2022 prin care solicird rez;luliunea rotali pentr.u aceasri pozilie, ctooar.ccc
la formarea prelului oferit la Cererea Ofenelor de preturi cu ID ocds_b3wdpt_MD_t6533842399f16
pentru acest produs s-a {inLtt conl de prelLll la carburanlj li logistica. dar nu s-a p|og|ozot n.Ls,r
considembild maiorar.e Ia toate pfodusele de la25yo-I00Vo. astl.el grupurl clc luoru penlru acllizilii
decidc fezolutiunea totalA pentru pozilia del
4.1 Anrestecul .uscat pentru prcnatLrri FRISOLAC (poz.l/t_O.ltJl_ Xlll ..Anrcsrcc Uscal pcntfrl
pfernaturi") - mic$ofafea iD cantitatea totara comtracraE de 24 kg (362.00 rci/kil) ;rr s.nri de -8688.00 rcil

Vato,,re,r r*,.tilic'i'it,,ir(d"pi cat
IrIr:l TVA

Dclmir 05.49.2022 9022.67

Astfel sunra totali a contmcfului - contract ,/.J/ litl 2t.06,22 se
constrluie 15447,40 lei (Cincisprezece mji patrlr sule patfuzeci $i Sapte

Inclusiv TVA
-eb89I,o-

va nicsom cu -9089.60 lei ii \a
lei 40 bani).

Conducitorul grupului de lucru:

Mititelu Nicolae

(Nume, Prcnume)

,tlogh1Iitk lneet (tc| :69)IAE!I)

)gcnti( 'lchi.itii Prhlicc. ,1u". ( hisi,dt, sos. Hjncetti,53: !ct : A22-p0-70t: /l\: (D) ti2|-.21
ea tlil: hupiai,tendu sor ut.l: \,r,tLIender.soj,.nd
tgcntiu Natk,lah penttr Solution.ftu Conta.tta!titor. nun. Chitin(ht. hd. SteliDj cct tvkE ti SfAnt, t2.t et. j:tcl 0)2-320-652: kd: 022-820-65t dnuit: contesta iaAansc.n,t:nrr\t,1ns; ntt

Denumirc operator
economic

Nr. $i data $cordului adifionnl



DARE DE SEAMA
privind modifi carea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr, 2l 060462/01 din 06,Q9,2Q22

I. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritltii contractante Primaria comunei B6cioi
Localitate Comuna Bdcioi
IDNO l 007601 010220
Adresa Comuna Bicioi, str. Independentei 125

022383525
Numir de fax 022383525

E-mail oficial primaria.bacioi20 I I (@mail.ru

e-mail)
Jonu Maria
022381255
mariatonu@bacioi.md

II. Date cu privire la procedura de achizifie:

III. Date cu privire la contractul de achizi(ie/acordul-cadru:

Tipul procedurii de achizifie Cererea Ofertelor de Prefuri

Lucrdri de reparafie a pavilioanelor la
Institulia de Educalie Timpurie nr. 176 din
com. Bicioi, mun. Chigindu

45200000-9
Valoarea estimatl a achizitiei l 8l 1374.00

Nr: MD-1658494635271
Link-ul:
https ://achi zitii.mdl ro lpublic/tend er l2l 0604621

Data publiclrii anuntului de participare 29.07.2022
Data (datele) qi referin(a (referinfele)
publiclrilor anterioare in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind proiectul
(proiectele) la care se referl anunful
respectiv (dupd caz)

Tipul contractului de achizifie/acordului-
cadru

Lucrdri

Nu

Buget local

09.08.2022

Numlr de telefon

Adresa de internet

Obiectul achizi{iei

Cod CPV

Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din
cadrul portalului guvernamental
www.mteruler.gov.md)

Contractul de achizifie/acordul-cadru se

referl la un proiect qi/sau program finan{at
din fonduri ale Uniunii Euronene
Sursa de finan{are

Data deciziei de atribuire a contractului de



achizifie/ acordului-cadru

Denumirea oDeratorului economic ,,Mavitex-Cons" SRL

Nr. qi data contractului de
achizi(ie/acordulu i-cadru

Nr: 122
Data: 16.08.2022

Valoarea contractului de achizifie/acordului-
cadru

Fird l'VA: 1 616 823,30

Inclusiv TVA: | 940 187,96
Termen de valabilitate 31.12.2022
Termen de executie 60 zile

Tipul modificlrilor Majorarea valorii contractului n

Temeiul iuridic Art. 76 alin. 7 pct. 2 din Lesea nr. 131/2015
Creqterea pre{ului in urma modificirii
(dupd caz)

Prelul lucrdrilor se majoreazd cu 13,8 %,

echivalentul o 267 51 4,I 3 lei

Modificarea anterioarl a contractului de
achizitii publice/acordului-ca dru (dupd caz)

Nu este cazul

Alte informatii relevante

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

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dupl modificare:
(Se vor indicq natura ;i amploarea lucrdrilor, natura Si cantitateo sau valoarea bunurilor,
natura qi amploarea serviciilor)

Lucr[rile de reparatie a pavilioanelor la Institulia de Educa]ie Timpurie nr. 176 din com.
B[cioi, mun. ChiEindu, achizitionate prin COP nr. MD-1658494635271 urmau a fi executate in
strictd conformitate cu devizul de cheltuieli identificat Ei selectat de grupul de lucru qi verificat in
modul stabilit de lege, inaintat de Primdria com. Bdcioi in documentatia de atribuire. insd, dupd
constatarea necesitdlii efectudrii unor lucrdri suplimentare gi modificarea achiziliei, volumul
lucrdrilor stabilite inilial se mdreqte, conform actului de constatare (diriginte, responsabil tehnic
qi beneficiar) precum qi devizuluiaprobat de Primarul com. Bdcioi, in sum6 de267 514,13 lei.

VI. Descrierea circumstanfelor care au flcut necesarl modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificdrii contractului de achiziyie/acordului-cadru)

Pe perioada executdrii lucrf,rilor de reparalie a pavilioanelor la Institulia de Educafie
Timpurie nr. 176 din com. Bicioi, mun. ChiEindu, conform contractului de antreprizinr.l22
din 16.08.2022, s-au depistat lucrdri de strictd necesitate pentru finalizarea unui proiect de
calitate, sigur pentru exploatare qi durabilitate, dintre care putem enumera: lucrdri de placare a
perefilor exteriori, de reparafie a pardoselilor (ridicarea cotei pardoselelor pentru a nu fi
inundate), de construclie a sistemului de scurgere a apei pluviale, de vopsire a tavanelor , de
vopsire a elementelor metalice (prevenirea coroziunii) s.a. Toate aceste lucr[ri nu au fost incluse
in caietul de sarcini initial.

in consecinfd Grupul de lucru considerd necesar de a majora contractul de antrepriz|tnr. 122
din 16.08.2022 cl 267 514,13 lei, ceea ce constituie 13,8 Yo din valoarea contractului de
achizilie prenotat, conform devizului aprobat.

Lucrlrile men{ionate supra, in privinfa lucrlrilor de repara{ie a pavilioanelor Ia Institu{ia
de Educa{ie Timpurie nr. 176 din com. BIcioi, mun. Chiqinlu sunt tehnic Ei tehnologic
legate unele de altele qi constituie un tot intreg, necesare pentru buna executare a
proiectului demarat.

2



VII. Rezultatele examinlrii:

inbazadeciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilie/acordului-cadru
nr. 122 din 16.08.2022 a fost incheiat acordul adi{ional privind majorarea valorii contractului cu
267 5l4,l3lei.

de lucru:

'ume, Prenume)

ice: mun. ChiEindu, Sos. Hince;ti, 02 2-8 20-7 0 3 ; fax : 0 2 2 -82 0-
72b
e - mail : b ap@t e nder. gov, md ; www. t e nder. gov. md
Agenlia Nalionald pentru Solulionarea Contesta{iilor: mun. Chiqindu, bd. $tefon cel Mare Si
Sfdnt, 1 2 4 et. 4 ; tel. : 02 2 -82 0-65 2 ; fax : 02 2 -820-6 5 1 ; e-mail : contestatii@ansc.md;
www.ansc.md

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strlin

FIrI TVA Inclusiv
TVA

,,Mavitex-Cons"
SRL

Cu capital
autohton

I 06.09.2022 222 928,44 267 514,13

Denumire operator
economic

Nr. qi data acordului
adi(ional

Valoarea modificlrilor
(duod caz)



DARE DП, SEAMA
privind modifi саrеа coltractului

de achizitje publici пr. 94ДFРi2022 din 20.07.2022
Nr. 53/DsM/22 din 05.09.2022

l. Date сч pririre la autoritatea сопtrасtдпtiаIе cu Drlчrrе ач еа con

Dепчmirеа autoгititii contrrctrnte InstituIia Publica ,,centrul dc Tehologii
Informationale iп Finante"

Localitate Mun. Сhisiпйu
IDNo 10056000з6924
Ailresa Sh. Constantin ТЁлаsе rц. 1
Nчmiг de telefon 022-26-28-1з
Numir de fax 022-24-з7 -1,5

E-mail oficial ctif@ctif. sоч.md
Adreýa de internet ctif,яоч,nTd
реrsоапа de contact
(пutпе, рrепuпе, tеlеfоп, e-lпail)

Evgheni Balica, 067З8l 1З8,
evsheni.balica@ctif,sov,md

ll. Date сч la dчrа de achizi

Tipul procedurii de achйitie Negociele йта publicarea рIеаlаЬilй а
unui апuпt de DafiiciDaTe

obiectul achizitiei
Seruioii de tiпйтirр я fпfmrr]аfёlлf t'l'hi7яtе

de declaratii vamale
cod сРv 09100000_0
vаlоаrеа eýtimati а achйitiei 1 10000,00
Nr. ýi link-ul procedurii (Se \,а iпdiса diп cadrul
pottalului guvеrпапепtаl 1а,ч,\1,.lпtепdе l. 9оу. лпd)

Nr: -

Linl<: -

Data pцblicirii апчп!чlчi de participare
Data (datele) ýi referinta (referi[lele) рчЫiсiritоr
апtеriоаrе in Jчrпаlчl o{icial al Uniunii Ечrорепе
plivitrd proiectul (proiectele) la саrе ýе rеfегi
anuntrul rеýресtiY rdapd caz)

Nu

Ill. Dale сч privire la conlraclul de achizitie/acordul-cadru:
Tipul contractului de achйi{ielacordului_cadru Servicii
contractul de achizirie/acordul-cadru ýе referi la
rin proiect ýi/ýau рrоgrаm fiпапtдt din fondlri ale
Uniunii Ечrорепе

Nч

sчrýа de finantsre Аllе sчrsе: ,ýr/Jе p/oprii

Data deciziei de аtriьчirе а contractului de
achizitie/ acordulцi-cadru 20.0,7,2022

Dепчmirеа operatorului economic Firmа Editorial-Poligrafica ,ýova
Imprim" S.R.L,

Nr, ýi data contractului de achizitie/acordului T]с,94INFP/2022
саdгч Dalai 20.07.2022

vаlоаrеа contractului de achйilie/acordului-
cadru

Ffuа TvA: 79з51,66

Inclusiv TvA: 95222,00
Теrmеlr de valabi]itate 20.0,1.zo22 - з0.09.2022
Теrm€п de executie Pina з0.09.2022



Iv. Date сч рriчirе la modificйrile десеýаrе а fi efectuate:
Tipul modificirilor MajoTarca valodi contractului
Temeiul juridic - art.76 alin. din Legea ш. 131 din 03.07.2015

privind achiziliile publice;
- pct 20.1. din conhactul ш. 94.NFР/2022.

СrеýtеIеа plelului in цrmа modificirii rdrPd
caz) Nu

Modificarea antcrioard а contracfului dc
achizilii рчЫiсе/асоrdлI'lli,саdпl (duрd са:1

Nu

Alte informatii relevante

v. Descrierea achйiJiei inainte ýi dupi modificare:
(Se l'of iпdiса паturа si aпPloafea lucfdliloL паturа ýi cafiitatea Sau \Jaloafea buпufilof, паtufа ýi апрlоаrеа

Avбnd 1а Ьаzй Tezolutiunea confuactului de achizirie N,02lLPl2022 din 03.01.2022, incheiat
сu 1,S, ,,combinatul Poligrafic din chiýin5u", rapofiat ААР plin Апuпlul de atibuire ц.82lN2|
publicat in ВАР пr. 9 din 04.02.2022 ýi intru asiguтaтea continuitalii рIосеsеlоI aýumate аSigшаIеа
neintrerupta cu declffa}ii vamale а agentilor economici solicitanti, in conformitate сu pct. 1, lit. d) din
recomanderile Ministelului Finan|elol ш. 1З -09/94 din 14.04.2022 pentru pelioada neceýaтa desfЪýrгarii
unei alte рrосеduri de achizitie de tip licitalie deschisб, s-a incheiat Contractul ш. 94Д{FР/2022 din
20.о,7,2022.

Prin incheieTea acoTdului adigional nT. 01 din 05,09.2022 la Contractul nr. 94,/Г,IFР/2022 din
20,07,2022 s-au aplicat шmаtоаrеlе modificfui:

а) Se modificб pct. 11.4 din contract ýi se expune in ledactie поuй, dupa cum чlmеаzd: ,,Suma
totalй а pTezentului contmct constituie: 98888,00 (nouёzeci gi opt mii opt sute optzeci ýi opt) lei MDL,
inclusiv TvA",

Ь) Алеха nT, 1 Ia Contractul пr, 94,4.JFP/2022 din20.0'l,2022 se modifice si se explrne in rcdactie
ua_ confolm Anexei nr, ] ]а tu1 Acord Aditional.

vI. Deýcrierea circumstantelor саrе аu ficut песеsаri modificarea:
(Se tlor iпdiса пlatb,ele/arguпeпtele mоdфсdlii coпllaclului dе achizi|ie/aeofdulubeadfu)

in baza rapoTtului de monitorizaTe а executiтii confuactului, intocmit de subdiviziunea
Tesponsabila, s-a stabilit executaтea in чоlum de 100О% а contactul пт. 94А.IFР/2022 din 2О.О'7.2022.
Totodata, linand cont de Solicitarea inalta ре piala comelcializarii declaTaqiiloT vamale, s_a pTopus
modificatea contlactului de achizigie рuЫiсi, рriп majoraTea valorii acestuia, intTu asiguTarea

N!
dls

Unjt, de ca.tit.

Pret

MDL
firn MDL

sчmа
fiirП ТУА,

MDL
MDL Specificatia

1,

dеЫiц Пр l В

50б50 1.5666 1,88 79з51.66 95222,00
IuIie_

2022

no 11l,

N.L
llq cantii,

Pret

MDL
liri MDL

ЕrП ТvА,
MDL

MDL Specificatia

1

dct]tnl Tip l В

52600 1,5666 1,88 82406,67 98888.00
Iulie_

2022



continuitФii ргосеýеlоI aýumate de aýigmare пеiцftеruрtб сu declaralii vamale а agenlilor economici
solicitanti.

Vll. Rezullatele exдminarii:
iп Ьма deciziei Grupul de luсru репtrч achizitii Nr, 5ЗlD\I|22 diп 02.09.2022, а fost inohoiat acolalul

adiqional Пr. 01 diп 05.09.2022, ргiчiпd majorarea valorii oontractцlui de achizilie publicй Nr. 94,/NFP/2022 din
20,01,2022,

iпtrерriпdеr€а:
cu capital antohton/

cu capital

cu capital strtriл

vаiоаrея mоdifiсirilог (dup5 caz)

Inclusiv тVА

Firma Editoial-Poligrafi са
,Nova Imргim" S.R.L. cu capital autohton

Nr,01
din 05.09,2022

82406,6,7 98888,00

Dirесtоr adjunct,
Preqedintele Grupului
de luсru pentru achizi{ii:

Corneliu JALOBA

/1gепtiа Дсh|zi||i Publicei пllп. Chiýiпdu, |os, Нiпсеýli, 53; Iel,: 022 82[1-7()3; fax: 022 82а-728;
е-паi l : Ь ар@tепdеr. got. п d ; у,у,||. t еп ()er. gо1, _ п d
Аgеп|iа Nа|iапаlй репtч Sоtu|iопаlеа Coпlesla|iilat пuп. Chis iпiiu, b.l_ ýtеfап cel Mare ýi Sfапt, t 24 е|. 1 ; tel :022 82а-
652| Iax: 022,820-65 1 ; e,maiL сопlеslаlii@апsс,пr]; wtуw_апsс.пd

Denumire ореrаtоr есопоmiс
Nr. ýi data
acordului
aditionrl Frr' тvА





Model - tip

I. Date cu privire la autoritatea contractanta:

II. Date сu рriчirе |а рrосеdurа de achizi{ie:

III. Date cu privire |а contractul de achizi(ie/acordul-cad ru:

Dепumirеа autoritйtii contractante primaria Bauroi
Localitate S.Baurci
IDNo 1 00761 00440l
Adresa str.Lenin 1207а
Numйr de telefon 0291 з 3355
Numйr de fax
E-mail oficial primariabaurci@gmail.com
Adresa de iпtеrпеt
реrsоапа de contact
пuпlе , рrепumе, lеlеfоп, e-mail)

Саrарirеа Elerra

Tipul procedurii de achйi(ie Сеrеrеа оlёfiеlоr de рrеluri r
Obiectul achizi{iei Licitalie deschisi п Altele: [Indicatil
Cod СРV Закупка щебня с доставкой
yаlоаrеа estimatй а achizi tleI 14200000-3
Nr. qi link-ul рrосеdurii (se va iпdiса diп cadrul
ро r l al ttl tt i gttv е rп а пе п t а l луlууу,mlепdеr оу.m ocds-b3wdp1 -MD- 1 6576 l З49 l 598
Data pubIicirii anun{uIui de раrtiсiраrе Link:mtender. gov.md/plans/ocds-

b3wdp1-MD- l б 5761З491598
Data (datele) si rеfеriп{а (refcrintele) рuЬliс5riIоr
апtеriоаrе in Jurnalul Oficial al Uniunii Ечrорепе
privind proiectul (proiectele) la саrе se rеfеri
апчпtul respectiy (duрd caz)

12.0].2022

Tipul contractuIui de achizilielacordului-cadru вuпuri r servicii п Lucriri п
Contractul de achizi{ielacordul-cadru se rеfеri la
un proiect si/sau рrоgrаm finanlat din fonduri ale
uniunii Ечrорепе

Nur Dап

Buget de stat r Buget CNAM п
Buget CNAS tr Sulse exteme п
Alte surse: flпdiсаli|

Data deciziei de atribuire а contractului de
achizi{ie/ acordului-cadru

29.01.2022

Dепчmirеа operatorului economic Group Опе SRL
Nr. si data contractului de achizi{ielacordului-
саdrч

Nr:78
Data:05/08/2022

vаlоаrеа contractului
cadru

de achizitie/acordu lu i_

теrmеп de valabiIitate з1.12.2022
Теrmеп de execu{ie з1.12.2022

IV. Date cu privire Ia nlodificйrile песеsаrе а fi efectuate:

DARE DE SЕАМД
privind modificarea contractului

de achizi(ii publice/acordului-cad ru

N,. 9 di" a6.og 2O2z

sursa de finantare

17000з"20



TipuI modificirilor Micqorarea valorii contractului r
Majorarea valorii contractului п
Modificarea termenului de executare/ liчrаrе/
prestare в
Modilicarea termenului de valabilitate п
Rezelierea contractului п
Altelre: [Iпdiсаli|

Temeiul juridic Закон о zосуdарсmвенных закупках N9 ] З ] оп
1З.07.20] 5 zoda, сm7б, п.7/2, а) в) с)

Сrе;tеrеа pretului in urmа modificirii (dzrpll
caz)

[Se va iпdica dасй se tttilizeazd pre|ul actualizal
al de achiziIii publice/acordului-cadrttI

Modificarea апtеriоаr5 а contractului de
achйitii publice/acordului-cadru (dupi1 caz)

[Se vor iпdiса toale mcldi|icdrile operate
aпterior qi vаlоаrеа acestora]

Alte informa{ii relevante

V. Dеsсriеrеа achiziliei inainte si dupi modificare:
(Se vor iпdiса паlurа,yi aпtploctrea lucrdrilor, пalura ýi caпlilatea satt yaloarea Ьuпurilоr, пatttra si апрlоаrеа
serviciilor1

о Стоlrпrость контракта " Group опе SRL " до изпrенеппя составляет l70003,20 лей,
контракт упtеньшается па cyMNIy 17000З,20 "цей и общая сумма контракта
составляет 0,00 леr1.

Vl. Dеsсriеrеа circumstanlelor саrе au ficut necesari mоdifiсаrеа:
(Se vor iпdiса tltolivele/arguпleпlele modificdrii coпtracttlui de achiziyie/acordului-cadru)
уменьшение контракта связано с тем. что постав щпк отказывается выпо"-IIIять vcJoRlIrI
договоDа

VII. Rezultateleexamindrii:

in baza deciziei grupului de lucru de modillcare а contгactului de achizilie/acordului-cadru n .?y' din
a!-O9.1Lufost itrclreiat асоrdul adi{ional рrivirrd уменьшение суММЫ KOHTDaKTOB

Denumire operator
economic

Iпtrерriпtlеrеа:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
cu capital Striin

Nr. 9i data acordului
adi!ional

vдlоаrеа modificйrilor
(dupd caz)

Fпrп ТVА Inclusiv
тчА

Group Опе SRL 11 - 14l669.33 - 170003.20

ConducйtoruI grupuIui de lucru:

l]rr{

т
т0 I

Е э
*

-__-
(SеппdIWа)

Ag i!ii Publice: muп. Chi|iпdu,;cls. Нiпсеsti,53; tel.:022-820-703: fсъх: 022-820-728;
е-паil : ЬарГg)tепdеr. gov. пd ; www, lепdеr, gov, пl d
Дgеп|iа Na{ioпald репtrч Sоlu|iопаrеQ Coпteslq|iilor: пuп. Сhisiпiiu, bd. ýtеfап cel Mare;i SfdпL I21 el. ,t; tel.:022-B20-
6 5 2 : fax: 02 2-82()-6 5 l : е-mqil: coпtestqtiia.aqпsc,md; www, апsс.п d

06.09.2()]2
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DARE DE SEAMA 
privind modificarea contractului 

de achizitii publice/acordului-cadru 

Nr. DS-49/2021/001 din 06.09.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractanta: 

Denumirea autoritatii contractante Primaria mun. Balti 

Localitate mun. Balti 

IDNO Primaria - 1007601003161 

Adresa mun.Bal{i, piata Independentei, 1 

Numar de telefon DEC - 0231-54663; SAP - 0231-54622 / 0231-54623 

Numar de fax 0231-54623 

E-mail oficial nrimaria(a)balti.md 

Adresa de internet www.balti.md 
Persoana de contact 
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Liliana Ceremu§, tel.023154622 
serviciulachizitiipublice(5),email.com 

II. Date cu privire la procedura de achizitie: 

Tipul procedurii de achizitie • Cererea ofertelor de pre{uri 
0 Licitatie deschisa a Altele: [Indicafi] 

Obiectul achizitiei Servicii de elaborare a documentafiei de proiect 
deviz pentru obiectul "Reparatia capitala a 

carosabilului din str.Sorocii din mun.Balti", conform 
necesitatilor DGC a Primariei mun.Balti 

Cod CPV 71242000-6 
Valoarea estimata a achizitiei 666 666,67 
Nr. §i link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD-1638455016612 Nr. §i link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-

b3wdpl-MD-l 638455016612?tab=contract-notice 

Data publicarii anuntului de participare Data publicarii: 02/12/2021 

Data (datele) §i referinta (referintele) 
publicarilor anterioare tn Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se refera anuntul respectiv 
(dupa caz) 

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

Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru Bunuri • Servicii 0 Lucrari • 

Contractul de achizijie/acordul-cadru se refera 
la un proiect si/sau program finantat din 
fonduri ale Uniunii Europene 

Nu 0 D a • 

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

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

03.01.2022 

Denumirea operatorului economic SRL "Constant-Proiect" 
Nr. §i data contractului de achizi{ie/acordului- Nr: 21 

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


cadru Data: 04.01.2022 

Valoarea contractului de achizifie/acordului-
cadru 

Fara TV A: 736 810,83 Valoarea contractului de achizifie/acordului-
cadru Inclusiv TV A: 884 173,00 

Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execute 6 luni, din data inregistrarii contractului la MF-

TR Nord-Balti 

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

Tipul modificarilor Mic§orarea valorii contractului • 
Majorarea valorii contractului • 
Modiflcarea termenului de executare/ livrare/ prestare 
0 
Modiflcarea termenului de valabilitate • 
Rezilierea contractului • 
Altele: [Indicati] 

Mic§orarea valorii contractului • 
Majorarea valorii contractului • 
Modiflcarea termenului de executare/ livrare/ prestare 
0 
Modiflcarea termenului de valabilitate • 
Rezilierea contractului • 
Altele: [Indicati] 

Temeiul juridic Art.76 alin.(7) pct.4) din Legea 131/15 

Cre^terea pretului in urma modificarii (dupa 
caz) 

-

Modiflcarea anterioara a contractului de 
achizitii publice/acordului-cadru (dupa caz) 

Nu 0 D a • 

Alte informatii relevante -

V. Descrierea achizitiei inainte si dupa modiflcare: 
(Se vor indica natura fi amploarea lucrarilor, natura $i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura 

amploarea serviciilor) 

Pe data de 04 ianuarie 2022, cu SRL "Constant-Proiect" a fost Tncheiat contractul nr.21 privind 

Servicii de elaborare a documentafiei de proiect deviz pentru obiectul "Reparatia capitala a carosabilului 

din str.Sorocii din mun.Balti", conform necesitajilor DGC a Primariei mun.Bal^i. 

Termenul de prestare a serviciilor stabilit: 6 luni, din data inregistrarii contractului la MF-TR Nord-

Balji, adica pina la 03 iulie 2022, valabilitatea contractului - pina la 31 decembrie 2022. Valoarea 

contractului - 884 173,00 lei cu TV A. 

VI. Descrierea circumstan{elor care au facut necesara modiflcarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificarii contractului de achizifie/acordului-cadru) 

La §edin{a grupului de lucru din 06 septembrie 2022, a fost examinata nota informativa nr.05-418 din 

01.09.2022 din partea DGC a Primariei mun.Balti cu solicitarea de a prelungi termenul de executare a 

contractului nr.21 din 04.01.2022 incheiat cu SRL "Constant-Proiect". Temeiul inaintarii solicitarii este 

notificarea operatorului economic nr. 02/08-2022 din 29.08.2022, care informeaza despre faptul ca, din cauza 

stoparii de catre beneficiar a executarii contractului, conform scrisorii nr.03-13/528 din 22.03.2022, parvenita 

de la DGC a Primariei mun.Balti, pe motivul mijloacelor financiare limitate, este necesara prelungirea 

termenului de prestare a serviciilor de proiectare intocmirea unui acord adijional pentru prelungirea 

perioadei de proiectare. 



Noul termen de elaborare a documentatfei de proiect §i deviz fiind 01 noiembrie 2022. 

VII. Rezultatele examinarii: 

In rezultatul examinarii necesitajilor de modificare a contractului de achizitie/acordului-cadrul s-a decis 
tncheierea acordului adi^ional privind: 

prelungirea termenului de prestare a serviciilor pitta la 01 noiembrie 2022. 

Argumentare: 

1. 1. Respectarea clauzelor contractuale prevazute la pct.12.2. din Contractul nr.21 din 04.01.2022: 
12.2. Parfile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, sa convina asupra modificarii 

clauzelor contractului, prin acord adifional, numai in cazul aparifiei unor circumstanfe care lezeaza 
interesele comerciale legitime ale acestora care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 
Modificarile §i completarile la prezentul Contract sint valabile numai in cazul in care au fost perfectate in 
scris §i au fost semnate de ambele Parfi. 

2. Intrunirea condi^iilor stipulate la art.76 pct.7 sbpct.4) al Legii nr.131/2015 privind achizi{iile 
publice - autoritatea contractanta poate modifica contractul de acliizifie publica fara organizarea unei noi 
proceduri de achizi^iei publica: 

(7) Contractele de achizifii publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fara organizarea unei noi 
proceduri de achizifie publica, in urmatoarele situa(ii: 

4) atunci cind modificarile, indiferent de valoarea lor, nu sint substanfiale. 

Denumire operator 
economic 

Nr. §i data acordului adifional 
Valoarea modiflcarilor (dupa caz) 

Denumire operator 
economic 

Nr. §i data acordului adifional 
Fara TVA Inclusiv TVA 

SRL "Constant-
Proiect" 

1 06.09.2022 - -

Pre§edintele grupului de lucru: 

Nicolai GRIGORISIN 
(Nume, Prenume) 

J?07 
33? 

# 

(Semnatura) 

Agenfia Achizifii Publice: mun. Chisinau, $os. Hinc^^ff0i^22-82O-7O3;fax: 022-820-728; 
e-mail: bap@fendergov.md; www.tender.gov.md 
Agenfia Nafionala pentru Solufionarea Contestafiilor: mun. Chisinau, bd. §tefan eel Mare Sfant, 
124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 

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








DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice 

Nr. 2 din 07 septembrie 2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Banca Națională a Moldovei 
Localitate Republica Moldova, mun.Chișinău 
IDNO 79592 
Adresa Bulevardul Grigore Vieru 1 
Număr de telefon 022 822 237 
Număr de fax 022 228 697 
E-mail oficial achizitii.contracte@bnm.md 
Adresa de internet www.bnm.md 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Elena Samoila-Lungu, 022 822 237, e-mail: 
elena.samoila-lungu@bnm.md  

 
II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Servicii de asigurare voluntară de sănătate a 

personalului 
Cod CPV 66512210-7 
Valoarea estimată a achiziției  955 800,00 MDL fără TVA 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   
Nr. ocds-b3wdp1-MD-1653387683032 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21057024/lot/
11575867/ 

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)  

Nr: n/a 
Linkul: n/a 

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

Tipul contractului de achiziție/acord-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: � Buget propriu 

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

13.07.2021 

Denumirea operatorului economic CA DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP 
SA 

Nr. și data contractului de achiziții Nr.24/168/2022-LD  
Data: 16.08.2022 

Valoarea contractului de achiziție Fără TVA: 955 800,00 MDL 
Inclusiv TVA: 955 800,00 MDL 

Termen de valabilitate 15.08.2023 
Termen de execuție 15.08.2023 

 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  Micșorarea valorii contractului  □ 
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Majorarea valorii contractului  □ 

Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezilierea contractului  □ 
Altele: � 

Temeiul juridic Legea cu privire la achizițiile publice nr. 131 din 
03.07.2015, art.76 alin.(7) pct.2); 
Hotărârea Guvernului nr.10 din 20.01.2021 privind 
activitatea grupului de lucru în domeniul 
achizițiilor publice 

Creșterea prețului în urma modificării  
(după caz) 

n/a 

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

n/a 

Alte informații relevante Modificarea contractului se încadrează/corespunde 
cerințelor impuse de Legea nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice la art. 76 alin.(7) punct 4): 
„(7) Contractele de achiziții publice/acordurile-
cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi 
proceduri de achiziție publică, în următoarele 
situații: 
4) atunci când modificările, indiferent de valoarea 
lor, nu sunt substanţiale”. 

 
V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

În Anexa nr.3 din Contractul de achiziționare a serviciilor de asigurare voluntară de sănătate a personalului, 
„Lista persoanele asigurate” poziția nr.107 se exclude și se include poziție nouă cu numărul 163. 
 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
Anularea unei poliței de asigurare a angajatului eliberat din funcție și emiterea unei polițe noi de asigurare, 
pentru un alt angajat care a solicitat asigurare medicală facultativă. 

VII. Rezultatele examinării: 
În rezultatul examinării necesității de modificare a contractului de achiziție, în conformitate cu art.76 
alin.(7) pct.4) din Legea privind achizițiile publice nr.131/2015, s-a decis încheierea acordului adițional 
privind modificarea contractului nr.24/168/2022-LD din 16 august 2022 de achiziționare prin procedura de 
licitație deschisă a serviciilor de asigurare voluntară de sănătate a personalului, încheiat între Banca 
Națională a Moldovei și operatorul economic CA DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP SA. 
 

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 

CA DONARIS 
VIENNA 

INSURANCE 
GROUP SA 

Întreprinderea cu 
capital autohton 

1 06.09.2022 - - 

Conducătorul grupului de lucru: 
 
Vladimir MUNTEANU 

(semnat electronic) 
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Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 
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DAREA DE SEAMĂ  

de atribuire a contractului de achiziţii publice 
 

 Nr.             /22  din        .09.2022 
 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
 
Denumirea autorităţii contractante Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu a 

Ministerului Apărării 
Localitate Republica Moldova 
IDNO 1006601001229 
Adresa Mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84  
Număr de telefon 022-25-22-09 25-23-57 25-23-00 
Număr de fax 022 25 20 49  
E-mail oficial vitalie.rohac@army.md  
Adresa de internet https://army.md 
Persoana de contact ROHAC VITALIE, 022-25-22-09 vitalie.rohac@army.md  
 

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

Bunuri 

Obiectul de achiziţie Bunuri materiale medico-sanitare 
Cod CPV 33100000-1 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerii procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă sau cererea ofertelor de preţuri) 

- 

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

ocds-b3wdp1-MD-1658500372174 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1658500372174?tab=contract-notice 
Data publicării: 25.07.2022 

Platforma de achiziţii publice utilizată achizitii.md 
Anunţ de intenţie publicat în BAP  
Tehnici şi instrumente specifice de 
atribuire  

Nu  

Sursa de finanţare Buget de stat  
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 296678,34 
 

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire: conform SIA “RSAP” 
 
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 documentaţia de atribuire: 
 
Rezumatul modificărilor conform SIA “RSAP” 
Publicate în BAP / alte mijloacelor de 
informare (după caz) 

da 
 

Termen-limită de depunere şi deschidere a 
ofertelor prelungit 

nu 

 

http://www.mtender.gov.md/
natalia.croitoru
Typewriter
102

natalia.croitoru
Typewriter
08
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5. Până la termenul-limită (data 10.08.2022, ora 10:00), au fost depuse 10 (zece) oferte: 
Nr. Denumirea operatorilor  

economici 
IDNO Asociaţii/administratorii 

1 GALCHIM & CO SRL 1007600076106 Andrei Gritaenco  
2 Policontract SRL 1003600068776 Ion Cireș 
3 Ecochimie SRL 1002600052156 Nicolae Iurcu  
4 M-INTER-FARMA SRL 1003600005263 Maria Morozov 
5 MED-M SRL 1020611000359 Vladimir Rotari 
6 ICS "Farmina" SRL 1002600010549 Ghenadie Guţan 
7 Alex Standard SRL 1013600018392 Alexei Bojenco 
8 Lismedfarm SRL 1003600113573 Ecaterina Chitic 
9 GBG-MLD SRL 1003600117582 Tudor Ceaicovschi 
10 DITA ESTFARM SRL 1002600046359 Iurie Chirtoacă 
 

6.  Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate de către 
operatorii economici: 

 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 
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Documentele ce constituie 
oferta 

          

Specificaţii tehnice prezentat * prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
 

* prezentat prezentat 

Specificații de preţ    prezentat * prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat * prezentat prezentat 

Garanţie pentru ofertă 1% din 
valoarea ofertei fără TVA 

prezentat * prezentat prezentat 
nu 

corespunde 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
 

prezentat 

Formularul standard al DUAE prezentat * prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Cererea de participare prezentat * prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat * prezentat prezentat 

Declaraţie privind valabilitatea 
ofertei 

prezentat * prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat * prezentat 
 nu 

corespunde 

prezentat 

Documente de calificare           

Certificat de atribuire a contului 
bancar 

prezentat 
 

prezentat prezentat - prezentat prezentat prezentat 
 

* - prezentat 
 

Certificat privind lipsa sau 
existenţa restanţelor faţă de 
bugetul public naţional 

prezentat * prezentat - prezentat prezentat prezentat * - prezentat 

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

prezentat prezentat prezentat - prezentat prezentat prezentat prezentat - prezentat 

Certificat/declaraţie de 
conformitate sau Certificat 
CE/ISO/  Aviz sanitar 

prezentat * prezentat - prezentat prezentat prezentat 
 
 

* - prezentat 
 

Certificat de garanţie nu se solită * nu se solită - prezentat prezentat prezentat * - nu se solită 

*- Oferta se află în aşteptare 
 
- În urma examinării documentelor ce constituie oferta operatorului economic GBG-MLD SRL s-a constatat că 
acesta a prezentat documentul obligatoriu solicitat – Anexa nr.8, „Declaraţia privind valabilitatea ofertei”, 
valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 „Anunț de participare” – 45 de zile, 
aceasta fiind valabilă pentru o perioadă de 43 de zile, până la data de 21.09.2022, inclusiv, fapt ce contravine 
art.67 alin.(1) din Legea 131/2015, care stabilește că oferta este valabilă în termenul specificat în documentația 
de atribuire. Subsecvent, pct. 53 din documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și 
servicii, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, prevede că „Ofertantul are 
obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe 
toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilității ofertei începe să 
decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai 
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mică se respinge. Astfel, avînd la bază art.69 alin.(6), lit.b), Legea 131/2015, se propune de a respinge oferta 
operatorului economic GBG-MLD SRL ca fiind neconformă. 
- În urma examinării documentelor ce constituie oferta operatorului economic M-INTER-FARMA SRL, s-a 
constatat că acesta a prezentat documentul obligatoriu solicitat – garanţia pentru ofertă” emisă de către BC 
„ENERGBANK”, nr.04/01-03/1536 din 05.08.2022, în care menţionează că „Prezenta garanţie este valabilă 
pînă la 19.09.2022, inclusiv”. Prin urmare se constată că garanţia pentru ofertă depusă, nu acoperă integral 
termenul de valabilitate al ofertei – 45 de zile, aceasta fiind valabilă pentru o perioadă de 41 de zile, or, conform 
pct.56 din documentaţia standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, aprobată prin 
Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, prevede că „Ofertele care conţin o perioadă de garanţie 
mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se  resping de către grupul de lucru 
sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice”. Astfel, avînd la bază art.69 alin.(6), lit.b), 
Legea 131/2015, se propune de a respinge oferta operatorului economic M-INTER-FARMA SRL,  ca fiind 
neconformă. 
 
7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate: 
 
Nr
lot 

Denumirea bunurilor 
solicitate 

 

U/M Canti
-tatea 

Valoarea 
estimată 

fără TVA 

Preţul 
ofertei 

fără TVA 

Denumirea 
operatorului 

economic 
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1.  Clorură de var kg. 3000 62500,00 48000,00 GALCHIM & CO SRL + + 
   54600,00 Policontract SRL * * 
   57000,00 Ecochimie SRL * * 
   675000,00 M-INTER-FARMA 

SRL 
- - 

2.  Dezinfectant pentru 
sprafețe pe bază de 
Glutaraldehyde, 
Glyoxal, 
Didecyldimethylammon
ium chloride vol. 1 litru 

flacon 20 5500,00 6111,11 M-INTER-FARMA 
SRL 

- - 

   6900,00 Ecochimie SRL + + 

3.  Dezinfectant pe bază de 
GUADENINĂ 52%  
N300 pastile 

borcan 50 10833,33 - - - - 

4.  Indicatoare p-u 
sterilitate Extern 180 
grade, 1000 teste 

set 20 3833,33 - - - - 

5.  Mască facială 
reutilizabilă 

buc. 10000 125000,00 10000,00 M-INTER-FARMA 
SRL 

- - 

   86250,00 MED-M SRL + + 
6.  Tonometru mecanic cu 

fonendoscop inclus 
certificat metrologic 

set 30 9125,00 5016,00 ICS "Farmina" + + 
   5370,00 MED-M SRL * * 
   9625,00 M-INTER-FARMA 

SRL 
- - 

7.  Termometru digital buc. 30 3750,00 1170,00 ICS "Farmina" + + 
   5100,0 Ecochimie SRL * * 

8.  Pulsoximetru buc. 30 6250,00 5700,00 Alex Standard SRL + + 
   5995,50 Lismedfarm SRL * * 
   8100,00 GBG-MLD SRL - - 
   12400,00 M-INTER-FARMA 

SRL 
- - 

9.  Benzi de testare pentru 
glucometru (50 buc) 

cut 20 4166,67 - - - - 

10.  Glucometru buc. 20 6666,67 - - - - 
11.  Mănuși  nesterile din buc. 10000 16666,67 8276,00 DITA ESTFARM SRL + + 
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Nitril fără pudră,  
mărimea M 

   9259,26 M-INTER-FARMA 
SRL 

- - 

   15900,00 ICS "Farmina" * * 
12.  Mănuși nesterile din 

Nitril fără pudră,  
mărimea L 

buc. 10000 16666,67 8276,00 DITA ESTFARM SRL + + 
   9259,26 M-INTER-FARMA 

SRL 
- - 

   15900,00 ICS "Farmina" * * 
13.  Soluție bufer pH 4.0 litru 2 1560,00 380,00 Ecochimie SRL + + 
14.  Soluție bufer pH7.0 litru 2 1560,00 380,00 Ecochimie SRL + + 
15.  Soluție bufer pH 10.0 litru 2 1500,00 380,00 Ecochimie SRL + + 
16.  Nitrat de sodiu, p., 

99.9% 
kg. 1 200,00 840,00 Ecochimie SRL - - 

17.  Alaun de aluminiu și 
potasiu, cod 21098.362 

kg. 3 1110,00 630,00 Ecochimie SRL + + 

18.  Agar pentru cultivarea 
bifidobacteriilor 

kg. 0,5 2400,00 - - - - 

19.  Pahar Berzelius gradat 
forma înaltă volum 50 
ml 

buc. 10 350,00 230,00 Ecochimie SRL - - 
   454,50 GBG-MLD SRL - - 

20.  Pahar Berzelius gradat 
forma înaltă volum 100 
ml 

buc. 10 400,00 260,00 Ecochimie SRL - - 
   495,00 GBG-MLD SRL - - 

21.  Pahar Berzelius gradat 
forma înaltă volum 250 
ml 

buc. 10 500,00 320,00 Ecochimie SRL - - 
   649,50 GBG-MLD SRL - - 

22.  Pahar Berzelius gradat 
forma înaltă volum 600 
ml 

buc. 10 1333,33 440,00 Ecochimie SRL - - 
   1700,00 GBG-MLD SRL - - 

23.  Cilindru din sticlă 
gradat, Cl.A, volum 25 
ml 

buc. 4 440,00 360,00 Ecochimie SRL + + 
   436,00 GBG-MLD SRL - - 

24.  Cilindru din sticlă 
gradat, Cl.A, volum50 
ml 

buc. 4 500,00 360,00 Ecochimie SRL + + 
   484,00 GBG-MLD SRL - - 

25.  Cilindru din sticlă 
gradat, Cl.A, volum 250 
ml 

buc. 4 2400,00 880,00 Ecochimie SRL + + 
   1068,00 GBG-MLD SRL - - 

26.  Stativ din plastic pentru 
eprubete 10 locuri 

buc. 6 200,00 120,00 Ecochimie SRL + + 
   180,00 GBG-MLD SRL - - 

27.  Pungi sterile pentru 
colectarea produselor 
alimentare care se 
închid etanș cu fermoar 

buc. 200 833,33 - - - - 

28.  Hîrtie de filtru set 2 250,00 110,00 Ecochimie SRL + + 
29.  Marcher pe sticlă de 

laborator                                         
Negru/albastru/ roșu 

buc. 10 166,67 300,00 Ecochimie SRL - - 

30.  Șervețele din material 
absorbant (consumabile 
medicale) de unică 
folosință 

set 10 250,00 - - - - 

31.  Borcane de sticlă 
transparentă cu gît larg 
cu dop rodat 125 ml 

buc. 6 500,00 390,00 Ecochimie SRL + + 

32.  Borcane de sticlă 
transparentă cu gît larg 
cu dop rodat  250 ml 

buc. 6 850,00 426,00 Ecochimie SRL + + 

33.  Borcane de sticlă 
transparentă cu gît larg 
cu dop rodat 500 ml 

buc. 6 1200,00 540,00 Ecochimie SRL + + 
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34.  Borcane de sticlă brună 
cu gît larg cu dop rodat 
125 ml 

buc. 6 500,00 414,00 Ecochimie SRL + + 

35.  Borcane de sticlă brună 
cu gît larg cu dop rodat  
250 ml 

buc. 6 850,00 456,00 Ecochimie SRL + + 

36.  Borcane de sticlă brună 
cu gît larg cu dop rodat  
500 ml 

buc. 6 1200,00 564,00 Ecochimie SRL + + 

37.  Tăvi din oțel inoxidabil buc. 4 500,00 - - -  
38.  Boluri de laborator din 

oțel inoxidabil 
buc. 2 250,00 324,00 GBG-MLD SRL - - 

39.  Stativ de perete pentru 
uscare sticlărie de 
laborator 

buc. 2 583,33 5650,00 Ecochimie SRL - - 

40.  Termometru portabil cu 
sondă 

buc. 1 416,67 170,00 Alex Standard SRL + + 
   170,00 Ecochimie SRL * * 

41.  Sondă dublă Detector 
alimentar de reziduuri 
de pesticide nitrați 
pentru legume, fructe, 
carne 

buc. 1 2500,00 - - - - 

42.  Soluţie standard ISE, 
500 ml 

ml 500 416,67 - - - - 

* Oferta se află în aşteptare 
 
Constatări/Comentarii: 
- Pentru lotul nr.1 prețul cel mai scăzut a fost propus de către operatorul economic  GALCHIM & CO SRL, 
aceasta corespunde cerințelor solicitate. Se propune a fi desemnat câștigător pentru lotul dat. 
- Pentru loturile nr.8,40 prețul cel mai scăzut a fost propus de către operatorul economic  Alex Standard SRL, 
aceasta corespunde cerințelor solicitate. Se propune a fi desemnat câștigător pentru loturile date. 
- Pentru loturile nr.11,12 prețul cel mai scăzut a fost propus de către operatorul economic  DITA ESTFARM 
SRL, aceasta corespunde cerințelor solicitate. Se propune a fi desemnat câștigător pentru loturile date. 
- Pentru loturile nr.6,7 prețul cel mai scăzut a fost propus de către operatorul economic  ICS "Farmina" SRL, 
aceasta corespunde cerințelor solicitate. Se propune a fi desemnat câștigător pentru loturile date. 
- Pentru lotul nr.5 prețul cel mai scăzut dintre ofertele calificate a fost propus de către operatorul economic  
MED-M SRL, aceasta corespunde cerințelor solicitate. Se propune a fi desemnat câștigător pentru lotul dat. 
- Pentru lotul nr.2 prețul cel mai scăzut dintre ofertele calificate a fost propus de către operatorul economic  
Ecochimie SRL, aceasta corespunde cerințelor solicitate. Se propune a fi desemnat câștigător pentru lotul dat. 
- Pentru loturile nr.13,14,15,17,28,31-36 unica ofertă a fost propusă de către operatorul economic Ecochimie 
SRL, aceasta corespunde cerințelor solicitate. Se propune a fi desemnat câștigător pentru loturile date. 
- Pentru loturile nr.23-26 prețul cel mai scăzut a fost propus de către operatorul economic  Ecochimie SRL, 
aceasta corespunde cerințelor solicitate. Se propune a fi desemnat câștigător pentru loturile date. 
- Pentru loturile nr.19-22 prețul cel mai scăzut a fost propus de către operatorul economic  Ecochimie SRL, însă 
aceasta nu corespunde cerințelor solicitate și anume: s-a solicitat Pahar Berzelius gradat forma înaltă, s-a propus 
Pahar Berzelius gradat forma joasă. Se propune a respinge oferta acestuia pentru loturile date. 
- Pentru loturile nr.3,4,9,10,18,27,30,37,41,42  nu a fost propusă nici o ofertă.  
- Pentru lotul nr.38  nu a fost propusă nici o ofertă conformă.  
- Pentru loturile nr.16,29,39 au fost depuse oferte a căror propunere financiară depăşește cu 30% valoarea 
estimată a achiziţiei, În temeiul art. 71 alin. 1, lit. d), din Legea 131/2015. Se propune respingerea ofertelor 
pentru loturile. 
- Se propune achiziţionarea loturilor nr.3,4,9,10,16,18,19,20,21,22,27,29,30,37,38,39,41,42 în cadrul altei 
proceduri de achiziţie în repetare, conform pragului valoric stabilit în art.2, L131/2015. 
 
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: 
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Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informaţia solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

17.08.2022 ICS "Farmina" clarificări asupra documentelor de calificare  
(anexele nr.22 din D.S. nr.115/2021) 

Prezentat 

Ecochimie SRL clarificări asupra documentelor de calificare  
(anexele nr.22 din D.S. nr.115/2021), 
documente justificative actualizate prin care 
demonstrează îndeplinirea tuturor criteriilor de 
calificare şi selecţie, în conformitate cu 
informaţiile cuprinse în DUAE 

Alex Standard 
SRL 

clarificări asupra documentelor de calificare  
(anexele nr.22 şi 23 din D.S. nr.115/2021), 
documente justificative actualizate prin care 
demonstrează îndeplinirea tuturor criteriilor de 
calificare şi selecţie, în conformitate cu 
informaţiile cuprinse în DUAE 

MED-M SRL documente justificative actualizate prin care 
demonstrează îndeplinirea tuturor criteriilor de 
calificare şi selecţie, în conformitate cu 
informaţiile cuprinse în DUAE  

 
9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi: 
 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

Ecochimie SRL 
Pentru loturile nr. 16,29,39 a fost depusă ofertă care 

depăşește cu 30% valoarea estimată a achiziţiei - ofertă inacceptabilă  
Pentru loturile nr. 19-22 ofertă neconformă 

GBG-MLD SRL ofertă neconformă 
M-INTER-FARMA SRL ofertă neconformă 

 
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot        
11. Criteriul de atribuire aplicat: Preţul cel mai scăzut   
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi: Nu a fost 
13. Reevaluarea ofertelor: Nu a fost 
14. În urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis: 
Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru: 

Nr Denumirea bunurilor 
solicitate U/M Canti

-tatea 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Preţ 
unitar 
fără 
TVA 

Preţ total 
fără TVA 

Suma 
ofertei 

(cu TVA) 

1.  Mănuși  nesterile din Nitril 
fără pudră,  mărimea M 

buc. 10000 DITA ESTFARM 
SRL 

0,8276 8276,00 8938,00 

2.  Mănuși nesterile din Nitril fără 
pudră,  mărimea L 

buc. 10000 DITA ESTFARM 
SRL 

0,8276 8276,00 8938,00 

3.  

Dezinfectant pentru sprafețe 
pe bază de Glutaraldehyde, 
Glyoxal, 
Didecyldimethylammonium 
chloride vol. 1 litru 

flacon 20 Ecochimie SRL 345,00 6900,00 7452,00 

4.  Clorură de var kg. 3000 GALCHIM & CO 
SRL 

16,00 48000,00 57600,00 

5.  Mască facială reutilizabilă buc. 10000 MED-M SRL 8,625 86250,00 103500,00 

6.  
Tonometru mecanic cu 
fonendoscop inclus certificat 
metrologic 

set 30 ICS "Farmina" 167,20 5016,00 6019,20 

7.  
Termometru digital buc. 30 ICS "Farmina" 39,00 1170,00 1404,00 
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8.  Pulsoximetru buc. 30 La data de 26.08.2022 a fost depusă contestația 
nr.05/2031/22, de către OE Lismedfarm SRL 9.  Termometru portabil cu sondă buc. 1 

10.  Soluție bufer pH 4.0 litru 2 Ecochimie SRL 190,00 380,00 456,00 
11.  Soluție bufer pH7.0 litru 2 Ecochimie SRL 190,00 380,00 456,00 
12.  Soluție bufer p H 10.0 litru 2 Ecochimie SRL 190,00 380,00 456,00 

13.  Alaun de aluminiu și potasiu, 
cod 21098.362 

kg. 3 Ecochimie SRL 210,00 630,00 756,00 

14.  Cilindru din sticlă gradat, 
Cl.A, volum 25 ml 

buc. 4 Ecochimie SRL 90,00 360,00 432,00 

15.  Cilindru din sticlă gradat, 
Cl.A, volum50 ml 

buc. 4 Ecochimie SRL 90,00 360,00 432,00 

16.  Cilindru din sticlă gradat, 
Cl.A, volum 250 ml 

buc. 4 Ecochimie SRL 220,00 880,00 1056,00 

17.  Stativ din plastic pentru 
eprubete 10 locuri 

buc. 6 Ecochimie SRL 20,00 120,00 144,00 

18.  Hîrtie de filtru set 2 Ecochimie SRL 55,00 110,00 132,00 

19.  Borcane de sticlă transparentă 
cu gît larg cu dop rodat 125 ml 

buc. 6 Ecochimie SRL 65,00 390,00 468,00 

20.  
Borcane de sticlă transparentă 
cu gît larg cu dop rodat  250 
ml 

buc. 6 Ecochimie SRL 71,00 426,00 511,20 

21.  Borcane de sticlă transparentă 
cu gît larg cu dop rodat 500 ml 

buc. 6 Ecochimie SRL 90,00 540,00 648,00 

22.  Borcane de sticlă brună cu gît 
larg cu dop rodat 125 ml 

buc. 6 Ecochimie SRL 69,00 414,00 496,80 

23.  Borcane de sticlă brună cu gît 
larg cu dop rodat  250 ml 

buc. 6 Ecochimie SRL 76,00 456,00 547,20 

24.  Borcane de sticlă brună cu gît 
larg cu dop rodat  500 ml 

buc. 6 Ecochimie SRL 94,00 564,00 676,80 

      170278,00 201519,20 
 
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii: 
 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

GALCHIM & CO SRL 

24.08.2022 SIA RSAP şi  e-mail 

Policontract SRL 
Ecochimie SRL 
M-INTER-FARMA SRL 
MED-M SRL 
ICS "Farmina" SRL 
Alex Standard SRL 
Lismedfarm SRL 
GBG-MLD SRL 
DITA ESTFARM SRL 
Informarea operatorilor economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru 
achiziţii se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile 
publice. 
 
16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului: 
 
În cazul în care valoarea estimată a contractului este 
mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al 
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile 
publice 

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

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

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

Nr. 
d/o 

Denumirea 
operatorului  

economic,  (IDNO) 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Numărul 
contractului 

Data 
contractului Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termenul de 
valabilitate a 
contractului fără TVA cu TVA 

1 GALCHIM & 
CO SRL 

cu capital 
autohton 

14/ .09.2022 

33
10

00
00

-1
 48000,00 57600,00 

30
.1

2.
20

22
 

2 DITA ESTFARM 
SRL 14/ .09.2022 16552,00 17876,00 

3 Ecochimie SRL 14/ .09.2022 13290,00 15120,00 
4 MED-M SRL 14/ .09.2022 86250,00 103500,00 

5 ICS "Farmina" 
SRL 

cu capital 
străin 14/ .09.2022 6186,00 7423,20 

      170278,00 201519,20  
 
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice), precum şi că în cazul depunerii contestaţiilor şi/sau 
recepţionării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate şi soluţionate.  
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii 
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 
 
 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:                     Sergiu VOINU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex.  N. Croitoru 
tel. 022-25-23-57 
e-mail: natalia.croitoru@army.md 

mailto:natalia.croitoru@army.md
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Typewriter
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice 

Nr. 9 din 06.09.2022.    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante I.P. INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ 
Localitate Chișinău 
IDNO 1005600034034 
Adresa str. Academiei 5 
Număr de telefon 022 738 169  
Număr de fax 022 738 149 
E-mail oficial  achizitii@ifa.md 
Adresa de internet https://ifa.md/ 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Marina Țurcan, Olga Bordian, 022 738 169, 
tmaryna@gmail.com, achizitii@ifa.md  

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Da 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri 

Obiectul achiziției Sursă magnetică 
Cod CPV 38400000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1660740177293      
Link-ul: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-
MD-1660740177293; 
https://achizitii.md/ro/public/budget/20046289  
Data publicării: 17 august 2022 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md 

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  Licitație electronică 
Sursa de finanțare □Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 75830.00 MDL 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  n-au fost 

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

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

 

mailto:tmaryna@gmail.com
mailto:oxana.muraru@ifa.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655807109748
https://mtender.gov.md/budgets/ocds-b3wdp1-MD-1659687098174
https://mtender.gov.md/budgets/ocds-b3wdp1-MD-1659687098174
https://achizitii.md/ro/public/budget/20046289
https://ifa.md/ro/stateacquisitions
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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 26.08.2022, ora 16:00), au depus oferta 1 ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. „LABROMED LABORATOR” SRL 1012600001177 Alexandr ERMICEV 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

„LABROMED LABORATOR” SRL 
Documentele ce constituie oferta 

(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică prezentat  
Propunerea financiară prezentat  
DUAE prezentat  

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

Cerere de participare prezentat 
Declarație privind valabilitatea 
ofertei 

prezentat 

Date despre operatorul 
economic 

prezentat 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Sursă 
magnetică 

„LABROMED 
LABORATOR” 
SRL 

75830.0  1 buc. + + 

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

    
9. Ofertanții respinși/descalificați: nu s-a aplicat 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru un singur lot        
11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut   
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați:   nu s-a aplicat 

(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 
  

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Reevaluarea ofertelor:   nu s-a aplicat 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Sursă 
magnetică 

„LABROMED 
LABORATOR” 
SRL 

 1 bucată 75830.00  75830.00  90996.00  

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 

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

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

„LABROMED 
LABORATOR” SRL 

01.09.2022 
 

[Prin  e-mail, la adresa 
labromed.laborator@gmail.com] 
 

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

15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 6  de zile 

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). 

16. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinde
rea: 

Cu capital 
autohton 

Numărul 
și data 

contractulu
i acordului-

cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 

contractului/aco
rdului-cadru fără TVA inclusiv 

TVA 

„LABROMED 
LABORATOR

” SRL 

Cu capital 
autohton 

27/COP  din 
06.09.22 38400000-9 75830.00 90996.00 31.12.2022 

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

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții 
verzi)? (DA/NU) ___________ 

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut                       
  

 

mailto:labromed.laborator@gmail.com
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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:                                                       ȚURCAN Marina 
 



lllll

DARE DE SEAMA
de atribuire а contractului de achizitrii publice

Nr. MILL/S|DBL|2022I01 din 8 septembrie2}22

1. Date сч рriчirе la autoritatea contractantf,:

Dепumirеа autoritйtii contractante р r imdr i а Мuпiс ipiului chi s iпdu
Localitate muп. Сhisiпdu
IDNo 1007601009484
Adresa bd. $tеfап cel Mare qi Sfdпt, 83
Numйr de telefon +373 (22) 20 I5 38
E-mail oficial оrimаriа(Е,оmс.md

mill(d,omc,md
Adresa de internet ht tp s : /А,уwи,, с hi s iпаu. md
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Rtlxaпdra Macari
022 20-I5-38
m а с ar i. r uх ап dr а@,рm с, m d

2, Date сu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate cererea ofertelor de preturi
рrосеdurа de achizitie repetatй (duрd caz) Nr: ocds-b Swdp ] -MD- ] б 5 5 8 l 209 3 3 бВ
Tipul obiectului сопtrасtului de achizi{ie/
асоrdчlчi-саdrч

Servicii

Obiectul achizi{iei Seryicii de orgaпizare iп cadrul Рrоiес|ului UE
,,MOVE ITlilre LuЬliп" аuпеi саmрапii de iпlоwпа;е

Cod СРV 79300000-7
Ехрчпеrеа motivuluiltemeiului privind
аlеgеrеа procedurii de atribuire (tп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitayia
deschisd)

Nu este cazul

Рrосеdurа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
р ortalului guv еrпаmепt al wу.w'r,пt е пdg r. яqv. md)

Nr: ocds-b Syldp 1 -MD- 1 б 5 5 В ] 209 3 3 68
Link-ul : hПр s : //rпt е пdеr, gov. m d/ t е пdе r s / о а! s -
Ь 3w dp ] - MD- 1 6 5 5 8 1 2 0 9 3 3 6 8 ? t аЬ : с о пtr ac!-rttie е

Data publicбrii 2 ]. 0 б. 2 0 2 2
platforma de achizitii rrublice чtilйаtй tц,ууw,асhizilii.md

Рrосеdurа а fost inclusй in planul de achйi{ii
publice а autoritЁ{ii сопtrасtапtе

Da
Link-ul cёtre planul de achizi}ii publice puilicat:
www, chis iпаu. md (rubric а,, Licita|ii si ach{zipii ".

Апuпt de intentie publicat in ВАР (dupd caz) Nu este cazul
Tehnici qi instrumente specifice de аtriЬчirе
Иuоd caz)

Licita|ie еlесtrопiсd

Sursа de fiпап{аrе Bugetul muп. Chisiпdu
Со-fiпап|аrе suЬfоrtпd de уапt, diпfопdr"ilе
uпiuпii Еurорепе

Yаlоаrеа estimatй (Euro, fdrd ТVд) ]3 000.00 (263.443,70 MDL, BNM 2].06.r,122l

3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de atribuire:

Data solicitйrii сIаrifiсйrilоr Nu este cazul
Denumirea ореrаtоrului economic
Ехрчпеrеа sчссiпtй а solicitйrii de сlаrifiсаrе

1
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Ехрчпеrеа suссiпti а rйsрчпsului
Data transmiterii

4, Modificйri operate in documenta{ia de atribuire;

Rezumatul modifi сйrilоr Nu este cazul
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (duрd caz)

[Iпdica|i rursa utilizatd si data publicdriiJ

Теrmеп-limitй de depunere qi deschidere а
ofertelor prelungit (duрd caz)

5. А depus oferta 1 (чпч) ofertant:

Nr. Dепumirеа ореrаtоrчlчi economic IDNo Asocia{i}
administrafurii

l. SC "Priormedia" SRL
1 007600026824

Spatari Дlехапdr
воtпаrепсо vladislrl

", " Р r olil е С оmmuпiсаt i опs " S RL l019600047345 ваrьапоuа viorel

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentrTe le
сf,trе operatorii economici:

Denumire dосumепt
Denumirea operatorului есопоmiс

SC "Priorrпedia" SRL " Р r ofil е С оmmuпi с at iопs "
лSлl,

Operator
economic n

J,pTrtcT
e:onomic n

Documentele се constituie oferta
(Seya сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пч соrеsрuпdе)

cerere de parlicipare prezeпtat prezeпtqt
soecilicatii tеhпiсе orezeпlqt prezeпtat
Specificatii de pre|' prezeпtat prezeпtat
DUAE prezeпtat prezeпtat

Dосчmепtе de calificare
Se vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе

Estimarea costurilor
саmрапiеi сu defalcarea ре
соmропепtе (ех. рlап
media, proiectare,
producere. difuzare etc.)

prezeпtat prezeпtat

Declara|ia priviпd
valabilitqteq ofertei

prezeпtat prezeпtat

Doyada iпregistrйrii
реrsоапеi iuridice

prezeпtqt prezeпtqt

С ert ifi с at pr iv iпd lips а
datoriilor eliberqt de
setlliciul Fiscal de stat

prezeпtat prezeпtat

Descrierea соmрапiеi prezeпtat prezeпtat
D es cr ier е а ехр er i еп| е i
specifice sаrсiпii prezeпtqt prezeпtat

С al фс ar еа s i ехр еriеп| а
mапаsеrului

prezentat prezeпtat

Сопсерtul gепеrаl al
саmпапiеi

prezeпtclt prezeпtat

G r аliсu l а ct iv it dt ilor prezeпtat prezeпtat
U lt imele s i tlt а| ii /iпа пс i ar е prezeпtat prezeпtat

I Proieclul "MOI/E IT like Lubliп" - а Cltisiпau pttblic traпsporl suslаiпаЬlе dеvеlорпепt iпitiatiye este proiect de аsislеп|d tеhпiсd itl;leпattd de
Primdria muпiсiрiului Chisindu, iпсlus iп lista proiectelor de аsistеп|d lеhпiсd tп derulare |п baza Holdrdrii Guуеrпului пr. 246 diп 08 cpriliэ 2)l0,
tпregistral сu пr.8721 1740l5425,

2
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8. Репtrч elucidarea чпоr neclariti{i sач сопfirmаrеа цпоr date privind corespunderea oferbi сч
cerinlele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv jчstifiсаrеа pre{ului anormal de rсйzшt) s-
а solicitat:

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Dепumirеа опеrаtоrului economic Motivul respingerii/descalifi сйrii

10. Modalitatea de evalrrare а ofertelor:

Репtru uп siпgur lot

11. Сritеriчl de аtriЬчirе aplicat:

Cel mаi Ьап raport calitate-pre|
(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multe criterii de atribuiTe, ie yor
iпdica toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)

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

13. Reevaluarea ofertelor:

Motivrrl rеечаluйrii ofertelor Nu este cazul
Modificirile ореrаtе

14. iп чrmа ехаmiпйri, ечаlчйrii qi соmраrйrii ofertelor depuse in cadrul рrосеdчrii de atritцire s-a
decis:

7. Iпfоrmа{iа privind corespunderea ofertelor сч cerin{ele solicitate:

Denumirea
lotului Denumirea

operatorului economic

Рrе{чl ofertei
(fara ТVА)*

Cantitate qi

unitate de
mйsчrй

Соrеsрчпdеrеа сч
cerin{ele de
calificare

Соrеsрu:_dеrэа сu
specilлafiile

telпice
servicii de
orgaпizare iп
сqйаl
proiectului uE
,,MOVE IT like
Lubliп" а uпеi
саmрапii de
iпfоrmаrе

SC "Priormedia" SRL 12 212 EURO Seryrclu + +

" Profile
Соmmuпiсаtiопs" SRL

l2 900 EURO serviciu + +

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitatй Rеzumаtul rёsрчпs rrlui
ореrаtоrului econonic

Na este cazul

Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul саIrцlлt
SC "Priormedia" SRL Total

Preyul ofertei 40% 12 212 EURO 40?;

Oferta tеhпiсd 60% 88,20 б0?;
тотлL 100 ь

" ProJile С оmm uпiсаtiоиs " ýДI Total
pretul ofertei 40% 12 900 EURO 37,8 ri4

oferta tеhпiсd б0% Е3,70 5б,91:4

ToTAL 94,8-'о.

Atribtrirea contractului de achi icЁi/acordului-cadru :

Dепumirеа lotului Dепumirеа cantitate si pretul unitar pretul total Рrе:цl tot:rl



operatorului
economic

unitate de
mаSurа

(fЁrП ТVА) (fйrй ТVА) (ir*lusil
тчА)

Orgaпizarea саmрапiеi
de iпformare priviпd
ьепzilе dedicqte
traпsportului public

sC
"Priormedia"
,Sл,

Servrcll 12 212 EURO 12 212 EURo Nu е,7е :zzel

llIll

Nu este cazuL

17. Contractul de achizi{ie:

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (ruЬriса datй se completeazý dorr iп
cazul in саrе la рrосеdчrа de achizi{ie рчЬliсй ач fost aplicate criterii de durabilitate qi s-r
incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care ац fost aplicate criterii de duraШ.itr;el

Аu fost aplicate criterii репtru achizi{ii рuЬliсе durabile (achizi{ii
verzi)? NU

Vаlоаrеа de achizi{ie сч TVA din contract/ contiacte а
lotului/loturilor репtrч сдtlе ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):
Codul СРV al lotцlui/loturilor репtru саrе au fost aplicate criterii
de durabilitate:
Criteriul de аtriЬчirе:репtrч lоtчlДоtчrilе pentru care ач fost
aplicate criterii de durabilitate:

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grapul de lucra declard сd tеrmепul de aqteptare репtru ircheie:ea
coпtractului/contractelor iпdiсаtе а fost respectat (ехсеРапd cazarile prcvdx,ute de art. 32 аliп. (:,, а! Legii
пr. 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achizi|iile publice ), рrесаm ;i сd iп cazul dерапеrii сопtеstа|ijэr 1i/rаu
recep|ioпdrii rapoartelor de moпitorizare, acestea aufost ехаmiпаtе qi sоlu|iопаtе.

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grapul de luсru репtru achizi|ii сопJirmd pocedurii
de achizi|ie,fapt репtru care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm

Сопduсйtоrul grupului de luсru pentru achйi{ii

Ilie CEBAN

15. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de lчсrч pentru achizi{ii:

Dепumirеа operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transnitere

SC "Priormedia" SRL 15 aupust 2022 e-mail

16. Теrmепчl de aqteptare репtrч incheierea contractului:

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital strйiп

Numйrчl
qi data

contractului/ асоrdчlчi-саdrч

Cod СРV Vаlоаrеа
сопtrасtulчi

Тгrпеl &
val:':,ilillrte al
cor та: -ul-ui

,SC
"Priormedia"

^SлZ

MILL/S/DBL/2022/01-
90-с/22

2
septembrie
2022

79300000-
7

12 212
EURo

: .' ic,r uu,iе
2,)23

4

йrй ТVА



























Model - tip

DAR]O DE SEAMA
privind modifi carea contractului

de achizifii publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 09.09.2022

Date cu privire Ia autoritatea contractantl:

II. Date cu privire la procedura de achiizifie:

III. Date cu privire la contractul de achizi{ielacrordul-cadru:

Den umirea nutorititii contractante I.P.LI.Gimnaziul Coscalia
Localitate s.Coscalia .r-nul Causenr

r.DNO t012608001922
Adresa Str. Viilor 115

NumIr de telefon 0243 664ss

Numtrr de farx

E-mail oficial scoalacoscalia@,mail.nt

Adresa de inrternet
Persoana de contact
(nume, prenume, lelefon, e-mail)

Popescu Galina
016103066

Tipul procedurii de achizilie Cererea ofertelor de prefuri *

Licitatie deschisd n Altele: flndicati
Obiectul achrizi{iei " Echiparea gimnaziului din sat.Coscalia

r-nul Causeni cu grup sanitar in interior
Cod CPV 4s200000-9

Valoarea estimati a achizitiei 420400,00

Nr. qi link,ul procedurii (se va indica din cadrul
p ort al ului guv evn ame n l a I www. mt e ryd e r. g ov, ryd)

Nr: ocds-h SwdpX-N/i D- 1 65 1 839230973
Link: mtender.qov.md/plans/ocds-
b3wdp1 -M D-1 651 839230973

Data nubliciirii anuntului de participare 06.05.2022

Data (datele) $i referinfa (referinfele) publiclrilor
anterioare in Jurnalut Oficial al Uniunii Europene
privind proi'ectul (proiectele) la care se referd anun(ul
respectiv (du:pd caz)

Tlpul contractulul do achlzlfie/ecordulul.cadru Bunuri n Servicii n Lucrdri *

f;ntttltnotnl d* mhlllfhlrsordul.crdru rc rcl'bril ln un
probot lilrnu progrnm nnrrntet dln fondunl rle
Unlunll Eurooene

Nu{ Dan

$ursa de linantare Buget de stat * Buget CNAM n
Buget CNAS I Surse externe I
Alte surse: [14:EL_

Dnta deciziei de ntribuire a contractului de achizi{io/
acordului-cadru

20.0s.2422

Donumlrea operatorulul economlc ..Silans-l.S.."SRL
Nr. pl data eontractulul de nehlzlfle/acordulul-cndru Nr:13

Data:30,05.2022

Valoarea c0ntractului de achizitie/acordulul-cadru @
Inclusiv TVA: 465006,52

Tlnul contractulul de achlzltle/acordulul.cadru Bunuri n Servicii a Lucrdri f
Conlr*stul dt lchlzltlc/neordul'crdru te referil la un
prolect pl/snu program flnanlat dln fondurl ale

UniuniiEuronene

Nu* Dat:

w. X)ate cu privire la modificdrile necesare a fi efectuate:



Tipul modificirilor Micqorarea valorii contractului n

Majorarea valorii contractului *

Modificarea termenului de exeoutare I livrarel

prestare !
Modificarea termenului de valabilitate I
Rezelierea contractului n

Altele: llndicatil
TemclulJurldlc Legea l3l dtn 03.07,2015 ail,76 alln,7

Pc.f Ukrelc a sl c
Creqt*reu pr*tuful tn urma madlfiailrtl @up&
cqz)

[Se va indica dacd se utilizeazd prelul actualizat al
contrqctului de achizitii publice/acordului-cadruJ

Modificarea ftnterioar[ a contractului de

achizitii nuhlice/acordului-cadru Oun d caz)

[Se vor indica tlate mldificdrile operate anlerior

si valoare0 acestoral

Alte informatii relevante

V. Descrierea achizi(iei inainte gi dupi modificare:
(Se vor indica nalura Si amploarea lucrdrilor, natura Si cantitatea sau valoarea bunurilor, natura Si amploarea

serviciilor)
Achlzltln lnltlalI ., " Echlparea gimnazlului dln sat.Coscalla r-nul Causenl cu grup ranitar

in lnterior
Duni modificgre, se majoreazd achitarea contractului cn 32677.271ei (treizeci qi dou6 mii sase sute

saptezeci qi sapte, 27 lei), pe motivul ca au ap6rut lucrAri suplimentare,neprevAzute ,care nu se

regdsesc in caietul de sarcini,dar necesar de executat,pentru finahzareaobiectului, Comisia a

constatat urmfltoarele lucrflri :

t, I.ucrAil de termofi

1) Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la inoalzire centrala prin sudare, la constructii

industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 l/2" -2" - 8m

2) Forarea gaurilor strapunse inzidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza'carota

diamantata cu diametrul de: 60 mm - 3buc

3) Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau neannata, montata in

coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm - 12,6m

4) Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din

polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Teu PPR 50x20x50) - 4 buc

5) Piesa de racordare (flting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din
polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Cot PPR 50)- 3 buc

O) pi".u de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din

polipropilenaarmata,avind diametrul exterior de 50,0 mm (MufePPR d50) - 4 buc

7) Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din

polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Reductie PPR P/M 50* I 1) -2 buc

8) Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2" - 2buc

9) Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 - 3

m

10) Radtatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator OTEL T22

500x500 -2brtc



11) Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, m0ntata

prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida * 3 buc

12) Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din

policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16'110 mm * 12,6 m

13) Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din materialplastic, avind diametruL

de 20-15 mm - 12,6 m

U, Grup sanltar (Aoeduct)

l) Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuzivne, in conducte de distributie, la cladiri

de locuit si social culturale, avind diametrul de20x2,3 mm - 19,5 m

2) Piesa de raoordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din

polipropilenaarmata,avind diametrul exterior de pina 1a20,0 mm, inclusiv (Cot FI20 x 1/2" PPR-

metal) -32buc
3) Montaroa in pamint, in sxteriorul oledirilor, a tevilor din PVC tip 4(O) sau 3(M), avind diamctrul do

32mm-6m

4) Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din

policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm -25,5 m

5; Spalarea in$alatiei de aparece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de

20-75 mm - 25,5 m

IILLucrdrl lnteiloate

1) Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2

caramida, inaltimea pina la 4 m' 4,2m2

2) fleperopo4Kn lls IIBX nanenefi (uena co crotlMocrblo Marepnaroa*N4outax) - 3,I m2

3) Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m

inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusive - 2,I3 m2

4) Pervazuri montate la ferestre din mase plastice '4,8 m

5) Glafuri montato la ferestre din aluminiu ' 4,1 m

6) Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pardoseli' 4l'44kg

7) Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza'carota

diamantata cu diametrulde: 110 mm (pentru primii 10cm grosime) - 2 buc

S) Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota

diamantata cu diametrul de: 110 mm (Pentru 40 cm grosime) K:4*0,9=3,6 - 2 buc



9) Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu fbreza'carota

diamantata cu dianretrul de: 170 mm (pentru primii 1Ocm grosime) - 1 buc

l0) Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota

diamantala cu diametrul de: 170 mm (Pentru 40 cm grosime) K=4*0,9=3,6 - 1 buc

I 1) Taierea rosturilor de dilatare in pereti cu discuri abrazive (Golul pentru fereastra in perete

oxterior) - 4 m

VI, Descrierea circumstanfelor care au flcut ntlcesar[ modificarea:

(Se vor indicrz motivele/argumentele modificiirii cantractului de achizitrie/acordului-cadru)

Grupul cle lucru a constatat ca lucrdrile suplimentare indicate in punctul de mai sus sunt necesare

pentru finalizarealucrdrilor la obiectul Echiparear gimnaziului din sat.Coscalia r-nul Causeni cu

grup sanital in interior si intocmirea devizului cle,,Lucr6ri suplimentare;; ,confbrm Legii Nr'131

din 03-07-2015,Art.76 ,pn,7(1), (a) qi (c), asfel suma contractului se majoreazd cu32677.27 lei sau

g,So/omai mult dec6t valoarea initiala a contractului (comform devizului). ln concluzie incheerea

acordului aditional.

in baza deciziei grupului de lucru de rnodificare a contractului de

07.09.2022 a fost incheiat acordul adilional nr I diin 08.09.2022

lucr[ri cu rn.aiorarea contractului in suma de 32677 '2'7 lei

achizilie/acordului-cadru nr,-l 

-dinorivind: modificarea devizului de

ntreprinderea: 
I

Cu capital 
I

autohton/ | Nr. gi datn acordului
Cu capttat I aOlflonal

rnlxt/eroclere/ |

Valoarea modificirilor (duPa

caz)

Filrt TVA
., r,;.,,

Inctuilv TVln,,,

..Silans-I.S.."SRL I Nr.t I 08,!9,.09 2723l.06 32677.27

Conducitorul gruPului de lucru:

/-ti L4tt-'/ | n ,.'(i,,/i'{-l ct" -
Nume, Prenune)

/,,t,r, n ,-''-l/ t'
/, i /

(Serhndtura)

der. gov. md ; www. t ender, gov, md

a pintru Solulionarea Cintestayiilor: mun. Chiqindu, bd. gtefan cel Mare Si Sfdnt,

5 I ; e-m uil : c o nt e st at i i(@ons c. m d ; www. qns c, rn d

124 et. 4, tel.:022-820-
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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 5 din  12.09.2022.    

 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria com.Coșnița 
Localitate s.Coșnița 
IDNO 1007601009381 
Adresa s.Coșnița,str.Păcii nr.51 r-nul Dubăsari 
Număr de telefon 0248 44 236 
Număr de fax 0248 44 491 
E-mail oficial  Primaria.cosnita@mail.ru 
Adresa de internet www.conita.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Alexei Gafeli tel.068585755,e-mail:plic@inbox.ru 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări  

Obiectul achiziției Reparația sălilor de studii la Școala de Arte din com. 
Coșnița raionul Dubăsari  

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: 21060577 
Link-ul:ocds-b3wdp1-MD-1658817568474 
Data publicării:26.07.2022 

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

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

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 400000.00 
 
 
 
 

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 05.08.2022, ora 15:00), au depus oferta 5 ofertanți: 

 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL KEDACONS 1018600005878 Draguțanu Ion 
2. BAUHOF GROUP SRL 1019600006285 Barbărasă Ion 
3. SRL EUROROS GRUP 1013600015553 Ciornîi Andrei 
4. SRL Provladina Construct 1013600019838 Susarenco Ion 
5. TOPIMOBIL SRL 1003600122566 Covrig Boris 

 

 

6. Informații privind ofertele alificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL 
KEDACONS 

BAUHOF 
GROUP SRL 

SRL EUROROS 
GRUP 

SRL 
Provladina 
Construct 

TOPIMOBIL 
SRL 

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) 

     

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

Certificat/Decizie de 
înregistrare a 
întreprinderii/Extras din 
Registrul de Stat al 
persoanelor juridece 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
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Certificat de efectuare 
sistematică a plății 
impozitelor,contribuțiilor 
eliberate de inspectoratul 
Fiscal 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificate de atribuire a 
contului bancar 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Informații generale 
despre ofertant 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Ultumul raport financiar prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Graficul de execuție prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Demonstrarea 
experienței OE de cel 
puțin 4 ani de activitate 
afferent obiectului ce 
urmează a fi atribuit 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Demonstrarea 
experienței OE aferent 
obiectului ce urmează a 
fi atribuit 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarație privind 
dotările specific, 
utilajului necesar pentru 
îndeplinirea 
corespunzătoare a 
contractulu 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarație privind 
personalul de specialitate 
pentru implementarea 
contractului 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Reparația 
sălilor de 
studii la 
Școala de 
Arte din com. 
Coșnița 
raionul 
Dubăsari  

SRL KEDACONS 315723.78 1 lucrare - + 
BAUHOF GROUP 
SRL 

371133.00 1 lucrare - + 

SRL EUROROS 
GRUP 

375135.22 1 lucrare + + 

SRL Provladina 
Construct 

432454.61 1 lucrare + + 

TOPIMOBIL SRL 457549.55 1 lucrare   
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* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile 
tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 

 

 

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

08.08.2022 SRL KEDACONS S-a solicitat suplementar 
lista principalelor lucrări 
similare executate  în 
valoare individuală egală 
sau mai mare ca valoarea 
estimată. 

OE nu a prezentat nici un raspuns 

10.08.2022 BAUHOF GROUP SRL S-a solicitat demonstrarea 
de cel puțin patru ani de 
activitate printr-un 
document justificativ. 

Toate documentele au fost plasate de 
către OE  pe platforma SIA RSAP și 
anume decizia și extrasul unde este 
indicată data începerii activității 
companiei. 

 
 
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
SRL KEDACONS S-a solicitat suplementar lista principalelor lucrări 

similare executate  în valoare individuală egală sau 
mai mare ca valoarea estimată. OE nu a prezentat 
nici un răspuns. În baza art.22 din legea 131/2015 
alin (3) punct.a) nu a prezentat lucrări similare 
executate în valoare  de 75% sau mai mare.  

BAUHOF GROUP SRL OE este inregistrat ca intreprindere din data 
13.02.2019 ce demonstrează experința de trei ani și 
nu corespunde cerințelor de la punctul 16 subpct 10 
din documentația standart unde este solicitată 
demonstrarea experienței de cel puțin patru ani de 
activitate 

SRL Provladina Construct Oferă preț mai mare  decît bugetul AC 
TOPIMOBIL SRL Oferă preț mai mare  decît bugetul AC 

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  □                                   
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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   

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Reparația 
sălilor de 
studii la Școala 
de Arte din 
com. Coșnița 
raionul 
Dubăsari  

SRL 
EUROROS 
GRUP 

1 lucrare 375135.22 375135.22 450162.26 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin__  lit ___.             

Argumentare:  

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

economic 
Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL KEDACONS 11.08.2022  e-mail 
BAUHOF GROUP SRL 11.08.2022  e-mail 
SRL EUROROS GRUP 11.08.2022  e-mail 
SRL Provladina Construct 11.08.2022  e-mail 
TOPIMOBIL SRL 11.08.2022 e-mail 
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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) 

 
15. 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). 

 
16. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 
Valoarea contractului Termen de valabilitate 

al 
contractului/acordului

-cadru fără TVA inclusiv TVA 

SRL 
EUROROS 
GRUP 

Nr. 48 din 
12.09.2022 45200000-9 375135.22 450162.26 31.12.2022 

 

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

 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții 
verzi)? (DA/NU) ___________ 

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 



\ 
DARE DE SЕАМА 

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

Nr. 02/22 din 12.09.2022 
1. Date cu privire la autoritatea contractanta: 

Denumirea autoritatii contractante IP AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONAJ 
UTA GA.GA.UZIA 

Localitate mun. Cornrat 
IDNO 1016601000153 
Adresa str. Pobeda, 50, et. 2 
Numar de telefon 0(298)22693 
Numar de fax 0(298)22693 
E-mail oficial adr.utao.@o.mail.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 preµ.iri ■Licitatie deschisa 
□Altele: {Indicatil 

Procedura de achizitie repetata (duvii caz) Nr: ocds-bЗwdp l-MD-1653658387802 
Tipul oblectului contractului de achizitie/ Bunuri □ Servicii □ Lucrari ■ 
acordului-cadru 
Oblectul achizifiei Achizitionare lucrari din proect «Crearea 

complexului turistic sportiv-ecvestru «At-Prolin»» 
repetat 

Cod CPV 45200000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire 
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr: ocds-bЗwdp l-MD-1653658387802 
portalului guvernamental Link-ul: h!ms://achizitii.md/ru/QuЬlic/tender/ 
www.mtender.gov. md) 21057299/lot/11576784/ 

Data puЬlicarii: 27.05.2022 
Platforma de achizitii puЬlice utilizata ■ achizitii.md; □ e-licitatie.md; о yptender.md 

■ Da □ Nu 
Procedura а fost inclusa in planul de Link-ul catre planul de achizifii puЬlice puЬlicat : 
achizitii puЫice а autoritatii contractante httQ://adrgagauzia.md/ 

nuЬlic/files/olanul de achizitii 2022.ndf 
Anunt de intentie puЫicat in ВАР (dupii caz) Data: 16.02.2022 

Link-ul: httos://tender.gov.md/ro/content/738355 
Tehnici ~i instrumente specifice de atribuire □Acord-cadru □Sistem dinamic de achizitie 
(dupii caz) ■Licitatie electronica □Cataloo. electronic 
Sursa de finantare ■Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 

□Surse exteme; □Alte surse: Пndicati 7 
Valoarea estimata (lei, fiirii TVA) 14 128 340,00 

3. Clarificari privind documentatia de atribuire: 
(Se va completa fn cazul fn care aufost solicitate clarificiiri) 



-
o~,ta solicitarii clarificarilor -------------------
Dcnumirca o p eratorului economic ------------------
Expllncrca succinta а solicitarii de ------------------
cl~trificarc -
Exp uncrea succinta а rasp unsului ------------------
Data transmitcrii ------------------

4. Mo<lificari operate in documentatia de atribuire: 
Se va comp/eta fn cazul fn care au f ost operate modificari) 
Rezumatul modificarilor ------------------
PuЫicate in BAP/alte mijloacelor de [Indica/i sursa utilizata ~i data puЬ/ica,·ii] 
informare (dupa caz) 
Termen-l imita de depunere ~i deschidere а [Indica/i numarul de zile] 
ofertelor p relun~it (dupa caz) 

5. Рапа la termenul-limita (data 10.06.2022, ora 10:00), au depus oferta 2 (doi) ofertanfi: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/ 
administratorii 

1. 
SRL «Sud-Terra» 1014611001799 PROTIUC 

NATALIA 
2. SRL «Cimtermic» 1007605004579 TERZI IVAN 

6. Informatii privind ofertele depuse ~i documentele de calificare ~i aferente DUAE prezentate de catre 
operatorii economici: 

Denumirea operatorului economic 
Denumire document SRL «SUD-TERRA>> SRL «Cimtermic» 

Documentele се constituie oferta 
(Se va consmna prin: prezentat, neprezenlat, пи coresp1111de) 

Oferta p rezenf(lf prezenf(lf 

Documentatia de deviz prezenf(lf ргеzепtш 

Garantia pentru oferta - 1 % prezenf(lf prezenf(lf 

DUAE prezenf(lf prezenf(lf 

Documente de calificare 
Se va consmna prin: pl'ezentat, nepl'ezentat, т, corespunde 

Cerere de oarticioare prezenf(lf p rezenf(lf 

Declara\ie privind valabilitatea ofertei neprezenf(lf p reze11f(lf 

Grafic de executare а lucrarilor prezenf(lf prezentШ 

Declaratie privind experienta similara prezenf(lf prezenf(lf 

Recomandari la contractele prezentate 
pentru demonstarea Jucrarilor similare prezenf(lf prezenf(lf 

executate in ultimii 5 ani 
Declaratie privind lista principalelor 11epr eze11f(lf preze11t11t 
lucrari executate in ultimul an de activitate 
Declaratie privind dotarile specifice, 
utilajul ~i echipamentul necesar pentru 

prezenf(lf preze11f(lf indeplinirea corespunzatoare а 
contractului 
Declaratie privind personalul de 
specialitate ~i/sau а expeфlor propus/ preze11t(lt prezenf(lf 
propu~i pentru implementarea contractului 
Lista subcontractantiJor ~i partea/partile 
din contract саге sunt indeplinite de prezentш prezentt1t 

catre ace~tia --
lnformatie privind asocierea preze11tat preze11t11t 

-



Лr1цаjа111с111 tcr \ ~11~\i11 /lt11r fi111111cl11r 

Л 11ц11ja111c11t prlvlrнl s11s1i11crc11 tcl111lcll ~1 
prufбior111lll II ofc1·t1111t1Jl11I/ цrщн,1111 tJc 
Opcr11t11ri cco110111icl 
l)ct·lara\lc tcr\ ~us\i11ii111r tcl111ic 

l)cclara\ic tcr\ s11s\i11/ltur pr11fcslu1111I 

Лvizrrl Лgc11\ici f)C11tr11 s11pr11vcgl1crc 
tcl111icll 
J{11p1111rlc fi111111ci11rc pc11t1·1111lti111il trcl 11111 
(2019_; 2020; 2021) 
Ccrtil1c11t/Occlzic tlc i11rcgistr11rc 11 
i11trcprirнlcrii ~1 Extr11s11J di11 rcgistr11I dc 
Stat 
Ccrtit1cat dc atrilJuirc II cont11l11i IJ1111c11r 

Oispo11sibllilatca dc l)1111i 

CcrlificiH tJc cfcct11arc sistcmaticil 1.1 pЩii 
im pozitclur, co11t ribu\iilor 

l'crioada dc gara11\ic 1ш1рrа l11crllrilor 
acl1izi\iona1c 

Cifra dc af11ccri шcdic anualil i11 11lti1n ii 3 
ani 
Ccrtit1catc tlc atcstarc profcsionalll 

Manualul calitll_@_ 
lichiditatc gcncralll nu mai pu\in dc 100°/4, 

Acccs la laboratoarc 
Ccrtit1catc dc c11Jitatc pcntru matcrialclc dc 
bazi\ pcntru constructii 
Examinarca docшncnta\iei dc proicct cu 
vizitarca ~anticrului piini\ la propu11crca 
ofcrtci ---
Garan\ia dc bunll cxccu\ic in valoarc dc 
5%, valabШi ре pcrioada valaЫlitll\ii 
contractului 

/Jfl!Zl!lllllf 

preze11t11t 

pflf(/(1/ p reze11tr1tll 

ll l!JlfCZ(!ll/111 

11 ер reze11 t 11 t 

preze11tr11 

preze11tfll 

p rezelllfll 

preze11t11I 

preze11tflt 

preze11t111 

preze,11111 

preze11tflt 
..J!!..l!Zl!lllat ______ _ 

Prezentat 
243,22 % 

Jlfl!7,(!II/(/ / 

preze111111 

p reze111111 

flfl!Zl!lllfll 

preze11ta1 

preze111ш 

preze111a1 

p reze11ta1 

preze11111I 

preze11t111 

preze11tfll 

preze11/(lf 

ptlf(ifll preze11t11tli 

p reze11t11I 
preze11111t 
194,55 % 
preze11111t preze,_1l_fll _______ _ 

preze11t111 

prezentut 

111 terme11 1/е 7 zile /11crlito11re tle /11 

.\·e111111,re11 cm1lrt1ct11l11i 

preze11t11I 

preze111111 

preze11tut 

11epreze11l11t 

prezeпtut 

Dcclara\ic privind confirmarca idcntitll\ii 
bcncficiarilor cfcctivi ~i ncincadrarca 
accstora in situa\ia condamnllrii pcntru 
participarca la activitll\i ale unci 
organiza\ii sau grupllri crimi11alc, pcntru 
corupfic, fraud ll ~i/sau splllarc dc bani ---·---'--

(lnforma/ia privind denumirea documenlelor prezentate se va indica in conformilale си cerin/ele din 
documentaf ia de atribuire ·>·i se va consemna prin: prezentat, 11epreze11U1t, пи соrе.5рюи/е ([п cazul 
cand docurnentul afost prezen/at, dar пи core.\pundecerin/elor de ca/ijicшe)) 

7. lnformatia privind corcspundcrc~• ofcrtclur cu ccrintcle solicitatc: 

Denumirea lotului 
Dcnumirca 

opcratorului 
cconomic 

t----------
Achizi tionare 

lucrari din procct 
«crearea 

«SUD-TERRA» 
SRL 

«CIMTERMIC» 
SRL 

complexului 
turistic sportiv
ecvestru «At-_ __,_ __ 

Prctul 
ofcrtci 

(fari.i TV Л)* 

14 109 Н40,38 

18 254 839,21 

Cantitate 
~i unitatc 

de 
masura 

1 buc 

1 buc 

Corespundcrca 
cu ccrintcle tlc 

calificмe 

+ 

+ 

Corcspundcrca 
cu specificatiilc 

tchnicc 

+ 

+ 

з 



[ Proliп»» 

(Rcpctat) 

* fп cazul utilizёir·ii licitafiei electr·onice se va indica preJul ofertei finale 
(Infonna/ia privind "Co,·espunderea си ce,·in/ele de calificare" $i "Corespunderea си specificaJiile 
tehnice ··, se va consemna p,·in: ,, +" in cazul corespunderii Ji prin ,, - " fn cazul necorespunderii) 

8. Pcnt,·u clucidarca unor neclarШifi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cc,·infclc stabllite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de scazut) s-a 
solicitat: 

Data 0peratorul econoшic 
solicШirii 

27.06.2022 «SUD-TERRA» SRL 

27.06.2022 «CIMTERМIC» SRL 

9. Ofcrtantii respin~i/dcscalificafi: 

Denumirea о eratorului economic 

10. Modalitatea de evaluare а ofertelor: 

Pentru fiecare lot ■ 
Pe11tru mai multe loturi cumulate □ 
Pentru toate loturile о 

lnformatia solicitata Rezmatul raspunsului operatorului 
economic 

Solicitarea de 
elucidarea neclaritafi ~i 
confirmarea unor date а prezentat raspunsul 
privind corespunderea 
ofertei 
Solicitarca de 
elucidarea neclaritafi ~i 
confirmarea unor date а prezentat raspunsul 
privind corespunderca 
ofertei 

Motivul res in erii/descalificarii 

Alte limitari privi11d 11umarul de loturi саге pot fi atribuite aceluia~i oferta11t: [Jndica/i) 

Justificarea deciziei de а 11u atribui co11tractul ре loturi: _ _________ _ 

11. Critcriul de atribuire aplicat: 
Pretul се! mai scazut ■ 
Costul се! mai scazut о 
Се! mai bu11 raport calitate-pret □ 
Cel mai Ьн11 raport calitate-cost □ 

(fп cazul fn care fn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai mu/te criterii de atribuire, se vo,· 
indica toate criteriile de atribuire aplicate Ji denumirea loturilor aferente) 

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi: 
(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite in baza criteriilor: се/ mai bun raport calitate-pref 
sau се/ mai bun raport calitate-cosl) 

Factorii de evaluare Valoarea din oferta Punctajul calculat 

De11umirea operatorului eco11omic 1 Total 

De11umire factoru l 1 Po11derea 

De11umire factorul 11 Po11derea 
De11umirea operatorului eco11omic 11 Total 

De11umire factorнl 1 Po11derea 

4 



/ Dcnt1mire factorul n IPonderea 

13. Reevaluarea ofertelor: 
(Se ,·а comp/eta in cazul in care ofe,·tele аи fost ,·eevaluate repetat) 
Motivul reevaluarii ofertelor 
Modificarile onerate 

14. iп urma examinari, evaluarii ~i compararii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a 
decis: 

AtrЪ . 1 шrеа con rac U1 е ас 1z1t1e pu !С - acor u ш-cadru: t tul . d h" .. ы· а/ d 1 . 
Denuшirea lotului Denumirea Cantitate ~i Pretul unitar Pretul total Pretul total 

operatorului unitate de (fara TVA) (fara TVA) (inclusiv 
economic masura TVA) 

Achizфonare 

lucrari din proect 
«crearea 

«SUD-complexului turistic 
TERRA»SRL 

1 buc 14 109 840,38 14 109 840,38 16 931 808,46 
sportiv-ec,1estru 
«At-Prolin»» 
(Repetat) 

Anularea procedurii de achizфe puЬ\ica: 
in temeiul art. 71 alin. lit 
Argumentare: _____________________________ _ 

15. lnformarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii: 

Denumirea operatorului Data transmiterii Modalitatea de transmitere 
economic 

«SUD-TERRA» SRL 01.07.2022 sud-teпa(a),mail.ru 

«CIMTERМIC» SRL 01.07.2022 cimtennic(a),mail.ru 

1 

(Informarea operatorilor economici implica/i in procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
/ucru pentru achizi/ii se ,·ealizeazil in conformitate си prevederile art. 31 а/ Legii nr. 131 din 3 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 jloace electronice ~i/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 mij loace electronice $i/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 pragurile mijloace electronice $ i/saн fax о 
prevazute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din О 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii 
3 iulie 2015 privind achizфile puЬ\ice prin mij loace electronice $ilsau fax о 

(Selecta/i tennenul de G$ feptare respectat. Ca/cularea termenelor prevcizllfe de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizi{iile puЬlice, inclusiv а termenelor de щteptare, se efectueazёi in conformitate си 
pre,,ederi/e ТITLULUI IV Capito/11/ 1 (Calcularea Termenului) а/ Codului Civil а! RepuЬ/icii Mo/dova). 

17. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat: 

iпtreprinderea Cod CPV Valoarea contractului Termen de 
valabllitate 

5 



l),• 111н11 lr1•11 

OJll'ГII 1111'11111/ 

N ' (lllllltl l t• 

(cSщJ. Trrт11 ►1 

SllL 

( ' 11 l' IIJl/1111 

11111111111111 

С11 C'11plt11/ 
1111tu/1tu11 

Ne1111Ar·111 ~1 1111111 

1·111111·111·111111 l/ 1•11r1IIIl111. 

1·11111·1.1 

,_,, 1 12.09.2021 

filrA 'f'VЛ 

45200000-9 14 109 840,38 

lncl11Nlv ·1 V л 

16 931 808,46 

111 

c1111lr11cl 11l11I 

31.12.2024 

IS. ! 11 fсн·шщiн 1н·iviшl 11c.-l1i:lifii p11blicc cl111'11bllc (нc/1izifii vcr·zi) (1·ubrica data se completeaza doar in cazul 

111 cm·t• la 1n·oc,•flU/'(/ fle 11c/1i: if ie pul,/ic/i a11.fi1.1·1 пp/icote Cl'ite,·ii с/е clш·ahilitate ·>·i s-a 1ncheiat 

('ollfmctk o111/'(/cfe /U'11t1·11 /01/lm111·i /Н.'111,·и сш·е 011/и.1·1 пplicote Cl'ilerii с/е dш·ahi/itate) : 

А 11 fost 11plk11tc.• c.тitcr·ii рс11tг11 :1cl1izifii p11blkc cl1m1bllc (нc/1izifii 
vc,~.ii)'! 

(DAINU) nu 

V:aloar·c:a clc 1acl1izific с.· 11 TV А cli11 co11t1·:1ct/ ce11111·:1ctc :1 

lot11l11i/lot11гilo1· pc11t1·11 сщ·с :111 fost :iplic:1lc cгitcгii clc 

cluгabllit:itc (lci MD): 

Cocl11I C J>V :11 lotнlui/lotш·iloг рс11tг11 car·c :111 fost :1plic:1tc c1·itcгii 

dc d 11r111>ilit:1tc: 
-

C r·itc.•1·i11I clc :11,·il•uir·c pc11t1·11 lotirl/lotuгilc pc11tгu с:1гс :111 fost 

aplic:ate cr·itcr·ii clc cl1..-:1bl/it:1tc: 

16 931 808,46 MDL 
inclica(i suma си TVA) 

45200000-9 

P,·ef ul се/ mai scёizut ■ 

Costul се/ mai scёizul □ 

Се/ mai Ьип raporl ca/itate-pre/ □ 

Се/ mai Ьип raporl calitate-cosl □ 

Pri11 preze11ta 1/nre 1/е 1·eamti, grupul 1/е /11сГ11 tlecl,mi cti lerme,111/ tle щ·teplare pentru incl,eierea 

co11tract11/11ilcontractelor imlicate а /01·1 re1pectal (except/ill(/ cazurile prevt'izute 1/е arl. 32 ali11. (3) а/ Legii nr. 

13 J tli11 J iulie 2015 priviml acl,izi(ii/e puhlice ), precum # ct'i 111 саzи/ 1/ep1111erii ctmleslfl(iilor #l.\·1111 

recep{im,iirii rapoartelor 1/е mo11itorizare, acem·tea m, /О!;/ exami/1(1/e # solll(io11ate. 

Pri11 preze111a dare 1/е seamti, !JГIIJJUI tle /11сГ11 pe11lr11 t1c/1izifii co11jirmt'i corectitшli11ea tle!lft'i~·urt'irii proce,lurii 

1/е acl,izifie,fapt ре11/Г11 саге poarlt'i rt'ispmulere co11form prevetlerilor legale 111 vigoare. 

Conducatoгul gгupului dc lucгu рсntгн :1chizifii: 

Donccva Tatiaiщ 
(Nume, Prenume) 

G 









DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizilii publice/acordului.cadru

Nr. 1 din 09. 09,2022

l. Date cu riчirе la autoritatea сопtrасtапtа:

ll. Date cu privire la procedura de achizilie:

Data (datele) ýi rеfеriп!а (referin{e|e) рчЬliсаrilоr
anterioare in Jurnalul Oficial al Uпiчпii Ечrорепе
privind proiectul (proiectele) la саrе se referi
апuп l res caz

lll. Date cu ргiчirе la contractul de achizilie/acordul-cadru:

Denumirea autoгitatii contractante lMSP lnstitutul de Medicinё Urgепtё
Localitate Mun, Сhisiпёu
lDNo 1003600152606

Adresa
Nчmёr de telefon 022-250-в09
Nчmir de fax 022-250_809

E-mail oficial achizitii@urgenta.md

Adresa de internet
реrsоапа de contact
(пumе, рrепumе, tеlеfоп, е-mаil)

Moisenco cristina

Tipul procedurii de achizitie п И Licitatie Deschisi
Obiectul achiziliei Subsfanle пвdlЬаmепtоаsе ýl сOпsumаЬф Ёлtru

рюdчсеrc
Gоd CPV 33600000-6 - Produse farmaceutice

Valoarea estimati а achiziliei 268 414,00

Nr. 9i link.ul procedurii (se va indba diп cadrul
portalului guvernamental wwut, mtепdеr, oov, md)

Nr: ocds.b3wdpl.MD1 6347301 25080/21 045665
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1 -

MD-1 6347301 25080?tab=contraclnotice
Data рчЬ|iсйrii апчп(чlчi de participare 20,10,2021

TipuI contractului de achizilie/acordului-cadru вчпчri п servicii п Lчсrёгi Ll

Nчп DапContractul de achizilie/acorduI-cadru se refera la
чп proiect 9i/sau рrоgrаm finantat din fonduri ale
Uniunii Europne
Sчrsа de finanlare Buget de stat в Buget CNAM п

Buget CNAS п Surse ехtеrпе п
Alte surse: [proprii ]

Data deciziei de аtriьчirе а contractului de
achizi!ie/ acordului-cadru

19,11,2021

Dепчmirеа operatorului есопоmiс Policontract SRL
Nr: 40
Data: 30.'11,2021

vаlоаrеа conhactului
cadru

de achizilie/acordului- Fiгё TVA: 150 000,00

lnclusiv TVA: 180 000,00

теrmеп de vaIabilitate 31j22022
Теrmеп de execulie

lV, Date cu privire la modificarile necesare а fi efectuate:

31j22022

str, Тоmа СiоrЬё,1

Nr. 9i data сопtгасtчlчi de achizilie/acordului-
cadru



Мiсаогаrеа valorii contractului с
Маjоrаrеа valorii contactului п
Моdtfiсаrеа termenului de executare/ liчrаrе/ рrеstаrе п
моdifiсаrеа tеrmепчlчi de valabiIitate п
Rezoluliunea contractului pentru cantitatea гйmаsi
nelivrati. п
Altele пdiсаti
- pcLpct. 7, 8 diп contractul пr, З7 diп 30,1 1,2021 ;

- рrеvеdеrilе Regulamentului pivind activitatea grupului de
lчсru iп dоmепiul achizitiilor publice, aprobat рriп Ноtdrirеа de

Gчvеrп пr.10 diп 20.01,2021;

Nч ач fosl operate

Alte info i rеlечапtе
V. Descrierea achiziliei inainte ýi dupa modificare:

(Se vоr indica паturа ýi a|lploarea luсrёilоr, паturа ýi cantitatea sau vаlоаrеа Ьuпuilоr, паturа ýi amploarea setviciilor)

lп urmа ргосеdurii de achizi{ie рчЬliсё LD ocds-b3wdpl-MD1634730125080/21045665 din 10,11.2021

privind achizi{ionarea к Substanfe mеdiсаmепtоаsе 9l consumablle pentru producere ) pentru песеsitёlilе |MSP

lnstitutul de Меdiсiпi Urgепtё, а fost incheiat cu Policontract SRL contractul пr. 40 din 22.11.2021, dupd счm

urmеаzё:

Denumirea bunurilor cantitatea
contractata

Suma cu TVA

1. Peroxid de hidrogen

35% - Medicinal, vas

20-З5 kg, ambalaj

intunecat, supapa p/U

рrеsiUпе, iпеl de

protectie

,]0 
000 18,00 | 150 000,00

Total

рiпа la mоmепt 26,08,2022 , lа solicitarea Beneficiarului, Fчrпizоrчl а livrat чrmаtоаrеа cantitate
Denumirea bunurilor cantitatea livrata U/M Pre!

счлvА
1,,Peroxidde
hidrogen 35% -

Medicinal, vas 20-35
kg, ambalaj
intunecat, sчрарё p/u

ргеsiчпе, inel de

1в,00

rotec

Pret Suma

счпvА fаrа TvA

е

Total

Urmаrеа а solicitarii de rezoluliune de сйtrе Fчrпizоr, contractul пr, 40 din 22,11,2021 se rеziliаzё репtrч
urmаtоаrеа cantitate пеliчгаt5:

Dепчmirеа bunurilor Suma fara TvAРrе1

сч/ТVА

Suma сч
TvA

1 . Peroxid de

hidrоgеп 35% -

Medicinal, vas 20-

35 kg, ambalaj

intUnecat, Sчрарё

2

TipuI modificirilor

Temeiuljuridic

СrеЕtеrеа prelului iп чrmа modificirii (dчрё

caz)

Modificarea апtеriоаrЁ а contractului de
achizi!ii publice/acordului-cadru (d uрё caz)

Pret

fпчА

kg 15,00 1в0 000,00

150 000,00 180 000,00

Рrе! fПvA

kg 15,00

Suma сч
TvA

58 212,00

SUma faIa TvA

4в 510,00

48 510,00

cantitatea nelivrata,

spre rezolU!iUne

U/M Рrе!

fлчА

kg 15,006 766

l

I

3234

I

Nu sunt

U/M

I 58 212,00

1в.00 

| 
101 490,00 

] 

lzl zBB,oo



Tipul modificirilor Мiсаоrаrеа valorii contractului с
Majorarea чаlоrii сопtrасtului п
Modificarea termenului de executare/ liчrаrе/ рrеstаrе п
п/odificarea tеrmепului de valabilitate п
Rezoluliunea contractului pentru cantitatea ramasa
пеliчгаti. п
Altele: /лdlса|{

Temeiuljuridic - pct,pct. 7, 8 diп contractul пr. 37 diп 30.1 1.2021 ;

- prevederile Regulamentului pivind activitatea grupului de
lчсrч iп dоmепiul achizitiilor publice, aprobat рriп Ноt\rirеа de
Gчvеrп пr,10 diп 20,01.2021;

Сrеstеrеа prelului Тп чгmа modificirii (dupё

caz)

Modificarea апtеriоаrй а contractului de
achizitii publice/acordului-cadru (d uрёl caz)

Nч ач fosf operate

Alte informatii relevante Nu sunt
V, Descrierea achiziliei inainte 9i dчрЁ modificare;

(Se чоr iпdiса паturа ýi аmрlоаrеа luсrёrilоr, паturа ýicantitatea sau valoarea Ьuпurilоr, natura gi апрlоаrеа seruiciilor)

lп чrmа рrосеdчrii de achizi(ie рчЬliсё LD ocds-b3wdpl-MD1634730125080/21045665 din 10,11.2021

privind achizilionarea < Substanle mеdiсаmепtоаsе gi consumabile репtrч producere > pntru песеsitйlilе |MSP

lnstitutul de Меdiсiпё Urgепtё, а fost incheiat сч Роliсопtrасt SRL сопtrасtчl пг. 40 din 22,11.2021, dupi cum

чrmеаzё:

DепumiIеа bunurilor cantitatea

сопtrасlаtЁ

U/M Pret

fпчА
Pre!

счпvА
Suma

fira TvA
Suma cu TVA

1, Peroxid de hidrоgеп

35% - Medicinal, vas

20-35 kg, ambalaj

intunecat, sUрарЁ p/U

ргеýiUпе, inelde

ргоtесliе

10 000 15,00
,lB,00

Total 150 000,00 ,l80 000,00

рiпа la mоmепt 26,0в,2022 , la solicitarea Beneficiarului, Fuгпizоrul а livrat urmatoarea cantitate

Urmаrеа а solicitёrii de rezolu[iune de сitге Fчrпizоr, contractul пr.40 din 22.11.2021 se reziliaza репtru

urmёtоаrеа cantitate nelivrata:

Denumirea bunurilor cantitatea лelivrata,

Sрrе rezolutiune

U/M Рrеl
fпчА

Рrе!

счПVА
Suma cu

TvA
'l , Peroxid de

hidrogen 35% -

Medicinal, vas 20-

35 kg, ambalaj

intunecat, suрарё

6 766 kg
,15,00 18,00 101 490,00 12] 7вв,00

2

Pret
счfIVА

suma fara тvА Suma сч
TvA

Denumirea bunurilor cantitatea livrata U/M Pret fлvА

48 510,00 58 212,001. , Реrохid de
hidгоgеп 35% -

Medicinal, vas 20-35
kg, ambalaj
Tntunecat, sчрарй р/u
presiune, iпеl de
protectie

3234 kg 15,00 18,00

4в 510,00 5в 212,00Total

Suma fйrё TVA

l-
150 000,00 | 180 000,00

I



p/u presiune, iпе|

de рrоtесliе
Total -101490,00 -121 7вв,00

Vl. Dеsсriеrеа circumstanlelor саrе au fйсчt песеsаrЁ modificarea:
(Se vоr indica motivele/argumentele mоdiftсёii contractului de achizфe/acordului-cadru)

Рriп adresarea пr. 084 din 26,08,2022, Fчrпizоrчl Policontract SRL пе iпfоrmеаzё despre imposibilitatea

опоrёrii obligaliunilor сопtrасtчаlе се {iп de liчrагеа peroxidului de hidrogen la рrе!чl contractat pгodus de сёtrе

lnter-Sytez (Uсrаiпа) din cauza mаjоrёrii pre[ului lа Рrоduсёtоr, inclusiv 9i dергесiеrеа monedei паliопаlе fа!ё de

ргiпсiраlеlе valute ре раrсчвчl геаIizirii contractului, (la data 03.01.2022 - costul 1Dоlаri SUA, constituia 17,74lei,
iar la data de 26.08.2022 constituia 19.37 lei p-u 1 Dоlаri SUA), dеоаrесе importul bunului contractat se efectuiazй
in Dolari SUA.

Astfel, Policontract SRL пе aduce la cunoýtinta са пч este iп Stare de а Suporta aceste mаjоrёri extreme de рrе!
si sоliсitё rezoluliunea contractului de achizi[ie publica пr, 40 diп 22.11,2021 репtrч cantitatea de Ьчпчri rёmаsi
пеliчrаtй.

Reiegind din cele expuse si iп conformitate cu pct, pct. 7, 8 ale сопtгасtчlчi sus-men|ionat, se rezolutioneaza
contractul пr, 40 din 22,11,2021 pentru cantitatea rёmаsё nelivrati, in чаlоаrе de 121 788,00lei, inclusiv TVA,

Vll. Rеzчltаtеlеехаmiпйrii:

in rezultatul examinirii песеsitёlilоr de modificare а contractuIui de ach zilie/acordului-cadrul s-a decis iпсhеiеrеа
асоrdчl adi{ional privind rеzоlчliчпеа contractului de achizi{ie пr. 40 din 30,11.2022,

Dепчmirе operator
economic

intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixuasociere/
Сч capital striin

Nr. 9i data acordului
adi!ional

Vа|оаrеа modificirilor (duрё caz)

Firй ТVА Inclusiv TVA

Policontract SRL aUtohton а9 4а.2022 121 788,00_ 101 490,00

СопdчсЁtоrчl gruрulчi de lucru:

Mihail ciocanu

L.S
Дgепliа Дсhizi|ii Publice: muп. Сhisjпёч, ;os- Hihcegti, 5З; tel,: 022-820-70З; fax: 022-820-728:
e-maiL bap@tendar.gov,md;vlwvr.tendeLgoy,md Дgепliа Nаliопаlё pentru Sоlч|iопаrеа contesta,tiilo r: mUп $tefan се| Маrе

9i Sfёпt, 124 et- 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; е-mай солtеstаti@алsс.rпd;Yлww_апsс_md

J

1



lvtodel - tip

DARE DE SEAMA
privind modifi саrеа contractului

cle achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr, о с ds - bJ.wdp l -,МР - Jý1 ff б 9_0j_Вl 5 0 din | 2 l 0 8 l 2022

Date cu privire la autoritatea contractantй:

Date сu privire la рrосеdurа de achizi{ie:

шI. Date сu privire la сопtrасtчl de achizi{ie/acordul-cadru:

Iv.

пtr"рrЙа.rеа N4unicipaii Parcu1 ..Dendrarir-r"Denumirea autoritйtii contractante
Ntun. ChisinauLocalitate
1003600113104
stT. G Enescr.r 5

onlt 90 29, о22 85 60 79,79707450Numйr de telelbn
022 85 4з 55

dendrari il.comE-mail oficial
dendrariu.mdAdresa de internet
tri,*s.t",.ras, 022 85 б0 79, dg-цd"Lаriц,gglrаi],qQцlреrsоапа de contact

'пLпllе, рrепLlпlе, tеlе.fоп, e-mail,

Сеrеrеа ofertelor de preturi с
Licitatie deschisl п Aitele: /псli

Tipul procedurii de achizi{ie

LLlсrйгi de рачаrеobiectul achizi

Yаlоаrеа estimatй а qфl!ЦЦi
Nr : о с d s - Ь 3 wdр* ! :MD - 1,6.t]ф991ýiМТ ш"'k "' 

p."*durii (se va iпdicct diп cadrul
portctltlti gllчеl,паmепtаl www, mtепdеr, gоу,md) Link-ul:

https://achizitii. пdеr/2105 10l ,+/

Data publicёrii: 7 mаrt 2022Data publiciirii апuпt@
D"t" (Cat.te) ;i rеfЪriп{а (referin{ele)

publicirilor апtеriоаrе iп Jurnalul oficial al

Lniunii Еurорепе privind proiectul (proiectele)

la саrе se rеtЪrй апuп{ul reýlgýliy

Т-rD"' *rt*.t,rlui de achizi{ie/acordului-cadru

Б;й*t"' d" *hizifie/acordubcadru se rеfеrй la

uп proiect ;i/sau рrоgrаm finanlat din fonduri ale

[Jrriunii Еurорепе
Buget de stat п Buget CNAN4 п

Buget CNAS п Surse externe п

Alte surse: Вugеt muпiсi1

Sчrsа de liпап{аrе

SRt. Саrпопiг

пои с..гrъi о. atribuire а contractului de

achizitie/ acordului-cadц
l)епumirеа ореrаtоrului econclmic

Nr : о cds-b 3 wdp 1 -\{Q,;]_б$ýФ_tЦgij
Г*ir. si clata contractului tlе achizi{ie/acordului-

Data:22l0412022
Fйrй ТVА: 1 400 000йffi cle achizifie/acordului
Inclusiv ТVА: 1 680

з|l|212022теrmеп de valabilitate
90 zileТеrrпеп de execu{ie

Date сu privire la modificйrile песеsаrе а fi efectuate:

Br-rnuri п Servicii п



TipuI modificйrilor N4icqorarea valorii contractului

моdifiсагеа termenului de ехесutаге/ lirгuгс
prestare п
Modificarea termentilui de r,,alabilitate :
RezeIiererr сопtгасtului п
Altele: Ilпdiсuti l

Temeiul juridic Аrr. 7б, аliп (7), pct, 2 pct, 1 сliп Legett рl,tl,iпrl
achiziliile publice пr. ] 3] diп 03i()7i2()15.

Cre;terea pre{ului in urma mоdifiсйrii (dtpёi
L,( l: )

Modilicarea апtеriоаri а contractului de
achizi{ii public е/а с о rdu lui-ca сlrч ( dtl rl d с az )

Alte informa{ii relevante

V. f)еsсriеrеа achizi{iei inainte qi duрй modificare:
(,Se v,.lt'iпсliссl паtLrrа qi апrylоurеа lucrcirilor, пalLrra rsi calllilcttea s,att t,ctloareu Ьuпurilrlr. пulLп.ч -yi cttllplcl,,.tt.ct.t
sеп,it:iilоr1

sute dоuё
carc, este iпаtё mаiоrаrеа vol m сопfоIm devizul

Fоrmа tlг. 7 anexi si consti ntr-tl ассоrd:
1 2 J 4 5 6 1

1. Рауаrеа aleei din sectorul пr, 13 (aleea
centraIa)

l

DGO4B
DеsfЪсегеа de Ьоrduri de рiаtrа sаu de lэеtоп
de огiсе dirlensitrne. asezate ре beton

m
1 05,000

l6,822

l6,822

l766.35]

l 766.з 52

2

DG()2А
Dеsfасегеа de pavaje din саluрuri. pavele
lloгlnlle si аьпогtпе neLliLurnaLc

m2
l70,000

8,9з7

8,9з 7

l 5 l9,]7j

1 5 l9.27з

J

'T'sEO4C Nivelarea tегепului паtuгаi si а рlаtlоrmеlоr de
teгasalxel-Ite cu Воьса1 100m2

1,700
з 0,80 l

0,000

5] l6,)

0.000

4

t)А()6д l

Stгаt de agгegate llаturаlе сiliпdгаtе, avind
firnctia de rezistenta flitгапtа, izcllatoare,
аегisiге, antigeliva si anticapilara, cu аstегпеrе
mапuаlа сu piatra sparta (l70 rrr2 х 0.04rп)

mЗ
6,800

5 l 7.,52l
'_-

б0.+)_\

з .5 l9, ]45

4l l 097

)

DAO6A2

Stгаt de agregate паturаlе сiliпdгаtа, avind
lunctia de гezistenta f]ltгапtа, izolatoare,
аеrisiге, antigeliva si апtiсарilага, cLl аstегпеге

щqц]]q!а, cu nisip (l70 m2 х 0,02m)

mЗ
3,400

391.078

60,456

l 329.666

20.5.5.19

6

DEllA
ВогdLrгi ilici, рrеfЪlэгiсаtе din beton сu
sectiullea de 8х20 спl, pnetll iпсаdrаrеа
sllаtiilог ч,егzi, tгоtuагеlог" аlеilогл etc., asezate

ре о tirndatie din betoll, de 10х20 спr

пl
l05.000

]4з.502

I5.77l

I5 067.75 l

l 6_5 5.9_ý5

7

DEl8B

Pavaje execцtate din placi de tгоtцаrе din
beton рrеl'аЬгiсаt asezate ре Lrn sП,at din
amestec uscat de ciment si пisiрл in proportie
1:6, гоstцit cu amestec uscat de cirlent si
nisip, gгrэsirпе strаt de l0 crn (pavaj
viЬгорrеsаt tip сагаmidа 200х l00x-l0rrrm
сulоаге gгi)

m2
53,000

?5ý ýqJ

*J"
lз 546,488

2 908.80з

8

DE l8ts

Pavaje executate din placr de п,оtuаrе din
Ьеtоп ргеlЪЬt,iсаt asezate ре ur-r stгаt din
alnestec uscat de citrrent si nisip, in рrороrtiе
l:6, гostuit cu amestec uscat de cirlent si
nisip, grоsimе stгаt de l0 crn (pavai

m2
53,000

260,4з 6

54,88з

l з 80 j,090

2 908.80з

2



l 2 з 4 5 6 1

viЬrоргеsаt ргtrаt 100xlO0x40 rппl сulоаrе
t,osie )

9

DEl88

Par,aje execlltate din pIaci de tгоtuаrе din
Ьеtоп pt,etalэricat asezate ре un strat din
allrestec uscat de ciment si nisip, in рrороrliе
l :6. гоstr-rit cll alllestec llscat de cirnent si
nisip. sгоsirпе strаt de l0 сm (pavaj demontat)

m2
64,000

l1з,46,5

54,883

7 2б t.7,50

3 5l2.5]8

1

0

ТгВL) lА2
*J

Тгапsрогtuгi mаtегiа]еlог din gгuра 4
( i;lсагсаге. аsеzаге. dеsсагсаге, аsеzаге), cu
гоаЬе ре рпеuгi. ре distanta de З0 ш

t
9.3 50

sg J01

_59,40l

5 _5 5.,102

,5 5 _5.402

1

1

TsC02D l

Iпсагсагеа сц ехсаvаtоr ре рпеuri de 0,2 1 -

0.j9 mс. ctl сопаndа hidгaulica, (rеstuгi de
co11StгLlctie )

100 m3
0,260

l 599.600

0.000

4l 5,896

0.000

1

2
'I-sI_50В5

-I-гапsроrlагеа 
cLl autobasculanta de 5 t la

distallt;t de 1_5 itrTl
t

з5,100

,71,402

0,000

2 7 i 6.800

0.000

Total Рауаrеа aleei din sectorul пr. 13
(aleea сепtrаIа)
Inclusiv salariu

61 553,975
|5 443,752

2. Рачаrеа aleei din sectoarele 13/4-1315-
13/6-13/,7

l
J

DG04B
Dеsiасеrеа de lэогduгi de piatra sац de beton
cle оriсе dir-r-rensittne, asezate ре beton

m
89,000

l6,822

16.822

I .l97. l9,+

l 497. l 94

1

4
DG02A DеsfЪсегеа de pavaje din caluprrгi. pavele

tlогIпа]е si аlэпогtпе ncbitr-rnlate
m2

236,000
8,93 7

8,9з7

2 l09.108

2 l 09.1 08

1

5
TsE()4C

Niче]агеа tегепultri паtr-Lгаi si а рlаtГогmеlоr de
tегаsаlпепtе cu Bolrcat

100m2
2.з 60

з0.8-57

0,000

la оaа
/ Z^6ZZ

]Бг-

1

6 DAO6A l

Strat de аgгеgаtе naturale cilir-rdгate, avind
functia de rezistenta filtгапtа. izоIаtоаге,
аегisirе. antigeliva si апtiсарilаrа. clt аstеrпеrе
rnatluala clr рiаtга sрагtа (l65 ш2 х 0,04rn -
7l х 0,06)

mЗ
10,860

5 l7.5з4

60,456

5 62.0,422

656,5;l7

l

7
DAt)6A2

Stгаt de аgгеgаtе natllгaIe cilindгata, avind
furlctia de гezistenta filtгапtа. izolatoare,
аегisiге, antigeIiva si anticapilaгa, сu аstеrпеIе
mапuаlа, cu nisip (2Зб m2 х 0,02m)

mЗ
4,120

з9l .1.56

60,,156

I 8_}б.],56

285. j50

1

8
DEl lA

Вогduri miсi, ргеfаЬгiсаtе din beton cr.t

sectiunea de 8х20 сm. pnetu iпсаdrагеа
spatiiloг verzi, trоtuагеlоr, аlеilог, etc., asezate

ре о fundatie din beton. de l0x20 crTl

m
89,000

l4з,502

|5,711

|2 11 \ ,112

l ;l03.619

l
9

DH 18в

lrava.je executate din placi dc tгоtuаrе dirl
lэс,tоп ргеfЪЬгiсаt asezate ре url stгаt dirl
aI1,1eStec tlScat de cimellt si ni.ip. in proporrie
l :6, гostLrit сu amestec uscat de cirnent si
nisip, grоsimе strat de l0 сm (pavaj
vibгopresat tip сагаmidа 200х 1 00х4()пrш
сulоаrе gri)

rT2
82,500

25 5._594

54,8 83

21 086._5з7

,1 527.854

2

0 DE lBB

Pavaje executate drn placi de tгоtLtаге din
beton ргеfаЬгiсаt asezate ре uп strаt din
alnestec uscat de ciment si nisip. iп рrороrtiе
l:6. гоstuit сu alrtestec usсаt de cilnent si
пisilэ, grosinre strat de 10 сm (pavai

m2
l2,000

260.,128

5.}.8 8з

3 l25. 1,1 l

6,;8.,i97



1 2 J 4 5 6 1

\iЬгоргеsаt tip раtrаt 100x1O0x:l0 tlt,t-t сtllоаrе
гot ie )

2

1

DE l88

Pavaje execLltate din placi de tгоtuаге dirr

beton ргеf'аЬl,iсаt asezate ре trn stга1 din

allleStL,c LiScat de ciment si nisip, iп proporlie
l :(l. гоstl-tit cLl alnestec uscat de cirTent si

nisip. grоsiгпе strаt de 10 crn (pavaj
viЬrоргеsаt tip patrat 200xlOOxzl0 mtll сuIоаrе

го5 ie )

m2
70.,500

260.-1j,,i

5-1,88j

l8 ](l0.59 j

з 8б9.]57

2

2 DEl8B

Pavaje executate din placi de tгоtuаге din

beton рrеfаЬriсаt asezate ре uп strat din
alnestec uscat de citllent si nisip. itl ргороrliе
l:6. гclstuit cLl alnestec uscart de ciment si

nisip. srоsimе stгаt de l0 сш (рачал!qц9ц!q)

nr2
71,000

l l 3,465

54,88 j

8 05б.020

j 896,б99

2
)

ТгВ() l А2
-J

Т'гаrlsрсlrtuгi rлаtегiаlеlоr din gгuра,1
(iпсаrсаге. аsеzаге. dеsсагсаге. аsеzаrе). cu

гоаЬе ре рпеr"rгi. ре distanta de З0 m
t

5.400
59.:l0.+

59,,104

з20.782

j20.782

2

4
TsCO2D1

Iпсаrсаrеа сu ехсачаtог ре рпеuri de 0,21-

0.З9 mс. ctt cotnanda hidгаtrIiса, (геstLrгi de

cclnstгuctie)

l00 rпЗ
0.3 80

l 600,2l l

0,000

608.080

0,00t)

2

5
'Гs 

I5 0 В5
'Ггапsрогtаrеа cu autobasculanta de 5 t la

distanta de 15 kпl
t

i1 ]00
77.3 98

0,00tj

j 970.500

0.000

Total Рачаrеа aleei din sectoarele 13/4-

l3/5-13/6_13/7
Inclusiv salariu

,79 
445,16,7

l9 225,007

l'otal lei 14l 000

СопtгiЬLrlii de аsigLrrёгi sociale 24,00 % 8 3]1

'l'гап 
s ро гt 3.00 % 2 9jj

CheltLlieli de rеgiе 8"50 % 12 942

Total l00.00 + 165 l9б

Beneficiu 2,00 % з j04

Total l00.00 - 168 50t)

I,VА 20.00 % з j 7t)()

202 200

Total deviz:
Inclusiv salariu

34 б70

vI. Descrierea circumstan{elor саrе аu fйсut песеsаrй modificarea:
/л!с i,or iпсliс,сt пtоtitlеlеlсtrguпrcпlе!е пtclcliJiccirii collП,ac:l.ttlui cle uc,ltiziyiei'clc,orcJilui-cuclrtt)

ificёrile aduse ui nu afecteaza паtц@

ificёrile n
determinat ale gerea altui parlicip_ant.

VII. Rezultateleexaminйrii:



a

iп baza t]eciziei чгLrрtrltri cle 1Ltсгu rlе rlrodilrcare а contгactr-rltri с]е achizitie/acclrdLrliri-caclГLt rlГ, ocds-blrrclP'l-\1l)-

l6"1збб90_+Е_iiU clill ]] 0_1,2022 а tbst iIlcheiat acordul aclilional ргlviпd l_Lrсгбгidе раrаге

Nr. Ei data асоrdului
adi{ional

yаlоаrеа modificйrilor
(duрД caz)

Dепumirе
ореrzrtоr
ecotromic

iпtrерriпdеrеа:
Cu capital
autoIrton/
Сu capital

nrixt/asociere/
Cu capital str:iiп

Fйri ТVА Inclusiv
тчА

163 ,50(J 202 200
Slll Сапlоrliг autohton ocd5-b3w_dp_];MD

l 643669048_550i 1

I liUбi lU/,/

Director,rDendrariu' i.M.

Conducf,torul grupului de luсru:

lon UZUN

.1gеп|iа AchiziIii рuьliсе: ttlttп, сhýitзiltt, Eos" нiпсе;li, 53; tel,: 022;,820_7()з;,/ах" ()22-в20-728"

о -i,,, i t . Ь а р, cit еп с! е r, gcly. tll d ; w)|,ll" t еп d еr, gоу, m d,

iЗi 'ii, i,'r:i_;i;ЪЗi е_пlсti/: c()l1.1eslcltii,i.clпsc.пlc]; lt,lt,yt,,.ctп,sc,,md



DARE DE SEAMA

de atribuire a conlractului de achizitii publice D

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

s

Nr. 21058369/1 din 12,09.2022

l. Date cu privire la rutoritatea contrrctrntd:

Denumirea antorittrtii contractante IMSP ..Spitalul raional Edinef..
Localitate Or. Edinet
IDNO I003604 r508I7
Adresa Or. Edinel str. Soseaua Bucovinei I

Numdr d€ telefon 0-246-2 24,48
Numir de fax 0-246-2-3 5 -02

E-mail oficial sred net@ms.md
Adresa de internet sred net.md
Persoana de cont^.| (nume, prenume, tele-fon, e- CUTU Anatolie - directof IMSP,,Spitalul raional

Edinet..

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atritluire aplicate trCeferea ofertelor de preluri qligilglig j$rE!4
DAltelet flndicatil

Procedura de achizitie reoelaLa td Do cazl Nfi
Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru

Bunuri o Servicii c Lucriiri a

Obiectul achizitiei Lrcriri de rcparatie al sectiei boli infectioase a

IMSP .,SR Edinet
Cod CPV 45000000-7
Expun€rea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuir€ fir cazul aplicdrii altor
Draceduri decat licitatia deschis
Procedura de atribuire fse va indica din cadrul
p a r talu lu i gw ern amenta I www. n t e nde r. go\ nd )

Nr:21058369
Link-ul:
ocds-b3 wdD I 'MD- I 65 527825696 I

Data publicarii: 15.06.2022
Platforma de achizitii DUblice utilizrtA . achizitii.md; tr e-licitatie.md; E yptender.md

Procedura a fost inclusi in planul de achizilii
publice a autoriidtii contractante

oDa ENu
Link-ul citre planul de achizitii publice pubtrcat: -

Anunt de inten(ie public tirrBAP (dupd cdz) Data:

Link-ul: -
T€hnici li instrumente specific€ de atribuire trAcord-cadfu trSislem dinanic de achizitie Dliciiafie

electronica ECataloq electronic
Sursa de finantare oBuget de statj.Buget CNAM; EBugel CNAS; oSurse

exteme: cAlte surse: rfcohsiliul rulional Edine
Valoarea estimatii (lei. Jdrii TVA)

3. Clarificdri privind documentalia de atribuire:.nu sAnt.

(Se w conpleta in cdzul in carc au fost salicitate clatlicdri)



Data solicittrrii clarifi cirilor
Denumirea oDeratorului economic

Eou*.e" tu.cinta n solicilirii de clarilicar€
ExDunerea succinte a rispunsului
Data transmiterii

4. Modificiri operate in documentalia de atribuirel nu sent'

(Se w conpteta in cazut Ln cale auJost apetute na'lifcafl !

6. Informa{ii privind ofertele depuse Si

prezentate de cAtre oDcralorii economici:

PenI la termenul-lim ita (d^t^22'07 '2022' ora 09:00)' au depus oferta 5 ofertanli:

documentele de calilicare li aferente DUAE

Rezumrtul modifi cIrilor
[oblicate in BAP/alte miiloacelor de informare

Ternren-timira le depunerc sidcschitlere a

ofertelor prelungit (duPd cdz,

Asociafii/
administratoriiDenumirea operatorului economic

Stanila Iont0l90000lla5lSRL..Stancom Construct"
Denrerii Sergiul0t 4600043629SRL ,,DSl Constrlrct
Triboi Vicior1014600004998SRL,,Caves Gru
SIA RSAP1011604002876SRL..Meqa Nord Consttuct"
Scobioal6 Eugenru1016600011961SRL..Euro Liglrt"

De44!!j_!3l!19!qi9!4qls
SRL

Construct"

SRL,,DSI
Construct

Crup"

SRL,.Caves
Grup"

SRL,,Mega
Nord

Construct"

SRL,jhuro
Light"

Document€le ce constituie oferta
,a?\a-.n'a4"!rih rrc:e neph2entll arco':'p!nd.' . .- . -- -

SIA RSAP SIA RSAP SiA RSAP

SIA RSAP SIA RSAP SIA RSAP

SIA RSAP
DUAE NU

Garan{ia peniru oferia
(ttupd cd4

SIA RSAP SIA RSAP

ente d€ calificare
,tentar. neorezentat, nu corespunde

Docum

ofeda

Grafic de execuiare a lucrdrilor
NU SIA RSAP SIA RSAP P CZENIAI

Devizul(formulafele l, 5. 7) SIA RSAP SIA RSAP

Cerere de panicipare (anexa nr' 7): SiA RSAP SIA RSAP

Declaratie privind valabililatea
ofedei

SIA RSAP S1A RSAP

ManualulCaliratii
SIA RSAP SIA RSAP SIA RSAP

Ultjmul raoon frnancia, (pe an arli SIA RSAP SIA RSAP SIA RSAP

Realizarea unei cifre medii anuale de

afaceri in ultimii3 ani conlbrm
tPol4

SIA RSAP SIA RSAP S]A RSAP

Cenificat de efectuare sistemalicd a

pl6lii impozitelor, contribuliilof
eliberat de InsDectomtul Fiscal

SIA RSAP SIA RSAP SIA RSAP

Certifi cardecizie de inlegistrare a

intreDrinderii sau extras

SIA RSAP S1A RSAP S1A RSAP

2



Infonnalii cu privife Ia obtigaliile
contractuale fala de altj benefi ciari

SIA RSAP SIA RSAP SIA RSAP

Certificat de atribuire aiontLrt-il SIA RSAP SIA RSAP SIA RSAP

Experienta similard SIA RSAP SIA RSAP SIA RSAPRecomandiri la contracr€le
prezenlate pentru demonstrarea
exper'enlei similare/contractele
realizate,

SIA RSAP SIA RSAP SIA RSAP

Declaratie privina dotarite specitrce,
uiilajul Ti ecbipamentul necesar
pentru indeplinirea corespunzitoarc a
confacrului (anexa nr. t4);

SIA RSAP SIA RSAP SIA RSAP

Oectara;ie privina personiiul ae-
specialitate propus pentru
implementa.ea contractului (anexa
nr. 15);

SIA RSAP SIA RSAP StA RSAP

oemonstrarea accesului la pe-sonil
un o€anism tehnic de specjatitate.
care sa garanteze asigurarea unui
controlulalcaliiatii

SIA RSAP SIA RSAP SIA RSAP

Ceniil.ar de dre5rd,e pfofe,rorata J Eezenr,.r-f-Fre,er ar
penru d frgrrle de ranrie' (inLtLsi! | I

llgltimalie)

SlA RSAP SIA RSAP SIA RSAP

Certificat de la Centlul de instruir€ in
domeniul securitahii si sanahtii in

SIA RSAP I SIA RSA' SIA RSAP

Lista subcontractan!lorli-
pariea./pi4ile din coniract care sunt
inqeplinite de a(eJria (als!_!L!l!l
inrorrnalri pnvrnd asocierea (anej\a

!r.17)
P..r."tat

SIA RSAP I SIA RSAP SIA RSAP

SIA RSAP SIA RSAP ] SlA RSAP

avizul ,lgenliei pentru SupmG[iE
Tehnici pentru panicipare la
liciialiile publice de Iucrari din
domeniul consrrucdilor ii
instalaliilof (anexa nr. 22);

SIA RSAP SIA RSAP SIA RSAP

oisponibititate de banilicriiliiiTGu
resu.se creditare si^au mijloace
crrculanre, etc., n€cesar pentru
indeplinirea contracrului de achizitie

SIA RSAP SIA RSAP SlA RSAP

Lichiditatea generala, confo-
raportului financiaf pe uttimul an de

SIA RSAP SIA RSAP

Carantia lucrarjtor 
", '"rEttta SIA RSAP SIA RSAP SIA RSAP

Garanlia de buna execulie - S %
(Pentru agentul aconomic ciltigator
la etapa semnirii confactului)

SIA RSAP SIA RSAP SIA RSAP

Ce.tifi cate de conrorm; tatele,r-i-
principalele maleriale utitizate
(cimentj nisip, amestec uscat, grund,
vopsea, tlnc, timptarii, tinoleum.
plac j ceramice (peref i/pardoieala)
pracr annstrong, temoizolant. adeziv
la fasada si placiceramice, temn.
placisibordufe de beton, ptaci
ceramo-granir, cabluri, corpuri de
iluminaq cutii pentru automete. prize
sr mrerupatoare. Jevi inc,alzir€,
apeduct sicanalizare, radiatoare,
oolecle sanltare, canale de ventilare.

SIA RSAP SIA RSAP SIA RSAP

DECLARAf I privind c-nfi rmarea
ident;trJii benefr ciaf ilor.efedivi ti
nerncadrarea acesiora in situatia

Neprezentat SIA RSAP S]A RSAP SIA RSAP



condamnirii pentru paniciparea la

activitaii ale unei organizalii sau

gruptrri crininale. pentru coruplie,

ftauda 5ii sau spalare de bani

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica(iile

tehnice
Denumirea

lotul i

Denumirea
operatorului

economic

Preful ofertei
(1Zrd TVA)*

Cantitate ii
unilate de

Lot 1 SRL ,,Stancom
Constmct"

4161429.00 I ouc

reDaratie al SRL..DSI Construct 4782902.75

sectiei boli
infectiors€ a

SIA RSAP
SRL ,,Caves GruPl 4886639.1l lbuc SIA RSA|

SIA RSAP SIA RSAP
IMSP .,SR
Edinet..

SRt ,,Mega Nord
Construct"

500i657,52

SIA RSAP SIA RSAP
SRL..Etrro Lighf' 528i801,q0

corcspundecerintelor de cal licare))

7. Informa.tia Privind

'H:;;::',;!:i'::"H#:;ili;"L1:;:i!,:;;::;::i;;".:":;'::;,::,::;f::"::i':'7';::ll:'#:;r'i:;:':":"',"""
E

corespunderea ofertelor cu cerinlele solicitate!

i,:;::#i,r'::1:::,'::t:l::,::;:;::i'i:;::;';l:";':;7;::j:':,","1:Tk,,,,.0",,ea 
cu speciric",iiLe 

'ieh'|1ice 
se 'a

';,i,,;";;:;r;;;;' .;";, 
""itrL 

corespunderii;i prin : in 
'azltL 

necarcsplnderii)

sau confirmarea unor date privind corespunderea

de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal8. Pentru elucidarea unor neclaritl{i
ofertei cu cerintele stabilite in documentaFa

de scizut) s-a solicitat:

Ofertanlii respin$i/descalificati:

10. Modalitatea de evaluare 
^ 

ofcrtelor:

Pentru fiecare lot tr
Pentu mai multe loturi cumulate tr

Pentru toate lotwiie tr
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fl

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe

atribuite

lotull:

["rrn-u l t,lt pu n. u I u i o pe ra to ru I u i
Informatia solicitatAOperatorul economic

5" Tc,l.oa " a. t rsr'r", *u pre iu I u i n r' 5 8

din 27.0?.2022. garanFm cd. SRL

''stanco Constrrcf' r^5i ia angalamentul

sa efectuieze in intlegime lucrArile

stiDulate r'n caietul de sarclnr

Solicitare justifi carea

pretuluinf.0l-9/4ll
SRL,.Stancom Construct"2T .01 .2022

Motivul resD-n u m i.", o pe rn to ru I u i eco no mi c
p" rnoti.ut 

"e 
Sflf'stanila Agro" fiind asocial

cu SRL "Stancom Conslrucl " nu a depls

formularul DUAE

SRL.,Stancom ConstrucC'

Pe motivulSRL ".Caves GruP"
ului maioratPe moti\ ul Drelului ma

SRL ..Mesa Nord construct
Pc moti\ ul nretului maiorat

aceluiaEi ofefi ant: 114dicillt



1t. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scdzut o
Costul cel mai scdzut tr
Cel mai bun raport calitate-pre! tr
Cel mai bun rapot calitate-cost tr

(in cazul in cale in ca&ut procedurii de abibuire sunt aplicate nai muh*pritefii cle atribuirc, se 
't)r 

indica toate criteriile
de atrib ire aplicate ti denunirea lahtilor afercnte)

12, Informatia priyind factorii de €valuare aplica(il

(Se w conpleta pentru laturile carc au fast atribuite in bazd criteriilor: cel nai bun rapolt calitate-pret sau cel nai bun

Factorii de evaluar€ Valoarer din ofertd Punctajul calculat
Denumirea opefatorului economic I Total

Denumire factorul I

Denumire factorul n

Denumirea oDeratonrlui economic n Total
Denumire tactorul l
Denumire facto.ul n

13. Reeyaluareaofertelor:

(Se va canpleta in ca,ul in cate afeftele au fast rcewluate rcpeta,

14. In urma examiniri, evaluSrii Si comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de
atribuire s-a decis:

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile oDerate

Atribuirea contractului de achizitie publicdTacordului-cadrul

Anularea procedurii de achizilie publicd

in temeiul afl. 71 alin. lit.

Argunentare:

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

Denumirea lotului Denumirea
operalorului

Cantittrte
Si unitste

d€
misuri

Pretul
unitar

(IarI TVA)

Pr€tul
total

(ftrd TVA)

Pretul total
(inclusiv
TVA)

Lot I ,,Lucriri de reparatie
al sectiei boli infectionse a

SRL "DSI
Construct GruD"

I buc 4182902,7 5 4782902,7 5 5739483,29

IMSP ..SR Edinet."

Denumirea operatorului
ecooomlc.

Data transmiterii Modalitat€a d€ transmitere

e!!I4nicnre ptitit|l deten fircn cAsieitoruhti pncedutii de achizilie publicii
SRL,,Stancom Construct" Nr. 01-09/431 din 05.08.2022 ta t iana 1!ou I 9 8 3 @mai l. ru

ions tani I a99 3 @ s nai l. com
SRL ,,DSl Construct CruD' Nr. 0l-09/415 din 05.08.2022 D)< tlglt i i s e r g i u @.gm a i L c o n 1



SRL,,Caves Grup" Nr 0l-09/412 din 0i 08 2{)22

N' oL-0gi4l l din 05.08.2021 ac hiz iti i@! teE!!!4!!4!!4
SRL ..Meg,a Nord Construc!]

SRL ..8urc Lighi' Nr. 0l-0q/4J4 0rrr u) u6 ruri

ffii;aa
i o n s t an i I a 99)@gt!4iJ4!7

6nterct O'ntetrtttid de cAte SRL

SRL,,Stancom Construcl' I'. Ot-Oqr+Sl din ll 08 2022

Nr. 0l-09/451 d n I1.08.2021 D.lrJtEI jssrt!@Eu!4PL
cavesprup@.sn!4L99!1

eDI nsl a^nctflr.t Gnln'
?r< r ,lin ll otfn?,

SRL ,,Ca!es urup
Nr. Ot-Osl+Sl din ll 08 2022 iE4Ju@rqrcry;!

".,.I ioht Iinzti(d Mtl.tuepr Nr.oNdrd Constfuct
Nr.0l-0q/451 din I1 08 20,

SRL ..Euro Light

nunicnre nrivintl ela,nli!! r:!L!o nres t
lNr 0l_0o/485 din l.l.ue.rulr

ct)l
SRL ..Stancom Construct"

i"- ::::= :i
Ia t t a na lrou I 9X Jtg) n ta t 1. r,

\ io n s t ani l a 9 9 3 @ s!1144! Pu

W. Ot-OSlqtS drn 12 00 2022 DgtrJer)i!e!gt!!!E!ug!-a r
c .tr e s gr u D (A.P n a i I - c o 11 1

.or ncl a^ndr".t Crr!n'

SRL .,Caves CruP" ^-nohRr 
,ri" !) oq tol2

*nttrl@^=capalatLlA-
SRL..Mega Nord Constru!f Nr. 0l-uc/+6J oln ll u":urz

SRL..Euro Light"
-NL 

0l 0qi485 drrr ll Uq 20ll ! t uI1fnt It4z!! !t!J!u:!JJ J !!

Informatea aperdtoritar ecana ici inipticati i]1 proreLhrra .tt dtt ibnire despte, rleci.ii.le gt,ltpului de htcru pent'u acktzqtl

'ii"i"i'i""iuiiir- 
"",tai,,ii" 

* p,^"i'n" *' )t 
"t 

Lesii nr l 3 t din 3 iulie 2a t 5 pri'ihd achi:itiite pubtice)

16. Termenul de a$teptare pentru inchei€rea contractuluii art' 32 alin (3) lit b) din Legea

nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice

(Select(1ti tenlenul de a eptare rcspectot Cdtcrttated lermetlelar pt-eNn:ute le Legea 'n 131 din 3 iulie 2Al5 ptirind

D.hi2itiite Dfitice. inchlsir a ter lenetot.ae dr,"p't*:",i"i1r"i""r,a ;, ,onfannitale c, preredetite TITLULUI IV Capitaht

j',i:",i.,rr*r r",' '"t',' at Cadrtt" | :tt a' PeD\bli "' uFdova

18. Informalia privind achizilii publice durabile (achizilii verzi) (rubrict dati se

""-pi"*"X-a""" 
i" cazul in care la procedura de achizitie pubtici au fost aplicate crilerii de

durabilitate 
_si 

s_a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate

criterii de durabilitate):

tr oiilt 
"ntul 

tt-..iterii comunicarii prrn

mriloace electronice ll/sau far nfErlffi; 't^1"."^ estimata a contractului este

l]1ai Dlica decat pfagulile prevdzute la art 2 alii (3)

al Legii ur. li I din I iulie 2015 privirrd dchiTilrile fl I I zile in cazul netransmitern comunlcarll prln

miiloace electronice li/sau iax E

E I I zrle irr cazLrl tr"nqmilerrl colrunrcrrll prln

miiloace electronice 9i/sau fax oi" 
"^r"1fi "*" ""1"t"" ".t-atd 

a contractului este

egala sau mai mare decat pragurile prevdzute.la,art 2

ain. (3) al Legii nr. I i I din 3 iulie 2015 privind

achiziliile publice

- l6 zile in cazul netransmitefii comunlcar prrn

nrirloace electronrce li/ralr fa\ E

11. Contractuldeachizitie/acordul-cadruincheiat:

valabilitate
al

i/acordului-

Valoarea contractului
Numarul

$idala
Cu cspital

Cu capital

Cu capital strain

Denumirea

i

01.04.20235739483,294182902,15Cu capital
autohton

SRL ,,DSI
Construct

Au fost aDlicate criterii lru ac i Dublice durabile



(achizilii verzi)?

Valoarea de achizitie cu TVA din contracv contracte a

lotului/loturilor pentru csr€ au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD)l
(indicoli suma cu TI/A)

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

Criteriul de atribuir€ p€ntru lotul/loturile pentru care au fost
arrlicate criterii de durabilitatel

Prelul cel mai scdzut tl
Costul cel mai scdzut a
Cel mai bun raparl calitate-prcl t
Cel m6i bun raporl calitale-cosl o

Prin prezenta dare de seamd, gtupul de lucru leclaft ci termenul ale a;teptare pentu ittcheierea

contractuluYcontractelot inalicale ilost rcspect (evepftnd c.tzu le prcttzule de a . 32 olin, (3) al Legii
nL 131 din 3 iulie 2015 pritind achiziliile publice ), prccum ti cii ln cazul depune i contestaliilor li/sau
recepliottdrii mpoartelor de monito zarc, iceastea aulost examinale ti solulionite.

P n prezenla dare de seamd, grupul de lucru pentru ochizilii cohfimd corcctiludinea desfdsuhdrii procedurii
de fichizilie,fapt pentru carc poartd rdspundere cor{otm prevedeilot legale in vigoate'

Conducitorul grupului de lucru:

Director IMSP ,,SR Edine{" tolie GUTU

?I'ii'if.li'L's
r ot,r r f,i
)99aqnr+'N/a,r:\'' /
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziţii publice  
privind achiziționarea echipamentului şi accesoriilor TI 

 
Nr. 159/22 din 13.09.2022         

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

Bunuri 

Obiectul achiziției Echipament şi accesorii TI 
Cod CPV 30237000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

- 

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

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1649418001253 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1649418001253?tab=contract-
notice 
Data publicării: 08.04.2022 

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: 
http://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achi
zitii-publice/planul-anual-de-achizitii-
publice 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 25.02.2022 
Link: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/20
14/bap_nr_15_4.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Licitaţie electronică 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 423 376,36 

 

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/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

Data solicitării clarificărilor  11 aprilie 2022, 17:51 
Denumirea operatorului economic SIA RSAP MTender 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Dimensiunea si Greutatea la lotul 5 - cititor de coduri de bare 
Întrebare: Va rugam sa revizuiti subiectul - Dimensiunea si 
Greutatea la lotul 5. cititor de coduri de bare. A fost 
specificat: Dimensiuni (LxLXH): 87.4 mm x 98.2 mm x 170 
mm; Greutate: 340 g; Acestea aspecte favorizeaza in mod 
direct un singur producator si un singur model de citiror. 
Multumesc. 

Expunerea succintă a răspunsului  Agenţia Servicii Publice Vă informează că, a modificat 
documentaţia de atribuire cu republicarea acesteia pe SIA 
RSAP. 

Data transmiterii 15 aprilie 2022, 11:12 
Data solicitării clarificărilor 2 15 aprilie 2022, 19:46 
Denumirea operatorului economic SIA RSAP MTender 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Scenariu de montare a panourilor presupune sau montare pe 
perete sau pe un support. Respectiv in cerintele sunt indicate 
componente montarii pe perete (PN 12271123). Insa totodata 
sunt indicate componente de combinare destinate montarii pe 
support (PN 12271122). Deci e nevoie de un singur tip de 
montare sau mai este nevoie de a lua in seama si 
componmente aditionale pentru ambele tipuri de montare (pe 
support )? Totodata e nevoie de a concretiza cantitatile 
fiecarui tip de montare de care e nevoie. 

Expunerea succintă a răspunsului  &quot;Conform documentatiei pentru lotul nr. 6 sunt 
solicitate total - 35 de seturi care sa contina si numarul de 
componente specificate per fiecare set. Componentele de 
montare aferente 1 set - trebuie sa fie pentru ambele tipuri de 
montare (si pe perete si pe suport).&quot; 

Data transmiterii 18 aprilie 2022, 09:44  
 

4. Modificări operate în documentația de atribuire:  

Rezumatul modificărilor Modificarea cerinţelor tehnice în documentaţia 
de atribuire  

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

Da 

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

Termenul-limită de depunere a ofertelor a fost 
modificat din „29.04.2022, ora 10:00” în 
„03.05.2022, ora 11:00”. 

5. Până la termenul-limită (data 29.04.2022, ora 10:00), cu finalizarea licitaţiei electronice 
la data de 03.05.2022, ora 15.10, au depus oferta 4 (patru) ofertanţi: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic IDNO Asociații/administratorii 

1  „Business Triumf” SRL 1019600010435 - 

2  „S&T Mold” SRL 1002600033173 - 

3 „BTS Pro” SRL 1008600061565 - 
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4 „Triomac” SRL 1006606001224 - 
 

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

 
 

Denumirea documentului 

Denumirea operatorului economic 
„Business 
Triumf” 

SRL 

„S&T Mold” 
SRL 

„BTS Pro” 
SRL 

„Triomac” 
SRL 

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

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

  
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 a fost 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 prezentat prezentat prezentat 

Intenția de participare în cadrul 
procedurii de achiziție - Cerere de 
participare completată conform 
Anexei nr. 7 la Documentația 
standard aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor nr. 115 din 
15.09.2021 (copia în format electronic 
de pe documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a 
operatorului economic.) 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Menținerea valabilității ofertei 
pentru o durată de 120 de zile - 
Declaraţie privind valabilitatea 
ofertei, completată conform Anexei 
nr. 8 la Documentația standard 
aprobată prin Ordinul Ministrului 

prezentat prezentat prezentat prezentat 
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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.) 
Distribuitor oficial a bunurilor 
propuse sau partener al 
distribuitorului oficial al 
producătorului prezentat pe 
teritoriul Republicii Moldova sau 
Autorizarea de la producătorul 
bunurilor pentru vânzarea acestora 
pentru Lotul nr. 1, nr . 5, nr. 6, 
nr. 7, nr. 8, nr. 9 şi nr. 11.        
Autorizare de la producător  
sau de la reprezentantul oficial al 
acestuia, ori alte confirmări 
privind comercializarea bunurilor 
respective pe teritoriul Republicii 
Moldova (prezentată/e în limba 
română sau cu traducere în limba 
română cu semnătura și ștampila 
traducătorului autorizat) -  copie 
în format electronic de pe 
documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau 
documentul confirmat prin 
semnătura electronică a 
operatorului economic. 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Deţinerea de Service Centru local 
autorizat de către producătorul 
bunului solicitat sau dispunerea de 
un contract cu Service Centru 
respectiv pentru asigurarea 
deservirii bunurilor aflate la 
garanţie - Document confirmativ emis de 
către compania-producător al 
echipamentului (prezentat în limba 
română sau cu traducere în limba română 
cu semnătura și ștampila traducătorului 
autorizat) - copie în format electronic de 
pe documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a 
operatorului economic.  
sau contractul, ce atestă relații 
contractuale cu Service Centru local 
autorizat - copie în format electronic de 
pe documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a 
operatorului economic. 

prezentat prezentat prezentat prezentat1 
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*Experiență specifică în livrarea 
bunurilor similare (art. 22 alin. 
(1) lit. a) din Legea 131/2015 
privind achizițiile publice) - 
Declarație privind lista principalelor 
livrări/prestări specifică în livrarea 
bunurilor în ultimii trei ani de activitate, 
completată conform Anexei nr. 12 la 
Documentația standard aprobată prin 
Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 
15.09.2021, (copia în format electronic de 
pe documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura electronică a 
operatorului economic.) 
Livrarea bunurilor se confirmă prin 
prezentarea unor certificate / documente 
(facturi fiscale) emise sau contrasemnate 
de către beneficiarii de livrări (copii 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 *neprezentat prezentat prezentat 

*Persoană juridică înregistrată 
în Republica Moldova - Extras 
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 *neprezentat prezentat prezentat 

*Datele din Registrul informației 
criminalistice și criminologice al 
Republicii Moldova - Cazier 
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 *neprezentat prezentat prezentat 

*Informația privind îndeplinirea 
obligaţiilor de plată a 
impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor de asigurări sociale 
- Certificat 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 *neprezentat prezentat prezentat 

*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.  - Operatorii economici „BTS Pro” SRL, „Triomac” 
SRL şi „Business Triumf” SRL au prezentat documentele justificative până la expirarea 
termenului-limită indicat (25.07.2022) conform solicitării ASP cu nr. 06/03-SAP/324 din 20.07.2022. 



6 
 

 
Comentarii: 1Operatorul economic Triomac SRL a prezentat o declaraţie prin care informează următoarele: „Service centru la 
marfa propusa se afla pe adresa mun. Chisinau str. Mesager 11 of.311 „Triomac SRL”, marfa propusa la licitatia nr. ocds-
b3wdp1-MD-1649418001253 intra in categorii accesorii si nu poate fi reparata, doar schimbata pe alta noua”. 
 

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea  

operatorului 
economic 

 
Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantita 
te și 

unitate 
de 

măsură 

Corespun
derea cu 
cerințele 
de califi 

care 

Coresp
undere

a cu 
speci 

ficațiile 
tehnice 

         Echipament şi accesorii TI 
Lotul nr. 1 

Digital camera 
Achiziţia nu a avut loc 

Lotul nr. 2 
Camera video pentru 
microscopul LOMO 

Achiziţia nu a avut loc 

Lotul nr. 3 
Înregistrator audio 

Achiziţia nu a avut loc 

Lotul nr. 4 
Shredder 

„Business 
Triumf” SRL 

184 000,00 46 buc. + - 

Lotul nr. 5 
Cititor de bare 

„Business 
Triumf” SRL 337 500,00 100 buc. + + 

Lotul nr. 6  
Panou LED pentru 

vizualizarea rândului 
electronic în afara 

încăperii 

S&T Mold SRL 1 201 445,00 

 
35 set. 

 
+ 

 
- 

Lotul nr. 7 
Monitor 24” 

„BTS Pro” 
S.R.L. 133 315,50 47 buc.  + + 

Lotul nr. 8 
Monitor 27” 

„BTS Pro” 
S.R.L. 35 464,00 11 buc. + + 

Lotul nr. 9 
Web Camera 

„Triomac” SRL 9 075,00 5 buc. + + 
BTS Pro SRL 11 780,00 În aşteptare 

Lotul nr. 10 
Speakers active 

42Wt 

„BTS Pro” 
S.R.L. 

 
806,00 

 
1 buc.  

 
+ 

 
+ 

Lotul nr. 11 
Căști pentru Call 

centru 

„BTS Pro” 
S.R.L. 

 

32 066,40  
16 buc. 

+ - 

„Triomac” SRL 39 840,00 + + 

Lotul nr. 12 
Căști 

„Triomac” SRL 46 250,00  74 buc. + + 
BTS Pro SRL 51 790,00 În aşteptare 

Lotul nr. 13 
2,5" HDD 1 Tb 

External 

„Triomac” SRL 2 535,00 3 buc. + + 
BTS Pro SRL 2 836,50 În aşteptare 

Lotul nr. 14 
2,5" HDD 2 Tb 

External 

„Triomac” SRL 4 520,00 4 buc.  + + 
BTS Pro SRL 5 084,00 În aşteptare 
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* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de 
calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul 
necorespunderii). 

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

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezumatul 
răspunsului 
operatorului 

economic 
14.06.2022 „Business 

Triumf” 
SRL 

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) din Legea nr. 
131/2015 privind achiziţiile publice, ASP a solicitat 
clarificări cu privire la informaţia incompletă 
prezentată în cadrul procedurii nominalizate, și 
anume, autoritatea contractantă a solicitat cerința 
„Deţinerea de Service Centru local autorizat de către 
producătorul bunului solicitat sau dispunerea de un 
contract cu Service Centru respectiv pentru 
asigurarea deservirii bunurilor aflate la garanţie”, 
iar operatorul econimic a prezentat formularul 
„Autorizare”, prin care se confirmă autorizarea 
acestuia în comercializarea bunurilor propuse în 
ofertă, însa nu a prezentat dovada deținerii unui 
Service Centru local autorizat de către producătorul 
bunului sau a relațiilor contractuale cu un Service 
Centru local autorizat.  
Astfel, pentru atestarea cerinţei expuse în 
documentaţia de atribuire, ASP solicită prezentarea 
copiei documentului confirmativ respectiv. 

Răspunsul a fost 
prezentat de către 

operatorul 
economic, până 

la expirarea 
termenului limită, 
conform cerinţei 

solicitate. 

14.06.2022 „BTS Pro” 
SRL 

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) din Legea nr. 
131/2015 privind achiziţiile publice, ASP a solicitat 
clarificări cu privire la informaţia incompletă 
prezentată în cadrul procedurii nominalizate, și anume 
autoritatea contractantă a solicitat cerința „Deţinerea 
de Service Centru local autorizat de către 
producătorul bunului solicitat sau dispunerea de un 
contract cu Service Centru respectiv pentru 
asigurarea deservirii bunurilor aflate la garanţie”, 
însă operatorul economic nu a prezentat dovada 
deținerii unui Service Centru local autorizat de către 
producătorul bunului sau a relațiilor contractuale cu 
un Service Centru local autorizat.  
De asemenea, autoritatea contractantă a solicitat 
prezentarea documentului „Autorizare de la 
producător sau de la reprezentantul oficial al 
acestuia, ori alte confirmări privind comercializarea 
bunurilor pe teritoriul Republicii Moldova” pentru 
loturile nr. 1, 5, 6, 7, 8, 9 şi 11, iar  operatorul 
economic a prezentat formularul „declaraţie de 
conformitate UE” pentru bunurile producătorului 
„Epos” (lotul nr. 11), aceasta nefiind dovada 
confirmării cerinţei stabilite în documentaţia de 
atribuire. 
Astfel, pentru atestarea cerinţelor nominalizate, 

Răspunsul a fost 
prezentat de către 

operatorul 
economic, până 

la expirarea 
termenului limită, 
conform cerinţei 

solicitate. 
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expuse în documentaţia de atribuire, ASP solicită 
prezentarea copiilor documentelor confirmative 
respective. 
Totodată, în temeiul prevederilor art. 69 alin. (3) din 
Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, ASP 
solicită clarificări privind specificaţia tehnică propusă 
pentru lotul nr. 11 (Căşti pentru Call centru), şi 
anume, autoritatea contractantă a solicitat următorii 
perametri tehnici: 
- Sensibilitate microfon: -39±3 dB;  
- Impedanta microfon: 125 O. 
În specificaţia tehnică propusă de către operatorul 
economic nu sunt indicate aceste caracteristici. 
Astfel, ASP solicită prezentarea descrierii 
parametrilor tehnici nominalizaţi pentru bunul 
prezentat la lotul nr.11 (Căşti pentru Call centru). 

14.06.2022 „Triomac” 
SRL 

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) din Legea nr. 
131/2015 privind achiziţiile publice, ASP a solicitat 
prezentarea clarificărilor cu privire la informaţia  
prezentată în cadrul procedurii nominalizate, și 
anume, autoritatea contractantă a solicitat cerința 
„Deţinerea de Service Centru local autorizat de către 
producătorul bunului solicitat sau dispunerea de un 
contract cu Service Centru respectiv pentru 
asigurarea deservirii bunurilor aflate la garanţie”, 
iar operatorul economic a prezentat formularul 
„Declaraţie”, prin care menţionează următoarele:  
„Termen de garanţie indicat in anexa 22. Certificat de 
garantie va fi livrat impreuna cu bunurile cu indicare 
SN. Service centru la marfa propusa se afla pe adresa 
mun. Chisinau str. Mesager 11 of.311 „Triomac 
SRL”, marfa propusa la licitatia nr. ocds-b3wdp1-
MD-1649418001253 intra in categorii accesorii si nu 
poate fi reparata, doar schimbata pe alta noua.” 
Astfel, ASP solicită prezentarea confirmării cu privire 
la faptul că în perioada de garanţie, bunurile propuse, 
care nu intră categoria accesoriilor ce nu pot fi 
reparate, vor fi înlocuite din contul furnizorului. 

Răspunsul a fost 
prezentat de către 

operatorul 
economic, până 

la expirarea 
termenului limită, 
conform cerinţei 

solicitate. 

01.07.2022 „Triomac” 
SRL 

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) din Legea nr. 
131/2015 privind achiziţiile publice, ASP a solicitat 
prezentarea clarificărilor cu privire la informaţia  
prezentată în cadrul procedurii nominalizate, și 
anume: 
Potrivit Specificațiilor tehnice prezentate de SRL 
”Triomac” (anexa 22-23.signed), pentru loturile 9, 13 
și 14 s-a oferit ” Garanție - 12 luni cu întreținere la 
centrul de deservire autorizat în Republica Moldova. 
Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până 
la 30 de zile lucrătoare”, iar pentru loturile 11 și 12 – 
garanție 12 luni ... .  
Prin declarația din 29.04.2022 (declaratie pe proprie 
service.signed), s-a indicat că ”„Triomac” SRL, in 
persoana directorului Constantin Alexandru, 
confirma termen de garanţie indicat in anexa 22. 
Certificat de garantie va fi livrat impreuna cu 
bunurile cu  indicare SN. Service centru la marfa 
propusa se afla pe adresa mun. Chisinau str. Mesager 
11 of.311 „Triomac  SRL”, marfa propusa la licitatia 

Răspunsul a fost 
prezentat de către 

operatorul 
economic, până 

la expirarea 
termenului limită, 
conform cerinţei 

solicitate. 
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nr. ocds-b3wdp1-MD-1649418001253 intra in 
categorii accesorii si nu  poate fi reparata, doar 
schimbata pe alta noua”.  
Totodată la solicitarea de clarificări referitor la 
confirmarea faptului că în perioada de garanţie, 
bunurile propuse vor fi înlocuite din contul 
furnizorului (scrisoarea ASP nr. 06/03-SAP/275 din 
14.06.2022), SRL ”Triomac” a indicat că marfa 
propusă pentru loturile 9, 11-14  se clasifică în 
categorie accesorii.  
Menționăm că răspunsul oferit la solicitarea autorității 
contractante, a fost unul incomplet/neclar, şi anume, 
operatorul economic nu a menționat expres faptul că 
bunurile propuse „care se clasifică în categorie de 
accesorii” ce nu pot fi reparate, vor fi înlocuite din 
contul furnizorului, în perioada de garanţie.  
În contextul celor menționate, solicităm să oferiți 
următoarele clarificări, și anume: 

- prin ce se manifestă oferta SRL 
”Triomac” de ”soluționare a cazurilor de 
garanție în termen de până la 30 de zile 
lucrătoare” pentru bunurile oferite pentru 
loturile   9, 11, 12, 13 și 14; 

- ce obligații/riscuri garantate, include 
oferta SRL ”Triomac”, în termenul de 
garanție a mărfurilor propuse pentru loturile 
menționate;  

- care este justificarea indicării în 
ofertă (declaratie pe proprie service.signed) a 
mențiunii ”Service centru la marfa propusa se 
afla pe adresa mun. Chisinau str. Mesager 11 
of.311 „Triomac  SRL””. În care cazuri 
autoritatea contractantă poate să apeleze la 
Service centru a SRL ”Triomac” ?  

- confirmarea cu privire la faptul că în 
perioada de garanție oferită, bunurile propuse, 
care nu intră în categoria accesoriilor ce nu 
pot fi reparate, vor fi înlocuite din contul 
furnizorului.  

 

9. Ofertanții respinși/descalificați:  

Denumirea 
operatorului 

economic 

 

Motivul respingerii/descalificării 

„Business Triumf” 
S.R.L. 

 
„S&T Mold” 

S.R.L. 
 

„BTS Pro” S.R.L. 
 

 

În temeiul prevederilor art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 
privind achiziţiile publice (Legea 131/2015), nu se acceptă ofertele 
operatorilor economici „Business Triumf” S.R.L. pentru lotul nr. 4, 
„S&T Mold” S.R.L. pentru lotul nr. 6 şi „BTS Pro” S.R.L. pentru 
lotul nr. 11, deoarece ofertele acestora nu corespund cerinţelor expuse 
în documentaţia de atribuire, şi anume: 
1) Operatorul economic „Business Triumf” S.R.L. pentru lotul nr. 4, 
a propus ofertă ce depăşeşte cu mai mult de 30% valoarea estimată a 
achiziţiei, calculată de către autoritatea contractantă conform legislației 
în vigoare.  
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2) Operatorul economic „S&T Mold” S.R.L. pentru lotul nr. 6, a 
propus ofertă ce depăşeşte cu mai mult de 30% valoarea estimată a 
achiziţiei, calculată de către autoritatea contractantă conform legislației 
în vigoare.   
3) „BTS Pro” S.R.L. pentru lotul nr. 11 a propus un bun al cărui 
cerinţe tehnice nu corespund cu cerinţele tehnice solicitate de către 
autoritatea contractantă. 
Astfel, de menţionat că, în urma solicitării prezentării clarificărilor 
privind parametrii tehnici ai bunului (Căşti pentru Call centru) - 
sensibilitatea microfon: -39±3 dB şi Impedanta microfon: 125 O, în 
urma verificării  referinţei prezentate, s-a constatat că operatorul 
economic a prezentat o informaţie ce se referă la parametrii tehnici ai 
unui alt bun, şi anume „EPOS IMPACT SC 230 USB”, în timp ce în 
ofertă a fost propus bunul „Headset EPOS SC 238”. 

 

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:  

  Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:  

Nr 
d/r 

Denumirea 
lotului 

Denumi 
rea opera 

torului 
economic 

Cantitate 
și unita 

te de 
măsură 

Prețul 
unitar 
(fără 

TVA), lei 

Prețul total 
(fără 

TVA), lei 

Prețul total 
(inclusiv 
TVA), lei 

1 Lotul nr. 5 
Cititor de bare 

„Business 
Triumf” SRL 100 buc. 3 375,00 337 500,00 405 000,00 

2 Lotul nr. 7 
Monitor 24” 

„BTS Pro” 
S.R.L. 47 buc. 2 836,50 133 315,50 159 978,60 

3 Lotul nr. 8 
Monitor 27 

„BTS Pro” 
S.R.L. 11 buc. 3 224,00 35 464,00 42 556,80 

4 Lotul nr. 9 
Web Camera 

„Triomac” 
SRL 5 buc. 1 815,00 9 075,00 10 890,00 
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5 
Lotul nr. 10 
Speakers active 
42Wt 

BTS Pro SRL 1 buc. 806,00 806,00 967,20 

6 
Lotul nr. 11 
Căști pentru 
Call centru 

„Triomac” 
SRL 16 buc. 2 490,00 39 840,00 47 808,00 

7 Lotul nr. 12 
Căști 

„Triomac” 
SRL 74 buc. 625,00 46 250,00 55 500,00 

8 
Lotul nr. 13 
2,5" HDD 1 Tb 
External 

„Triomac” 
SRL 3 buc. 845,00 2 535,00 3 042,00 

9 
Lotul nr. 14 
2,5" HDD 2 Tb 
External 

„Triomac” 
SRL 4 buc. 1 130,00 4 520,00 5 424,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: se anulează procedura de atribuire  a contractului de 
achiziţii publice privind achiziţionarea echipamentului şi accesoriilor TI în temeiul prevederilor 
din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, după cum urmează: 

- conform art. 71 alin. (1) lit. a) pentru loturile nr. 1, 2 şi 3:  
Argumentare: nu a fost depusă nici o ofertă. 
 
        - conform art. 71 alin. (1) lit. d) liniuța trei pentru Loturile nr. 4 şi 6: 
Argumentare: ofertele nu au fost elaborate şi prezentate în conformitate cu cerinţele cuprinse în 
documentaţia de atribuire. 
 

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

 

Denumirea operatorului economic 
 

Data transmiterii  
 

Modalitatea de transmitere  
 

„Business Triumf” SRL 
„BTS Pro” SRL 
„Triomac” SRL 
„S&T Mold” S.R.L. 
 

25.07.2022 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: 

Denumirea  Între Numărul Cod Valoarea contractului Termen de  
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operatorului  
economic 

 
 
 
 
  

prin 
Dere
a C 
u ca 
pital 
au 

tohto
n/ cu  
capit
al mi 
xt/as
ocier
e/Cu 
capi 
tal 

străi
n 

și data 
contractului/ 

acordului-cadru 
 
 
 
  

CPV 
 
 
 
 
 
 
 

fără TVA, 
lei 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

inclusiv 
TVA, lei 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

valabilitate 
al contrac 
tului/acor 

dului-
cadru 

 
 
  

„Business 
Triumf” SRL 

- Nr. 
974 12.09.2022 

30237
000-9 

337 500,00 405 000,00 31.12.2022 

„BTS Pro” 
SRL 

- Nr. 
985 13.09.2022 169 585,50 203 502,60 31.12.2022 

„Triomac” 
SRL 

- Nr. 
986 13.08.2022 102 220,00 122 664,00 31.12.2022 

 

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

 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice 
durabile (achiziții verzi)? (DA/NU) ___________ 

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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 
 



riчi la autoritat

DARE DE SEAMA
privind mоdifiсаrеа contractului

de achizi{ii publice/acordul чi-саdrч

din 08.09.2022

rntractanti:

II roced de achiziti

Id hizitie/l

ИLicitalie

АFIАS-б

hlфs : //mr[ender, gov.цd/tenders/ocds;

l-cadIII

аtе cu rе la аuIоrl[аIеа соп n

Dепu,mirе,а аutогitйtii contractarnte IMSP SC:M Sйnta Treime

-ur.Chi,,i"a"Localitate,
IDNo l003600l 52592

fйt iri"*, ,tr-\'.* Rrr-Adresa
Numir de telefon 022 44 l l 85, 022 4з 8237
Nчm:lr dc: fax 022 44 || 85

E-mail oficial achi zitii. sf.treime(Dgmail.corTl
Adresa de internet https : //spital. sf.treime.md
persoana de contarct
(пttmеl, р?,е| пum е, t е t' е_fЬп, е -,mcl il)

Serviciul Achizilii Publice

ate сu е:urачrrе
Tipul procedurii de achizi{ie

"С.,,**. 
.f.rt.l., d. p*t*

desc:hisб пАltеlе: Диdiсаlil
Rеаgепli репlru aпalizatorul ,
33б9б500-0

obiectul achizitiei
Cod СРV
vаlоаrеа estimatй а achizjitiei 1013170
Nr. 9i lin]k-ul рrоrэеdurii (stl vtt iпdicc-l diп саеlrul

р c,l r t а t| u l u i $lly €, t, п tx.hч € пl а l v, w у, . m t е п d е r, ц1l у,.m с!)

Link-ul:
hЦрs : //mrrender, gov.цd/tende
b3ц,dpl-_MD-
1 63 8434t500968?tab:contrac

Data publtic5rii апчпtulчi de participare 02.12.20:zl
Data (datele) qi rеlГеriп{а ('rсfеriп{еlе) publicйrilor
anterioare in Jurnalul Oficial aI Uniunii Ечrорепе
privind prroiectul (proiec:tele) la саrе sle rеfеrй
anuntul resnectiv (dupd ca,z)

te cu чIrе la cOnl.ractul de actrиltle/acordu ru
Тiрul contractului de achizi{ie/acordulrri-cadru Bun.uri EI Servicii п L
Contractul de achizi{ie/acordubcadru se rеfеrй la
un рrоiесt Ei/sau рrоgrаm finan{at din fo;nduri ale
uniunii Еurоrlепе

NuИ Г)ап

Sursа de lПпап{аrе Bug,et de stat Buget CNAIv
Bug,et C},trAS п Surse ехtеп
Altc: s:цrsе: [Sirse proprii|

Data deciziei de atribuire а contractului de
achizitie/ асоrdч lui-cad rч

28.12.20|z|

D еп чm i rеlа ор еrа t qrцlgЦggцglцЦ Есhiраm,эd-Рlus SRL
Nr. ;i darta contractului de archizi{ie,/ar:ordului-
саdru

Nr: У9
оы,э,,. жtZэол

vаlоаrеа contrar:tului de archizitie,/arэordului-
саdru
теrm еп de val:rbilitate
Т'.r-Бс;Г*;БtГ

FйriТV.,\: 1013170,00
Inclrtsi/ГVA J 09J52-?, б0
зп-zэо".п
з|.12.20,.z2

la



Iч Dat rivire la modificйrile fi efectuate_ r ч.__]у4ý_ччlц
Tipul mосlifiсйriIоr Mli"ý*"*ffi

Majorarea valorii contractulцi DA
Modificarea tetmenului de ехесutаrе/ liчrаrе/
prestare п
Modificarea telmenului de valabilitate п

Rezelierea cont.ractului п
Дltеlе: []пdicc,|i]

Temeiul iшridic 131/2015 art.76
Маjоrаrеа pre{ullui in urmа modificйrii
(duрёi caz)
Modificarea апtегiоаrй а сопtrасtчlui de
ach izitii р ulrlice/a с,о rd ului -ca dr u (dup ti сl а, z )

[Se vоr iпdiс:q toate modфcdrile operale
апtеriоr ýi vаlс,аrеа acestora|

Alte informatii relevattte

V. Dеsсriеrеа achizi{iei inainte qi duрй modificare;
(Se vor iпdiса паturа si amploarea lucrdrilor, паturа si caпtitatect sau yaloarea Ьuпurilоr, паlurа qi ctmploarea
serviciilor)

iпаiпtе cle modfficare: Sаmа сопtrасtului coпstituie 1094523,60 lei са TVA

Duрd modiJicare: Sumа coпtractulai constituie 1I435I2,40 lei сu TVA

И. Descrierea сirсumstап{еlоr саrе аu fйcut песеsаrй modificarea:
(Se vor iпdiса motivele/argumeпtele пеоdфсdrii сопtrасtului de achiziyie/acordului-cadru)
Necesitatea majordrii lot.8 ДFIАS РСТ seb24 teste ;i lot.10 ДFIДS Тп-I Plas seb24 teste

VII. Rezultateleexaminйrii:

in baza deciziei grupului de luсru de modificare а contractului rle achizilie/acordului-cadru пr.58 <lin

08,09.2022 а fost incheiat acordul adilional privind maiorarea lot.Q si lotr10 diп cpпtract

Dепuшrirе op.eriltor
есопоmlс

Nr. qi data асоrdului
aditional

vаlо:лrеа modificirrilor (duрй ca"z

Fйrй ТVА Inclusiv ТVА
Echipamed-Plus SRL 1 08,09.22 45360,00 48i988.8C|

Сопduсйtоrчl grupului de luсru:

Gheorghe Strajescu
(Numе, Рrепumе)

L.ý.

Дgеп|iа Дсhizi|ii Publice: muп. Сhisiпdu, sos. Hincesti, 53; tel.: 022-8.
е-m ai l : Ь ap@t еп der. gov. m d ; www, t епdеr, gov. m d
ДgепУiа Nаliопаld peпtrtt Sоlu|iопаrеа Conteslayiilor: muп. Chisindu,
652; fax: 022-820-65 l ; e-mail: сопtеstаtii@апsс.md; www.апsс,md

bd. $tеfс,п cel Mare liSfdпt, l24 et. 4: tel.:022-820-

















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

Nr. 03-22 Din 05 septembrie 2022.

1. Date cu privire la autoritatea contractantd:

2. Date cu prrivire la procedura de atribuire:

Denumirea autorititii contractante llrana
Localitat,e s.Raspopeni
IDNO 1 00760 1 004548
Adresa s.Raspopeni
NumIr de telefon 027293384
NumIr de fax 027245236
E-mail primaria.raspopeni (@mail.ru
Adresa de internet
Pers,oana de contact Belibou Tudor

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Tipul obiectului contractului de
achizifie/acordului-cadru

Bunuri-da Servicii n Lucrdri I

Obiectul de,achizifie Produse alimentare
Cod CPV r 5800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerii procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd sau aererea oferteloar de pre,turi)
Nr. procr:durii de'atribuire (inclus,.iv link-ul
procedurii de atribuire)

Nr: 2'1059663

Link-ul: ocds-b3wdp1 -MD-1 657266569047

Data si ora deschiderii ofertelor Data:28.07.2022 | Ora 15-00
Anunf de intenfie publicat in BAP Nur Dan

Data;
Link-ul:

Anun{ de participare publicat in BAP/
Invitafia de participare transmisi

Nr:

Link-ul:

Data publicdrii/08 iulie 2022
transmiterii:

Tehnici qi instrumente sp:Ccifice de
atribuire

Nur aaord-cadrutr sistem dinamic de

achizitrien licitalie electronicdrr
catalos electronicn

Sursa de finan{are
Buget de stat r
Buget CNAM I
Buget CNAS n
Surse externe n
Alte surse: findicatil Bugetul locul

Valoarea estimatil (lei, fdrd TVA) 94616.70lei



4.

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

Clarifi cdri privind documentalia de atribuire :

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

Modificdri operate in documentatra de atribuire:
(Se va completa in cazul tn care aufost operate modificdri)

6. PAnd la termenul-limitd (data 16.07 .2022 , ora 00: 00 ), au fost depuse 2 oferte:

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 28.07.2022 ora 15-00

Oferte intfuziate (dupd caz):

5.

Denumirea oneratorilor economici Data depunerii cCrerii de participare
CC Nivali-Prod SRL De la 13.07.2022 00:00

Pina la 16.07 ,2022 00:00

SA Fabrica de unt din Floresti
De la 13.07 .2022 00:00
Pina la 16.07 .2022 00:00

Data solicitirii clarific[rilor
Denumirea operatorului econornic
Expunerea succintd a rezumatului
demersului
Data transmiterii
Rispunsul la demers Expunerea succintd a rdspunsului:
Contes,tarea documentatiei de atribuire Nun lDan

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAPlalte mijloacelor de
informare dupd caz)
Transmise operatorilor economici
inresistrati

Data:

Termen-limiti de depunere qi deschidere
a ofertelor nrelunsit

Nun
Da n Cu zile

Denumirea operatorilor
economlct

IDNO As o ciaf ii/administrato rii

CC "Nivali-Prod"SRl 1006600010112

SA Fabrica de unt din
Floresti

t0036070t1922



Donnmirea: opendo,rilon
economici

D,ata, ora prezentlrii Notificiri privind
restituirea ofertelor

7. Documentele ce constituie oferta:

neprezentdrii)
Constatlri/Comentarii (dup d c az) :

Modalitatea de evaluare:8.

Denumirea, 
,;

oPoralg,r,1. r',....

r gCOn0m,lCI 
',,,,,,,

Pr-o nneiea
,,,,:,,'f6hnis[ ,::

P,ropunerea
financiarl

DUAE ' Gafantia',
pentru ofertl

,(dupd,caz)

Pentru fiecare lot - Da Pentru mai multe loturi cumulate n Pentru toate loturile n

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

Criteriul aplidai *DCh,umirea qi numirul Iotului (aee.asid rublIca'se 1)a completa in
cazul tn care in cadrul procedurii de qtribuire sunt aplicate mai
milte criterii de atribuire)

prelul cel mai scdzut n
costul cel mai scdzut da
cel mai bun raport calitate-pref n
cel mai bun raport calitate-cost n

10. Informafia privind ofertele depuse:

Nr.
tot Denumirea:lOtului

)6t
.:Ir

a
)6'
.;:
o

gl,

p.J:

g]

Operatori economici

CC

"Nivali-
Prod"SR
L"''

SA:

: Fabrica, ::

,de unt din
Floresti: :

s
t4

F:

5
o
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::: :::{J
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F
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rf qr
vo
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'N,,E
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rfQvo
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F
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Carne de pasare si

porcina

Produse lactate

(Informa;ia privind corespunderea OE cu specificaliile tehnice se va indica prin: ,,

corespunderii Si prin ,,-" in cazul necorespunderii)

Constatlri/Comentarii (se czmpleteazd tn cazul tn care specificaliile t ce ale unui OE nu
corespund cerinlelor stabilite in documentalia de atribuire, cu expunerea itdlii)

*Informalia privind factorii de evaluare se prezintd astfel:

* Informafia privind rezultatele licita{iei electronice:
(Se va completa tabelul de mai jos tn cazul aplicdrii licitaliei electronice)

I 1. Clasamentul oferlelor in urma aplicdrii uiteriilor de atribuire

(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care aufost atribuite tn bqza criteriilor: cel
mai bun raport calitate-prel sau cel mqi bun raport calitate-cost) j

Den u,mii, ea :taCtoiutui ..Ae..e+aluaiC.Si
ponderea fiecdrui factor

Denumirea operatorului economic

Denumirea lotului

Factorul I

Factorul n

Denumirea lotului
(se va indica punctajul

Factorul 1

Denumirea oneratorului economic

Produse de panificatie Preful fIrI TVAJnoile PiCf:Uil,,.f6r5'.TVd

,,-:,:,]/iroil€, :valori'' .,. '

Denumirca..0ncifi oiillfi
economic



n
Lotul n I

)
n

12. Pentru eluoidarea unor neclaritdli sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei gi/sau
operatorului economic (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scdzut) cerinfelor stabilite in
documentafia de atribuire s-a solicitat:

13. Corespuncilerea operatorului economio clasat pe primul loc cu cerinfele stabilite in documenta{ia
de atribuire:

Data solicitdrii documentelor confirmative:
D ata pr eze:ntdrii documentelor confi rmative :

1 4. Oferlanlii n'espinqi/descalifi cafi :

Denu,mir:ea operatorului econom,ici Motivul respingerii/descalifi clrii

NotS* In cazul tn care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu
cerinlele stabilite tn documentalia de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzdtor un
tqbel identic celui de lq oct. I4.

15. In unna oxamindri qi evaludrii ofertelor depuse in cadrul proceduri de atribuire,inbazadeciziei
grupului cle lucru nr. 02-22 din 2,8.07,22 s-a decis atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului- cadru :

Operatorul eCohomic Documentul
;i/sau

,,infoima:tia
solidittti

Data tinnsmiterii Rispunsul operatorului
economic

D enumirea o:peia,to rului
econromic

Se indici documentele confil mative privind selecfia Ei calificarea
OE conform documentafiei de atribuire (inilusiv DUAE)

Lotul 1

s\)
q)

Operatorul economic
Lotul n t

N
q)

Operatorul economic

Denumirea lotului Opeiatblul
econormc

Cantitatea Pre,,tq,l:,,

' unitar'
f,iri TVA

P-reful total fiii
. TVA

Pre{ul total cu
TVA



16. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru

Noti* InJbrmarea operatorilor economici implicali in procedura de atribu'l,re despre deciziile
grupului de luuu pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevedefile art. 31 al Legii
nr. I3I din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice. 

i

17. Grupul de lucru a respectat termenul de aEteptare pentru incheierea contractu[ui de:

Noti* Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3l din 03.07.2016, in[tusiv a termenelor
de a;teptare, se efectueazd in conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capi1otul I (Calcularea

/\ . 
^/F 

I

D enumir,ea,,,op ef atorului
economrc

Data transmiterii

[se spec,ificd SIA RSAP, e-mail, fax,
postd. elcl

cazul in care valoarea estimatd a

contractului este mai micd decdt pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 1 3 1 din
3 iulie 2015 privind achizitiile

J 6 zile in caztl transmiteri
mii loace electronice si/sau
n 11 zile in cazul

n miiloace electronice si
terfl comurucanl

n cazul in care valoarea estimatd a

contractului este egald sau mai mare decAt
pragurile prevdzute la afi.2 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile

n 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii
n miiloace electronice

I 16 zile incazulnetransniiterii comunicdrii
prin mijloace electronice gi/lau fax

Termenului) al Codului Civil, Ei implicit, art. 261 (1), 264 @ ;i 265.



24. Contractele de aehrzitre incheiate:

Nr.
dlo

.'iteril inui
o,pe orylui
.,eeon0mnct::,:

..'(DNO)

.:"i,,1:.r.r

N! E

rut
eon.:t

c,tUlui

Data
contractulu,i

Cod
ePv

Valoarea cond,ractului Termenul
de

valabilitate
a

contractu'l
ui

fir[ TVA cu TVA

CC "Nivali-
01 Prod"IJRL

10066000101 12

36-22 16.08.2022 1 500000
0-6 23950,00 28740,00

31.12.2022

02

SA Fabrica de

unt din. Floresti
10036070t19".12

37-22 16.08.2022 1 500000
0-6 38t64,35 41695,0

31.12.2022

25. Anularea procedurii de achizilie publicd:

intemeiul aft.71 alin, lit

Arsumentare:

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEtepture pentru
incheierea contractului/contractelor indicate afost respectat (excepffind cuzurile prevdzute 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, aceastea aafost examinate qi solu(ionate.

Prin prezentu dure de seamd, grapul de lucru pentra achizilii conJirmd corectitudineu
desfdsuriirii procedurii de uchiailie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor
legale tn vigoare.Conducltorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Gonta Nicolae
(Nume, Prenume)





DAREA DE SEAMA
dg atribuire a contractului de achizifii publice Da
de incheiere a acordului-cadru !
do anulare a procedurii de atribuire tr

Nr.04-22 Din12 septembrie 2022.

1. Date cu prrivire ler autoritatea contracllantd:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autoritifii contractante Primaria Raspopeni
Localitate s.Raspopeni
IDNO I 00760 1 004s48
Adresa s.Raspopeni
Numir de telefon 027293384
NumEr de fax 027245236
E-mail primaria. ras po oen i (d.mail,rt
Adresa de internet
Pgrsoana de contact Belibou Tudor

I procedurii de atribuire ir:ate
Tipul obiectului ' contractului de
ach izitiela c ordqlui-cad ru

Bunuri-da Servicii n Lucrdri I
Obiectul de achizitie Produse alimentare
Cod CPV I 5800000-6
Expuner:ea motivului/temeiului privinA
alegerii procedurii de atribaire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita{ia
deschisd sau Cerglea ofertelor de prefurt)
Nr. procedurii de atriA,iire (tnctusi k"k*l
proce dltri i de atrib uire)

Nr: 21060827
Link-ul: ocds-b3wdp 1 -MD- I 659 91% aa2Sg

Data qi ora deschiderii oferteloi Data:08.08 .2022 | Ora tI-57
Anun{ de intenfie publicat in BAp Nur Dan

Data:
Link-ul:

Anunf de participare publicatin BAp/
Invita{ia de participare:transmisfl

Nr:

Link-ul:

Data public driil29 iulie 2022. 19 "25
transmiterii:

Tehnici qi instrumehte .p"cinq. de
atribuire

:

Nur acord-cadrun sistem dinamic de:

achizilien licitafie electronicdl
catalog electronicn

Sursa de finan{are
Buget de stat n
Buget CNAM n
Buget CNAS n
Surse externe I
Alte surse: findicatiT Buoptul lnnnl

Valoarea estimatd (ei, ftrd TVA) 45136,7tJ lei



Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de participare
SRL BAGUETTE De la 02.08.202217:00

Pina la 0ti.08.2022 17:00

SC,,Brodetchi" SRL
De la 02.08.202217:00

Pina la 01i.08.2022 17:00

4.

3. Operatorii economici care au depus cereri de participare la trrrocedura de atribuire:

Cla:ifi cdri privind documentalia de atribuire:
(Se va completa in cazul tn care aufost solicitate clarificdri)

5. Modificari operate in documentalia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care aufost operate modificdri)

6 . PAnd la termenul-limitd (data 05.08. 2022 , ora IJ : 00 ), au fost depuse 2 oferte>:

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 08.08.2022 ora ll-51

Oferte intdrziate (dupd caz):

Denum,irea operatorilor
economlcl

Data, ora prezentlrii Notificirri privind
restituirea o:fer:telor

Data solicitirii clarificflrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a rezumatului
demersului
Data transmiterii
Rdspunsul la demers Expunerea succintd a rdspunsului:

Cclntestarea documentatiei de atribuire Nur I Dan

Rezumatul modific[rilor
Publicate in BAPlaIte mijloacelor de
informare dupd caz)

Indicafi sursa utilizatd Ei data publicdrii

Transmise operatorilor economici
inresistrati

Data:

Terrmen-limiti de depunere qi deschidere
a ofertelor prelunqit

Nun
Da a Cu zlle

Denumirea operatorilor
economici

IDNO As o ciaf ii/adm inistrato rii

SRL BAGUETTE 101460003774r

SO ..Brodetchi" SRL
1004606001297



7. Documentele ce tituie oferta:

(Informayia privind
neprezentdrii)

prezentate se ya consemne prin: ,,

Constatlri/Comen

Modalitatea de eval

rii (dupd caz):

9. Criteriul de atri

10. Informalia privind o

Denumirea,
operatorilor
economioi,

PropunerCa
tehnicd '

Propunerea
financiarf:

Garan{ia
pentru oferti

Pentru fiecare lot - Da Pentru mai multe loturi cumulate n Pentru toate loturile n

Alte limitdri privind
care pot fi atribuite
Justificarea deciziei de a nu atribui
contractul oe loturi

Criteriul aplicat *Dehum,irda qi numlrul lotului (aceastd ru:brica se ,a comptita n
ca:,zul tn care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate rnai
multe crilerii de atribuire)

pre{ul cel mai scdzut tr
costul cel mai scdnrt da
cel mai bun raport calitate-pre! n
cel mai bun rapoft calitdle-cost n

Denumirea lotului

)ct

:aD
)cl

,,t)

p
U

Operatori economici

-
)ad

)Js

H

o

q

€92

o::
LX
vo

a

F
xd
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Cd
.tr

,td

E

o

(,
0

€sl

O::

vo
,aq.

XS

o

,s
/9
6

tu
3:=

vo
a-
th

Produse pebaza
cereale

o]f)
o
N
00
co



Ceai,ol,ipton"la
plicule{

Produse conservate

Siruri,

condimente:

Produse de
panificatie

Paste fainoase

Sucuri . fructe

(Informalia privind corespunderea OE cu specificaliile tehnice se va indica prin: ,,

corespttnderii ;i prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

Constatlri/Comentarii (se completeazd in cazul tn care specificaliile tehn e ale unui OE nu
corespund cerinlelor stabilite tn documentalia de alribuire, cu expunereo ne

*Informafia privind factorii de evaluare se prezintir astfel:

brmitdlii)



(Se va completa tabelul de mai jos pemtru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel
mai bun raport calitate-prel sau cel rnai bun raport calitate-cost)

* Informa{ia privind rezultatele licitafiei electronice:
(Se va completa tabelul de mai jos fn cazul aplicdrii licitaliei electronice)

1 1. clasamentul ofertelor in urma aplicdrii criteriilor de atribuire

12. Pentru elucidarea unor neclaritdli sau ,confirmarea unor date privind corespunderea ofertei qi/sau
operatorului economic (inclusiv justificarea prelului anormal de scdzut) cerin{elor stabilite in
documentafia de atribuire s-a solicitat:

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

Denumirea factorului de evaluare qi
ponderea fiecirui factor. Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic

Denumirea lotului 'se va indica punctajul
otal per lot)

Factorul 1

Factorul n

Denumirea lotului (se va indica punctajul
total per lot)

Factorul 1

Factorul n

Denumirea operatorului economic Runda I Runda 2

Produse de panificatie Preful firi TVA/noile
valori

Pre{ul firi'IVA
/noile valori

Denumirea lotului Denumir:ea operatorului
economlc

Pre{ul ofertei fdr[
TVA/Punctai ul acumulat

Operatorul economic Documentul
q.i/sau

informadia
solicitati:

Data transrniterii Rlspunsul operatorului
economic



D enumir:enr..op eteto$ui
economic

Se indicl documentele confirmative p
E.:Confoimi.:dO Cument0tiei.r.dd

ul economic

I economic

Data solicitdrii documentelor confirmative:
D ata prezentdrii documentelor confi rmative :

Noth* In cazul tn care oferta operatorului economic closst pe primul loc a corespuns cu
cerinlele stabilite tn documentalia de atribuire, grupul de lucru va compl, corespunzator un
tabel identic celui de la oct. I4.

15. in urma examindri qi evaludrii ofertelor depuse in cadrul proceduri de atribui inbaza deciziei
decis atribugrupului de lucru nr. 03-22 din 08.08.22 s-a decis atribuirea

publicd/acordului- cadru :

u1 de achizilie

Denumirea lotului ::,:'.:,opera:to.1ul.i
I , ,.,ec0ncmrC,.'

.,,deS:emnat ,

cff$tigitbr,,,,,

,.,.P.ielu[., :,,,,.

-ftai:,,,,,,

firf..TV .:.

P.re{ul,:tota,l
,,..,,,,,,,,,,,',','.,,,TVfi'.,,

.AXa P-rdfUl,:f0tAl:!a-u

,,,,, I ,, ,',,,TVA ,'..,.,,,, ,,.,,,

: 
' 

:: 
.::'''j 

::;:::

Produse pebaza
de cereale

SRL
BAGUETTE

2154.85 2581,70

Crupe SRL
BAGUETTE

3 829.50 4565.10

Ceai ,,Liptonttla
pliculet

SRL
BAGUETTE 786.70 944,00

Produse
conservate

SRL
BAGUETTE

1350.24 1620,00

SIruri,

condimente:

SRL
BAGUETTE

4 381.61 4861.60

6



Produse de
panificatie

1115,00

17L2,80

Sucuri , fructe

Modaliiatea de'transmitere

[se specificd SIA RSAP, e-mail, fcLx,

contractului este
prevdnrtelaart.2
3 iulie 2015 orivi

valoarea estimat[ a

i micd decdt pragurile
in. (3) al Legii nn. 131 din
achizitiile oublice

J 6 zileincazultransmiterii comunicdrii orin
miiloace electronice si/sau fax
tr 1 1 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
rin miiloace electronice si/sau fax

In cazul in
contractului este
pragurile prev
nr. 131 din 3 iu

valoarea estimatd a
sau mai mare dec6t

Ia art.2 alin. (3) al Legii
2015 privind achizifiile

! 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii
n miiloace electronice si/sau fax

n 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice gi/sau fax

16. Informarea operato lor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achirilii:

Noti* Informarea ilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile
art. 3I al Legiigrupului de lucru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile

nr. I3I din 3 iulie 2 I5 privind achiziliile publice.

17. Grupul de lucru a termenul de aqteptare pentru incheierea contractului de:

Nottr* Calcularea nelor prevdzute de Legea nr. I3l dtn 03,07.2016, inclusiv a termenelor
de a;teptare, se ef( ln conformitate cuprevederile TITLULU IV capitotul I (calcularea
Termenuluil al i Civil, ;i implicit, art. 261 (I), 264 @ ;i 265.

24. Contractele de incheiate:



Nr"
d/o

:,P,gnu;mivga:

operato,ru,lui
€CO,IIO,Ifl:ler', :

gDNo)',

Nu
I FUI:",

contra
ctulni

.',,Data, ,,

eo,,ntrACtU,lui

ftrm.e;4uf ,

1....,,1,r., il,]9*';;,: 
;,,,

r';4!a'bili ato
:;.,,:: :ii :i::A;;:::::;;: :.: :' :

25. Anularea de achizilie publicd:

in temeiul art.7I ahn. lit

Arsumentare:

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru uchizilii
desJdsurdrii procedurii de achixilie,fapt pentru care poartd rdspundere
legule tn vigoare.Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

Gonta Nicolae
(Nume, Prenume)

corectitudinea
brm prevederilor



model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizi\ii publice v
de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire !

Nr. 03 din 15 a\gust2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritltii contractante I.P Teatrul National "Eugene lonesco"
Localitate Chisinlu
IDNO 1002600006942
Adresa bd. Grigore Vieru ll
Numir de telefon 79434356
Numlr de fax 22233 833
E-mail oficial secretariat.teionesco@ gmail.com
Adresa de internet https://tei.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Dimitriu Denis

2. Date cu privire Ia procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate vCererea ofertelor de pre{uri alicitalie deschisd
aAltele: flndicatil

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

Bunuri n Servicii a Lucr6ri v

Obiectul achizitiei Lucrlri de reparatie a acoperisului clidirii
Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)

Autoritatea contractant[ prin cererea ofertelor de
preluri poate atribui contracte de achizilii publice
de bunuri care se prezintdconform unor specificalii
concrete cu condilia cd valoarea estimatd a
achizitiei sd nu depdseascd 800 000 lei.

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

Nr: Nr: ocds-b3wdp 1-MD- 165659210983 8
Link-ul:
https ://achi zitii.mdl ro lpublic/tend er I 21 0 59267 I
Data publicdrii: 04.07 .2022

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

Procedura a fost inclusl in planul de
achizifii publice a autorit5{ii contractante

vDa rNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

Anunf de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data:
Link-ul:

Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

oAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie
oLicitalie electronicd nCatalog electronic

Sursa de finanfare vBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;
oSurse externe; nAlte surse: flndicatil

Valoarea estimatl Qei, fard TVA) 422 515,00



3. Clarificlri privind documentafia de atribuire:

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

4. Modificiri operate in documenta(ia de atribuire:

(Se vo completa fn cazul in care aufost operate modificdri)

Data solicitirii clarificdrilor 7 iu|2022,14:56
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare

Declaralie privind dispunerea unei lichiditdti
generale de minim l00yq semnat electronic de

cdtre operatorul economic; vrem sd qtim ce

inseamnd punctul dat ?

Expunerea succintfl a rispunsului Conform pct. 36 din Documenta(ia standard
pentru realizarea achiziliilor publice de lucrdri,
ofertantul urmeazd sE dispunl de un nivel
minim de capacitate economicd qi/sau

financiard gi s[ prezinte informaliildocumente
privind capacitatea economic6 qi/sau financiard
pentru a se califica conform cerinfelor de

indeplinire a contractului, cum ar fi: lichiditate
geneial[: (active circulante/datorii curente) gi

nivelul minim de lichiditate (nu mai putin de

100%). Respectiv, Declaratia menfionatd in
cadrul Anun{ului de participare se referdla
indeplinirea acestui criteriu de calificare. tel.
078 20t 62r

Data transmiterii 8 iul 2022. 10:1 1

Data solicitlrii clarificlrilor
11 iul 2022,15:14

Denumirea oDeratorului economic
Expunerea succintl a solicittrrii de
clarificare

Actilualizarea preturilor !

Dvs afi actualizatprefurile la proiectul dat?

Suma din24 decembrie 2021 (achizifia anulatd)

Ei suma proiectului actual postat la data de

04.07.2022 coincide, ceea ce este imposibil
deoarece at6t coeficientul manoperei cdt qi

preful materialelor de atunci gi pana in prezent
s-au maiorat considerabil!

Expunerea succintl a rispunsului Asta e suma grantului in care trebuie sd ne

incadrdm.
Data transmiterii 12 iul 2A22,12:45

Data solicitirii clarificirilor 21 iul 2022.15:34
Denumirea ooeratorului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de
clarificare

Caiet de sarcini
In pozitie nr.4 RpCI22A pret la tabla zincata nu
se pune?

Expunerea succinti a rlsnunsului Pre[ la tabldzincatl nu se pune.

Data transmiterii 22 iu|2022,10:46

2



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

findicali sursa utilizatd Si data publicdriiJ

Termen-limiti de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (dupd caz)
[Indicayi numdrul de zileJ

5. PinI la termenul-limiti (data 27,07,22, ora 10:46), au depus oferta 8 ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

I SRL ''SIMCON-LUX'' l 00360003s598 Simasco Igor
2. SC..Elinatcons"SRL 1005600012588 Cdr6us Mihail
3. ''VICFACTORY'' SRL 10r8600045458 Russu Victor
4. S.C. JUSTCONSTRUCT S.R.L. 1005600058975 Tofan Iustin
5. SRL OLBI COM 101660001 1659 Olari Ion
6. NISCONSLUX SRL 1021609000959 Mamalisa Ivan
7. "Alexidar Grup" SRL t01260003t745 Muntean Igor
8. CARNALS GRUP SRL 10046000s88s3 Iacovlev Iurie

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

citre operatorii economici :

Denumire document
Denumirea operatorului economic
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Documentele ce constituie oferta, nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerin{elor eventual
rmpuse

(Se va consmno prin: prezentot, neprezentat, nu corespunde)
Documentalia de deviz
(formularele 3, 5 gi 7)

preze
ntot

nepre
zentat

nepre
zentat

nepre
zentat

nu sunt
vizibile pe
platformd

prez
entat

nepre
zentat

preze
ntat

Graficul de executare a

lucrdrii
preze
ntat

nepre
zentat

nepre
zentat

nepre
zentat

nu sunt
vizibile pe
platformd

prez
entat

nepre
zentat

preze
ntat

Garantia pentru ofert6 preze
ntat

preze
ntat

nepre
zentat

preze
ntat

prezentat prez
entat

nepre
zentat

preze
ntat

DUAE preze
ntat

preze
ntot

preze
ntat

preze
ntat

nu sunt
vizibile pe
platformd

prez
entat

nepre
zentat

preze
ntat

Cererea de participare preze
ntat

preze
ntat

nepre
zentat

nepre
zentat

nu sunt
vizibile pe
platformd

prez
entat

nepre
zentat

preze
ntat

1. Documente de calificare. Informa{ii gi documente justificative aferente DUAE, care urmau
a fi prezentate ulterior la solicitarea autoritlfii contractante:

Se va cotsemna prin: prezentat, neprezentat, ntl corespunde
Extrasul din Registrul de Stat
al persoanelor iuridice

preze
ntat

prez
entat

Certificat de atribuire a

contului bancar
preze
ntot

prez
entat

J



Certificat de efectuare
sistematicd a pl61ii
impozitelor, contributiilor

preze
ntat

prez
entat

Situaliile financiare preze
ntat

prez
entat

Declaratie privind
valabilitatea ofertei

preze
ntat

prez
entat

Declaraf ie privind experienta
similard sau Declara{ie
privind lista principalelor
lucr6ri executate in ultimul an
de activitate

preze
ntqt

prez
entat

Declarafie privind dotlrile
specifice, utilajul qi

echipamentul necesar pentru
indeplinirea core spun zdtaar e

a contractului

preze
ntat

prez
entat

Declarafie privind personalul
de specialitate propus pentru
implementarea contractului

preze
ntat

prez
entat

Declaratie privind asigurarea
perioadei de garanfie asupra
lucrdrilor achizitionate

preze
ntat

prez
entat

Declaralie privind dispunerea
unei lichiditdti senerale

preze
ntat

Declaralie privind r ealizar ea

unei cifre medii anuale de
afaceri in ultimii 3 ani

preze
ntat

Lista subcontractanfilor qi
paftea/ pdrli le din contract
care sunt indeplinite de
acestia

preze
ntat

Informafii privind asocierea preze
ntat

Angajament terf suslindtor
financiar

preze
ntat

Angajament privind
susfinerea tehnicd qi
profesionald a ofertantului/
grupului de operatori
economici

preze
ntat

Declaralie te( susfindtor
tehnic

preze
ntat

Declarafie terf sus]indtor
profesional

preze
ntat

Aviz pentru participare la
licitaliile publice de lucr[ri
din domeniul construcfiilor qi
instalatiilor

preze
ntat

prez
entat

Declaratie privind
pr ezentar ea mostrelor la

preze
ntat

prez
entat
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solicitarea autoritElii
contractante
Declaratia privind
confirmarea identitfiii
beneficiarilor efectivi qi

neincadrarea acestora in
situaf ia condamnlrii pentru
participarea la activitdli ale
unei organizafii sau grupdri
criminale, pentru corupfie,
fraudd si/sau spilare de bani

preze
ntat

(Inforialia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire Si se va consemna prin: prex,entat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul

cdnd documentul afost prezentot, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

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

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

a solicitat:

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei

(tua TVA)*

Cantitate
qi unitate

de misurl

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice
Lot 1 SRL ''SIMCON.

LUX''
262 760,62 + +

SC,,Elinatcons"SRL 29s 966.71

''VICFACTORY''
SRL

305 215,53

S.C.
JUSTCONSTRUCT
S.R.L.

332 936

SRL OLBI COM 344 535,74
NISCONSLUX
SRL

382 850

"Alexidar Grup"
SRL

392 080,75

CARNALS GRUP
SRL

401 457,92

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informafia solicitatl Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

04.08.2022 SRL ''SIMCON-LUX'' Acte justificative
conform DUAE

Prezentat

Denumirea operatorului economic I Motivul respineerii/descalificlri



SC,,Elinatcons"SRI- Neprezentarea documentele ce constituie oferta,
nivelul minim

''VICFACTORY'' SRL Neprezentarea documentele ce constituie oferta,
nivelul minim si a garantiei pentru ofertl

S.C. JUSTCONSTRUCT S.R.L. Neprezentarea documentele ce constituie oferta,
nivelul minim

Pentru fiecare lot o
Pentru mai multe loturi cumulate o
Pentru toate loturile o
Alte limitdri privind num[rul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: nu este caz,ul,

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre(ul cel mai scdzut v
Costul cel mai sclzut a
Cel mai bun raport calitate-pre{ o
Cel mai bun raport calitate-cost o

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

12. Informatia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

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

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificlrile operate

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

Atribuirea contractului de achizilie public5/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
mlsuri

Pre{ul unitar
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(IhrI TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

6



SRL ''SIMCON-
LUX''

262 760,62 262760,62 315 312,75

Anularea procedurii de achizifie publicd:

in temeiul art.7l alin. lit
Argumentare:

(Informarea operotorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn ionfoimitite cu prevederile art. i I af Legii nr. ] 3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv o termenelor de asteptare, se efectueaid in conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului)-al Codului Civil al Republiiii Moldova).

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

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL ''SIMCON.LUX'' 05.08.2022 e-mail
SC,,Elinatcons"SRL 05.08.2022 e-mail,'VICFACTORY'' SRL 05.08.2022 e-mail
S.C. JUSTCONSTRUCT
S.R.L.

0s.08.2022 e-mail

SRL OLBI COM 0s.08.2022 e-mail
NISCONSLUX SRL 0s.08.2022 e-mail
"Alexidar Grup" SRL 05.08.2022 e-mail
CARNALS GRUP SRL 05.08.2022 e-mail

In cazul in care valoarea estimatl a contractului
este mai mic5 decdt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achiziliile publice

Y 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice qi/sau fax n
n I I zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice qi/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatE a contractului
este egal6 sau mai mare decdt pragurile
prevlzute la art.2 alin. (3) al Legii nr. 13l din
3 iulie 2915 privind achizi{iile publice

fl I I zile in cazul transmiterii comunic[rii piin
4qljloace electronice gi/sau fax n
Z 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice qi/sau fax n

Denumirea
operatorului

economic

a:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Numlrul
qi data

contractului
/ acordului-

cadru

Cod CPV

Termen de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

cadru

fIr[ TVA ihcltrsi+
TVA



lg. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizifii verzi) (rubrico datd s.e completeazd doar in

cazul in care lo procedura de ochizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a tncheiat

contract/contracte pentru lot/loturi pritru 
"orc 

aufost aplicate criterii de durabilitate)"

prin prezenta dare cle seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare penltu incheierea

contractului/contractelor indicateiyort ,"rprctat (exceptand cazurile prevdzute de art. 32 alin' (3) al Legii nr'

131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum qi cd tn cazul depunerii contestafiilor Ei/sau

recep(iondrii rapoartelor de monitoriZare, aceastea aufost examinate Ei solu(ionate'

prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii

de aihizqie,fapt pentru care joartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare,

executor Maria (Jntu, tel. 078 201 621

Au fost aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizi{ii

verzi)?

(indicayi suma cu TVA)
Valoarea de achizi(ie cu TVA din contract/ contracte a

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):

codul cPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii

de durabilitate:

Preyul cel mai scdzut tr

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-PreY a

Cel mai btm raport calitate-cost a

criteriul de atribuire pentru lotul/Ioturile pentru care au fost

aplicate criterii de durabilitate:

Conducltorul gruPului de lucru pentru achizi{ii:

@A/NU)



I.

DARE DE SEAMA
privind modifi саrеа сопtrасtчlчi

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr, 7 din 12 septembrie 2022

Date сч privire la ачtоritаtеа contractanti:

II. Date сч privire la рrосеdurа de achizi{ie:

II I. Date cu privire la contractul de achizilie/acordul-cadru:

Denumirea autoriti{ii contractante Directia Gепеrаlй Educatie
LocaIitate Orhei
IDNo 101 560 1 000293
Adresa or.Orhei str.M.Eminescu 2
Numir de telefon 0235-2]l107
It[umir de fax 02з5122-6|2
E-mail oficial
Adresa de internet dgorhei@gmail,.com galinagorgos9O@gmail.com

реrsоапа de contact
(пumе, рrепLlmе, tеlеfоп, e-mail)

Gorgos Galina, 02З52|7 071079 l 06889

Tipul procedurii de achizi{ie Сеrеrеа оfеrtеlоr de pre{uri п
Licitatie deschisй Б Alt.l": ГIпdiсаtil

Obiectul achizi{iei Servicii de cantinй Ei servicii de catering
sеmеstru I апul2022

Cod СРV 55500000-5

vаlоаrеа estimatй а achizitiei |1451б3,00
Nr. qi link-ul рrосеdurii (se va iпdica diп cadrul
р о r t al ului guvеrп аmепt al wм,уv. mlс]trdgLgоv, mф

Nr: qqф-Ьl]wdр l - М D- 1_63"7_7З495672 7

Link : htps : //mtender. gov. md/tenders/ocds-
b3wdp 1 -MD637 7 3 49567 27

Data publicйrii апuпtului de participare 24.||.202|
Data (datele) qi rеfеriп{а (referin{ele) рuЬliсйrilоr
anterioare iп Jurnalul Oficial al Uniunii Ечrорепе
privind proiectul (proiectele) la саrе se rеfеrй
anuntul respectiv (duрd caz)

Tipul contractului de achizi{ie/acordulubcadru Вчпчri п Servicii il Luсrйri п

Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se rеfеrй la
un proiect gi/sau рrоgrаm finan{at din fопduri ale
uniunii Еurорепе

Nufl Dап

Sursa de fiпап{аrе Buget de stat п Buget CNAM п
Buget CNAS п Sursе ехtеrпе п
Alte surse: [Busetul locall

Data deciziei de аtriьuirе а сопtrасtului de
achizitie/ acordului-cadru 15 decembrie 202|
Dепumirеа operatorului economic S.C."Brodetchi" SRL
Nr. ;i data contractului de achizi{ie/acordului-
саdru

29lNr:
Dala:22.I2.2021

vаlоаrеа contractului de achizitie/acordului-
cadru

Fйrб ТVА:|750696,2з
Inclusiv ТVА: |97 1244.60

теrmеп de valabilitate з0.09.2022

теrmеп de executie з0.09.2022



Iv. Date сч privire la mоdifiсйrilе necesare а fi efectuate:

Tipul modificirilor Mic9orarea valorii contractului п
Majorarea valorii contractului fi
Modificarea tеrmепului de executare/ livrare/
prestare п
Modificarea tеrmепчlui de valabilitate п
Rezelierea contractului пАltеlе: [Iпdiса|i]

Temeiul juridic Legea пr.13l diп 03.07,20I5 priviпd achizi|iile
publice

Creqterea pre{ului in urmа modificйrii (duрй

c,az)

[Se va iпdiса dасd se utilizeazй pre|ul actualizat
al сопtrасtului de achizi\ii publice/acordului-
cadruI

Modificarea апtеriоаri а contractului de
achizi{ii publice/acordului-ca dru (duрd caz)

Сопfоrm acordului аdiliопаl пr.]] diп 08

aprilie 2022 vаlоаrеа сопtrасtului а fost
micsorat сu бб2745,00 (sumа аlimепtа|iеi la
simпazii)

Alte informatii relevante

v. Descrierea achizi{iei inainte Ei dupi modificare: (Se чоr iпdiса паturа qi amploarea lucrdrilor, паturа

pi caпtitatea sач vаlоаrеа Ьuпurilоr, паturа gi amploarea serviciilor)
ii Licitatie deschisё din 15.1 semnat contractu

" cu suma |971244 ,m acordului aditi ,.1 1

diп 08 aprili oarea сопtrасtului t cu бб2745,00 (sumа аlimепtаtЕ!,lц g!цц8zЦ

/ este песеsаr ifica пriп mаiоrаrеа valorii contractului cu suma 12190.80 lei (suma

alimentaliei la grйdinitй).
tractul пr.29| diп22.|2.2021, dupё modфý@Iqý tractulu ча fi |з2

vI. Dеsсriеrеа circumstan{elor саrе аu fйсчt песеsаrй mоdifiсаrеаз(sе vor iпdica motivele/argumeпtele

modijicdrii сопtrасtului de achiziyie/acordului,cadru)
Сопfоrm i iei primite de la di unu пumаr mаl

cu finisarea реri iчrаrе сопfоrm tеrmеп ceadusl
maiorarea оаrtiаlё а contractului .

VП. Rezultatele examinirii:

iп baza deciziei grupului de lucru de modificare а contractului de achizi|ielacordului-cadru пr.291 din 22.12.202l а fost

incheiat acordul adi{ional privind mаjоrаJеа valorii contractului .

Denumire ореrаtоr
economic

intreprinderea:
Сч capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Сч capital striin

Nr. qi data acordului
adi{ional

vаlоаrеа modificirilor
(duрб caz)

Firй ТYА Inclusiv
тчА

S.C."Brodelchi" SRL Cu capital
autohton

З4 u€"
/7.,,,"

ffi€&к
;. rrСОryз,]<\\

||7з1,4л|80 
/

.(зzовgо.ц0

Сопdчсйtоrчl grupului de lчсrч:

Mustovici Silvia ,

Q,lumе, Рrепumе)

L.ý.
Аgеп|iа Дchizi|ii Publice: пuп. Сhisiпйu, qos. Htпcesti, 53; tel.

Lrl?;:;

fя,sW
"(1 ., ,л-'дIР lorBб

,,,.,,оЖiцЁj in9

e-mail : bap@teпder.gov.md ; www. tепdеr. gov, пd
Дgепуiа iа|iопаld рJпtru Sоlu|iопаrеа C;пrcsta|iilor: muп. Chiqiпdu, bd. $tеfоп cel Mare si Sfбпt, 124 et.4; tеl.:022,820-б52; fax: 022,820-65l

с о п l es tat i i@апs с. md ; www. апs с, md

t
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Model - tip 
 

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr.10  din 12.09.2022 

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  1813427.00 lei Fara TVA 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr:  21060699 
Link: ocds-b3wdp1-MD-1658919440497 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21060699/ 
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 

12.09.2022 

Denumirea operatorului economic SRL Spicusor,SRL Baguette,SRL Nivali 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 80.81.84 

Data: 30.08.2022 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 487160.00 lei 

Inclusiv TVA: 608950.00 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-1658919440497
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prestare  □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezelierea contractului  □ 
Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic Art.76 alin.7 subpunct 4 Legea Nr 131 din 30.07.2015 
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

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

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

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

Alte informații relevante  
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 s-a redicat pret la 
produse alimentare, si nu ajung banii pentru inregistrarea contractelor. 
 

 
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 s-a redicat pret la 
produse alimentare, si nu ajung banii pentru inregistrarea contractelor. 
 

Rezultatele examinării: 
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 10 din 
12.09.2022  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 Baguette Nr 84 30.08.2022 30640.00 38300.00 
SRL Spicusor Nr81 30.08.2022 39840.00 49800.00 
SRL Nivali Nr 80 30.08.2022 416680.00 520850.00 

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   



model-tip

DARE DE SEAMA

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

Nr.02 din 07 septembrie2Q22

ocds-b3wdp1-MD-1657625172625 din oo26"iulie 2022'

L Date cu privire la autoritatea contractantd:

il. Date cu privire la procedura de achizi{ie:

III. Date cu privire la contractul de achizifie:

Denumirea autorititii contractante Primaria Cobusca Veche

Localitate Cobusca Veche

IDNO 1007601009059

Adresa s. Cobusca Veche, r. Anenii Noi

Numir de telefon 068555 1 59

Numlr de fax 02653s266

E-mail p cobusca veche(d,mail.ru

Adresa de internet
Persoana de contact Galbinean Larisa .02653 5269,0 68 52 | 6 69

Procedura de atribuire aPlicatl Cererea ofertelor de preturi V
Nr. nrocedurii ocds-b3wdp 1 -MD- 1 6 57 625 t7 2625

Data deschiderii ofertelor 2s.07.2022

Nr. BAP BAP nr.21059879

Data publicirii in BAP din12.07.2022

Data (datele) qi referinfa (referinfele)
publicirilor anterioare in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind proiectul
(proiectele) la care se referl anun{ul
resnectiv.

Tipul contractului de achizi{ie Bunuri n
Servicii n .
Lucrlri V

Obiectul de achizi{ie Lucrdri de amenajare a clii de acces cu

lungimea de 240 m din s.Cobusca Veche
(cimitir)

Cod CPV 4s200000-9

Contractul se referi la un proiect qi/sau
program finan{at din fonduri ale Uniunii
Euronene

NUV

Dan 
I



Sursa de finanfare Buget de stat
Buget CNAM n
Buget CNAS n
Surse externe n

Alte surse: Buget propriu
Data deciziei de atribuire a contractului 25.07.2022

Operatorului economic ciqtigitor INTELHOME SRL
Date de contact ale operatorului economic TeI:079532875

Nr. contract de achizitie 30

Data contract de achizi{ie 26.07.2022

Valoarea contractului de achizitie Fdrd TVA:310275,24
Inclusiv TY A:37 2330.29

Termen de valabilitate 3r.12.2022

Termen de execu{ie 30.09.2022

Tipul modificirilor operate Micqorarea valorii contractului V
Majorarea valorii contractului n
Modificarea termenului de executarcl llrarel
prestare tr
Modificarea termenului de valabilitate
Rezelierea contractului !
Altele: findicatil

Temeiul juridic Legea l3L/2015 arr. 76 alin (7) pct2)
Valoarea modificirilor findicati sumal -

lnforma{ii privind creqterea prefului in
urma modificirii

NU

Modificarea anterioari a contractului de
achizif ie publici/acordului-cadru

NU

Alte informatii relevante

IV. Date cu privire la modificlrile contractului de achizi{ie/acordului-cadru:

V. Descrierea achizifiei inainte qi dupl modificare (natura qi amptoarea lucrlriloro
natura qi cantitatea sau valoarea bunurilor, natura qi amploarea serviciilor):

Contractul nr.30 din 26.07 .2022 in sumd de 372330,29lei incheiat intre Primaria Cobusca
Veche gi agentul economic INTELHOME SRL cu termenul de valdbilitate pin[ la
3I.12.2022 a fost executat conform termenilor prescrise in contract paragraful 2. pnct.2.l
durata de executie 2luni de la data semnarii contractului.Grupul de lucru impreund cu
responsabilul tehnic s-au deplasatlafa[a locului pentru aparticipala receplia finalla
obiectului.
in urma analizei gi verificdrii caietului de sarcini s-au stabilit abateri de la executare a
lucrdrilor conform devizului gi anume:se micqoreazd la capitolul amenajarea teritoriului
lucrdri de construclie(poarta principald)-1,800 m2,mai mica dimensiunea porlii suma
5490,54 Iei,cap.2,trotuar din panouri prefabricate se micsoreaza suma de 27 66,46lei,gap.3
perete de sprigin suma 5141,58 lei,balustrada metalicd suma de 2555,02Iei,in total cu
cheltuieli adilionale la deviz se micqoreazd suma de 25384,78 lei.



pentru lucrdrile excluse din caietul de sarcini s-a intomit Deviz local de excludere,unde

detailat s-au exspus lucrdrile neeczecutate cu valoarea totald de 25384,78lei.

Gupul de lucru ul pri-ari.i Cobusca Veche analizindin realitate obiectul,procesele verbale

de Lxecutare a lucrdrilor a decis micaorarea valorii contractului nr.30 din26 iulie2022

incheiat intre Primdria Cobusca veche 9i agentul economic INTELHOME SRL cu termenul

de valabilitate p6nd Ia31.12.2022 cv suma de 25384,78lei.Modificarile nu afecteazd natura

general6 a coniractului,lucrdrile au fost executate in termen conform obiectivelor puse spre

.executare.

Suma contractului nr.30 din26.0l.2)22incheiatintre Primdria Cobusca Veche 9i agentul

economic INTELHOME SRL va fi de 346945,5t lei'

vI. Descrierea circumstan{elor care au ficut necesari modificarea:

in urma analizei qi verificdrii caietului de sarcini s-au stabilit abateri de la executare a lucrdrilor

conform devizului qi anume:se micqoreazl, la capitolul amenajarea teritoriului lucr[ri de

construclie(poarta principal6)-1,800 -i ,*-u 54gQ,54Iei,cap.2,ttotuar din panouri prefabricate

se micsoreaza suma de i766,q6lei,cap.3 perete de sprigin suma 5141,58 lei,balustrada metalicd

suma de 2555,12lei,in total cu cheltuieli adilionale la deviz se micgoreazd suma de 25384,78 lei'

pentru lucrdrile excluse din caietul de sarcini s-a intomit Devtz local de excludere,unde detailat

s-au exspus lucrdrile neeczecutate cu valoarea total[ de 25384,78 lei'

tn urma analizelor ambele p6r!i au ajuns la concluzia de a micaora valoarea contractului nr'30 din

26 iulie 2022 ircheiat intre primaria Cobusca veche qi agentul economic INTELHOME SRL cu

termenul de valabilitate p6nd 1a31.12.2022 cu suma de 25384'78lei.

VII. Rezultateleexaminirii:

in rezultatul examinarii, grupul de lucru in baza deciziei solicitd incheierea acordul-cadru privind

micaorarea valorii contraciului nr.30 din 26.07.2022. incheiat intre Primiria Cobusca'veche 9i agentul

economic INTELHOME SRL cu termenul de valabilitate pdnl \a31.12.2022 cu suma de 25384,78 lei.

Suma contractului nr.30 din 26.07.2022 incheiat intre Primlria Cobusca veche 9i agentul economic

INTELHOME SRL va fi de 346945,51lei

prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentra achizilii conlirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii tle

uchizilie, fupt pentru care poa.rtd rdspundete confotm prevederilor legale tn

vigoare,

lui

ft
Conducitorul gruPu de lucru pentru achizi{ii:

/
(Nume, Pre

Executor : Galbinean Larisa
Tel.:02653269
E-mail : p 

-c 
obus c a v e che@mail. ru

Denumire oPerator
economic

Nr. qi data acordului adilional
Valoarea modificdrilgr (dupd caz) -
F6rI TVA I Inclusiv TVA

INTELHOME SRL Nr.30 07.09.2022 289121"26 | 5182+,ZS
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului privind achiziționarea  
lucrărilor de reparații ale etajelor 4 și 5 ale edificiului Departamentului  

Cadastru din mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 47 
 

Nr. 161/22 din 14.09.2022         

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

Lucrări 

Obiectul achiziției Lucrări de reparații ale etajelor 4 și 5 ale 
edificiului Departamentului Cadastru din 
mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 47 

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-1654598101414 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1654598101414?tab=contract-
notice   
Data publicării: 07.06.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată www.achizitii.md  

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

Da   
Link către planul de achiziții publice 
publicat: 
https://www.asp.gov.md/ro/transparenta/ach
izitii-publice/planul-anual-de-achizitii-
publice 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 25.02.2022 
Link: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/20
14/bap_nr_15_4.pdf  

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

- 

Sursa de finanțare Surse proprii 

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
mailto:ala.musteata@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654598101414
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654598101414?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654598101414?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654598101414?tab=contract-notice
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
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_15_4.pdf
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_15_4.pdf
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Valoarea estimată (lei, fără TVA) 3 400 000,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

Data solicitării clarificărilor 09 iunie 2022, 18:09 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Buna ziua, 120 zile pentru verificarea ofertelor nu este 
cam mult? Va aduc la cunostinta ca intr-acest timp toti 
operatorii economici care participa blocheaza bani 
pentru garantii, Este absurd astfel de termen, inclusiv 
pentru faptul cresterii preturilor pentru materiale, care 
de la data participarii si pina peste 120 zile poate creste 
intreit...Va rugam sa revedeti termenul! 

Expunerea succintă a răspunsului  Buna ziua. Operatorii economici vor depune ofertele în 
conformitate cu cerinţele expuse în Documentaţia de 
atribuire la procedura respectivă. Garanţiile pentru 
oferta se restituie operatorilor economici la finalizarea 
procedurii de achiziţie, care poate să înregistreze 
diferite durate de timp. 

Data transmiterii 13 iunie 2022, 11:35 
  
Data solicitării clarificărilor 13 iunie 2022, 10:51 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Buna ziua. In caiet de sarcini, spre exemplu capitolul 
2.1 si 3.1, sint expuse lucrari de demolare si lucrari de 
montare a utilajului in acelasi capitol. Intrebarea: cum 
aplicam cheltuielile de regie? din manopera sau din 
toata suma lucrarilor? Deoarece la lucrari de 
constructie montaj cheltuielile de regie se aplica din 
toata suma lucrarilor, iar la lucrari de montare a 
utilajului doar din manopera. Caietul de sarcini a fost 
elaborat gresit. 

Expunerea succintă a răspunsului  Buna ziua. Cheltuielile limitate vor fi aplicate pentru 
fiecare subcapitol in conformitate cu CPL.01.01-2012 
„Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru 
lucrarile de construcții-montaj prin metoda de resurse ” 

Data transmiterii 13 iunie 2022, 13:42 
  
Data solicitării clarificărilor 13 iunie 2022, 14:47 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

p. 90 ce fel de Copac p/u clozet solicitati? poate aveti 
nevoie de capac? 

Expunerea succintă a răspunsului  Buna ziua, Capac p/u clozet. 
Data transmiterii 14 iunie 2022, 15:16 
  
Data solicitării clarificărilor 14 iunie 2022, 19:53 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

p. 100, in descrierea lucrarii scrie ca is 23 buc, in 
cantitate scrie ca is 51 buc. care cantitate e corecta? 

Expunerea succintă a răspunsului  Buna ziua. Cantitatea solicitată de autoritatea 
contractantă este indicată în Documentaţia de atribuire 
modificată. 

Data transmiterii 15 iunie 2022, 15:46 
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4. Modificări operate în documentația de atribuire:  

Rezumatul modificărilor Modificarea cerinţelor tehnice în documentaţia 
de atribuire  

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

Da 

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

Termenul-limită de depunere a ofertelor nu a 
fost modificat. 

 

1. Până la termenul-limită, 28.06.2022, ora 15:43, au depus oferte 4 (patru) ofertanţi: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/administratorii 

1 „Moldsercon” SRL 1002600047068 - 

2 „7 Servicii Imobiliare” SRL 1008600018237 - 

3 „Instalvest Grup” SRL 1008600055595 - 

4 „Euro Light” SRL 1016600031961 - 
 

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

 
 

Denumirea documentului 

Denumirea operatorului economic 

„Moldsercon” 
SRL 

„7 Servicii 
Imobiliare” 

SRL 

„Instalvest 
Grup” SRL 

„Euro 
Light” SRL 

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

Propunerea tehnică prezentat prezentat În aşteptare În aşteptare 
Propunerea financiară prezentat prezentat2 

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

Documentele de calificare 
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Confirmarea identității 
beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în situația 
condamnării  pentru participarea 
la activităţi ale unei organizaţii 
sau grupări criminale, pentru 
corupţie, fraudă şi/sau spălare de 
bani (formularul Declarației 
publicat pe SIA  „RSAP” 
(MTender)) - declarație pe 
proprie răspundere - în termen de 
5 zile după data comunicării 
rezultatelor procedurii de 

conform 
termenului 

stabilit 

prezentat În aşteptare În aşteptare 
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achiziție publică, ofertantul 
desemnat câștigător va prezenta 
această Declarație autorității 
contractante și Agenției Achiziții 
Publice - copia în format 
electronic de pe documentul pe 
suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii 
electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului 
economic 
Intenția de participare în cadrul 
procedurii de achiziție - cerere de 
participare completată conform 
Anexei nr. 7 la Documentația 
standard aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor nr. 115 din 
15.09.2021 - copia în format 
electronic de pe documentul pe 
suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii 
electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului 
economic 

prezentat prezentat 

Menținerea valabilității ofertei 
pentru o durată de 120 de zile – 
declaraţie 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 prezentat 

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 

prezentat prezentat 
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operatorului economic 
Expunerea detaliată a graficului 
executării lucrărilor - graficul de 
executare a lucrărilor, completat 
conform Anexei nr. 10 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 

nu corespunde1 prezentat 

Atestarea tehnico-profesională a 
dirigintelui de șantier (Construcţii 
civile, industriale şi 
agrozootehnice. Instalații și rețele 
electrice, instalaţii şi reţele de 
încălzire) - 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 prezentat 

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 prezentat 

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 prezentat 

Menținerea garanției lucrărilor 
pentru o perioadă de 5 ani - 

prezentat prezentat 
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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 
*Dispunerea de dotări specifice, 
utilaj și echipament necesar - 
declarație 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 

neprezentat prezentat 

*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 

neprezentat prezentat 

*Experiență specifică în 
executarea lucrărilor similare (art. 
22 alin. (3) lit. a) din Legea 
131/2015 privind achizițiile 
publice) - 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 

neprezentat prezentat 
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aprobată prin Ordinul Ministrului 
Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021. 
Declarațiile vor fi însoțite de 
certificări de bună execuție 
(procese-verbale de recepție la 
terminarea lucrărilor) pentru cele 
mai importante lucrări, în care să 
se conțină cel puțin un contract de 
lucrări similare a cărui valoare să 
nu fie mai mică de 75% din 
valoarea viitorului contract sau 
valoarea cumulativă a tuturor 
contractelor executate în ultimul 
an de activitate să fie egală cu sau 
mai mare decât valoarea viitorului 
contract. Certificările de bună 
execuție indică beneficiarii, 
indiferent dacă aceștia sunt 
autorități contractante sau clienți 
privați, valoarea, perioada și locul 
execuției lucrărilor și precizează 
dacă au fost efectuate în 
conformitate cu normele 
profesionale din domeniu și dacă 
au fost duse la bun sfârșit. 
 
Copiile în format electronic de pe 
documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau 
documentul confirmat prin 
semnătura electronică 
*Persoană juridică înregistrată în 
Republica Moldova - copia 
extrasului din Registrul de stat al 
persoanelor juridice în format 
electronic de pe documentul pe 
suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii 
electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului 
economic 

neprezentat prezentat 

*Datele din Registrul informației 
criminalistice și criminologice al 
Republicii Moldova - copia 
cazierului judiciar al persoanei 
juridice în format electronic de pe 
documentul pe suport de hârtie cu 
semnătură olografă fără aplicarea 
semnăturii electronice sau 
documentul confirmat prin 
semnătura electronică a 

neprezentat prezentat 
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operatorului economic 
*Informația privind îndeplinirea 
obligaţiilor de plată a impozitelor, 
taxelor şi contribuţiilor de 
asigurări sociale - copia 
certificatului SFS privind lipsa 
sau existenţa restanţelor faţă de 
bugetul public naţional în format 
electronic de pe documentul pe 
suport de hârtie cu semnătură 
olografă fără aplicarea semnăturii 
electronice sau documentul 
confirmat prin semnătura 
electronică a operatorului 
economic 

prezentat prezentat 

*În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, va 
solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 
zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor 
justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat. - Operatorul economic „7 Servicii 
Imobiliare” SRL a prezentat documentul justificativ actualizat solicitat prin scrisoarea nr. 06/03-SAP/332 din 
27.07.2022 până la expirarea termenului-limită indicat (01.08.2022). 
 
Comentarii: 
 
Etapa I: 
1 Operatorul economic „Moldsercon” SRL a indicat termenul de executare a lucrărilor 6 (şase) luni, 
în timp ce autoritatea contractantă a solicitat 150 zile calendaristice. 
 
Etapa II: 
Operatorul economic „7 Servicii Imobiliare” SRL: 
2 a prezentat propunerea financiară conform formularului F3.1, dar nu conform formularului publicat de 
către autoritatea contractantă pe SIA  „RSAP” (MTender). 

3. 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 
specifi 
cațiile 
tehnice 

Lucrări de reparații a 
etajelor 4 și 5 a 
edificiului 
Departamentului 
Cadastru din mun. 
Chișinău, str. A. 
Pușkin, 47 

„Moldsercon” 
SRL 2 462 296,13 - + - 

„7 Servicii 
Imobiliare” 

SRL 
2 583 301,23 - + + 

„Instalvest 
Grup” SRL 2 993 995,06 - În aşteptare 

„Euro Light” 
SRL 3 644 652,21 - 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). 
 
Licitația electronică nu a fost aplicată. 
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4. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea 
ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului 
anormal de scăzut) s-a solicitat:  

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

22.07.2022 „7 Servicii 
Imobiliare” 

SRL 
 
 
 
 
 
 

ASP a solicitat 
prezentarea detaliilor și 
precizărilor pentru 
justificarea prețului 
anormal de scăzut, 
constatat în temeiul 
prevederilor art. 70 alin. 
(2) din Legea prenotată, 
și anume, prețul ofertat 
de 2 583 301,23 lei fără 
TVA reprezintă 75,98%, 
ceea ce constituie mai 
puțin de 85% din 
valoarea lucrărilor, 
calculată de autoritatea 
contractantă în modul 
stabilit (3 400 000,00 lei 
fără TVA). 

Până la termenul-limită 
(27.07.2022), operatorul economic  a 
prezentat răspuns privind justificarea 
preţului anormal de scăzut al ofertei 
depuse, cu următoarele argumente:  
- transportarea materialelor de la 
7% - la 2.5%, din considerentul ca 
obectivul se află în mun.Chișinău;  
- cheltuieli de regie de la 14.5% - la 
4.5%;  
- beneficiul de deviz de la 6% - la 
2.5%; 
- aplicarea 50,45 h-om față de 84,97 
h-om la manoperă; 
- reducerea maximă  de  care  
dispune  compania,  conform  
contractelor  de  furnizare  a 
materialelor. 

 

5. Ofertanții respinși/descalificați:  

Denumirea operatorului economici  
Motivul respingerii/descalificării 

„Moldsercon” SRL* 
 

În temeiul prevederilor art. 69 alin. (6) lit. b) din 
Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, nu se 
acceptă oferta operatorului economic „Moldsercon” 
SRL, deoarece oferta nu corespunde cerinţelor 
expuse în documentaţia de atribuire, şi anume: 
- operatorul economic a oferit un termen de executare 
a lucrărilor de „6 (șase) luni”, ceea ce nu corespunde 
cerințelor autorității contractante indicate în 
documentația de atribuire: „150 (una sută cincizeci) 
de zile calendaristice din data semnării contractului 
de achiziţii publice”. 

*La data de 02.08.2022 a fost depusă contestaţia nr. 02/588/22 de către operatorul economic 
„Moldsercon” SRL, iar la data de 30.08.2022 a fost emisă Decizia ANSC nr. 03D-538-22, prin 
care contestaţia a fost respinsă ca neîntemeiată. 

6. 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: ________________________                 
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7. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

8. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică. 

9. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 

10. 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 
reparații a 
etajelor 4 și 5 a 
edificiului 
Departamentului 
Cadastru din 
mun. Chișinău, 
str. A. Pușkin, 
47 

„7 Servicii 
Imobiliare” 

SRL 
--/-- 2 583 301,23 2 583 301,23 3 099 961,48 

 
 

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  
„Moldsercon” SRL 

„7 Servicii Imobiliare” SRL 
„Instalvest Grup” SRL 

„Euro Light” SRL 

28.07.2022 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:  
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Denumire
a  

operatoru
lui  

economic 
 

Întrepri
nderea 

Cu 
capital 

au 
tohton/ 

cu  
capital 
mixt/as
ociere/

Cu 
capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de  
valabilitat

e al 
contractu 

lui/ 
acordului-

cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

„7 Servicii 
Imobiliare

” SRL 
- Nr. 

988 14.09.2022 4540000
0-1 

2 583 301,2
3 3 099 961,48 31.12.2022 

 

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

 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice 
durabile (achiziții verzi)? (DA/NU) ___________ 

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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 SEAMA

de atribuire а contractului de achizitii publice

Nr. 47 din |5.09.2Q22

1. Date сч privire la autoritatea contractantй:

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire: пч sunt

4. Modificйri operate in documenta{ia de atribuire: пч sunt

5. Рflпй la tеrmепчI-Iimitй (data 02,09.2022,оrа 10:00)о а depus oferta 1 ofertant:

б. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de cйtre

operatorii economici:

1

Denumirea autoritйtii contractante Inspectoratul General al Politiei al MAI
Localitate mun. Chisinйu
IDNo 1 01 360 1 0000495
Adresa str. Tiraspol 11/1

Numйr de telefon 022-868-1з0
E-mail oficial achizitii@\gp.gov.md
Adresa de internet www.politia.md
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Nicu Belitei, nicu.belitei@igp.gov.md,
0601 1 1з37

2. Date сu privire la рrосеdчrа de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisй

Рrосеdurа de achizitie repetatй (duрd caz) Nu
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
асоrdului-саdru

Luсrйri

Obiectul achiziliei Lucrйri de reparafie ;i termoizolare а faladei la
sediul Inspectoratului Na{ional de Investigatii

Cod СРY 45200000-9

Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd)

Nu se арliсй

Procedura de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
portalului guvеrпаmепtаl

!! !\у у.]13tr9lф!:х9у.!!ф

Nr: ocds-b3 wdp 1 -MD -I 6607 З7 23 З 843

Link-ul :https ://mtender. gov.md/tenders/ocds-
Ь3 wdp 1 -MD -| 6607 З7 2З З 8 4З? tab:contTact-notice
Data publicёпit |1 .08.2022

Platforma de achizitii publice utilizatй achizitii.md

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

Da
Link-ul сйtrе planul de achizilii publice publicat:
https : //politia.md/sites/default/fi les/img 000 1 .pdf

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

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

Nu se арliсй

Sчrsа de fiпапtаrе Buget de stat

Yаlоаrеа estimatй IeL fйrd ТVА) з 775 000,00

Nr. Dепumirеа operatorului есопоmiс IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. Аетос S.R.L. 101 1600010129 Dudnicenco Eugeniu



Denumire document
Dепчmirеа ореrаtоrului

есопоmiс
Aeroc S.R.L.

Documentele се constituie oferta
(Sе уа сопsеrпп

DUAE prezentat

Specificalii tehnice prezentat

Declaralie pгivind valabilitatea ofetlei репtru о duгаtй de З0 de zile calendaгistice
(сопfоrm Anexei пr.8)

pTezentat

Gагап{iа репtru оfеfiй 2О% (сопfогm Anexei пr.9) prezentat

Se yct сопsеmпа рriп: prezeпtat,
Documente de calificare

перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе

Declara{ie privind ехрегiеп{а similаri (сопfогm Апехеi nr,. 12) prezentat

Declaralie privind dotЁrile specifltce, utilajul 9i echipamentul песеsаr репtru
indeplinirea corespunzйtoare а contractului (сопfоrm Anexei

prezentat

Declara(ie privind personalul de specialitate рrорus репtru imрlеmепtаrеа

сопtгасtului (сопГоrm Anexei пr. l5)
prezentat

Certificate de atestare profesionalй prezentat

Lirи 5'uЬ.опtгасtап!ilог qi раrlеа/рёг!ilе din contract саrе sunt indeplinite de aceEtia

(сопlЬrm Anexei пг. l6)
prezentat

lпfогmаlii privind asocierea (сопfоrm Anexei пr. l7) prezentat

Angaiament tег! sus{inбtor fiпапсiаr (сопfоrm Anexei rrr. 18) prezentat

angajament privind suslinerea tеhпiсё qi ргоfеsiопаli а oferlantului/gгupului de

ореrаtоri economici (сопfоrm Anexei пr. l9)
prezentat

Declara{ie tеr! suslinйtoг tehnic (соttfоrm Anexei пr.20) pleZentat

Dесlага{iе tеr{ suslinйtor рrоfеsiопаl (сопfоrm Anexei пr.21) prezentat

Д"D. р"rt*Ъгtiсiраге Ia licitaliile publice de luсrёri din dorneniul сопstruсliilог 9i

instalatiilor (сопfЬrm Anexei пr.22)
prezentat

Dесlага{iе privind сопfirmаrеа identitalii Ьепеfiсiагilоr efectivi Ei пеiпсаdrагеа

асеstога in situalia сопdаmпйrii репtгu participaгea la activitб{i ale unei oгganiza{ii

sau sruрбri cгirninale, репtru соruр{iе, frаudб ci / sац JФlare de bani

prezentat

Garantia de Ьчпб execu{ie l 0% (conform Anexei пr. 1 0) prezentat

7. lnformalia privind соrеsрчпdеrеа ofertelor сu cerintele solicitate:

Dепumirеа lotului
Denumirea
ореrаtоrului

economic

Pre{ul
ofertei

(йrй ТVА)*

Cantitat
eýi

unitate
de

mаSчrа

Соrеsрuпdеrе
а cu cerintele
de calificare

Соrеsрuпdеrеа
сu ýpecificatiile

tehnice

Lucrйri de reparalie qi

termoizolare а faladei la
sediul Inspectoratului
National de Investigatii

Aeroc S.R.L. 2з60 000,00 1 buc. + +

8. Репtru elucidarea uпоr песlаritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei сu

сеriп{еlе stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea рrе{ului апоrmаl de scizut) s-a

solicitat:

Data
solicitarii

Operatorul economic Informa{ia solicitat5 Rezumatul rйspunsului
orreratorului economic

01.09.2022 Аеrос S.R.L. Justificarea prelului
anoImal de scбzut.

Operatorul economic а prezentat
argumentarea prelului anormal de

scйzut. Seclia construclii qi

dezvoltarea infrastructurii а

Directiei logisticй а acceptat

2

.]



justificarea prezentatй de
participant (rароrt м.З 4 l 9 -8З 4I
din |2.09.2022)

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i: пu sunt

10. Modalitatea de ечаlчаrе а оfеrtеlоr: Pentru fiесаrе lot

11,. Сritеriчl de atribuire aplicat: Рrеfчl cel mai scf,zut

12. Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i: пu se aplici

13. Rеечаlчаrеа оfеrtеlоr: пч se aplici

14. in чrmа ехаmiпйri, evaluirii qi соmраrйrii ofertelor dершsе in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizi}ie publicё/acordului-cadru:

!б. Теrmепчl de aqteptare репtrч incheierea contractului: пч se aplicй (in conformitate сu art.32 alin.(3)

din Legea nr.131/2015 privind achizi{iile publice

17. Contractul de achizi$ielacortlul-cadru incheiat:

Denumirea
ореrаtоrului

economic

intreprin
derea

Numйrul
qi data

contractului

Cod
срч

vаlоаrеа contractului Теrmеп de
valabilitate al
contractuluifirй ТVА inclusiv

тчА
AEROC
S.R.L.

Cu capital
autohton

1,26-

LC |5.09.22
452000
00-9

2 з60 000,00 z 832 000,00 з|.12.2022

рriп prezeпta dare de sеаmd, gruput de luсru declard сd tеrmепul de aqteptare репtru tпсllеiеrеа
coпtrictului/coпtractelor indicate afost respectat (ехсерtfrпd cazurile preydzute de art. 32 аliп. (3) al Legii пr.

1з1 слiП з iulie 2015 priviПd achiziliile publice ), рrесum qi сd tП cazul depuпerii coпtesta|iilor ;i/sau
rесер{iопЙrii rapoartelor de moпitorizare, acestea aufost ехаmiпаtе qi solulioпate.

Рriп рrеzеПtа dare cle sеаmd, grupul de lucru репtru achizi|ii сопlirmd corectitudiпea desfdqurdrii procedurii
cle achizi|ie,.fapt репtru care poartd riispaпdere сопfоrm prevederilor legale Iп vigoare.

Сопduсйtоrul grчрului de lrrcru репtru

Denumirea lotului Dепumirеа
operatorului

economic

cantitate
;i unitate
de mйsчrй

Pre{ul unitar
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv
тчА)

Luсriri de
rераrа{iе ;i
termoizolare л

fa{adei la sediul
Inspectoratului
Na{ional de
Investisatii

Аеrос S.R.L. 1 Ьuс. 2 з60 000,00 2 з60 000,00 2 8з2 000,00

15. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile gruрulчi de lцсru pentru achizi{ii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Аеrос S.R.L. |3.09.2022 SIд RSдР, e-mail

lzlTll /jt
ъ**'*.,*tý

Alexandru GANACIUC
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DARE DE SЕАМД
de аtriЬuirе а contractului de achizilii publice
de incheiere а асоrdulч;-сасrr., 

- "-'}" Р

de апulаrе а рrосеdurii de аtriЬuirе

п
п

й

Nг,26ll din l6.09.2022.
l. I)ate privire la autoritale:r сопtrасtапtý:

tact (пumе, pru пuiпГЙе fоп, Efi,enlova Snffi
0(29l ) 2-04_00

!л1д1,ia.ccacli
2. Dittc ctl rivire la рrtlссtlчrа t|e аtriЬuirс:

'fchnici ;i iпsЙ

pcrsoana dc
е-пtаil)

Denumirea а toritйtii сопt"оСопiБ Рrimаг;Еr rrlrЙeЙdЕLrrnLocalitate
mun,Ceadir-Lun

ц0760I0044'

i пlаri a.ccad Й Й Йh rit i i

Numйr de
Numйr de fa
E-nrail oficiai
Adresa cle

|rttps://cetrdir-l rпl

Tiprrl рrосеdur ide аt.iЬtriБфiсаtе п Сеrеrеа оГеrtеlБlБ;Й"ri
И Licitalie deschisй
гl 4l]qlч,,t lrullсttI i /
Nr:

рrосеdчrа cle
Tipul obiectu
acordului-cad

obicclul achi

Cod СIrV

i contractului Се асЬlziТЪ7 п Вuпuгi
п seгvicii
И Lrrcr5ri
Ccnlrata t'oror,,liirric; ." p,rt.* d. ззOkW
9 1(,9l1сl!r- l, u lt git, str. Nt о Йld io i па ia. 5/2

}Jхрчпсrеа
alegerea р
aplicdrii alt
cle,ychi,yd)

otivuIui/tcmciul,Л -рЛпirкi
lurii de atrilruire (iп cazul
proceduri decdt licila|ia

l (lб l 2_5 l4606j9
рrосеdurа cle а
cadrul ylrtalulu

ribuire (se vct i"rli*Й
gtttlеrпапtепlа l l-ink-ul:

Data publ ic,aii. Ъ.ОУПZZplatforma de а illublice utilИяrrЛ

l)rоссdurа а fi
achizilii рuЬliсе

iпсlusй in planut cle
autoritйtii соп trас[апtе

ИDа пNJ
t irlk-r,l сПi.lЙi,iп ilc iiПr,t;ГЙГiс"- рrrЫicat,

dе/7з0Дпuп{ de inten[ publicat iп I]AP //i:,,l"1 ,а.7
Link-ul:

@уЦэg4 *__
ente s;lecificc cIc аtriЬuirе



nfare й ВugеЙ-Й;; Й"g"i
пsilrse ехtеrпе:

C:NAM; пВrlgеК]Nаý

ri privind сtосumепtп|iа cle аtrihuirс;
(Se va соплрlе iп cazul iп саrа ctt,t.lil,tt ,yolicilctle c,lrtt.ilic,cit.i)

1. Пtodi

J. Сlаri

(Sc vct сопlрlеl

п Alte surse: Ilпсliсаti
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I.

DAREA DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizilii publice

Nr. 7 din D.092022

Date cu privire la autoritatea contractanti:

II. Date cu privire la procedura de achizi(ie:

Date cu privire la contractul de achizi(ie/acordul-cadru:

Denumirea autorititii contractante Primdria mun. Un
Localitate mun. U
IDNO 1007601001787
Adresa str. NationaIlnr. T

Numir de telefon 0236 22577
Numir de fax 0236 22577
E-mail nrimaria.unshenifasrai l. com
Pasina web oficial5 www.unsheni.md
Persoana de contact
(nume, prenume, tele.fon, e-mail)

Racovila Tatiana, +37 3697 29897,
racovita. tat ranal @ snail. c om

Tipul procedurii de achizitie Cerere a Ofertelor de Preturi
Obiectul achizi{iei Produse alimentare pentrutrimestrul III al

anului 2022 REPETAT
Cod CPV I 5800000-6
Valoarea estimatl a achizitiei 267 000.00
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
portalului guvernamental www. mtendgr,gov.md)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD -l 65 607 8927 239
Link:
https : //mtender. gov. md/tenders/o cds-
b3wdp1-MD-
I 6 5 607 8927 23 9? tab: contract-notice

Data nublicirii anuntului de oarticinare 24.06.2022
Data (datele) qi referin{a (referinfele)
publicirilor anterioare in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele)
la care se referi anun{ul respectiv (dupd caz)

Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru Bunuri n
Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se referl la
un proiect qi/sau program finan{at din fonduri ale
Uniunii Europene

Nun

Sursa de finantare Buget de stat n

Data deciziei de atribuire a contractului de
achizitie I aco rdului-cad ru

15.07.2022

Denumirea operatorului economic SRL"Domddicar"
Nr. qi data contractului de achizifie/acordului-
cadru

Nr: 190

Data: 15.07.2022
Valoarea contractului de achizitie/acordului-
cadru

Fdra TVA: 247500.00
Inclusiv TVA: 297000.00



Denumirea operatorului economic SA"Lactis"
Nr. qi data contractului de achizifie/acordului-
cadru

Nr: 191

Data'Jt}7.20?2
Valoarea contractului de achuitie/acordului-
cadru

Fdrd TVA:_86400,00
Inclusiv TVA: 93600.00

Termen de valabilitate 34.09.2022
Termen de executie 30.09.2022

rv. Date cu privire la modificirile efectuate:

Tipul modificirilor Micqorarea valorii contractului n
Majorarea valorii contractului a
Modificarea termenului de liware/prestare I
Modificarea termenului de valabilitate I
Rezolufiunea contractului n
Altele: [Indicatil

Temeiul iuridic Art. 76 alin. 7, pct. 4 din Legea 131/2015
Creqterea prefului in urma modificirii
(dupd caz)

[Se va indica dacd se utilizeazd prelul
actualizat al contractului de achizitii
pub I ic e/ac or dului- c adru I

Modificarea anterioaril a contractului de
achizitii publice/acordului-ca dru (duod caz)

[Se vor indica toate modificdrile operate
anterior si valoarea acestoral

Alte informatii relevante

V. Descrierea achizifiei inainte qi dupi modificare:
(Se vgr indica natura ;i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura ;i amploarea serviciilor)

urma destdsurdrii licitatiei publice nr. ocds-b3wdo1-MD-l 65607
incheiat contractele de achizilii cu SRl"Dom[dicar" in suma totald cu TVA de 297000.00 lei. SA"Lactis"
in suma totald cu TVA de 93600.00 lei. Contractele de achizilie mentionate. se referd la procurarea
produselor alimentare pentru instituliile pre$colare din mun. Ungheni pentru trimestrul III al anului 2022
REPETAT. -

VI. I)escrierea circumstantelor care au ficut necesari modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificdrii contractului de achizilie/acordului-cadru)

Avind in vedere situalia creatd pe perioada vacanfei de vari. ;i anume cd in municipiul Ungheni in
luna iulie a activat doar 2 institulii pretcolare" iar in luna august o institulie pregcolard nu a putut fi
redeschisd datoritd faptului cd reparalia acoperi$ului nu a fost finalizatd. cantitatea de produse conform
specificafiei contractelor de achizilie publicd nr. 190 din 15 iulie 2022. nr. 191 din 15 iulie 2022" au fost
executate intr-o cantitate mai micd de cit cele prevSzute initial..
Astfel" este necesar sd fie prelungite contractele de achizitii publice ff. 190 din 15 iulie 2022. nr. 191 din
15 iulie 2022" ca urmare a faptului qd existi o cantitate de bunuri nefurnizate. asestea urmeazA a fi Uvrate
institufiile subordonate Primdriei mun. Uneheni.

YII. Rezultateleexaminirii:

inbaza deciziei grupului de-lucru de modificare a contractului de achizilielacordului-cadru nr.*/_din
12.09.2022 a fost incheiat acordul adilional privind prchugirea termenelor de executari si

valabilitate a contractului de achizifii publise nr. 190 din 15.07.2022. pin[ la data de 31.12.2022. _

Denumire
operator
economic

Nr. qi data acordului adi{ional
Valoarea modificirilor (dupd caz)

Fnrn TVA Inclusiv TVA

SRL"Domddicar" I 12.09.2022



in aaza^99:3"i gruputui de lucru de modificare a contractului de achizifie/acordului-cadru nr. 7 din

ffi j$,,"j^o:$fl 19llaa$ggt.p'i"i"a_Ji."ru']gi'eu'f "'-"""io;d""l"T,G-f,

Denumire
operator
economic

Nr. qi data acordului adifional
Valoarea modificirilor (dupii cazl

Fdri TVA Inclusiv TVA
SA"Lactis" I I 12.09.2022

Conducitorul grupului de lu'cru:



I.

DAREA DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizilii publice

Nr. 9 din D.09_2022

Date cu privire la autoritatea contractanti:

il. Date cu privire la procedura de achizi{ie:

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

Denumirea autorititii contractante Primdria mun. Uneheni
Localitate mun. Ungheni
IDNO 1007601001787
Adresa str. Nationald,w. T
Numir de telefon 023622577
Numdr de fax 023622577
E-mail primaria.uneheni@smail. com
Pasina web oficiali www.unsheni.md
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Racovila Tatiana +37 369729897,
racovita. tat tanal @ grrtai l. com

Tipul procedurii de achizitie Cerere a Ofertelor de Preturi
Obiectul achizi{iei Produse lactate pentru trimestrul III al

anuIui2022
Cod CPV 1 s500000-3
Valoarea estimati a achizitiei 654 500,00
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
p or t alului guv e r n qm e nt al www. mt e nde r. g ov. md)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD -l 65 4082092687
Link:
https ://mtender. gov.md/tenders/ocds-
b3wdpl-MD-
| 6 5 408209 2 687 ? tab=c ontract-noti c e

Data publicirii anuntului de participare 0t.06.2022
Data (datele) qi referin{a (referinfele)
publicirilor anterioare in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele)
la care se referd anuntul respectiv (dupd caz)

Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru Bunuri n
Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se referi la
un proiect qi/sau program finanfat din fonduri ale
Uniunii Europene

Nun

Sursa de finanfare Buget de stat n

Data deciziei de atribuire r contractului de
achz,itie I acordului- cadru

23.06.2022

Denumirea operatorului economic ICS"Lapmol"SRL
Nr. qi

cadru
data contractului de achizi{ielacordului- Nr: 172

Data: 01 .07.2022
Valoarea contractului de achuitielacordului-
cadru

Fdrd TVA: 585993.52
Inclusiv TVA: 632647.50



Termen de valabilitate 30.09.2022
Termen de executie 30.09.2022

ry. Date cu privire la modificirile efectuate:

Tipul modificirilor Micgorarea valorii contractului I
Majorarea valorii contractului n
Modificarea termenului de livrare/prestare I
Modificarea termenului de valabilitate I
Rezolufiunea contractului n
Altele: flndicatil

Temeiul iuridic Art. 76 alin. 7, pct. 4 din Lesea I3I/2015
Creqterea prefului in urma modificirii
(dupd caz)

[Se va indica dacd se utilizeazd preful
actualizat al contractului de achizigii
pub I i c e / ac o r dului - c adr u /

Modificarea anterioari a contractului de
achizitii publice/acordului-ca drru (dup d c az )

[Se vor indica toate modificdrile operate
anterior Si vsloarea acestoral

Alte informatii relevante

V. Descrierea achizi(iei inainte gi dupi modificare:
(Se vgr indica natura Si cantitatea sau valoarea bunurilor, natura ;i amploarea serviciilor)

In urma desfE$urdrii licitaliei publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1654082092687 din 01.06.2022" a fost
incheiat contractele de achizifii cu ICS"Lapmol"SRL in suma totald cu TVA de 632647.50 lei. Contractele
de achizitie mentionate. se refer[ la procurarea produselor lactate pentru instituliile pregcolare din mun.
Ungheni pentru trimestrul III al anului 2022. -

VL Descrierea circumstan(elor care au ficut necesari modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificdrii contractului de achizilie/acordului-cadru)

Avindjn-vgdere situafia creatd pe perioada vacanfei de vard. $i anume cd in municipilrl Ungilreni in
luna iulie a activat doar 2 institufii pre$colare. iar in luna august o institulie pre$colard nu a putut fi
redeschis[ datorit[ faptului c[ reparafia acoperi$ului nu a fost finalizati. cantitatea de produse conform
specificaliei contractelor de achizifie publicd nr. 172 din 01 iulie 2022. au fost executate intr-o cantitate mai
mic[ de cit cele prevdzute inilial..
Astfel. este necesar sd fie prelungite contractele de achizitii publice nr. 172 din 01 iulie 2022. ca urmare a
faptului cI existi o cantitate de bunuri nefurnizate. acestea urmeazi a fi livrate institutiile subordonate
Primlriei mun. Ungheni.

VII. Rezultateleexaminirii:

in baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilielacordululcadru nr. 9_din
12.092022 a fost incheiat acordul adilional privind plehmgLgaltgrmgqelor de executare $i

valabilitate a con1ractului de achizitii ptblice nr. 172 din 01.07 .2022. pinl,la data de 3I.12.2022. _

Denumire
operator
economic

Nr. qi data acordului adi{ional
Valoarea modificirilor (dupd caz)

Fdri TVA Inclusiv TVA

ICS"Lapmol"SRL 'l
12.09.2022

Conducitorul grupului de lucru:

Tgrnovschi Dionisie
(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. 24 din 16.09.2022 

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) Da  
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Echipament IT din Proiectul „Conectarea universităților 
și a industriei prin cooperarea antreprenorială inteligentă 
și inteligența competitivă a studenților din Moldova, 
Georgia și Armenia / CONNECT" (repetat) 

Cod CPV 30200000-1 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

Legea 131/2015 privind achizițiile publice 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1658998895152 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1658998895152 
Data publicării: 28.07.2022 

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

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

□ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://usm.md/wp-content/uploads/Planul-achizitiilor-
publice.pdf 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: da 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_
81_3.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 660 000,00 

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://usm.md/wp-content/uploads/Planul-achizitiilor-publice.pdf
https://usm.md/wp-content/uploads/Planul-achizitiilor-publice.pdf
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_81_3.pdf
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_81_3.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 05.08.2022, ora 15:00), au depus oferta 1 ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. „Fors-Computer” SRL 1002600008315 Igori Iasiko 

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 ,,Fors-Computer” 

SRL 
Specificații tehnice completată în 
conformitate cu Anexa nr. 22 - în original semnat electronic; da 

Specificații de preț completată în 
conformitate cu Anexa nr. 23 - în original semnat electronic; da 

Garanția pentru ofertă 1% – 
formularul garanției bancare 
completată în conformitate cu 
Anexa nr. 9 

în original, sub formă de garanție bancară în original, emisă de o bancă 
comercială; 
sau  
- transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul de plată: 
Beneficiarul plății: Universitatea de Stat din Moldova 
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,  
Sucursala Nr.17 Chișinău Codul fiscal: 1006600064263 
Cod IBAN: MD25VI000000225171710MDL 
Cod bancar: VICBMD2X457 
Garanția pentru ofertă se prezintă, în cuantumul solicitat, doar de către 
operatorul economic care depune oferta, indiferent dacă are sau nu 
asociați/subcontractanți.Termenul de valabilitate al garanției să fie valabil pe 
perioada de valabilitate a ofertei – 60 zile din ziua depunerii ofertelor;   

da 

Document unic de achiziții 
european - în original semnat electronic; da 

Cerere de participare completată 
în conformitate cu Anexa nr. 7 - în original semnat electronic; 

da 

Declarație privind valabilitatea 
ofertei completată în conformitate 
cu Anexa nr. 8 

- în original semnat electronic; 
da 

Acte solicitate prin DUAE, 
conform art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin 
mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorității contractante, 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 
– în original/copie semnat electronic; 

da 

Autorizație de la 
producător           MAF 
(Manufacturer 
Authorization Form) 

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului, cu 
indicarea numărului licitației și denumirea autorității contractate căreia  îi este 
adresată oferta. În cazul desemnării ca câștigător, la solicitare se va prezenta 
documentul în original. 

da 

 
Service Centru Autorizat,  
inclusiv a specialiștilor 

Copia autorizației pentru Service Centru Autorizat propriu sau copia 
contractului cu un asemenea Service Centru, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice al ofertantului. Certificatele a min 2 ingineri autorizați 
privind deservirea tehnică a echipamentului ofertat. În cazul desemnării ca 
câștigător, la solicitare se vor prezenta documentele în 
original. 

 

da 

Certificat de atribuire al contului 
bancar 

eliberat în anii 2019-2021 de banca deținătoare de cont, în original/copie 
semnat electronic; 

da 
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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. 

da 

Declarație privind lista 
principalelor livrări efectuate în 
ultimii 3 ani de activitate 
completată în conformitate cu 
Anexa nr. 12 

în original semnat electronic; 

da 

Numărul de înregistrare  Pentru echipamentele electrice și electronice (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 

da 

Garanția de bună execuție în 
cuantum de 5%  

Transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul de plată: 
Beneficiarul plății: Universitatea de Stat din Moldova 
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, Sucursala Nr.17 Chișinău Codul 
fiscal: 1006600064263 
Cod IBAN: MD25VI000000225171710MDL 
Cod bancar: VICBMD2X457 
Se va prezenta de către ofertantul declarat învingător. 

da 

Certificat de origine a  
echipamentelor 

Original, la livrarea bunurilor - 

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 

- 

 
Raport financiar 

Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice al operatorului economic 

da 

Prezentarea de dovezi 
privind  conformitatea 
produselor, identificată prin 
referire la specificații sau 
standard relevante 

Certificate de conformitate - copii confirmate prin aplicarea semnăturii 
electronice al operatorului economic 

da 

Recomandări din partea 
altor         beneficiari 

Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al ofertantului da 

 
 
Lotul 2 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție ,,Fors-Computer” 
SRL 

Specificații tehnice completată în 
conformitate cu Anexa nr. 22 - în original semnat electronic; da 

Specificații de preț completată în 
conformitate cu Anexa nr. 23 - în original semnat electronic; da 

Garanția pentru ofertă 1% – 
formularul garanției bancare 
completată în conformitate cu 
Anexa nr. 9 

în original, sub formă de garanție bancară în original, emisă de o bancă 
comercială; 
sau  
- transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul de plată: 
Beneficiarul plății: Universitatea de Stat din Moldova 
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,  
Sucursala Nr.17 Chișinău Codul fiscal: 1006600064263 
Cod IBAN: MD25VI000000225171710MDL 
Cod bancar: VICBMD2X457 
Garanția pentru ofertă se prezintă, în cuantumul solicitat, doar de către 
operatorul economic care depune oferta, indiferent dacă are sau nu 
asociați/subcontractanți.Termenul de valabilitate al garanției să fie valabil pe 
perioada de valabilitate a ofertei – 60 zile din ziua depunerii ofertelor;   

da 

Document unic de achiziții 
european - în original semnat electronic; da 

Cerere de participare completată 
în conformitate cu Anexa nr. 7 - în original semnat electronic; 

da 

Declarație privind valabilitatea 
ofertei completată în conformitate 
cu Anexa nr. 8 

- în original semnat electronic; 
da 

Acte solicitate prin DUAE, 
conform art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin 
mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorității contractante, 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 
– în original/copie semnat electronic; 

da 
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Autorizație de la 
producător           MAF 
(Manufacturer 
Authorization Form) 

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului, cu 
indicarea numărului licitației și denumirea autorității contractate căreia  îi este 
adresată oferta. În cazul desemnării ca câștigător, la solicitare se va prezenta 
documentul în original. 

da 

 
Service Centru Autorizat,  
inclusiv a specialiștilor 

Copia autorizației pentru Service Centru Autorizat propriu sau copia 
contractului cu un asemenea Service Centru, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice al ofertantului. Certificatele a min 2 ingineri autorizați 
privind deservirea tehnică a echipamentului ofertat. În cazul desemnării ca 
câștigător, la solicitare se vor prezenta documentele în 
original. 

 

da 

Certificat de atribuire al contului 
bancar 

eliberat în anii 2019-2021 de banca deținătoare de cont, în original/copie 
semnat electronic; 

da 

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. 

da 

Declarație privind lista 
principalelor livrări efectuate în 
ultimii 3 ani de activitate 
completată în conformitate cu 
Anexa nr. 12 

în original semnat electronic; 

da 

Numărul de înregistrare  Pentru echipamentele electrice și electronice (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 

da 

Garanția de bună execuție în 
cuantum de 5%  

Transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul de plată: 
Beneficiarul plății: Universitatea de Stat din Moldova 
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, Sucursala Nr.17 Chișinău Codul 
fiscal: 1006600064263 
Cod IBAN: MD25VI000000225171710MDL 
Cod bancar: VICBMD2X457 
Se va prezenta de către ofertantul declarat învingător. 

da 

Certificat de origine a  
echipamentelor 

Original, la livrarea bunurilor - 

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 

- 

 
Raport financiar 

Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice al operatorului economic 

da 

Prezentarea de dovezi 
privind  conformitatea 
produselor, identificată prin 
referire la specificații sau 
standard relevante 

Certificate de conformitate - copii confirmate prin aplicarea semnăturii 
electronice al operatorului economic 

da 

Recomandări din partea 
altor         beneficiari 

Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al ofertantului da 

 
 
Lotul 3 

Scurtă descriere a criteriilor de selecție ,,Fors-Computer” 
SRL 

Specificații tehnice completată în 
conformitate cu Anexa nr. 22 - în original semnat electronic; da 

Specificații de preț completată în 
conformitate cu Anexa nr. 23 - în original semnat electronic; da 

Garanția pentru ofertă 1% – 
formularul garanției bancare 
completată în conformitate cu 
Anexa nr. 9 

în original, sub formă de garanție bancară în original, emisă de o bancă 
comercială; 
sau  
- transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul de plată: 
Beneficiarul plății: Universitatea de Stat din Moldova 
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA,  
Sucursala Nr.17 Chișinău Codul fiscal: 1006600064263 
Cod IBAN: MD25VI000000225171710MDL 
Cod bancar: VICBMD2X457 
Garanția pentru ofertă se prezintă, în cuantumul solicitat, doar de către 
operatorul economic care depune oferta, indiferent dacă are sau nu 
asociați/subcontractanți.Termenul de valabilitate al garanției să fie valabil pe 
perioada de valabilitate a ofertei – 60 zile din ziua depunerii ofertelor;   

da 
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Document unic de achiziții 
european - în original semnat electronic; da 

Cerere de participare completată 
în conformitate cu Anexa nr. 7 - în original semnat electronic; 

da 

Declarație privind valabilitatea 
ofertei completată în conformitate 
cu Anexa nr. 8 

- în original semnat electronic; 
da 

Acte solicitate prin DUAE, 
conform art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin 
mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorității contractante, 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 
– în original/copie semnat electronic; 

da 

Autorizație de la 
producător           MAF 
(Manufacturer 
Authorization Form) 

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului, cu 
indicarea numărului licitației și denumirea autorității contractate căreia  îi este 
adresată oferta. În cazul desemnării ca câștigător, la solicitare se va prezenta 
documentul în original. 

da 

 
Service Centru Autorizat,  
inclusiv a specialiștilor 

Copia autorizației pentru Service Centru Autorizat propriu sau copia 
contractului cu un asemenea Service Centru, confirmată prin aplicarea 
semnăturii electronice al ofertantului. Certificatele a min 2 ingineri autorizați 
privind deservirea tehnică a echipamentului ofertat. În cazul desemnării ca 
câștigător, la solicitare se vor prezenta documentele în 
original. 

 

da 

Certificat de atribuire al contului 
bancar 

eliberat în anii 2019-2021 de banca deținătoare de cont, în original/copie 
semnat electronic; 

da 

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. 

da 

Declarație privind lista 
principalelor livrări efectuate în 
ultimii 3 ani de activitate 
completată în conformitate cu 
Anexa nr. 12 

în original semnat electronic; 

da 

Numărul de înregistrare  Pentru echipamentele electrice și electronice (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 

da 

Garanția de bună execuție în 
cuantum de 5%  

Transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul de plată: 
Beneficiarul plății: Universitatea de Stat din Moldova 
Denumirea Băncii: BC Victoriabank SA, Sucursala Nr.17 Chișinău Codul 
fiscal: 1006600064263 
Cod IBAN: MD25VI000000225171710MDL 
Cod bancar: VICBMD2X457 
Se va prezenta de către ofertantul declarat învingător. 

da 

Certificat de origine a  
echipamentelor 

Original, la livrarea bunurilor - 

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 

- 

 
Raport financiar 

Copia ultimului raport financiar, confirmată prin aplicarea semnăturii 
electronice al operatorului economic 

da 

Prezentarea de dovezi 
privind  conformitatea 
produselor, identificată prin 
referire la specificații sau 
standard relevante 

Certificate de conformitate - copii confirmate prin aplicarea semnăturii 
electronice al operatorului economic 

da 

Recomandări din partea 
altor         beneficiari 

Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al ofertantului da 

 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunde-rea cu 
cerințele de 
calificare 

Corespunderea cu 
specificațiile tehnice 

Lotul 1  „Fors-Computer” SRL 161 757,64  5 buc. + + 
Lotul 2 „Fors-Computer” SRL 337 967,42 12 buc. + + 
Lotul 3 „Fors-Computer” SRL 229 630,45 7 buc. + + 
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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 

09.08.2022 „Fors-Computer” SRL Documente confirmative aferente 
DUAE și clarificare privind termenul de 
livrare. 

A prezentat informația solicitată. 

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: 
 

Denumirea 
lotului 

Denumirea operatorului economic Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul total  
(fără TVA) 

Lotul 1 „Fors-Computer” SRL 5 buc. 161 757,64 
Lotul 2 „Fors-Computer” SRL 12 buc. 337 967,42 
Lotul 3 „Fors-Computer” SRL 7 buc. 229 630,45 
 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

„Fors-Computer” SRL 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 

Întreprinderea: 
Cu capital  

 

Numărul 
și data 

contractului 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului fără TVA inclusiv TVA 

„Fors-Computer” SRL autohton 34 16.09.2022 30200000-1 729355,51 729355,51 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): 

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 

 
 
 

Președintele grupului de lucru                                                                                                        

Prorector management instituțional        Violeta COJOCARU 
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DARE DE SEAMĂ 

Nr.  40 din 16 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 COP 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:- 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri 

Obiectul achiziției Ractivi și consumabile de laborator pentru desfășurarea 
activității științifice 

Cod CPV 33600000-6 
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) 

ocds-b3wdp1-MD-1658909781616 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1658909781616 
Data publicării: 27 iul 2022, 11:22 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md; 
Procedura a fost inclusă în planul de 
achiziții publice a autorității contractante 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) Licitația electronică 

Sursa de finanțare □Buget contracte pentru activitatea științifică;  
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 310 058,00 lei  

 
3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu sunt 
 
4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt 
 
5. Până la termenul-limită (24 iun 2022, 13:00), au participat următorii participanți: 
 

Denumirea operatorului 
economic IDNO Administratorii/Asociații 

Ecochimie SRL 1002600052156  
LifeMed Group SRL 1016600014720  

GBG-MLD SRL 1003600117582  
ICS "Farmina" SRL 1002600010549  
LifeMed Group SRL 1016600014720  

Mic-Tan SRL 1002600038282  
 

http://www.mtender.gov.md/
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6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare: 

Cerințe solicitate Ecochimie  
SRL 

GBG-MLD 
SRL 

LifeMed 
Group SRL 

ICS 
"Farmina" 

SRL 

Mic-Tan 
SRL 

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Cerere de participare, 
conform anexei nr.7 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarație privind 
valabilitatea ofertei, 
conform anexei nr.8 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Specificații tehnice, 
conform anexei nr. 22 prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Specificații de preț, conform 
anexei nr. 23 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de conformitate 
sau echivalentul (CE/ISO), 
care să confirme calitatea și 
proviniența bunurilor  

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificatul privind lipsa 
datoriilor față de bugetul de 
stat 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Raport financiar 2021 prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
 
7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

  Descrierea obiectului lotului 
Denumirea 
operatorului 
economic 

Valoare 
ofertă 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

1 
Lot 1//Set pentru izolare a 
ADN genomic uman din pete 
de sânge uscate pe hârtie de 
filtru, 50 reacții. Pentru 
Izolarea ADN 

GBG-MLD SRL 7 449,00 + + 

 Ecochimie SRL 26 260,00 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

2 
Lot 2//Oligonucleotide p/u 
PCR, U/M pb. Pentru reactia 
PCR 

GBG-MLD SRL 24 900,00 + + 

3 

Lot 3//Polimeraza hot Start cu 
bufer incolor, pentru 
investigaţiile PCR, doza 500u, 
set. Pentru reactia PCR 

GBG-MLD SRL 23 975,00 + + 

4 

Lot 4//Markerul lungimii 
moleculare “50 bp DNA 
Ladder”, set. Pentru reactia 
PCR 

GBG-MLD SRL 4 993,00 + + 

5 

Lot 5//2X master mix cu 
SYBR Green pentru 
efectuarea qPCR și HRM. 
Conține dUTP pentru 
preventia cross contaminarii și 
indicatori vizuali pentru 
pipetarea exacta. Pentru 
reactia qPCR 

GBG-MLD SRL 15 260,00 + + 

6 

Lot 6//Sonde marcate 
fluorescent (VIC, NED, ROX, 
Cy5) cu inhibitor de 
iluminiscenţă pentru qPCR, 
10-20 bp per set. Pentru 
reactia qPCR 

GBG-MLD SRL 53 900,00 + + 
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7 

Lot 7//BigDye Terminator 
v3.1, Kit pentru secvenţiere 
ADN cu detectectare terminală 
compatibil cu ABI genetic 
analyzer 3500dx, 100 Reactii, 
set. Pentru Secventierea ADN 

GBG-MLD SRL 78 230,00 + + 

 

Lot 8//Polymer POP-7 pentru 
3500/3500xL Analizator 
Genetic, 384 Reactii, set. 
Pentru Secventierea ADN 

GBG-MLD SRL 20 520,00 + + 

 

Lot 9//Set apreciarea 
numarului de copii TREK şi a 
exonului 7 a genei SMN1 
compatibil cu sistemul de 
analiză ABI RealTime 7500 
(TaqMan SCID/SMA assay). 
Pentru reactia qPCR 

GBG-MLD SRL 10 375,00 + + 

 

Lot 10//Set de calibrarea 
spectrala a 7500 Real Time 
PCR Systems cu colorantul 
JUN. Pentru calibrarea 
echipamentului 
(ABI 7500 Real Time PCR 
Systems) 

GBG-MLD SRL 4 910,00 Anulat Anulat 

 

Lot 11//Set de calibrarea 
spectrala a 7500 Real Time 
PCR Systems cu colorantul 
Mustang purple. Pentru 
calibrarea echipamentului 
(ABI 7500 Real Time PCR 
Systems) 

GBG-MLD SRL 4 695,00 Anulat Anulat 

 

Lot 12//H20, deionizată, 
ultrapure, ADN-aza şi ARN-
aza free, pentru Bilogie 
Moleculară, L. Pentru 
realizarea reacţiilor geneticii 
moleculare 

Ecochimie SRL 1 000,00 + + 

GBG-MLD SRL 1 267,50 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

 

Lot 13//Set de geluri pregatite 
pentru IEF cu pH 4-6, 300 
µm; dimensiunile 125 х 125 
mm, 5buc per set, set. Pentru 
metoda IEFT 

Ecochimie SRL 13 980,00 + + 

 

Lot 14//Solutie Bufer Anod 
pentru IEF, din acid glutamic 
si aspartic, 50ml, buc. Pentru 
metoda IEFT 

Ecochimie SRL 2 350 + + 

 

Lot 15//Solutie Bufer Catod 
pentru IEF, din Arginina, 
Lizina si etilendiamina, 50ml, 
buc. Pentru metoda IEFT 

Ecochimie SRL 2 350 + + 

 

Lot 16//Cartuşe pentru 
filtrarea apei, Sartorius arium 
pro, set. Filtrarea apei pentru 
metoda HPLC 

Achiziția nu a avut 
loc  -- -- 

 

Lot 17//Insert pentru viale de 
1,5-2 ml, cu deschidere 
standard 4.6 mm I.D., din 
sticlă transparentă cu fund 
rotund, volumul insertului - 
0,3 ml; diametru*înălţime = 5 
mm*30,75 mm, buc. 
Introducerea probelor in aparat 

Ecochimie SRL 990,00 + + 
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Lot 18//Soluţie analitică 
standard de aminocizi 
fiziologici acizi, bazici, neutri, 
A9906, 5 ml. Pentru calibrarea 
analizatorului 
de aminoacizi 

Ecochimie SRL 6 373,00 + + 

 Mic-Tan SRL 6 400,00 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

 
Lot 19//L-Homocisteină, 
pulbere, puritate ≥98.0%, mg. 
Substanta de referinta pentru 
calibrarea analizatorului 
de aminoacizi 

Ecochimie SRL 1 169,00 + + 

 Mic-Tan SRL 1 170,00 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

 
Lot 20//Filtre membranare din 
celuloză regenerantă 0,45µm, 
diametru 47 mm, set. Asigură 
filtrarea soluţiilor preparate 
(fazelor mobile A, B şi C şi a 
reagenţilor A şi B) 

Ecochimie SRL 1 678,00 + --- 

 Mic-Tan SRL 3 160,00 + + 

 Lot 21//Lithium hydroxide 
monohydrate pentru analiza 
aminoacizilor, kg. Crearea 
fazei mobile 

Ecochimie SRL 3 999,00 Anulat Anulat 

 Mic-Tan SRL 5 020,00 Anulat Anulat 

 
Lot 22//Eprubete pentru 
microcentrifugă 1.5 ml, cu 
capac înşurubator - inel de 
silicon, cu fund conic, buc. 
Pentru Izolarea ADN 

Ecochimie SRL 540,00 + + 

 GBG-MLD SRL 2 200,00 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

 Lot 23//Eprubete de tip 
ependorf 1,5ml, buc. Pentru 
stocarea probelor 
biologice 

Ecochimie SRL 144,00 + + 

 LifeMed Group 
SRL 160,00 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

 GBG-MLD SRL 550,00 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

 Lot 24//Eprubete de tip 
Eppendorf, formă cilindrică, 
2,0 ml, buc. Pentru stocarea 
probelor biologice 

LifeMed Group 
SRL 180,00 + + 

 Ecochimie SRL 480,00 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 
 GBG-MLD SRL 900,00 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 
 Lot 25//Eprubete cu capac 5 

ml (lungi), buc. Pentru 
stocarea probelor biologice 

Ecochimie SRL 820,00 + + 

 GBG-MLD SRL 1 300,00 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

 Lot 26//Vârf pentru pipetă 
dozator (0-200mkl), buc. 
Pentru transferul probelor 
fluide 

ICS "Farmina" 
SRL 96,00 + + 

 LifeMed Group 
SRL 130,00 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

 GBG-MLD SRL 400,00 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

 Lot 27//Vârf pentru pipetă 
dozator (0-200mkl) cu Filtru , 
96buc/stativ, Stative. Pentru 
transferul probelor fluide 

GBG-MLD SRL 10 000,00 + + 

 LifeMed Group 
SRL 16 400,00 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

 Lot 28//Stripuri 0,2ml 
(8eprubete legate intre ele) cu 
capace optice utilizati in 
qPCR. Pentru reactia qPCR 

GBG-MLD SRL 16 999,00 + + 

 Ecochimie SRL 17 000,00 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

 
Lot 29//Planşetă cu 96 de 
viale, pentru reacţii PCR, 
qPCR compatibil cu ABI 
Genetic Analyzer 3500dx, 
7500 real-time pcr system, 
buc. Pentru reactia qPCR şi 
Secventierea ADN 

GBG-MLD SRL 2 550,00 + + 

 Ecochimie SRL 8 250,00 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 
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ot 30//Peliculă adezivă 
termorezistentă pentru 
planşete cu 96 viale, pentru 
reacţii PCR, buc. Pentru 
Secventierea ADN 

Ecochimie SRL 2 323,00 + + 

 GBG-MLD SRL 3 000,00 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

 
Lot 31//Peliculă optică adezivă 
termorezistentă pentru 
planşete cu 96 viale, pentru 
reacţii qPCR, buc. Pentru 
reactia qPCR 

Ecochimie SRL 5 972 + + 

 GBG-MLD SRL 15 000 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

 

Lot 32//Hârtie pentru 
termoimprimantă Mitsubishi 
P93D, buc. Pentru 
electroforeza ADN 

Ecochimie SRL 975 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

 

Lot 33//Abţibilduri pentru 
imprimanta de stichere TSC 
TA2000, dimeniunile 
abţibildului 30*25mm, 3 
abţibulduri în rînd, rulou. 
Pentru marcarea eprubetelor 

Achiziția nu a avut 
loc  -- -- 

 

Lot 34//Abţibilduri pentru 
imprimanta de stichere TSC 
TA2000, dimeniunile 
abţibildului 40*10mm, 2 
abţibulduri în rînd, rulou. 
Pentru marcarea eprubetelor 

Achiziția nu a avut 
loc  -- -- 

 

Lot 35//Ribbon pentru 
imprimanta de stichere TSC 
TA2000, lăţimea 110 mm. 
Pentru marcarea eprubetelor 

Achiziția nu a avut 
loc  -- -- 

 

Lot 36//Coloana 
cromatografică tip clasic 
umplută cu sorbent C4 cu set 
de precoloane. Consumabile/ 
accesori utilizate în analiza 
HPLC 

Achiziția nu a avut 
loc  -- -- 

 
Lot 37//Vârf pentru pipetă 
dozator 0.5-10 mkl, 1000 
unităţi/ambalaj, ambalaj. 
Materiale necesare la 
efectuarea analizelor 
materialului biologic 

LifeMed Group 
SRL 50,00 + + 

 ICS "Farmina" 
SRL 110,00 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

 Ecochimie SRL 1 160,00 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

 
Lot 38//Acetonitril, HPLC 
gradient grade (Flacon 2,5L), 
flacon. Solvent utilizat în 
analiza HPLC 

Ecochimie SRL 1 734 + + 

 Mic-Tan SRL 2 730 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

 
Lot 39//Metanol, grad pentru 
HPLC, 
2.5 litri (1 flacon). Solvent 
utilizat în analiza HPLC 

Mic-Tan SRL 314,90 + + 

 Ecochimie SRL 315,00 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

 
Lot 40//Acetat de sodiu, 
pulbere, puritate ≥99.0%, g. 
Pentru analiza aminoacizilor 
prin metoda HPLC 

Ecochimie SRL 576,66 + + 

 Mic-Tan SRL 576,67 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

 
Lot 41//Acid 
mercaptopropionic, sol 
≥99.0%, ml. Pentru analiza 
aminoacizilor prin metoda 
HPLC 

Ecochimie SRL 1 530 + + 

 Mic-Tan SRL 3 765 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

 Lot 42//Tetraborat de Ecochimie SRL 1 670 + + 
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sodiupulbere, puritate ≥99.0%, 
g. Pentru analiza 
aminoacizilor prin metoda 
HPLC 

Mic-Tan SRL 2 595 Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

 

Lot 43//Solutie tampon pentru 
PCR 10X pentru polimeraza 
Taq cu (NH4)2SO4, 4 viale a 
cite 1,25ml per set, set 

GBG-MLD SRL 565,50 + + 

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 s-a solicitat 
 
9. Ofertanții respinși/descalificați: Nu sunt 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Motivul respingerii/descalificării 

Ecochimie SRL 

Pentru lotul 20 s-a solicitat  filtre membranare din celuloză regenerantă 
0,45µm, diametru 47 mm, însă filtrele oferite de acesta sunt din celulloză 
acetată. 
Astfel, oferta este respinsă conform Legii 131/15 art.69 aliniatul 6 
,,Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care oferta nu 
corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire” 
Oferta operatorului economic MicTan SRL corespunde cerințelor solicitate. 

 
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. 
12. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
atribuire, cu implicarea nemijlocită a speciliștilor laboratoarelor IMC, s-a decis atribuirea 
contractului de achiziție publică:  

SRL Ecochimie 

  Descrierea obiectului lotului Canti
tatea U/M 

Preț 
fără 
TVA 

Preț cu 
TVA 

Suma 
fără 
TVA 

Suma cu 
TVA 

Producăt
or 

12 

H20, deionizată, ultrapure, ADN-aza şi 
ARN-aza free, pentru Bilogie Moleculară, 
L. Pentru realizarea reacţiilor geneticii 
moleculare. Articol: P021-050R 

1 L 1000,00 1200,00 1000,00 1200,00 
Fisher 

Scientific/
Belgia 

13 

Set de geluri pregatite pentru IEF cu pH 
4-6, 300 µm; dimensiunile 125 х 125 mm, 
5buc per set, set. Pentru metoda IEFT 
42875.02 

2 set 6990,00 8388,00 13980,00 16776,00 Serva/Ger
mania 

14 
Solutie Bufer Anod pentru IEF, din acid 
glutamic si aspartic, 50ml, buc. Pentru 
metoda IEFT. Articol: 42984.03 

1 buc 2350,00 2538,00 2350,00 2538,00 Serva/Ger
mania 

15 

Solutie Bufer Catod pentru IEF, din 
Arginina, Lizina si etilendiamina, 50ml, 
buc. Pentru metoda IEFT 
Articol: 42986.03 

1 buc 2350,00 2538,00 2350,00 2538,00 Serva/Ger
mania 

17 

Insert pentru viale de 1,5-2 ml, cu 
deschidere standard 4.6 mm I.D., din 
sticlă transparentă cu fund rotund, 
volumul insertului - 0,3 ml; 
diametru*înălţime = 5 mm*30,75 mm, 
buc. Introducerea probelor in aparat 
Articol:SIALSU860191 

100 buc 9,90 11,88 990,00 1188,00 
Sigma 

Aldrich/G
ermania 
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18 

Soluţie analitică standard de aminocizi 
fiziologici acizi, bazici, neutri, A9906, 5 
ml. Pentru calibrarea analizatorului 
de aminoacizi. Articol: A9906-5ML 

2 buc 3186,50 3823,80 6373,00 7647,60 
Sigma 

Aldrich/G
ermania 

19 

L-Homocisteină, pulbere, puritate 
≥98.0%, mg. Substanta de referinta pentru 
calibrarea analizatorului de aminoacizi 
Articol: 69453-10MG 

10 mg 116,90 140,28 1169,00 1402,80 
Sigma 

Aldrich/G
ermania 

22 

Eprubete pentru microcentrifugă 1.5 ml, 
cu capac înşurubator - inel de silicon, cu 
fund conic, buc. Pentru Izolarea ADN 
Articol: CT21 

1000 buc 0,54 0,648 540,00 648,00 
ZRMI 
Co., 

Ltd/China 

23 
Eprubete de tip ependorf 1,5ml, buc. 
Pentru stocarea probelor biologice 
Articol: 23058 

1000 buc 0,144 0,1728 144,00 172,80 
FL 

Medical/I
talia 

25 
Eprubete cu capac 5 ml (lungi), buc. 
Pentru stocarea probelor biologice 
Articol: 21045; 21341 

2000 buc 0,41 0,492 820,00 984,00 
ZRMI 
Co., 

Ltd/China 

30 

Peliculă adezivă termorezistentă pentru 
planşete cu 96 viale, pentru reacţii PCR, 
buc. Pentru Secventierea ADN 
Articol: 732-7508 

100 buc 23,23 27,876 2323,00 2787,60 Austria/V
WR 

31 

Peliculă optică adezivă termorezistentă 
pentru planşete cu 96 viale, pentru reacţii 
qPCR, buc. Pentru reactia qPCR 
Articol: 731-0354 

200 buc 29,86 35,832 5972,00 7166,40 Austria/V
WR 

32 
Hârtie pentru termoimprimantă Mitsubishi 
P93D, buc. Pentru electroforeza ADN 
Articol: 26308 

3 buc 325,00 390,00 975,00 1170,00 TVEL/Uc
raina 

38 
Acetonitril, HPLC gradient grade (Flacon 
2,5L), flacon. Solvent utilizat în analiza 
HPLC. Articol: CL00.0174.2500 

3 flaco
n 578,00 693,60 1734,00 2080,80 

Chem-
Lab/Belgi

a 

40 
Acetat de sodiu, pulbere, puritate ≥99.0%, 
g. Pentru analiza aminoacizilor prin 
metoda HPLC. Articol: CL00.1430.2500 

1000 g 0,5766 0,692 576,60 692,00 
Chem-

Lab/Belgi
a 

41 
Acid mercaptopropionic, sol ≥99.0%, ml. 
Pentru analiza aminoacizilor prin metoda 
HPLC. Articol: 125531000 

25 ml 61,20 73,44 1530,00 1836,00 
Acros 

TFSci/Bel
gia 

42 

Tetraborat de sodiupulbere, puritate 
≥99.0%, g. Pentru analiza aminoacizilor 
prin metoda HPLC 
Articol: VWRC27727.297 

1000 g 1,67 2,004 1670,00 2004,00 Austria/V
WR 

            44496,60 52832,00   
 

Farmina SRL 

  Descrierea obiectului lotului Cantit
atea U/M 

Preț 
fără 
TVA 

Preț cu 
TVA 

Suma 
fără 
TVA 

Suma 
cu 

TVA 
Producător 

26 
Vârf pentru pipetă dozator (0-
200mkl), buc. Pentru transferul  
probelor fluide 

4000 buc 0,024 0,0288 96,00 115,20 

Haimen 
Shengbang 
Laboratory 

Equipment Co., 
Ltd/China 

  TOTAL         96,00 115,20   
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GBG SRL 

  Descrierea obiectului lotului Q U/
M 

Preț 
fără 
TVA 

Preț cu 
TVA 

Suma fără 
TVA 

Suma cu 
TVA 

Produc
ător 

1 

Set pentru izolare a ADN genomic 
uman din pete de sânge uscate pe 
hârtie de filtru, 50 reacții. Pentru 
Izolarea ADN. Articol: K0781 

2 set 3724,50 4469,40 7449,00 8938,80 
TermoF
isher/Li
tuania 

2 Oligonucleotide p/u PCR, U/M pb. 
Pentru reactia PCR. Articol: 10629186 3000 pb 8,30 9,96 24900,00 29880,00 

TermoF
isher/Li
tuania 

3 

Polimeraza hot Start cu bufer incolor, 
pentru investigaţiile PCR, doza 500u, 
set. Pentru reactia PCR. 
Articol: EP1702 

5 set 4795,00 5754,00 23975,00 28770,00 
TermoF
isher/Li
tuania 

4 
Markerul lungimii moleculare “50 bp 
DNA Ladder”, set. Pentru reactia PCR 
Articol: SM0373 

2 set 2496,50 2995,80 4993,00 5991,60 
TermoF
isher/Li
tuania 

5 

2X master mix cu SYBR Green pentru 
efectuarea qPCR și HRM. Conține 
dUTP pentru preventia cross 
contaminarii și indicatori vizuali 
pentru pipetarea exacta. Pentru reactia 
qPCR. Aericol: A25779 

4 set 3815,00 4578,00 15260,00 18312,00 
TermoF
isher/Li
tuania 

6 

Sonde marcate fluorescent (VIC, 
NED, ROX, Cy5) cu inhibitor de 
iluminiscenţă pentru qPCR, 10-20 bp 
per set. Pentru reactia qPCR 
Articol: 4482777 

10 set 5390,00 6468,00 53900,00 64680,00 

TermoF
isher/M

area 
Britanie 

7 

BigDye Terminator v3.1, Kit pentru 
secvenţiere ADN cu detectectare 
terminală compatibil cu ABI genetic 
analyzer 3500dx, 100 Reactii, set. 
Pentru Secventierea ADN 
Articol: 4337455 

1 set 39115,00 46938,00 39115,00 46938,00 
TermoF
isher/S

UA 

8 

Polymer POP-7 pentru 3500/3500xL 
Analizator Genetic, 384 Reactii, set. 
Pentru Secventierea ADN 
Articol: 4393709 

3 set 6840,00 8208,00 20520,00 24624,00 
TermoF
isher/S

UA 

9 

Set apreciarea numarului de copii 
TREK şi a exonului 7 a genei SMN1 
compatibil cu sistemul de analiză ABI 
RealTime 7500 (TaqMan SCID/SMA 
assay). Pentru reactia qPCR 
Articol: 8100481 

1 set 10375,00 12450,00 10375,00 12450,00 
Labsyst
ems/Fin

landa 

27 

Vârf pentru pipetă dozator (0-200mkl) 
cu Filtru , 96buc/stativ, Stative. Pentru 
transferul  probelor fluide 
Articol: 640406 

200 stati
v 50,00 60,00 10000,00 12000,00 Boen/C

hina 

28 

Stripuri 0,2ml (8eprubete legate intre 
ele) cu capace optice utilizati in 
qPCR. Pentru reactia qPCR 
Articol: 4095.1BP 

1000 buc 16,9990 20,3988 16999,00 20398,80 Deltala
b/Spana 

29 

Planşetă cu 96 de viale, pentru reacţii 
PCR, qPCR compatibil cu ABI 
Genetic Analyzer 3500dx, 7500 real-
time pcr system, buc. Pentru reactia 
qPCR şi Secventierea ADN 
Articol: 900122 

30 buc 85,00 102,00 2550,00 3060,00 Deltala
b/Spana 

43 Solutie tampon pentru PCR 10X 
pentru polimeraza Taq cu 1 set 565,50 678,60 565,50 678,60 TermoF

isher/Li



9 
 

(NH4)2SO4, 4 viale a cite 1,25ml per 
set, set. Articol: B43 

tuania 

  TOTAL         230601,50 276721,80   

 
Mic-Tan SRL 

  Descrierea obiectului lotului Q U/M 
Preț 
fără 
TVA 

Preț cu 
TVA 

Suma 
fără 
TVA 

Suma 
cu TVA 

Producăto
r 

20 

Filtre membranare din celuloză 
regenerantă 0,45µm, diametru 47 mm, 
set. Asigură filtrarea soluţiilor preparate 
(fazelor mobile A, B şi C şi a reagenţilor 
A şi B). Articol: 104.01.006 

1 set 3160 3792 3160,00 3792,00 
Sigma 

Aldrich/Ge
rmania 

39 
Metanol, grad pentru HPLC,  
2.5 litri (1 flacon). Solvent utilizat în 
analiza HPLC. Articol: 34860-2,5L-R 

1 flacon 319,90 377,88 319,90 377,88 
Sigma 

Aldrich/Ge
rmania 

  TOTAL         3479,90 4169,88   

 
Lifemed Grup SRL 

  Descrierea obiectului lotului Cantit
atea U/M 

Preț 
fără 
TVA 

Preț 
cu 

TVA 

Suma 
fără 
TVA 

Suma 
cu TVA Producător 

24 
Eprubete de tip Eppendorf, formă 
cilindrică, 2,0 ml, buc. Pentru stocarea 
probelor  biologice 

1000 buc 0,18 0,216 180,00 216,00 NTL. Co 
Ltd/China 

37 

Vârf pentru pipetă dozator 0.5-10 mkl, 
1000 unităţi/ambalaj, ambalaj. 
Materiale necesare la efectuarea 
analizelor materialului biologic 

1 ambalaj 50,00 60,00 50,00 60,00 NTL. Co 
Ltd/China 

  TOTAL         230,00 276,00   

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71.             

Argumentare: din motiv că sursele financiare conform contractului de finanțare sunt mai mici decît 
valoarea tutror ofertelor depuse, se micșorează cantitatea pentru lotul 7 de la 2 unități la 1 unități. Din 
același motiv – se anulează loturile 10, 11 și 21. 

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
Toți ofertanții 12.07.2022  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 □ 

Ludmila
Typewriter
06.09.2022

Ludmila
Textbox
06.09.2022
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În cazul în care valoarea estimată a contractului 
este egală sau mai mare decât pragurile 
prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 
3 iulie 2015 privind achizițiile publice 

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

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

17. Contractul de achiziţie: 

 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprindere
a: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului 
Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 

valabilitate al 
contractului 

fără TVA inclusiv 
TVA  

SRL ECOCHIMIE CA 162 13.09.22 

33
60

0
00

0-
6 

44496,60 52832,00 Pînă la  
31.12.2022 

SRL GBG MLD CA 163 13.09.22 

33
60

0
00

0-
6 

230601,50 276721,80 Pînă la  
31.12.2022 

SRL Lifemed Grup CA 164 13.09.22 
33

60
0

00
0-

6 
230,00 276,00 Pînă la  

31.12.2022 

Mic-Tan SRL CA 165 13.09.22 

33
60

00
00

-6
 

3479,90 4169,88 Pînă la  
31.12.2022 

Farmina SRL  166 13.09.22 

33
60

0
00

0-
6 

96,00 115,20 Pînă la  
31.12.2022 

 
18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) 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 _____________ 
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții sectoriale   
Licitație deschisă  № MTG-L-12/22  

«Asigurarea pazei obiectelor SRL”Moldovatransgaz”» 
 

1. Date cu privire la entitatea contractantă: 
Denumirea entității contractante “MOLDOVATRANSGAZ” SRL 
Localitate mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155 
IDNO 1003607010109 
Adresa R. Moldova, or. Drochia, s. Țarigrad 
Număr de telefon + (373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 405  
Număr de fax fax. +373 22 300 406   
E-mail oficial  www.moldovatransgaz.md 
Adresa de internet office@moldovatransgaz.md  

tender@moldovatransgaz.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Vizirscaia Natalia:  

(373) 22 300 495; 22 300 496; 22 300 405 
tender@moldovatransgaz.md 

Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate 
(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate 
centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă 
formă de achiziție comună) 

- Activitățile licentiate din sectorul 
termoenergetic și al gazelor naturale □ 
 

 
2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă   
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 21054922 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Servicii de pază 

Obiectul achiziției Asigurarea pazei obiectelor ”Moldovatransgaz” SRL 
Cod CPV 79713000-5 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

- 

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

Nr: 21054922 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1649764443867 
Data publicării: 19.04.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md 
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 12.04.2022 

Link-ul:OCDS-B3WDP1-MD-1649764443867-PN-1649764443867 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare □Buget de stat;  
□Surse externe;  
□ Alte surse: Surse proprii 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2 690 000,00  
 

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

Data solicitării clarificărilor  21.04. 2022, 16:05 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Garanția de buna execuţie: Va rugam sa ne clarificati: garantia de buna 
executie poate fi emisa si de catre o companie de Asigurari? mersi 
anticipat 

Expunerea succintă a răspunsului  22.04.2022, 10:15 

mailto:office@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
http://www.mtender.gov.md/
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Data transmiterii Conform p. 15 (11) a anunțului de participare - Garanția de bună execuție 
va fi prezentată de către câștigătorul concursului până la semnarea 
contractului : - transfer pe contul autorității contractantă. - garanție 
bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul. 

 
     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 25.05.2022, ora 14:00), au depus oferta 4 ofertanți: 

 
№ 

Denumirea operatorului 
economic 

 
IDNO Date de contact Asociații/ 

administratorii 

1 ÎS «Servicii Pază» a MAI 1010600043506 achizitii@serviciipaza.md / 
022 256 - 205 

Sergiu SAVA 

2 O.P.P. «Premium Security 
Group» SRL 1015600041471 psgmoldova@gmail.com / 

+373 79 691 750 
Hangan Valeriu 

3 “Legion-Service” SRL 1003600107097 legion-service73@mail.ru / 
022-53-26-99 

Parasca Mihail 

4 „DVS SERVICE” SRL 1004600013407 dvs-service@mail.ru / 
+37379061509 

Maxim Braila 

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

economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

ÎS «Servicii Pază»  
a MAI 

O.P.P. «Premium 
Security Group» SRL 

“Legion-
Service” 

SRL 

„DVS 
SERVICE” 

SRL 
Documentele ce constituie oferta 

(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică nu corespunde prezentat nu corespunde prezentat 
Propunerea financiară nu corespunde prezentat nu corespunde prezentat 
Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

Transfer la contul 
“MOLDOVATRANSGAZ” 

SRL 

Transfer la contul 
“MOLDOVATRANSGAZ” 

SRL 

Garanție 
bancară 

2% 

Garanție 
bancară 

2% 
Documente de calificare 

 Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 
Dovada privind experiența 
similară minim 5 ani  
(Anexa nr. 5) 

prezentat prezentat nu corespunde prezentat 

Dovada înregistrării persoanei 
juridice 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Demonstrarea capacității 
economice financiare: 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarație privind dotările 
specifice, utilajul și echipamentul 
necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului 
(Anexa nr. 6) 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Declarație privind personalul de 
specialitate propus pentru 
implementarea contractului 
(Anexa nr. 7) 

prezentat prezentat nu corespunde prezentat 

Certificate ce autorizează 
prestarea serviciilor 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Oferta (cerere de participare) 
(Anexa nr. 8) 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 
 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

 
 

Asigurarea pazei 
obiectelor 

”Moldovatransgaz” 
SRL 

ÎS «Servicii Pază» 
a MAI 

3 168 648 
MDL 

Conform 
Caietului de 

sarcini 
- - 

O.P.P. «Premium 
Security Group» 

SRL 
2 802 000 

MDL 

Conform 
Caietului de 

sarcini 
+ + 

“Legion-Service” 
SRL 

2 525 400 
MDL 

Conform 
Caietului de 

sarcini 
- - 

„DVS SERVICE” 
SRL 

2 640 249 
MDL 

Conform 
Caietului de 

sarcini 
+ + 

* 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 

 
 

26.05.2022 

 
“Legion-

Service” SRL 

a depistat lipsa de informație: 
1) disponibilitatea propriilor grupe operative; 
2) completarea anexei №7; 
3) clarificarea la propunere modificării prețului 
ofertei cu referire la majorarea costului 
carburanților și salariului minim pe țară. 

1) dispune de 5 grupe operative 
și suplimentar 9 grupe operative 
(contract de colaborare). 
2) nu s-a prezentat; 
3) includerea punctului 
respectiv în contractul de bază. 

 
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului 
economic Motivul respingerii/descalificării 

ÎS «Servicii Pază» a MAI Valoarea sumei propuse a ofertei este mult mai mare decât valoarea estimată, 
inclusiv nu oferă o listă completă de servicii. 

“Legion-Service” SRL Nu corespunde documentației de atribuire. 
 
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) 
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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 

„DVS SERVICE” SRL Total : 100 
Cel mai mic preț de ofertă 80 % 80 80 
Dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a contractului. 10% 10  10 

Experiența operatorului economic în domeniul îndeplinirii 
contractelor similare de achiziții (la deținerea experienței mai mare 
– se acordă punctaj maxim) 

10% 
 

10 
 

10 

O.P.P. «Premium Security Group» SRL Total : 95,38 
Cel mai mic preț de ofertă 80 % 75,38 75,38 
Dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a contractului. 10% 10  10  
Experiența operatorului economic în domeniul îndeplinirii 
contractelor similare de achiziții (la deținerea experienței mai mare 
– se acordă punctaj maxim) 

10% 10 10 

 
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 sectorială/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

Asigurarea pazei 
obiectelor 

”Moldovatransgaz” 
SRL 

 
„DVS SERVICE” SRL Conform 

Caietului 
de sarcini 

 
- 

 
2 640 249,00 

MDL 

 
3 168 298,80 

MDL 

 
Anularea procedurii de achiziție sectorială: Nu se aplică 
Temeiul anulării: ___________________________________________________________________            
Argumentare:  _____________________________________________________________________ 
 

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 
Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de 

transmitere  
ÎS «Servicii Pază» a MAI 27.05.2022 achizitii@serviciipaza.md 
„DVS SERVICE” SRL 03.06.2022 dvs-service@mail.ru 
O.P.P. «Premium Security Group» SRL 03.06.2022 psgmoldova@gmail.com  
“Legion-Service” SRL 03.06.2022 legion-service73@mail.ru 

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în 
conformitate cu prevederile art. 64 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale ) 
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16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

În cazul achizițiilor sectoriale care 
intră în sfera de aplicare a Legii nr. 
74/2020 privind achizițiile în 
sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor 
poștale 

 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării 
procedurii de atribuire 
(Conform art. 65 alin. (1) al Legii nr. 74 din 21 mai 2020 privind achizițiile 
sectoriale: Contractele de achiziţii care intră în sfera de aplicare a prezentei 
legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare de 11 zile 
de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de 
atribuire.) 

(Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor 
poștale, 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 

„DVS SERVICE” 
SRL 

Cu capital 
autohton 

№ MTG-L-12/22  

din 25.06.2022     
79713000-5 

 
2 640 249,00 

MDL 

 
 3 168 298,80 

MDL 
12 luni 

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

în cazul în care la procedura de achiziție sectorială 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 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 □               

*Informația se va indica pentru fiecare contract de achiziție în parte. 

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. 65 alin. (3) al Legii 74/2020 privind achizițiile în sectoarele 
energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale), 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 sectoriale: 

_______________________________                             __________________________ 
                      (Nume, Prenume)                                                                                                (Semnătura)                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                         L.Ș.       



DARE DE SEAMA

l. Date cu
Den u mi rea autorititrii con-ractante Academia,,$tefan cel MarC

Mun. Chisinau
r 00660 I 000069 I

Str. Asachi 2l
NumIr de felefon 022-7 3 -s8-9 s, 07 60 n22iNumlr de fax 022-73-58-98
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana d" 

"orrue-mail) |

ura de atribuire:
urii de atribuire aplicate Licitagie DeschisdProcedura leacnizil@

Bunuri

Tipul obiectului cont.aciului de-ac[Eitiel
acordului-cadru Produsele alimentare

Obiectul achizitiei

Expunerea motivului/t;n eiutui prtvind
alegerea procedurii de atribuire 1ii cazulayliclyii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)

Nr. 21 059962

Procedura aeatrinuiM
portalului guvernamental www. mte nde r. gov, md)

L ink-u I : https//mtender. govrndZtenOer
ds-biwdp l-MD- 16577 t6485900

Data:04.08.2022

Platforma de achizitii puntici utitizati 21059962Anunf de intenfie punlicatin nty laupa cozl

Data publicdrii/|3 ivne 20Z:
transmiterii:Tehnici Ei instrumente sffi

Sursa de finantare
Buget de statVafoarea estimatd ki, /ard fl/A) | 42t 289,00 MDL

Clarificlri privind documenta{ia de atribuire:
(Se va completa in cazul in cnrp rnt fntt <,nlin)tntn ^t-,,,

va complela in cazul in care au fosl solicitatp ,-lnr
Data solicittrrii clarificlrilor

14 iul2022" 1t:39

--;--.---;-
recnrzrtete pentru garantia p_u ofbrta

-

Denumi rga onerafrlrlr In i pnnnnmi
rrxpunerea succinttr a rezumatului
demersului
Data transmiterii 

------_-.-
=-Rispunsul la demirs------

Lo tvt aval. lv.Jo

procedurii
rrata sottcttilrii clarificdrilor
Den u mirea operatorui uGconom ic



Expunerea succinti a rezumatului
demersului

L nitatea de masura

Data transmiterii l8 iul 2022, l0:40
n afara de lotul 36.37.38.39 unitatea

misuri Dentru restul loturilor este ..K

va eta in cazul tn care au fost modi

Rezu matul modificirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)

Termen-limitfl de depunere qi deschidere a

ofertelor prelungit (dupd caz)

4. Modific5ri operate in documenta{ia de atribuire:

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

citre operatorii economici:

5. PAn[ la termenul-limitl (data 04.08.2022, ora 15'47), au fost depuse oferte:

Denumirea
operatorilor
economici qi

IDNO

Asociatii/
administratorii

Pre{ul
ofertei
ini{ial

(frr[ TVA)

Pre{ul
ofertei Iinal
(fIrI TVA)

Documentele ce constituie
oferta

I rcqC'O

=E

;i )G
EL
9.8

=:trrd p

)G

cgnN
'ir. { sEOv
!{ -'S
=ES- 6i

ICP Panifcoop a

URECOOP DIN
STRASENI
t003600t32567

Irina Schirliu l4 | 806,78 t 4l 806.78 + + + +

SRL Delmix Prim
r01060003r257

Galina Dilan 718 215,32 7t8 215,32 + + + +

SC IDEEA-PRIM SRL
l 0046000s9850

Andrei Enache l2l 391,0 l2l 391,0 + + + +

MELTAN SRL
I 0 I 8600003955

Tatiana Melnic 728 384,37 728 384,37 + + + +

SRL BAGUETTE
t0t4600037741

Ecaterina
Bolsacova

I 5 l5 000,90 I 5 l5 000,90 + + + +

SRL Gemenii-Sirbu
I 004600032088

Sirbu Gheorehe 49t 750,0 491 750,0 + + + +

CC "Nivali-Prod"SRL
r0066000101 12

Victor Morari 742 665,0 742 665,0 + + T T

SRL Produse de

Familie
1010600010r l 1

Iacove{ Viorel 83 I 5 19,0 831 519,0 + + + +

SC ''VILLA
PRODOTTI" S.R.L.
1016600007719

AlexeiAgrici 238 555,0 238 555,0 + + -f +

SA "Augur Perla"
10026000477 t4

Ana Lucia-
Gheorghita

194 136,85 194 136,85 + + + +

APINATUR.S.R.L
l 0 I 3600026333

Roman
Condratiuc

73 437.0 73 437 "0
+ + + +



Denumire Denumirea operatorului economic
Operator economic I Operator economic

Documentele ce constituie oferta

Garanfia pentru oferta

Documente de calificare
Se va consmna prin:

(lnformalia privind denumirea documentelor prezentate se va indtca in conformrtate cu certnlele din documentalia de atribuire $i se va
consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul c'antl doc'umentul a.fitst prezentat, dar nu corespundecerinlelor de

calificare))

rcr1 nt-ormatia privind corespu nderea olertelor cu cerintele solicitate:
Nr
lot

Denumirea
bunurilor

Denumirea OE Suma flrd
TVA

Cant qi

uni. de
mds.

)orespunderea
cu cerin(ele de

calificare

Corespundere
:u specificafiile

tehnice

Covrigi

ICP Panifcoop a

URECOOP DIN
STRASENI

64 400,00 + +

Delmix Prim SRL 64 574,99 + +

SC IDEEA-PRIM SRL 64 575.00 + +
MELTAN SRL 72 9t6,67 + +

SRL BAGUETTE 96 264.00 + +

z Biscuili

MELTAN SRL s6 710.00 + +

Delmix Prim SRL s6 8l 5.99 + +

SC IDEEA.PRIM SRL s6 816.00 + +

ICP Panifcoop a

URECOOP DIN
sTRASENI

58 r00.00 +

SRL BAGUETTE s9 720.40 + +

J Napolitane
Delmix Prim SRL 89 648.2s + +

SRL BAGUETTE t23 gst,60 + +

MELTAN SRL t46 625.00 + +

4 Crupe de porumb
MELTAN SRL 4 s10.00 + +

Delmix Prim SRL \ 6'7) 11 + +

SRL BAGUETTE 6 085,20 + +

5 Mazdre
Delmix Prim SRL 2 605.71 + +

MELTAN SRL 2 605,72 + +

SRL BAGUETTE 3 040.00 + +

6
Crupe de orez

rotund

Delmix Prim SRL 7 232.50 + +

MELTAN SRL 7 747,50 + +

SRL BAGUETTE 7 749.00 + +

7 'Fasole
Delmix Prim SRL 4 834,44 + +

MELTAN SRL 5 067.30 + +

SRL BAGUETTE s 071 ,10 + +

8 Crupe de grig
Delmix Prim SRL 3 849,99 + +

MELTAN SRL 3 850.00 + +

SRL BAGUETTE 4 006.80 + +

9 Crupe de hrigca
Delmix Prim SRL | 7 785,58 + +

MELTAN SRL t9 320^92 + +

SRL BAGUETTE 19 467,40 + +

l0 Crupe de mei MELTAN SRL 2 473,79 + +



SRL BAGUETTE 2 473.80 + +

tl Crupe de gr6u
Delmix Prim SRL 2 t26.24 + +

MELTAN SRL 2 t26.2s + +

SRL BACUETTE 2 673.00 + +

t2
Crupe arpacag de

ofz

Delmix Prim SRL 3 307,49 + +
MELTAN SRL 3 307,s0 + +
SRL BAGUETTE 4 158.00 + +

la
IJ

Paste fbinoase
categoria ,,C,,

MELTAN SRL 33 326.23 + +
Delmix Prim SRL 33 364,s7 +
SRL BAGUETTE 39 859.00 + +

t4
Carne de bovind

refrigeratd

SRL GEMENII SIRBU 263 000.00 + +
CC "Nivali-Prod"SRL 263 299.s0 + +
SRL BAGUETTE 297 000.00 + +
Produse de Familie 358 344.00 + +

l5
Carne de porcind

refrigerata

SRL GEMENII SIRBU 228 7s0.00 + f

CC "Nivali-Prod"SRL 247 074.50 f t
Produse de Familie 247 07 5 .00 + +
SRL BAGUETTE 2s6 2s0.00 + f

l6 Pulpe de pui
refrigerate

SC ''VILLA
PRODOTTI'' S.R.L.

47 492,50 + +

CC "Nivali-Prod"SRL 17 750.00 -t- +

Produse de Familie 48 125.00 + +
SRL BACUETTE 65 087.00 + +

t7 Piept de pui
refrigerat

SC ''VILLA
PRODOTTI" S.R.L.

12 180.50 + +

CC "Nivali-Prod"SRL t2 183.50 f +
Produse de Familie 12 282.s0 + +

SRL BAGUETTE t4 450.00 + +

l8
Crenvuqte de vita

(calitatea
superioard)

SA "Augur Perla" 72 499.00 + +
SC ''VILLA PRODOTTI''
S.R.L,

72 500.00 + +

CC "Nivali-Prod"SRL 87 500.00 + f

Produse de Familie 9 t 000.00 + +

SRL BACUETTE 106 670.00 + +

l9

Salam fiert tip
Doktorscaia

(calitatea
superfobrd)

,1

SC ''VILLA
PRODOTTI'' S.R.L.

27 890.00 + +

SA "Auuur Perla" 27 900.00 +
Produse de Familie 36 268.00 + +

CC "Nivali-Prod"SRL 37 340.00 + +

SRL BAGUETTE 44 000.00 + +

20
CorisefVb din

carne oe porc (

bucdli de carne)

Delmix Prim SRL 49 997.99 + +

SRL BAGUETTE 49 998.00 + +
MELTAN SRL 55 000.00 - +
Produse de Familie 58 42s.00 f +

SC "VILLA PRODOTTI''
S.R.L.

66 000,00 + +

SA "Augur Perla" 68 030.00 + +

2l ulel vegetal
Delmix Prim SRL 40 44s.99 + +
SRL BAGUETTE 40 446.00 + +

MELTAN SRL s2 200.00 +

22
Lapte Con-cenrat

cu zahdr 8,5o/o

SA "Augur Perla" 3 022.68 + +

Delmix Prim SRL 3 20t.46 + +

MELTAN SRL 3 741,1I + +

SRL BAGUETTE 3 901,39 + +

L) Zahdr
Delmix Prim SRL 22 951,44 T +

MELTAN SRL 23 000.00 +



;j SRL BAGUETTE 24 334 00

1/l

i. tii:,

Magiun de mere

Delmix Prim SRL 3 441 /f, +

SRL BAGUETTE 3 968.90 f +
SA "Auuur Perla" 4 072.25 + +

MELTAN SRL 4 i87,50 + +

25 Mandarine
Delmix Prim SRL 2s 779.99 + +

MELTAN SRL 25 880.00 + +

SRL BAGUETTE 29 8s6.00 + +

26 Banane

Delmix Prim SRL 28 970.00 + +
SRL BAGUETTE 3l 296.00 + +
MELTAN SRL 33 000.00 f +

27
Sare iodata de

masa recristalizatd
extra

Delmix Prim SRL l 638.33 + +
SRL BAGUETTE I 808.00 + +
MELTAN SRL 2 s50.00 + +

28
Sere iodata

alimentard gemd

Delmix Prim SRL I 33s.92 + +
SRL BAGUETTE 2 0t2.s0 + +

MELTAN SRL 2 108,33 + T

29 Ceai negru
Delmix Prim SRL 2 366.67 + +
MELTAN SRL 2 9t6.67 f +

SRL BAGUETTE 3 650.00 + +

30 Praf de mu$tar
Delmix Prim SRL 837.50 + +
SRL BAGUETTE | 650.00 + +
MELTAN SRL l4 125.00 +

alJI Otet9oh
Delmix Prim SRL 330,67 t +

SRL BAGUETTE 3 -16,80 + +
MELTAN SRL 366.67 + +

JZ Pastade roqii25%

SRL BAGUETTE 4 7t6.00 + +

Delmix Prim SRL s 108.75 + +

MELTAN SRL 6 000.00 + +

SA "Augur Perla" 6 996.25 + f

JJ
Castraveli
conservati

SRL BAGUETTE l 348.10 + +
Delmix Prim SRL 2 585.92 + +
MELTAN SRL 3 6s6.2s + +

34
Rogii conservate
in suc de tomate

SRL BAGUETTE 14 203.20 + +
Eelmix Prim SRL t7 620,8s + +

MELTAN SRL 2t t93,84 + +

35
Tocana de
dovlicei

SA "Augur Perla" 2 849.00 + +

Delmix Prim SRL 28 002.83 + +

MELTAN SRL 34 414.33 +
SRL BAGUETTE 38 625,52 + +

36 Suc de mere
Delmix Prim SRL I 155.28 + +

MELTAN SRL r 160.32 + +

SRL BAGUETTE | 234,62 + +

)I
Suc de mere-

struguri

Delmix Prim SRL 2 447.44 + -t

MELTAN SRL 2 448.98 + +
tL BAGUETTE 2 804,34 + +

38 Sucte piersici
Delmix Prim SRL 4 249"34 + +

MELTAN SRL 4 249.3s + +

SRL BAGUETTE 4 843.86 + +

39 Suc de caise
Eelmix Prim SRL l 056.00 + +
MELTAN SRL r 060,94 + +
SRL BAGUETTE I 201 ,86 + +

40

, -:*
iii.
-{rI

lvuere oe alDlnl
(naturala)

Delmix Prim SRL 49 833.33 + +
MELTAN SRL 7312s.00 + +
APINATUR.S.R.L 73 437.00 + +

SRL BAGUETTE 94 789,50 + +



8.

* ln cazul utilizdrii licilaltei eleclronice se va indtLa pretul oferterfinale
(lnformalia privind "Corespunderea:cu cerinlele de cahficare" ;r "('orespunderea c'u specrfrcaltrle tehnrce" , se va co^temna prtn: ,,- "

in cazul corespunderii Ei prin ,.-" in cazul necorespunderii)

Pentru elucidar$a unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

cerintele stabililBin documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scflzut)
s-a solicitat: i',iti

9. Ofertanfii respin$i/descalificafi:

Denumirea operatorului economic Motivul respinserii/descalific[rii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare pozilie.
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:
Preful cel mai scizut X
Informatia orivind factorii de ti

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile operate

13. in urma examin[ri, evaluirii si comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis: Atribuirea contractului de achizi{ie publicl/acordului-cadru:

Data
solicitirii

Operatorul economic Informatia solicitati Rezmatul rispunsului operatorului
economic

n la vl nl de evaluare I

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic I Total
Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

:- Denumirea operatorului economic n Total

Denum re facborul I Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

12. Reevaluarea ofertelor:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorylui economic

;

Cantitate qi

unitate de
mlsurl

Pre{ul unitar
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(flrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

I ICP Panifioop a

URECOOP DIN
STRASENI

I 64 400,00 64 400,00 69 536,88

2 MELTAN SRL 56 710.00 56 7 t0.00 68 0s2.00
a
J Delmix Prim SRL 89 648,25 89 648.2s t07 577.90

4 MELTAN SRL 4 5 10.00 4 5 10.00 5 412,00

5 Delm xPr m SRL 2 605.71 2 60s.71 2814,16

6 De m xP M SRL 7 232.s0 '7 )1) SO 8679.00

7 De m xP m SRL 4 834,44 4 834,44 522t.20
8 De m XP M SRL 3 849"99 3 849"99 4619.98

9 De m x Prim SRL l7 78s.58 I 7 785,5 8 2t342.70
0 MELTAN SRL 2 473"79 2 473,79 2968,54

Delm x Prim SRL 2 126.24 2 t26,24 2551.48

2 Delm x Prim SRL 3 307,49 \ 707 49 3968.98

J MELTAN SRL 33 326,23 33 326,23 39 991"48

4 SRL GEMENII SIRBU 263 000.00 263 000.00 315 576,0

5 SRL GEMENII SIRBU 228 7s0.00 228 7s0.00 274 500,00



l6 SC "\'ILLA
PRODOTTI'' S.R.L.

I 17 192.50 +7 J92.50 ' 56991.10

l7 sc "vlLLA 
r

PRODOTTI'' S.R.L.
l2 1 80,50 l2 I 80.50 l4 616.60

l8 SA "Augur Perla" 72 499.00 72 499.00 86998.80

l9 SC ''VILLA ] 
I

PRODOTTI'' S.R.L.
27 890.00 27 890.00 33468.00

20 Delmix Prim SRL 19 997.99 49 997,99 59997.59

2l Delmix Pr m SRL 40 445,99 40 445,99 48s35. r 9

22 SA "Augur Perla" 3 022,68 3 022,68 7fi7 ))
ZJ De m1x Pr m SRL 22 951,44 22 9s1.44 24787.55

24 De m xPr m SRL 3 441,75 3 44t.15 4130.10

25 De m xPr m SRL 25 779.99 25 779,99 30935.98

26 De m x Prim SRL 28 970.00 28 970.00 34764.00

27 De m x Prim SRL 1638,33 I 638,33 1966.00

28 Delm x Prim SRL l 1?5 q? | 335,92 I 603.1 0

29 Delm xPr m SRL 2 366,67 2 366,67 2840.00

30 Delm xP m SRL 837,50 837,50 I 005.00
a1JI Delm x Prim SRL 330.67 110 67 396.80

)/. SRL BAGUETTE 4 7 t6,00 4 7 t6.00 5659,50
aa
JJ SRL BAGUETTE I 348,10 I 348,10 t617.20
1AJ+ SRL BAGUETTE t4 203,20 t4 203.20 17043,84

35 ttelm x Prim SRL 28 002,83 28 002,83 33602.44

36 Delm x Prim SRL I t55,28 I 155.28 1386.33

37 Delm x Prim SRL ) 44'/ 44 2 447.44 2972.97

38 Delm x Prim SRL a )49 74 4 219.34 s099.20

39 Delm x Prim SRL I 0s6.00 1 056.00 t267.20

40 Delmix Prim SRL I 49 833,33 49 833,33 s9800.00

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

Denu mirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

iCP Panifcoop a URECOOP
DIN STRASENI .

| 003600 t32s67
08.09.2022

e-mail

SRL Delmix Prim
1010600031257

08.09.2022
e-mail

SC IDEEA-PRIM SRL
I 004600059850-

08.09.2022
e-mail

MELTAN SRL 
"

I 0 I 860000395 5.i.
08.09.2022

e-mail

SRL BAGUETTE
1014600037741, I

08.09.2022
e-mail

SRL Gemenii-Sirbu
l 004600032088

08.09.2022
e-mail

CC "Nivali-Prod"SRL
10066000101 12

08.09.2022
e-mail

SRL Produse de Familie
r0r06000101 I I

08.09.2022
e-mail

SC ''VILLA PRODOTTI"
s.R.L. 1016600007719

08.09,2022
e-mail

7



SA "Augur perlal
10026000477 t4 08.09.2022

08.09.2022

e-mail

e-marl
APINATUR.S.RJ
I 0 r 3600026333

Terment5. ul de a;teptare pentru incheierea contractului:

AVCI
, (Nume, Prenume)

lntbrmafii-privind achizifii publice du:llit. (achizifii verzi) (rubrica datr se compteteazi
1,"ilti""ffi1il";ffij:,n:m:f :::i,:*i;F;r;iost apricate crirerii de durabiritare
iiln,iiiejljl, 

.on,.uclcontract* p.ni'",'idff;;'ffiil,;?:lTt;;';;1.x',r:;illifT;

termenul de a;teptare pent"u incheiila
cazurile prevdzute de art. 32 atin. (3j al
fl $i :i in c.azu_t depunerii contestaiiilor
q&minate qi solu[ionate.

fi rmI 
-corec,titudinea deslEgurlrii

rvederilor,l&a le in vigoa re.

'!i

l
t:t t

"lilLElr. :

.r..-.:! :

Incazul incarevatoa@
.:.t. Tli mic6 dec6t pragurile prevAzute la arL.2
arr.n, (3.)al Legii nr. l: r-oin :'irii.Jolj irivindachiziliile publice

l6 zile in

lUlgSggelectronice ;i/sau fax r 
---"' i

Illzilein
miiloace electronice qi/sau f-ax Ilncazul incarevatoffi

este egald sau mai mare dec6t pragurile pi.ua.rte
tu 

!ry. ? 
alin. (3) ar Legii nr. r 

j r f,i" :'ilii. zo r sprivind achizitiile publice

X l l zile in caz
p{.leSggjlectronice gi/sau fax n! 16 zile i"
mijloace electronice si/sau fax n

16. Contractul de achizifie incheiat:

Denu mirea operatorului
economic

Numlrul
qi data

contractului
Cod CPV

Valoarea contractului

-

fbra TVA I inclusiv TVA

Termen de
valabilitate al
contractuluir\-r ranttcoop

URECOOP
STRASENI

a

din 2t{ 19.09.2022 r 5800000-6 64 400,00 69 536,99

n6 424,02

3t.t2.2022

3t.t2.2022
MELTAN SRL nt t9,09.2022 r s800000_6 97 020.02
UeImIX Prim SRL 1.6 t9.09.2022 r 5800000-6 393 204.97 471 964,95 3t.12.2022SRL CEMENII SInfrI r Lr 19.09.2022 r 5800000_6 491 750.00 590 076.00 3t.12.2022

3t.12.2022

5U "V]TLA
PRODOTTI" S.R.I.. 1,8 t9.09.2022 r 5800000_6 87 563,00 I 05 075,90
SA "Augur perla" a5 19.09.2022 r s800000_6 75 521,69 90 626,02 31.12.2022SRL BAGUETTE: 3o t9.09.2022 | 5800000_6 20 267,30 24 320,54 3t.t2.2022

17. Informafii-nri

f;jii, apticate."tru

(l)AiNU)
Valoarea O" u.

PH**9a,u,:9s! apl.ic3re criterii de duraniiitate (rei MD): Utlttglljrar ri j r',ttCodul CPV o, to
durabilitate:
g*:i"jo:.,1
criterii de durabilitate: Pretrul cel mai sia^iE

Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calirate-prel D
Cel mai bun raport calitate-cost tr

irra )L. $.



de atri
dei
de anul

Dato cLr ргirrtгс la рrосеdLrrа dc atribu

DARE DE SEAMA

а contractulr"ri de achizitii
а асогdului-саdгtl

рrосеdurii cle аtгiЬчriге

, jy' ai" ýu о$ .zozz

ргiчirе la entitatea contractanta

)-з73 22 578 0l0
+з7з 22 578 0 l 0

anticanlera(Фchi sinau z,md
www.chisirlauqaz. md

Lisa lott, +зlЗ22518 702, ion.lisa@chisinaugaz.rnd

- Activitililc liccnliatc din sectontl teгn,Ioсllerg(xic si al
gazcloг ltatttralc - Х:

- Actrvitir[ilc liccn[iate din sectoгttl electrocncrgctic: п

- Activitatilo liconliatc din scctoгLll serviciLrlui ;эuЬliс d,;
alimcr.tare cu ара gi de canalizarc п

- Activitalile sectorialc privind domerriul trапsроrturilог п

- Дctivitalilc sосtогiаlо iп dоmепiшl роrturrlоr si
,аеrороrturilоr п

- Actil,rtirlilc scctclrialc itr domcrtiul sсrvir:it[оr pogtalc rl

- Activititilc scctoгiale legatc dc схtrасliа do рсtr,эl 5i gttz,:

паtuгаlс. рrоsрссtагса 9i extracIia dc саrЬuпс sau al1l

corllbLrstibrl i sol tzi г:l

Autclгitate centrala de achizitie/ altб fоrrпй de achizitie
соmuпа - Х п

talie desclrisa

ltiu-gaz"

. тЕтЕR,Е,4

umirеа entitilii сопtrасtап SRL "Chisiniu*цaz"
Мuп ChiEinбu, Republica Moldova
l 00з600066037
Republica Moldova, muп. ChiEinau, stг. Albisoara 38

Nuпliir de teleftln
]\шпr:ir de fax
E-maiI oficinl
,\dresa cle iпtеrпеt
Реrsоапа de contact (пuпtе,
lеlеfоп, e-mail,
'Гiрul entitй{ii contractante qi о
principal de activitate
(l)ас:d еste cazul, tпепtiuпеа сd
сопlrа<:l(llэlti e.sle о aarlOrilale ce11

achizitie sач c:d ac:ltiziIia itп7лliс:d ori
tпtplica о аltii.fЬппd cle ac:hizi!ie cr,

'Гiрul рrосеdurii de аtriЬuirе

Рrосеdurа de achizi{ie

'Гiрu| obiectrrlui contractului
de лchizitie/ actlrdultli-cadru

izitie de Ьuпuri

()biectul aclrizi iопаrеа de ехсачаtог



262 l 00-8
Ехрuпеrеа
motivului/temeiului privind
аlеgеrеа procedurii de
atritlrrire (iп сапtl cplic[trii
clllot, 1lt,llc:eclttri cleccil Iic:iltlIict

cle,s,c,hi,s:[t)

Рrосеdurа de atribuil,e (луе l,ct r: сlсds-Ьjwdrэ l -MD- l65 l0465З7639
iпсliсu сliп caclrul ptlrtalului
.gttl,erпaпle tl|al
|l, |,| yl,. !,1? l l: ! к lt1 1,, gt 1l,, 1 17 1|)

ttk-ul https ://mtепdег. gov. md/tenders/clcds-b3 wdp l -MD-

а publicбrii: Anun1 de раrtiсiраrе )о))
licitatie.md

Da пNu
nk-ul сйtrе planul de achizilii sectoriale publicat

//www chisirrau z.mdlrol
а,. 24.12.2021,

nk-ul
tps;//tender gov md/го/sуstеm/fi les/bap/2O I 4/Рзр:цJ!9:qр,!_ 

]

ru пsistеm dinamic de achizitie пLicitatie еlесtгопiс5.
atalog еlесtrопiс

get de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS, пSursе ехtеrпе
пАltе sursе, Sursе rtt
250 000,00

Сlагifiсiri privind documenta|ia de а iЬuiге:

(Se vct complela itt cazul ttt care шt .gcl l i ci lale cl ar ifi cdri )

2-1 .(,Д,2{122 / |6:18
м 1,I]Nl)ijIt
se licitcrrz-a e\ctl vtl1.rrг sart bttldoexca vat<lr']

lJH ldoc,yc,u|,.lIor

28Ш2()22ll.{:5()

27.(А 2(,122 l 16.72

Ml'LNI)IlIt
NLtttiaгrrl dc vitczcl plitlit la J llrta sr.j spale. prccizati claclr 1lLl[cll:
<llёrr trtilaj si i;Lt triai rtrrrltc ,,,iteze'/.{ in tata аr [i ntai соrссt ча ссrutt;.
lttittiltta, C-'apaclta[ea cilirrdrica З0()0-40(Х) lltt sc 0()гelcza ctt 1litci,r:
9()- l l0" рutепl оl'еri о capacitate а пtotorttltri ntai tttare','
(''at[bt,nt tttlc,tl.yilaltlot, este de aiutt.t c,ctpacilctlea пtotol,,,thti iпdicalLi
itt ,spec:i/icctyii, |bloltircr] лtпri пtctclt,de rl c,,lpctc,ilala пttti tttttt,t, t,-t,
йtс,е la cl,eýIel,e{t c,heltuielilor ореrа|iопttlа c,eicl с,е lllt L|,$tl:

ac,ctlplaL,1il, Sчп! iпdic,ctte tпtпtйtul de vittlztl llесеsurе реttltзt luc,t"t.t,

lllal пl(ll,с l11l (lчспl lleyole
28.(Ц.2022 / l"l:_50

l6:26

citalie desclrisё

5 l 0465 3 7бj 9?tab:contract-notice

]

l о l)lccl,1atl
dc -l ltl vct

la (rrrlrt) nlax 2()00. Acasta сспп
te de 9.5 lt,lttc si tl irultiпre cle 1,r

г
)ta
tltit

?1у2!ц
М ]}:.NI)}:.I.

- Irjtlmc., 1(

tll,i la о grеt

,)

Platforma de nchizi(ii publice
utilizati
рrосеdurа а fost inclusй iп
рlапul de achizilii sectoriale а

al,torititii contracta]lte
Anrrn( de inten{ie publicat in
ВАР (сhрd caz)

Tehnici qi iпstrumепtе
ýpecifice de аtriЬuirе

Sursa de fiпап{аrе

Vаlопrеа estimati (lei, ./аrd

Data soliciti rii clari{icit rilоr
Dcn u mi rear tlpcrattlгului с.сопоm ic

uпсгса succintir а solicitirii de сlаritiсаrс
Еrрuпсгеrt succintii а пsul ui
Data transmiterii

Data srllicittjгii сlаrifi cirriltlr
Dепumi rеа ореrаtоrulчi есtlпоmiс
Ехрчпсrеа succint1-l а solicitirii de clarificare

Ехрuпеrеа succinti а rispunsului

Data tгапsmitеrii

Data srllicitirii сlаrifi cririlor
Dспumi rеа tlperattlrului ecttntrntic
Ехрuпеrеа succintr'i а slllicitirii de сlагil'iсаrе tn,l Sa

гtаге |

deo



.l,elt l,ltl clisllalatrs la оспtгLl dc gгсrttаtс. coгccl aJ,rl tzitirrrcrriii- Zlз
_rrr, са sa.Jle posibil de trarrs}rortat de tlгi si ,:itге ciuliiott startdtrrt
lп,sllcl<,ific:et7ii a,rle ilklicefi(l ld1iпtесt п,пiiйrl а*"-, tn".|rrll-n;,;
tl lua hl ccllcчil ,glal>ilizaloarele,si cltpct tliпrl,h|d, ctt tlla licilintect lлtх,,l:
|i пtаi tпаrс,

Expulrerea succintli а rtispunsului

Data trапsmitеrii 28Ш2()22ll4:5l

Data solicitirii clari{icarilor 2,7.04.21_122 l 16,28
Dсп цпri гea орсrаtоrчl ui есопопliс Ml'J:]NDl:|It
Ехрuпегса succinti а solicitirrii dc clarilic:rre ('utie de viteza Aшtol,tlata. prccizati ча ro,rl сс Se accljpla сiiiiГа,J'

vitcza rohotizata']
Expunctea succinti а ritspunsului Se ac,t-,t:tl!d tlclctt,cltlit, rle viteze а1llоп,пlл
Data transrniterii 2tt ()4.2()22 / l4:_5l

Data solicitiirii c|arifi сirilоr 2"7 (д 2ll22 l |6 зl)
Dcnu mi геа trpcrattlrului economic M'l'|:N])liR
Ехрuпеrеа succintil а sоliсitйгii dc clarilicare CLrpi dc ittсiiгсitrс tle tip desclris - Vоluпlul сuрсi (r,n_i) ,lri,rT.),

ргссizаti сtцlа cltlt lirta sa tlc lnLrltilirrtclrolrirlr,r dc tipLrJ (l ilt t_Lttit saLt
sinipla',)

Еrрuпеtса ýuccintli а гisрчпsului (, ditt
Data transmitcrii 28.04.2022 / 14:5l

Data solicitir rii claril'icirrilor 2lt ()4,2()22 / 16,-1-1 ---l
Dспu пr1 rеir operatorului ccononl ic lй,гIiN])]jIi
Еrрчпсrеа succintit а solicitirii de clrrrilicare IrILLrпaгLrl dc vitczc piiriir Ia 4 tir(ir si З sllatc. ргесizаti daca 1lLttclt

tll.;ri trtilrrj si cLl lпаi nrtrlte vitcze',) "l itr tirtir аг tl trtai c:tlгr:ct r:a cct iitt;
rпiпittiа. Calиcttatr:a cilinclrica 3()0()-4(Х)() tltt sc оогсlсzа ctt 1lltcl.t:
!.ltt- 

' ' ''. 
pLrtcrrt rlleri о capacltatc а llrolorltlul tltai tttaгel) Itirspulrs (2t

арr 2()22. l4:50): t3ontbпtr rrecesita(ilor c:tc cle ajrtIrt; capacitittcl
tt,totcrrilILti iIrdrcata ilr specitica{ii" lblosirca ltIltti trlot<lr dc r;

capacilatc пtаi tt,tагс v-a duoe la сrсstегса c]rcltrrielilor ope!-tttio]ial(
ccla сс lltl cstc acccptabil, Stlrrt irtdicatc tlLttlritгul dc r.lt,эzс Ilcccsill-L.
1lclttгLt luсгtl. clc о cltlracitatc tlt;ti tl,tагс ll1-1 il\.clll rrcvoic. t:'lti .tItlirbrli
si claгjllcatr srttiatia clr cilpacl[atea cilindnc:ir',l La сс chcltLtcil r.ir

lсlсгiti','Vit гttgilttt sa cottcгctiz-ittlл tlгi vtlltttltttI ltljc t.lLtc цll clltcгltl
clc cctlIlol,tlic la c:ortibLrstibtr] si cortsttlпabilc_ irlrpoziLcic Jir

llttldocxavator ll[t stлlt lcgate dc vollttllrtl сililldrсlоr. Ilr ct:
iltl] trcntcaza irr аliп,а dc lr nritaTcir cottcLtгclttr:i' )

Ехрuпегса suссiпtб а rilspunsului llt c,erittlele l<,ltttic,c: ctu |b,st aIese c,и,(lcIL|l.i,;tic.ilc opliпtclle ill!lt
c,ct7,1ac,i!t.tlect.si 1.)1|l.!l,e(| ||lo|oгtllui, ,,;i cerittleltl tl|tl e.uploalttt.e jtt c,tttlrttl

Data transmiterii 2q_lA.2022l |6.5t)

Data solicitйrii сlагifi сirilоr 28,()4.2()22 / t6:59
Dcnurnilea ореrаttlrului economic ]\4']]],Nl)1lIt
Ехрuпеrеа succintti п so[icitirii tlc сlаriliсаrе (]Lrtiir aLrtorllata c:tt tttai rrrrrlt dc 4 viteze iп tata va ll nltltiv tle

гesplltgctc а <lleгtci']
Ехрuпеrеа succinti а гlisрчпsuIui Nu уа li molil, cle. r,a.,spittpere.
Data trапsmitегii 29,1д,2(122l l71.1(|)

Data srllicitririi сlагif'iсйrilоr 30.04 2(]22 / ()9:4З

Dcnumi rса ореrаtоrului ectlnomic N41,1jNI)L.R
Ехрuпеrса succint:i а solicitirгii de clarilicare Llll ttttltoг c:Lt vtlltпtt Inai ttllrlc ill c () l)tttcгc ll lil1 lllitгc. iаг acest lLlcrrr

аг ptltca а\,са llll illlpact po/lti\l dc l]1icsoIarcal chcltLricliIoг - t:rla dc
ull lll()tог lniti tt,ttc сс ilгс () l)tltсгс tttitt tttitla, Дdrcir. trll
buldclcrcava{,oI c1,1 пlоtоr nlili lпic c\ploatalt rrr conditri GItLl Il dc
ltlcrtt 1ltlatc il\rcil llll L]()1lstп11 lпiti tllаге dcc:tI Lttl lll()t()г ctl cillll1ц,i1111.

si 1lLttегс ttlai ttlагс Iucгirrtl irt aueleast c<trrditii Accst lr.tсгu va ilttlicir
'l'аhоIпсtгttl bttldoc:icavatorLrlLri. atlica tttotol,Lll ttlai ttltc va lLtcra itt
1tlгаtii tttaxttttale iаг tпоtоп,t1 cr"r capztcitatc Itral пrаrс t.a lt-tсrа tlt
ace]easi corrditrr illsa la toratii nrai niici. hi ctrz са capilcltatci]
cilirrdrica а lnotor[l],ui I]]uldочсхсачаtогtrlul р.горus vit ll ttlai lпагс
dccit сеа solir;itata attrricj оtсгtа vii [i rcsDillsiil'r'

Ехрuпеrеа succintir а riisnunsului !\iecLl.yttr de aplicctl <:ufomt tloc,ttпtettlaliei tle апiЬui,
Datrl tгапýmitегii ()_].()5 2()22 / l4:25

:_]



Rеzuпrаtч l mtld iticii rilоr
Prrblicate iп ВДР7Фtс m;jЙБЙБ iпtor
Termcn-limitri de depunere .i сеiсысеrс, n

Asclcia!iil
administratoгii

Vаlоаrеа оfЪrtеi (lei
t'tiгй ТVА)

Onl..ga'I'r,ade SIt[, 10l760005l627 Ghеогghiеr,
vcnceslav

7(l 850.0() llt'R() (stru

I 5(l4 281.7_ý NIDJ. |а

сuгsrrI ]:jN\I 2t).3_5-50 |а

ziLra dcschideгii)
l0ll600000l40 Сhс,rdil,агл Ioll

(]гitеriilе dt c:rlilicare

;i de selec{ie
(l)еsсriеrеа

с, IitегiчIui/сеriп[сi)

illrleplilrifiicritc,riului/ct,rin|ei: j Nive|ulnriпinr/

Сег.r,е dc pirrli ci р:rгс.
pallicipaгe. s!,пIlа1 ýi
colrfiгrrtat ргiп serll

l\.t,texa tu,. I la iurttltfitl de
lal de сilrе орег:(огt-tl econtllttic,

Of огtа - ..\ltexa Itг, 2 la
slatttpilir1 de сiitгt, орс,г

scllulilttlгil еlссtгопiсi:

1Ltl de parlicrpare. sclttnat ;i
ý,cononlic. соltliгtпа1 pritt OЫlgatttl,iu

Speci{ica[ii dc ргеt:
(caiclLllui dL, ýагсilli):

'огtп docttrпetltalia dc аtrilrtriге

Specificalii tclrnice: col
(caietLrlLri cle sarclni):

rlt clrrcLr пlеt-ttа [i а dr: аlгiЬtt irt,

о tlitt r,:tltraгca оtiгt"i, tI,,"iЦс
itrr[itr tiпапсiагri ttttcle s"' tlcs.t.r c;Ic

.()lJo din srltlre сllЪпсi lirli 'l'\ \_ ctr

Ittlri lllic rlccil \ ill:ll)llItJlci| ,,|(гlсl
l arrIoгiliitii colltraflantc сопf iппаt

lirpll,rt,i t' sjl)illilIli. J,\l1liгl)lillt l)гil)
со ar pirrtioipmttulrri:

[)rcZclltlr1

рrсZепtilI
Girгalllia репtпr оlЪllа :

(iaralrIie pen(nr oibrtr1

Ьапсаг;i enlisi'i tlc сt'itге i

r>lbttalltrtl in r,аlоttгс c.le

1errltelt clc T,:rl;rlril ilalc,

sarr ргiп trапslЬг la с

ргiп diýpozilie de platn.

арliсагсlа sentIr:]tltrii с,

Oblrgalorirr

I)clllr lllstгагеа

cli цiЬi l itiiti i dc ..altre

()1'егtапt aапdidаl:

Dесlага[iе privind el

орегаtогttl e!.onoпlic.
(сопlЬгrп nlodelultli ]

litaleir. setlпtati 5i цtarnpiliiй de сirtг.,
iгпlаti prilr ýetnniiturtI electrottici'i

\а пI. 3 la апulЦul do рапiсiраге);
I)q:сlаг:LIiс ргi vi ltd iatllrli

cli,cti vi 1i tlсitlсас]гагr,а

рапIсiрагса la aclI Vit;'iti

cгiIni!lille- pJlltl,tl
sellrtralij 1i ;lanlpilatii tle

ctllt 1i rtllatii pгilr SL.1)] l]iil
.,\lrеча tt.t,. :{ la arrtrn|Ltl ,

пагеа iderпit;ilii Ьепеl'iсiагiiБ
iп silualia 0опdапlllirij репlгu

lc Ltllei tlгgattizalii sttr grtrрliгi
. fiaLrtl.i;i,satr sрl'iltlге dc lrani.

,е operatoruI ecotltllt-tic.
е] ectrotl icli (сопlilгrrl nroc.lelLrl ui

patticipare)l

l)епlоtlslгitt,еtl

c:lJracitiilii cle ехсr,сilагс
а tlclivitatlii

JrгоlЬs iorra le:

I)ovlcla irrгсgislгiirii p.,1.1

ргL,\,еdеrj]с lсgаlс: ('сгti

ill1гсрri rldсrii s:ttt L stгаs

.jttгidice - copii cllnli

:r 1Lrridicc. itl citllf'tllrllititlc ctt

:ilt ýiltl l)ecili. dc iltгсtlistгitrс il

п гсgislгttl tlc stal lr] l)сг\t)iil]сl()г
рriI) sct}11,1iil].lгal clectгrlttic;i.

( )bliц;lloritl

('clti l'icrr1 cle аlrtlruiг., а с
арliсагсir sctrltt;itttгii сlgс
data dc,sLlhiderii:

llrrltti lrапсаr . ;,,тЬ. ЫТ,"" *
icc а l)aгtici1l:tll1trltli. r,ttllrhi] la ( )hIrg;ПогiLl pгelcIltil1

Modificбri ореrаtе in documcntatia

(Sa |)а coшplelct, iп cazttl iп саrе mt

аtгiЬuirс.

(ц)е rul е пклсl i.f i сd r i )
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Irrtbrnra|iB gепеrаli :

econornic, confiгnrir1

iu,texei trr. 5 la Апuп[

пlпаt 5i stantpilai аrй;Ъ".*ю",]
iп s.,nlll:iluri .,l.,сlгопi cli 1 соrtlЫlп
de раПiсiрагс)l

ОЫigаtоriu рrе:Z e]}tir1 рrеZег]tаI

Ilechizile: ýеmпаt ýi

сопfirпrаt prin sепuil

Anun[-rl de раrtiсрм

taпlpiIat de сitле rrpcratorul ect)notttic.

urii еlесtrопiсli (corrfitrrn цlr!,\еi пr, б l.r

);

Obligaloriu рrеZепtа1 p,eZellt:lt

5

[)errKlttstrarea

capncililii econolnice
fi ttalrcitrre:

Ceпiticatrrl privind li
public natiorral,elibeг

valabil la data deschi
sепuliturii electronic

ilnpoziteloг. laxel<rr ý

lipsa datoriilor la datr

deschiderii оГеrtеlоr)

аutогilаtеа оопt,асиr

)sa sau e\istel)Pt геstаtt[оJtlг lrr btlgelul

L1 de сiitrе Servicliul lriscaI de Sиt.
,r'rii - copic. u(п|iiгtппl llгiIl .lplicaгcil
: 1l;lirttl:tгс Sl\lc1,1l;llicii :l pIillll

contribLrlitlltг tlc аsrqtrг:jгi socialc 1i

реlrессrii ргосесltл,ii clc achrzi|ic 1data
. iпliлrrlаliа clatit se r,сгiljс;i tle clitre
ti ре site-Lrl Irisc,nld):

ОЫigtrlсл,iu рге;aеlltа! prezelltal

Rilalr|ul oontabil,/u[ti

202l,,iпrеgistrаl la Bi
Qоtll'iгmаt prirr apIica

tttl гароrt Ilnattci:rr artLll 2()2(] saLt

0[ll Nili()ltilI rlc Stlrtisliuli - crlJlit.
:ir setntlillшrii elccп-tllricc:

Olrligtrtcл,irr рге2:еI ltat prezelltet

Ехрегiепlа sinlil:u,i i:

Arlrrrr[ul de parlicipar

ехреriеп[а irr dorrleni

ultinlii trеi ani. (сопlЬгпr altexei пг, 7 la

l), ореrаtоrul econtlttric ra с,lеmопstrа

l de activitate:
Obligatorilr рrе2:епtаt ргеzе,l1аt

Declara|ie privind lis
irr uttimii 3 ani de acl
de participnre). са,е l
qtarupi|atё qi сопfiгm

а prillcipalelor lir,гаriiргеsIйгi еfЪсluаtе

vitate, (cotttbrrn anexei ш,. 8 la Anrrn|rrl

testi experien|ir similari. sепlпаlб 9i

ta сч арliсsгеа serrurilurii electronicc:

Obligatoritr pre2:e1,1ta1 рfеzепtаt

ОlЪrtапtrrl ( орегаtоr,

irtlpгetrtli) 1rеЬuiе sit

.] atrt:

:i>nt>ltlic sart nlc,lrrbrii astlcicrii
enlollstreze ci а |iчrаl bLrrruri ilr ultinlii

Obligatoritr coгespunde согсsрuпdе

- 1,1ll cl()lltгitct сlе all av

otl ccle се 1ас obieclu
аlгiЬui1. ccl pulill egal

sittt t аlоагеа cunrttlali

ultitrttrl arr de activitat
r,аlоtгеа r,iitorulLri со
ptlгioirda Lrltinrri trеi а

est itllativi-t а obicclttltl
ooltlbrrlr фlelcrt, dirr г;

r1 са obiccl e\eculiit rrlюг lir гагi sinlilare
achiziliei сtlпtгасtultti се ttrtncitz.i а ti

ctt 75 0n ditl r:rlоагса \,iil(,rtllul соl]tгrсl
il t1,11,1,1гог с()пlга ,lcIo|, c\cctltiIlc iI]

э srr tie egall-r sau tltai lпагс clccil
l1rасt sau cilii de alhceri ntedic anLtirli.

ti - ntr ltlai nlicii decit t,a]ilirгea

i achiziliei рг()рtlsе - l,a сlепttлtslrа

,pclartele {ilraIlciare pгezclltatc:

"]

i)L,lnOnStl,area

capacitilii tehrrice ;i
isitLt 1lго[ёsiсlrlаli:

Соrеsрltпdегеа lrunuT

sarciIri:

оr оfЪrtеtе сегirr}еlоr din caietul de
Obligatoritr ссrгеsрutrdе

ntl а tbsl

examillat

GrаIiс de livrare а tlu

ýИnlpilat. 9i сопIiгпlt

rrrilог _ ftrrпri liЬегii - sertrrrat i;i

рri п sепtпiituгi еlесh,слl ici:
Obligatorirr рrеZепtа1 pIezentat

Docrttnetrt оаге atesи
Ьtttluгilоr _ copie conI

,elatia оfегtапtu[ui 0tl ргоduсаtоrul
гп)аtа ргiп Sеппlаttu,i eleclroniciil

Оlrligаtогiu pгelelltitt Prezetlti]t

Disponibililateir urrui

rераrаt,еа bttnttrilor pr

,elllru de seгr,icitr oticial рспtru
)рuýе;

Obligatoriu ргеzgпиt _

suplinrentar рrý-zс nlirt

3|
,\si 1;ttrirгсir sIаrtdагdеlоr

cal i1 дIii:

Сеп jficate de c,alitale

lruпuгi:

сопfогпlilаlе а рriпсiраlеlоr gпlрuгi de
Obligatoгiu

pfezenta1 .

stlр|im,зtilаr ргсzеI)tаt

Dесlаrаliе. геl'егilог р

Iltinirrr 24 riе lultt.

гiоаdа de gагапliе а ЬLtпuгilсл, - teгnlell
Ollligatoгirr ргеzелtаt preZetlIat

9 ('onclilii de plati:

,{сlritагеа va ti .,[Ьсlu

t!'tllrell de 9() de zile t

ргiпliге ргеdаrге ;l irc
des de о сlаtд ill lrrnir:

tii: ,,\r,atls 0('о. lir,slLrl асlritalгilог ilr

ll ltttlmeltlttI selttltaгii ,,\сl.,lог dc

rгilог liscalc. сrгс ri,r |'i pгillritc lltt trl;ri
Obligatoгitr l11l согaSрtlпdL]

l0
Gаглrrliа de btrrri

exccu[ie 5О,а tlill
r,аlоагса contractultli:

Se ргеz_iпtri irr l'rrrmi:

iпsti lrr[iir tiпirпс iarit tt

cle 5-00,о din stttTa crrt

vlrlabilitate ttu t-t-liti ttl:

lгаrrsl'ег la conttll autc

dispozilic de platli. qt:

ар[iсаrеа semrrйtl,rrii с

odatal ctl sellll]aгea со

iaralrIi., Ьапсагti emis.'i d!. cijtre

de se dеsегr,е;;lе о{Ьгtапtчl itr valtlare
ractrrltri йrl1 f'\'A. cu 1еrпlеп de
, d.'cit valahilrtatclt сrtпlrаglц|11i *дц рlj11

itilit соlltгасtапtс coI)['iг!llal ргiп
npilati 5i s(,1,1lIl:tta_ c(\lll'iг|nillc ргi11

есtrопiсе .1 pafticipаr)1ultli (sc, ргеzirrt5
1ractului).

ОЫigаtоriu

ll ОlЪfiапhll cste офligаt sai fасi cunoltiIr[i orr obicc Lrl ;i sil elalrorcze оf(,гlа in rrro<lul stabiIit
l2 ОfЪrl:r. docurnerrlele legate de iicitalie чоr tl intoc rrite ill lirnlra гоmДIli:

lз
Рспtпl cfi ci.,nt izlr|rca ехапriпdгi i..,чаIчiгi i 1i conrp
оfеrt:rпlilоr sir po|ede ýi stl deprrni iIt sislemtll eler

iп docLtmenlele dP atribtrire.la tnonlentttl deptuteri

гйrii оlЪпсIоr.аut()riIirlсп сопtrасtапti геt,оttrаtrdй

trorric SlA..]{S;\P..( ]!,I'I'cпdeг),toarte doctttrrctttele solicitate
of'eгtei:

+ i
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'lЪаtе docunentPle чоr ti complelate t}г.1 trici о

colпpletiltc cu irrlbrrna!ia solicltatir, Сопtрltlагеа
ti ind rreoorespttltz5toare,

rоdifiсаге satt abarterc dc la oгiginal. spaliilo gorrle fiirrd

fecfiroas,i а fоrпrulагеlоr poale аtrаgе геýрillgеrеа оtЪrtеi са

vаlоаrеа оfъrtеi
(fhrй ТVА)

SRL "Olncga Trade" l0l 760005

7б 85()_()() t]IлtO
( saLt

i *5(я 281.7j
MDl, la сuгstrl

I]NM 20,.]550la
ziLLa deschiderii)

str, Calea Orheiuhri l ]2, rпuп

chisirrhu

Ozortteh lшрех SRL
360 000.()() Iei

1irД TVA
s,os. Cliisirйrr, оr. StrДqепi

.J,i",e,il.tJ JГiit;i БrхБрii;; iirii,,i.aliii iii ;iii ýIA .ПAp..i" iiii,"it i,i,iig,itnii,i ii ii. i,,,,"l;Ёiй-ý-;
setrrпate de cntrrj ofortarrt, irrclrrsiv prirr semrt:itttг el ech,onici

(I фt malia priviпd detm m i r е а пtelor prezeпtate ,se |,а iпdiса iп соцfоrпtitаlе ш ceriп|ele d,ful

сJlлсuпtепtаliа dp atrifuire $i se ча с( ,mпа рriп: prezeпtat, nel)rezeпtat, пu cores;puпde (iп cclzul
с:сi.пd d.ocu m е п |,ll l a.|osl preze пl,аl, l1ll соrеSрлtпdе сеriп|еlоr de calificare))

Iпt'оrmа{iа prrivirrd соrеsрuпdеrеа о оr сu сегiпtеlе solicitate:

Соrеsllчпdсrеа
ot'e rtеi:

Corespunde

Nu corespunde

* itt cctzttI ulilizdrii licitcttiei еlесlгоl :е Se vа ittclica 1lt,e7ul rфrtеi.fitшlе
t! сеriп|еlе cle cali.fical,e" ;i "('сlrе.s1ltпul.а,еа cll s-pec:i./icati j/e( l п fr l l,tTt ct| i а ;lr i vi п cl " (| or e,sp u ttdе r е а

lеhпiсе" , se ч(t с,оп,rеt?ltла рriп: ,, , " t сашl core,spmlderii ;i рriп ,,-" in cazL!l песоrе,lрllпdеrii)
pgntru еluсidаrеа Lпlоr nec]aritati
stabilite iп docutllentatia dc аtriьuiге

* solicitat de la operatorul ecotromi Omega Trade SRL acte collfirmative саrе аr сопfirrпа disporribilitatea
ulllli centru dp serviciц oficial si пtаrеа unui certlficatc de calitate sаu confonnitatc а burrului оfеrtа{: - а

ru deservirea tehllicД 9i certrficat de сопtЬrmitаtе:fost primit cqntract de соlаЬоrаrе ре

Оfеrипlii res!ingildescalifi cali : -

оfеrtа соmеrфiаli depusё de ''Ozon lmpex" SRL. din саuzа са: au fost depistate mai multc necottfornrila,ti
а оfЪrtеi deprпse cu criteriile de cali rе: oferta depus1 nu este асореritё prin garartie flпапсiаrб - саге llu
асорсrа aЁt surпа ofcrtei cat ýi te ,l de valabilitatc, Gаrапliа depusё este dc 25 000.00 lei qi асореrй d<iar

,usб cste do l З60 000,00 lei). tcnnenr,rl garalrtiei estc stabilit З() iurric
itate solicltat de 90 de zlle а ofeпei; tептепчl de valabilitate а ofertei

о oferti de l 250 000.00 lei (ofcrta
2022 si пч аqореrа termenul de чаlа
cste indicat l0 zile (cerut 90 de zilc) condiliile de асhitаrе 207о avans, гgstul 80%iо duрй livrarc (сOrutе: 0'ri,

le dupi livrare): specificatiile de рrо! prezentatc duрi altc tipuri dcavills. restul l00% timp dc 90 do
forrrru lаrе: spPci ii caliile tehnice
alc autorititii сопtrасипtе:

dupa alte tipuri de fornrulare qi au fost rrrodificate cerintele tchnice

- ]\4cldalitatca dc ечаluаrе а оfеrtеlоr:

репtгu flесаге lot п
репtгu lnai multe lclturi cuпlulate гl

Репtru toate l01uгile Х,,
Alte limitaгi privind numarul de lotu саге pot fi atribuite aceluiasi оfегtапt: IIndica|il

Justificarea deciziei de а nu atribui ractul ре lоtuгi. рrосLlrаrе centralizati репtru mai multe
gaze naturale;

,ч сопfirmаrеа tlпоr date prlvind согеsрuпdеrеа ofertei cu сеriпlсlе
inclusiv jшstificarea protului апоrmаl dc scizut) s-a solicitat: -

iпtгергiпdеri din sectorul distribu;iei



- Сritеriфl do atribrrire aplicat: ntai avalrta.joaso dlrr purlct dc чеdсrс ecotronric. рrесum 9i ропriеrilс
lоr: I hilllrclr criteriilt

(iп cctzttl iп ccrre iп cacJrttl рrосеd,ltг icle alrihtire.\1,1lll сц)liссllе пlаi пttthe u,i|erii cle arrifutire,.\L, l)t)l,

itltlictt lrlole ct,ilet,iile de a|riЫtit,e ct1- cale,yi cleппlttl,ect lolttl,i ltlr a/brett|e)

аlltагс apIicali,- lпfоrmфliа privind factorii de

(Se va ctltltpletct репtru lcllurile cctre .fil,sl ct|t,ilлtile itt bazet ct,ilel,iiltlr: ce/ tlttli Ьttп t,a1.1ot,I culilctle-7lt,c,:I
,s,cttt cal mcli Ьчп rарu,| cctlilctle-cosr)

- Rссчаluагеаоfсrtсlоr:

(Stl v,ct сслпlрlеlа iп cаzul iп care оfёrl, , le au .fost reel,aluale repe tcrt)

itt L,гmа ехапriпiri. evaluёrii ýi conr ririi оfЪfiеlоr depuse iп cadrul рrоссdurii de аtriЬuirе s-a decis:

- Atribuirea contractului dc achizitre ali/acordulrrl-cadnr companiei SRL "Omega Trade":

Nг.
d/tt

\/аlоаrса tоtаlй (Еurо thгir ТVА):

АпLrlаrеа рrоссdurii de achizilie sect

'reIneiul апulйгii:
Агgumепtаrе: __.

Itlfогпrаrеа орсrаtоrilоr ccollonrici рrс dociziilo gгr,rрului dc lr.rcnt pentru aclrizilii

Dtllt tl nri rеа ореrаtоrulu i

economlc

( I t t |Ь r п rct r е а t lpe l,ct l с lt, i l r.l r е с cltt tl tlt i с i
lttct,tt ;lettlt,tt ctc:hizilii se renljzectz[l it

'ic:ct!i itt 7lt,rlc,eclttru cle ult,ibttire clc,s1ll,e clc:ciziile gпt7лtltti c.le

cclttforпilctle cll pt,e|,eclarile aI,1. 6-| ul l-egii t,tt,. 71 20}l) 1lt,il,i,,,,t:l
achizi li i le iп sec|yoarele епеrgеliсii, l i, |l,att,sslclt,lttt,i lor,si .seryici i lоr poslctle).

Tgnnctlul dc a;tcptarc pc]lltlll irlcheio са cotltгactului:

п Х - l l zile de la data tгansrniterii
comunicarii рriчiпd rezultatul aplicirii
рrосеdurii de аtriЬuirе

(('ulсч lcu,ect lеt,mепеlrлr prevёtzttle cle

сtsлсli, lraп.syx.trlttt,i lclr ;i seп,iciilor
cut|u,пtilctle ctt trlretlecleri le 7'l7'l,{ lL

}le 1lч h l i с i i М ol dоча).

,'ll

:,,tl

а пr. 71 202() pt,ilitlcJ achiziliile iп ,sесlосч,еlе епеrgеliс
е, ittcltt,sil, u lеr,mепеlоt, tlе a;leplш,e,,s,e e.f'ecltteclzt'l

' ('ctpilolttl l (('ctlutlarccl 'l'ermetпtltti) ul Cochthti ('it,,;l

gе
tal,

lL

Le,

.).!/

N{otivrrl rееч uirii оfеrtеlоr

рrеt unitar
Ешго t?rгir

тчА

рrеt uпitаr
Еurо сu
тчА

7(l ll5{]л(Х) 92 22().{)() 7(i 85().()() 92 22{)_()()

Data traltsпriterii Modalitatea dcl trnnsntitertl

SRL "Ome,q 14 06 2022

In cazul асhiаiЦiilоr sectoriale саrе
de арliсаrе а |egii пr 14l2O20 pri
achiziliile in $есtоаrеlе energeticiiachiziliile in $есtоаrеlе energeticii,
trапsрогturilог si seгviciilor postale

rй in sfЫа

vlodificirile



Dепчmirеа
орсrаtогulчi

economic

пtrерriпdсrе
а;

Ctt capital
autohton/
Сu capitalL la larlrrlaal

mirt/asocierc/
Ctt capital

ý trliin

Cod СРV

vаlоаrса сопtrасtчlui

Sumа Еurо firй ТVА

SRL "Orrrega'I'rаdе" Nr. 172
29.06.2l

4]2б2 l 00-8

izi{ie cu ТVА din со
репtгu саrе аu fost
MD)*:

rасt/ contracte ir

icate criterii de

саrе аu fost aplicate criterii

rilе репtru саrе аu fost

(]опtrасtu l de acIrizilre/acoгdtt

теrmеn tle
r,illallilitrrtc al
сtlп trаtt u l Lr i/a

ctlrdului-
c:td гtl

lпfоrпlаliа piivind achizilii sectoria dr"rгabilc (achizitii v,erzi) (ruЬriса datй se completeazi dоаr in cazul jrl

саrс la рrоссфurа dc achizilic sссtог
рсlltгu lot/lotirri рспtru сагс аu fost

i au fost aplicatc сгitогii dc durabilitatc ýi s-a inclrciat сопtrасt/сопtгасtс
licate critcrii de drrrabilitato)

Аu fost aplic criterii репtru achizi ii durabile (achizitii чегzi)? (DA NlD

VаIоагеа de
Iotului/lotu

(iпd i са ;istlпlct cll'['LA)durabilitate (le

codulcpv al
de dul,abilitate

Criteriul de аtгiЬuirе репtru lotul/lot
aplicate сritегii de durabilitate* :

Рrе{ul cel mаi scazut D

costul cel mai scazut п
Cel mai bun rароr1 calitate-pгet t,

cel nlai bun га ft calitate-cost
*Iп./Ьrпа|iсt s,e i псl j с,а рс п l rl l .fi с c(l rа ,)пlrа(,I 

LlL, aChi Zi ! i а iп yltl rl с

Рriп prez,etlta dure ie seutllci, gru, de luсru cleclard сti tertпettul de a;teptare репtru incltei.et,c:a
respectut (escceptaпd саzurilе prevdz.ute с!е art. б5 аliп. (3) ul l-e14,iiсо п t r ct ct u l tt i,/co п tr а ctel or iп dicate а,| t

74/2()20 priviпd фchiziyiile iп sectoarele 'icii, apei, truпsporturilor;i serviciilclr po;ta|a), рrесum $ cci i|п

сu1u l tlepu пеrii poпtestaliilor ;Vsau rlпdrii rapoartelor tlе mопitоrizurе, acesteu аu .frlst ехumiпеilе ;i
solutioпate.

Рriп рrеryпtа da|e de seamli, grupul tle 'uсru репtru uchizilii соп.|irmd corectitudineu tlesfd;tlrdrii prrlcetlurii
ie uchi.ii\ie,fupt 1лепtru cure poartti prel,eclerilor |egate iп vigoure.

l Presedintele grupului - Lisa I.

2. Sесrеtагul grupului - Djurinscaia

j MerTlbrr"rl gгuрului - (-*егпеi С -

4. МеrпЬгul gгupului ._ RЁsoi V. *

5 МеmЬгul grupului* Mallev D -

6. МеrпЬrul grupului- Calasnic N *

incheiat:

] l. I2, 2(]22



de atri
de inc
de апu

DARE DE SEAMA

а сопtгасtului de achizitii
а асоrсlului-саdгu
рrосеdurii Се аtriЬuiге

oficial

Date сu рriчirе la рrосеdu аtгiЬuirе:

,.Зtаiп g о- о 6. zozz

рriчiге la entitatea contractanta:

SRL "Chisiniu-
мuп cliisinёu blica Moldova
l 00jб0O0бб037
Reprrblica Moldova, muп. Chi
+37з 22 578 0l0
+з7з 22 578 010

9!ц91]Iе r а @фц_lлgчgеад!
www. chi si rlauiIaz, пld
Lisa lоп, +з7з22578 702, ion.lisa@chisinaugaz.md

r\ctil,it:i[ile licen{iate din sectorul termoenet.getic ;i al
gаzеlог паturаlе - Х;

Actil,it:ilile licen{iate din sесtоrul еlесtгоепеrgеtiс г.

Acti\,,itЛtile licen{iate din sесtоrul serviciului public: dc:

аlirпепtаrе crr apfr qi de canalizare f
Actir, itirtile sectoriale ргiчiпd domeniul trапsроrturilоl.
f

Acti\, itritile sectoriale in dопlепiul рогtrrrilог ýri

ae1,o1lol,turilor г

Acti\,itaitite sectoгiale iп doпreniul serviciilor pcrgtale г:

Actilitirtile sectoriale legate de ехtrас[iа de реtгоl ;i glaLzc,

паtltrаlе, рrоsресtаrеа q;i extrac{ia de сiгЬtrlrс: sau aLl{iL

colnbustibili solizi l:

Аutоritаtе сеtltгаlб de achizitie/ alti fьгmh de achizitic
соmuпа - Х п

1ie desclrisЁ

u-gazon

TE]Rt]rtt

Dепuпrirеа entititii сопtrасtа

Nurпir de telefon
Ntlnrir de fax

Adresa de iпtеrпеt
Реrsоапа de contact (пчпtе,
lеlфlп, e-mail)
Tipul entit.itii contractante qi

principal de nctivitate
1'Dac:ti esle cazul, mепtiuttеа сd
c:tlttlraclaltlй е.\!е о aulori|ale
achizitie satt с:d achiziIia itпрliс.d ori
itttplic:a t.l altd fьппd cte ac:hizilie сtlпt

tul

Tipul рrосеduгii de аtгiЬui

рrосеdurа de achiziti
attr kltpёt cctz

TipuI obiectrrlui сопtrасtulu
de дсh izifiel асоrdultri-спdru

izitie de Ьuпuгi

R

Dhte



chizitionarea de аutоturп
l l 5000-6

icitalic doschisi

nk-ul citre рlапul de achizilii sectoriale publicat
tps : //www. chisinaugaz. md/rоl
ata 24.|2,2021,,
nk-ul
tps ://tепdеr. gov. md/ro/system/fi l е 0l4lbap пr 100 O.рdf

Tehnici qi iпstrчmеп оrd-саdгu пsisterT dinamic de achizitie пL,icitatie еlесtг]опiсй
specifice de аtriЬuirе аtаlо_ч electronic
(cltpa caz.

de stat, nBuget CNAM, пВugеt CNAiS;
Alte surse. Surse
333,00

Сlаriliсiгi рriчiпd docum

l,tt ctltltplela itl cctzttl itt саrе t,ycl li ci lale с lar i fi сйri )

Modificiri ореrаtе ilr docu a(ia de atribuire:

(\с: l,rl с:tlпtрlеlcl itl cаntl itt cctl,e clpe t,al.e пюd i./'i citr i)

РАпi la tеrmепu1-Iiпritй (d

de аtriьuiге:

бе

iuпiе 2022, ога 09:00), а fost depusi electronLic рriп N,ITENlDl R
1 ofertant:

69 5(х) ()()

ELJRO lj]rl:iTVA

obiectrrI achizitiei

Ехрuпеrеа
motivului/temeiului privin
alegerea procedurii
atribuire (itt c:clzttl clplicdr
ulltlt, pt,oc,eclttri clcccil licilctli
cle.ychi,sit,

Рrосесltlrа de аtгiЬuirе (,se l,ct

iпt{iс,tt сliп c,adrttl 1lorlalultt j

gttl,al,пctпtettlctl

| |" у, \,l, lз! l ч l_! (| 9;, 1;.,g с 1l,, 111 
g |)

r: ocds-b3wdp l -MD- l 65 l 046866l 9З
ink-ul . https, /irTtender.gov. md/tепdегs/rэсds-ЬЗ r,vdp l -l\ЛD-

5 l 046866'l 9З ?tab=contract-notice
ata рuЬliсlrii: дпuпt de раrtiсiраге 27 aprilie2022.
licitatie.md

Da 
" 

]\;-_

Platforma de achizilii publice
шtilizati
рrосеdurа а fost iпсlusй in
рlапuI de achizitii sectoriale а
arrtorititii contractante
Апuп{ de inten{ie publicat i
ВДР (сhрd caz)

Sursa de filran{are

Vаlопrеа estimat5 (lei, ./dr

Dпtа solicitlirii c|arifi сirilоr
Dспuпliгса орсrаtоrului ectlnomic
Ехрuпеrеа succinti а solicitirii de clari
Ехрчпеrеа succint:t а rrisDunsului

Rezrrmatul moditicrjrilor
Publicate in BAP/alte miiloirceltlг tle inftl
Termcn-linlitir de dсрuпсrе qi

vаlrlаrеа ofertei
(iei t'irП ТVА)

SIA RSAP oferta comerci

Cod СРV

т|,,

Опtеgа Тrtldс

lц,_ |



Informa{ii
economici:

privind 9i documentele de calificare ргеzепtаtе de сДtrе ореrаtогii

NiveluI miпiпr;'

0 bligativitaterr 'Гr4dе

(-'гitсгiilе de califi саrе

9i dt,selec{ie

(Dеsсfiегеа
а iлdtlpIiniгii cгiteriului/ccrill(ei :

сопfоrm - Апеха пг, l la апuп|ul de раrtiсiраrе, senlnat ýi

I ecclnonlic, cotrtiгlrrat рriп sепrпДturi elcctrollici;

а апuпlul de раrtiсiраrе. sепtпаt q;i stampilat de сitге
сопllrmаt рriл selTIlбtLп-il electгorricii;

опfогm doctttnetrИ}ia de atribtriгe (caietultri de saroini):

docuI,tlenlalia de alгibrrire (caietr"rlui de sarcirti);

(iагrrrr!iа pd)tru 0fсlfi а :

оtъllеi lliгй 'I'

sirtl ргitt tгапs

pIati. ;tarnpi

2О,о din valoarea оГеrtеi: Gагап[iе [rапсаri еlпisб de сitге
se riеsсгr,с;tс oti,narrtLrl itl lаlrlагс de 2.0"о clin sttnta
lelt dc, r,al;tbililirte llu tltlti tlric clecit vltltbilitalc-t ()tъfiсi

ltul ittltorititii contгaclillltd corllir:nat рriп dispozilre de
trlnal-i_ cLlnflгtltitlc prirr арliсагса sctllltiitLlгii сlесlгопiсс а

Dеtпопst,агеа

cligibilitбlii de сйtrе

оfЪrlапtiсапdidаt:

ibililatea, sonxlatar ;i бtanrpilati de сilге ореrаtопrl

рriп senuriiturii еlссIrопiса (сопlЬгlп nlodelulrri fulexa nr,

ideltlitйlii Ьепеtjсiаrilоr el'ectili 5i пеiпсаdгi,rrеir

pcntfll plrlicipal,ea la actil,it.l{i ale trnei

i сгiпriпаlе. pentru corup{ie. tiautli ;ilsatr ýpdlirre de bani,
tle сДlrе орега trlt,u l ectlnoIrl i с. crrn ['irmittli рrilt selrrniil Lп.б

nrodelulLri .\nexa пr. 4 la antrrtlul de раrllсiраrе)l

Denrollstгarea

capacitti{ii de е-,tеrсitаrе

а activitii[ii

ргоfеsiопаlе:

ceгtiIicat sau

,i.juгidiсе, in cotrf'onrlitato сu prevederile legale:
de iпгеgislгаrе а intreprinderii satr Ехlrаs dirt registrul de

idice - copii сопJ'irпrаtе ргiп ýепlllittlгД electгonicti:
pfeZqntirt

а coпtttlui Ьiurсаг - ctэpie. соtttlгrпаt ргirr irplicarea
а Paflicipalltllui. ralabil la dala deschiderii; рrеZвlltа1

;i stanrpilirt de сIlrе орегаtоrul econontic. otlnfinTat
(con{irrnl trnexei rrr, 5 la Anun[ul de раrtiсiраrе);

anrpilat cle с;itl,J орегаtоru] econtltnic. coIl1irnttt ргiп
(сопl'Llrпt aItcxci пг. (l lr ,,\lrrtntuldc рrгtiсраrе):

Dellrotrstгilrca

ciцlircitiiI i i econoIlli ccr

li папсiаrе:

Сеrliiiсаlul рri
nali rrllal,cr l iьеr

pla|ii irnpoz,ite

S:lu e\istell[.t геStаll[еl()r la brrgettrl pLrlrlic

ге Sегчiсiul }'iscal de Slat. valabil 1а data deschiderii -

icarea senlniturii еlссtrопiсе: (Iltiсtuагс sistenlaticli а

;i соrrtriЬtrliilог de rr,чigurirгi sociale i;i Iipsa dаtоriiiог
ii de achizilie (data deschideгii оIЪrtе[оr) - iпfilrmаliа

ачtогil{rlеа сопtrасlапtа рс sile-ul l.'isc. md):

Ililarrpl сопlа
Na}ionrrl de St

гпрог1 fiпапсiаг antrl 2020 sаu 202l,irTegistrп la Biroul
- copie, сопfirmrr1 рriп aplicareir senutilurii electronicei
ullinrii trei ani, (соrrlЬгпr altexei tш,. 7 la .Ц,пurr{ul de
ecotronic va detnonslrl ехрегiоп|а iп donreniul de

Dесlага{iе

aclivitate. (

prirtcipalelor liчrагilрrеsЁгi оlЪсltrме irl ultimii 3 ani de

i ru,. 8 la furrпt|Lrl de раrtiсiраrе). саге atesti ехрегiеrrtа

1i conlimrati cu арliсаrеа setnrlёturii electrotlicel

OfeIlarrtul (

denronstгeze

- ull colrtгact

obiectrrl achizi
din чtrlоагеа vi
e\!'cl"11al!'il] tll]

viitonrlui
lrrai nrica decit

conforrтt

sau mý]пllтii аsосiсгii inlpreund)tгebuie si
Ьпttuгi iIl ultinlii ] ani:

са obiec1 e\cc|,l{ia trпоr liчriri silrlilitre cLt ccle се tirc
,actLrltli сс tln)leazii ir fi alrrlrtril. cel prrllrt cgal cLr 75 Оа

c()lttl,tl с1 Slltl r,:tltlitrca cLttntt lal_ii il 1tllLlгOI сопtга cI eI ог
de actiYitatc slt li., egltlir sltLl пlаi ttl:trc tleci1 r,trlo:tгc:r

citii de аt'асегi n)cdic alluala, регiоаdа ttllimii trei апi _ rru

estiпralivЁ а o[rieclrrlui aclrizitiei ргорusе - va dentolrstra

ele fi trапсiаге prczelrlate;

ОЫig,аlогiu

I )еltrопslгаrеа

capacitillii 1еhпiче ;i
,si.tu рrо f !s itlltlrlii :

lоr оfегlirlе cr.t,in!elor dirl c:rietul de sarcini;

rilог - 1'оrшД liberi - sепulаt цi qtalnpilat. 1;i сопfiгrпlа

la o1Ыhntrrlui ctr ргоdLtсiitогul lrrrпtlгi[оr - copie
el ectro|l icar: рrеzOпtаt

I\г.

ll/o
l\,Iod de denrr

l ()lЪrtа:

Ohli gatoгirr
staпtpilat de с rе оl ргеzфпtпt

ОГеrtа - Апех
ореrаtоrul есс

пr, 2
Oblilgatorirr ргеZфпtаt

ecificalii dt п,еl: ОЬli;gаlоriu

Specitica[ii te Il L,е: ОЬlilgаtогiu pfezenlilt

2

оl'ег

iarii
\- cu
,l:t с

i5i s

Oblilgatoriu [)г!'Zqlltа l

з

Decilra[ie рrl,
ecotrornic. cor

3 la anunflrl dr

пd g'

Olrligat orirr рrеZ0llt at

раrе):
Dес[ага[iе ргi.
асеslоrа in siu
organizaiii saL

пd с,

}ia с

ОЫig,аtогiu prdzqntirt

eleclronici {сс

4

rйгii
ecizi

оr jt
Obligatorirr

certifica1 de а
setrrnllurii ele

ОЫigаtоriu

Iпfогmаliе ger

ргiIl setntlitltri
гаltr:

Obligarorirr pгezqпtirt

Rechizile: sеп,

selrmtrturд ele(

at ýi
Olrligatoriu prgzLllrl,ilt

l tlcl l

cle

рrlr
lг. ta

i ргсl

ie cj

()bli E;atoritr рге/с[ltа{

ОЬliр;аlогiu pr!:zclrlnl

I]xpeгiellla Sin

pitrticipare). о1

ircti vitat е:

агil

O[rlig;atoriu preZcirlal

ld iii
)гl1,1

aýl
ОЫig;аtоriu preZenl,Ll

аtоr

а liv
au а,

ci со

rltt]

J1 Sa

din

,1

Соrеsрttпdеrса оыiраttlriш declatatr с

GrаIlс de liчга

ргiп ýennlattlгi

abt
Ollligattrгiu decla{lpe

Obligatoriuсопfirпlаti pril

$Rl.

-----"-]



Disponibilitat

ргорuSе:

Llllt сеrltгu de sсгr,iсiц otlcirrl рсI]tгtl гсрагаг(,ir [rLtttttгiltlг
()bligatoгitl

РГс'z.фПIаt

8
.\si gLrгаr..а statttlaгdel ot,

call tiiIii:

certificate de litat 'confilrrnitate а priltcipaIo|or grrrprrri de lrunlrri; ()Ыigаtогitr ] pгezel]ti t

Deohra!ie. ге itог егiоаdа tlc gагаlt!iс а llLrlttlгililг - tcrl)lcn пrirlirrl 24 dc lLrni: OЫi,gattlrirr ргсZФllfiIt

9 Corlditri de plala

,,\сhitагеl la l

diп lllolttclttttl
pгitrril., llLt пl:t

:1Ъсl

leý (

:l1,1 ll]

atii: /\\,alls ()оо. IlcsttrI acbitiiriIor iIl tегl,tt.ll de 9() de zi]e
,ii .,\сtеlог dc pl,rrrliгe ргсtlагс ;i tirсtLrгilог t'iscale. сitгс r,ог ll
il tlittii iп Iutlli:

Oblilqrrtorirr

l (.)

(iагаll[iа cie lrLtrrli

e.xccttlie 5()о tlitt

l ltlоагеа соlltгаспlltli

Se ргеzirllti irr

se deseг\,eýte

lегlrtеп de vala

la сопlttI attlrrr

Sr,ntllirlar- cO]lli
prezintij oclati'i

)nlliI

lЪгLr:

il itat

aiIii t
l1alte

l,t Set

(ialalrIie ll;lncltt,ii ctltisii dc с;ltrе institLrlill l]nanciilгal tlllde

ttrl irl vitlоаге tle 5.{)0о tli;t sttllta col)tгitclLlilli tiirii l \'-,\. cLr

nLt trlai ltlic clccit valrrbilitate:t ctltrlrltclцlLti sап рriп tl,аrrslЪг

,llh,actanle сопt]гll1пt рrill dlspozitlc dc pltltti. ýlillllpilnlii ýi

л,irr apl ioarcir seItпtiittrrii clcclrotric., а paгticipanltllui (sc
пtrrеа сопtгасlttlrti),

Obligatoгitr

l1 ()lЫtarrtul еýе olrligat si Iirci cLrrrtl61irrti obi :tul бi sli еlаЬоrеzе tllЪrtа in nloclul stabilit:

lz ()feгtir. dосLrпttпtеlс legatc tle licitalie ч<л int :ntite itl lirrrba гоlllirпar:

lз
l'r,iltru eIicientizaгeir exantitt;-iгi i.ечаluirгi i

t,leptttli'i ill sistcntLtl сlссtгоltiс Iit.\..ttSДP.
dcprrrlerii oI'errei:

cott

\,I,Ii

эагirii olbrlelor.atllorilalea contIactanIai гecotrrirtrdil оtirtап|iIог si pc,sedc 5i sЁ
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții sectoriale   □ 
 

Nr. 121DS__din 04.07.2022.    
1. Date cu privire la entitatea contractantă: 

Denumirea entității contractante ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA 
Localitate mun. Chișinău  
IDNO 1003600015231 
Adresa str. A. Doga 4 
Număr de telefon 022 431 740 
E-mail oficial  furnizor@premierenergy.md 
Adresa de internet https://premierenergydistribution.md/ 
Persoana de contact (nume, prenume, 
telefon, e-mail) 

Celac Nadejda 

Tipul entității contractante și obiectul 
principal de activitate 
(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea 
contractantă este o autoritate centrală de 
achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună) 

- Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și 
al gazelor naturale □ 

 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire 
aplicate 

□ □Licitație restransa 

Procedura de achiziție repetată 
(după caz) 

Nr: 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Bunuri  

Obiectul achiziției Achizitionarea Mansoanelor si terminalelor pentru cablu ulei 
Cod CPV 31343000-2 
Expunerea motivului/temeiului 
privind alegerea procedurii de 
atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

N/A 

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

Nr:  
Link-ul: 
Data publicării: 

Platforma de achiziții publice 
utilizată 

□ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 

Anunț de intenție publicat în 
BAP (după caz) 

Data: 22.02.2022 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_14_3.pdf 

Tehnici și instrumente specifice 
de atribuire  
(după caz) 

 □Licitație electronică    

Sursa de finanțare □Alte surse: [Indicați] 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 6.141.504,5 

 

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 31.03.2022, ora12:00), au depus oferta 3 ofertanți: 

Nr. 
Denumirea operatorului 

economic 
 

IDNO Date de contact Asociații/ 
administratorii 

1. ELECTROCON SRL 1003600025379 0 68994499 Nguyen Huu Thuy 
2 ENERTEH -VS SRL 1003600018830 0 69104417 Sajin Alexandru 
3 HABSEV GRUP SRL 1006600038877 0 62088188 Habed Gherghe 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Operator economic 1 Operator economic 2 Operator economic 3 
Documentele ce constituie oferta 

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică Prezentat Prezentat Prezentat 
Propunerea financiară Prezentat Prezentat Prezentat 
Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

- - - 

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

Certificatul privind 
lipsa sau existenţa 
restanţelor faţă de 
Bugetul public 
naţional 

Prezentat Prezentat Prezentat 

 Certificatul ce atestă 
achitarea 
contribuţiilor de 
asigurări sociale 

Prezentat Prezentat Prezentat 

Copia licenţelor, 
autorizaţiilor care 
permit desfăşurarea 
activităţii sale 

Prezentat Prezentat Prezentat 
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Copia Certificatului 
de înregistrare a 
întreprinderii si 
Extrasul din Registrul 
de stat al persoanelor 
juridice confirmat prin 
semnătura şi ştampila 
Ofertantului 

Prezentat Prezentat Prezentat 

Declaraţia privind 
eligibilitatea 
completata (conform  
Anexei Nr.7  al 
Invitaţiei) 

Prezentat Prezentat Prezentat 

Informația Generală 
(conform  Anexei 
Nr.8  al Invitaţiei) 

Prezentat Prezentat Prezentat 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lot 1 Operator economic 1 43,03 USD 90 set - - 

Operator economic 2 98,55 EUR + + 
Operator economic 3 132,36 EUR + + 

Lot 2 Operator economic 1 27,30 USD 70 set  - - 
Operator economic 2 72,18 EUR + + 
Operator economic 3 65,52 EUR + + 

Lot 3 Operator economic 1 71,60 USD 1020 set - - 
Operator economic 2 165,50 EUR + + 
Operator economic 3 182,71 EUR + + 

Lot 4 Operator economic 1 22,95 USD 200 set - - 
Operator economic 2 91,92 EUR + + 
Operator economic 3 80,92 EUR + + 

Lot 5 Operator economic 1 28,70 USD 60 set - - 
Operator economic 2 91,92 EUR + + 
Operator economic 3 80,92 EUR + + 

Lot 6 Operator economic 1 28,70 USD 90 set - - 
Operator economic 2 103,25 EUR + + 
Operator economic 3 93,43 EUR + + 

Lot 7 Operator economic 1 35,85 USD 40 set - - 
Operator economic 2 103,25 EUR + + 
Operator economic 3 93,43 EUR + + 

Lot 8 Operator economic 1 66,00 USD 480 set - - 
Operator economic 2 145,65 EUR + + 
Operator economic 3 170,67 EUR + + 

Lot 9 Operator economic 1 27,25 USD 120 set - - 
Operator economic 2 56,16 EUR + + 
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Operator economic 3 53,38 EUR + + 
Lot 10 Operator economic 1 41,05 USD 740 set - - 

Operator economic 2 78,25 EUR + + 
Operator economic 3 103,67 EUR + + 

Lot 11 Operator economic 1 22,95 USD 240 set - - 
Operator economic 2 56,16 EUR + + 
Operator economic 3 53,38 EUR + + 

Lot 12 Operator economic 1 20,10 USD 10 set - - 
Operator economic 2 43,56 EUR + + 
Operator economic 3 49,62 EUR + + 

Lot 13 Operator economic 1 33,00 USD 30 set - - 
Operator economic 2 64,42 EUR + + 
Operator economic 3 82,60 EUR + + 

* 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 

07/04/2022 ELECTROCON SRL, 
ENERTEH VS SRL, 
HABSEB GRUP SRL 

Completarea ofertei 
tehnice( completarea 
Fiselor tehnice, 
prezentarea copiilor 
certificatelor ISO) 

Furnizorii au prezentat informația 
solicitata 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

ELECTROCON SRL 
Nu se validează tehnic, deoarece nu au trecut 
procesul de omologare in rezultatul vizitei la centrul 
de producere 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        
11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
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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 HABSEV GRUP SRL a refuzat semnarea contractului, deoarece  
procesul de omologare nu poate fi finalizat in timp util. 

Modificările operate In rezultatul readjudecării, s-a semnat cu ENERTEH VS SRL 
acord aditional la contractul nr. 2b30722 din 16.05.2022.  

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

Atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru: 
Denumirea 

lotului  
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar 
mdl  

(fără TVA) 

Prețul total 
mdl 

(fără TVA) 

Prețul total 
mdl 

 (inclusiv 
TVA) 

Lot 2 ENERTEH 
VS SRL 70 set 1.439,90 100.792,80 120.951,4 

Lot 4 ENERTEH 
VS SRL 200 set 1.833,68 366.736,90 440.084,3 

Lot 5 ENERTEH 
VS SRL 60 set 1.833,68 110.021,07 132.025,3 

Lot 6 ENERTEH 
VS SRL 90 set 2.059,70 185.373,29 222.447,95 

Lot 7 ENERTEH 
VS SRL 40 set 2.059,70 82.388,13 98.865,76 

Lot 11 ENERTEH 
VS SRL 120 set 1.120,32 134.438,28 161.325,9 

Lot 11 ENERTEH 
VS SRL 240 set 1.120,32 268.876,56 322.651,9 

 
Anularea procedurii de achiziție sectorială:  
Temeiul anulării: ___________________________________________________________________            
Argumentare:  _____________________________________________________________________ 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

ELECTROCON SRL 22/04/2022 e-mail  
ENERTEH -VS SRL 22/04/2022 e-mail  
HABSEV GRUP SRL 22/04/2022 e-mail  

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 64 al Legii nr. 74/2020 privind 
achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale ) 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 
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În cazul achizițiilor sectoriale care intră în sfera 
de aplicare a Legii nr. 74/2020 privind 
achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 

 11 zile de la data transmiterii comunicării 
privind rezultatul aplicării procedurii de 
atribuire 

(Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, 
apei, transporturilor și serviciilor poștale, 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 

contractul
ui/ 

acordului-
cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 

valabilitate al 
contractului/a

cordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

ENERTEH -
VS SRL 

Cu capital 
autohton 

2b43822 din 
04.07.2022 

31343000
-2 1248627,04 1498352,4 12 luni 

18. Informația privind achiziții sectoriale durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziție sectorială 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 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 □               

*Informația se va indica pentru fiecare contract de achiziție în parte. 

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. 65 alin. (3) al Legii 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale), 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:  
Doroș Diana,  
Director Resurse  
Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.  ___________________________                 



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractulr-ri de achiz'i1ii publice

Nr. 1 din 19.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritl{ii contractante Primaria comunei Ciutesti, r-ul Nis

Localitate Primaria comunei Ciutestio r-ul Nisporeni

IDNO 1007601 006519

Adresa Comuna Ciutesti , r-ul NisPoreni

Numir de telefon 026446936.067252511

NumIr de fax
,r,'t,*, ;i;i, t * t (r),g t; t ft 

"'nI,'-rnail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e'
ttraill

2. Date cu privire la proccdura de atribuire:

lifrq pjggqqurii de atribui.e
Prnncdrrrq rf o nnhizifie renetati, (dund

-, --l
:az) |

Ccrerea ofertelor de Pre(uri _

Nr: nu

Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
qcnrd nlui-cad rtt

Lucrari

Obiectul achizifiei Modernizarea sistemului de iluminat pr-rblic din corruna

C i utesti, r, N rspprell-Pll-l-9G
Cod Cl'V 45200000-9

[:)xpurprca ntotivului/temeiului privind alegerea

procctlurii cfe atribuire (in cazul uplicdrii altor
,. r r, r, r, ri t t r i rl p r- 6 t I i c i.t rt L i rt rl e.s c h i s d )

Corrfolm t-egii l3 I privind aclttzttttle publlce

Pnrccdura de atribuire (se va indica din cadrul

p n r I a I u I u i gu tt e r n a m e n t a I U v'lllltlSrydelgg!'Ud)
Nr: https://rntender.gov.rnd/tenders/ocds-b3wdpI -MD-

-L66qLe=ry4.
U&rl btlpdlaebz{u'lrdtehubliqlb-udscU20A4635 t -
Dlta uublicarii: |9.08.2021

Platfornll clc achizi{ii publice utilizati

Procedura a fost inclus[ in planul de achizi{ii
publice a autoritl{ii contractante

rachizitii.md;
Da

Link-,.,t citre planLrl de achizilii publice pLrblicat:

bap@te',de,'.gou.ud

Anun! tle inten{ie publicat in BAP (dupd coz) Il'lg.!q-
Lirrk-u l:

T'ehnici ;i instrumente specifice de atribuire
(dupri caz)

nAcord-cadru nSistem dinaniic de achtzlfte nLlcltatle

electrorticd lCatalog electronic

Sursa de finan{are BLrget de stat;

Valoarca estimati (lei, fdrit TVA) 4935u0.1)

3. Clarificiri privind dgcumcnta{ia de atribuirc:

Data solicittrrii
cla rificl ri lor

Denumirea
ratorultri economic



ui - '10 ani de la data semndrii

procesutui verbat Oe-ieceptie la terniinarea lucrarilor iar conform O^'::tili lt^:ll
anunlul de participare este indicat termenul de garantie a.lucrdrilor - 5 ani de la data

semndrii procesului verbal de recep{ie la terminarea lucrdrilor. care este totugi

termenul de garan{ie?

Expunerea succintl a

solicitirii de clarificare

Expunerea succinti a

rlsou nsu lu i

Data transmiterii

Data solicitdrii
cla rifictrrilor

atorului economic

Publicati caietulde sarcini in conformitate cu HotdrSrea Guvernului nr. 638/2020 cum

este indicat in DS, pct.6, pentru a asigura operatorilor economici o informare completd'

corecte si explicit6 privind obiectul achizitiei Lista cantitatilor de lucrari Form l nu este

numai una din componentele caietului de sarcini si nu asigura operatorilor economici

ivind obiectul achizitiei

Expunerea succintl a

solicitlrii de clarificare

in lista lotului este publica!rqlelLqq rAEO
Expunerea succint[ a

rdspu nsulu i

23 auq 2022

Solicitam descrierea elementelor tehnice si calitative mentionate in plange 9t

orezentarea informa(iilor, precizdrrlor 9i prescripliilor complementare planselor

sele de amplasare, schttele tehnice din prote

Data transmitel'ii

Data solicitlrii
cla rificl rilor

leratorului economic

23 auq2022
f)enumirea

ratoruluieconomic i calitd(ile materialelor utilizate'

testele si probele ..uiiott, descrierea lucrdri,lor ttlg :" :l:!t]3,119:: :::Y:o:
;;;l;;r;, H;i;-gip;bete acestor lucrdri, ordrnea de execulie 9i de montaj, precum st

aspectul final. ce scopuri trebuie atinse cu realizarea acestor lucrari?

Expunerea succinti a

soliciti rii de cla rifi care

ok o incarcamExpunerea succinti a

risnunsului
Data transmiterii

23 au72022,

Data solicitlrii
cla rificl rilo r

De numirea
oocratorului economic nate in Planse si

pr.ei"ntu,"a informatiiloi' precizerilor Qi prescripliilor i"I{"T:Tl? ^l'tit;i5'ff;#E;" ;;;iu;."", ,.nitur" tehnice din proiect) Rugam respectuos, plasati

informatiile si aPoi

Expunerea succinti a

solicitlrii de clarificare

Expunerea succinti a

solicitirii dc cla rificare

Expurerea succinti a

$qPlu-!s!-qi
Data transmiterii

Data solicitirii
clarificl rilor



Expunerea succinti a

rrlspu n su lu i

Data transmiterii

sarcrnr cu volumele de lucrari conform devizului

nrnianf
Pr vrevr

23 au72022,

23 auq2022,

Data solicitlrii
clarifici rilor

Denumirea
operatorului economic

-et puncrc,r t,aaitttl u

solicitirii de clarificare

SOliCitam detallefea nOtelOf Ce InClUq Qalauter rsr.reur€ -r usrrrat"s.."'"':l ':'"'-' -','-:-il
testele gi probele acestora, descrierea lucrdrilor care se executS, calitatea, modul de

realizare, iestele si probele acestor lucrdrr, ordinea de execulie si de montal' precum I
aspectul'final Ce'siopuri trebuie atinse cu realizarea acestor Iu$ari? -

in lista lotului este in6ircat carertut Oe sarcinr cu votumete de lucrari conform devizului

proiect

25 aug 2022

23 aug 2022

Expunerea succinti a

rlspu nsulu i

Data transmiterii

Data solicitdrii
cla rifici rilor

De num irea
opcratortrltti economic

in lista lotului este
prorecl
25.08.2022

ele de lucrari conform devizului

Solicitamreferirea|adocumenIe|eCaIele9|el||e|||vdLa|||v9|u|uvyv|
lucrdrilor, precum Qt cerinlele, conditiile tehnice si tehnologice' conditiile de calitate

pentru produsele care urmeazd a fi incorporate in lucrare. care sunt stabdardele de

referinta, nivelul de iluminat care trbuie atis, calitatea iluminatului?

Expunerea succinti a

solicitlrii de clarifica re

Expunerea succintl a

rltsnunsultti
Data transrnitcrii

4. N{",lificfiri operate in documentatia de atribuire: nu sunt

Oit n calificare Ei aferentc DUAE prezentate

de c[tre 0pertrtorii economici:

5. I)fini la termenul-limiti (data 04.09.2022, orA 11'59), au depus oferta 4 ofertan{i:

Nr.

i:-

Denutnirca opcratorului cconomic IDNO Asocia{ii/
administratorii

SRL Zepto r018600024415 Drnitrii Rotari

2 SRL ENERGOLED r015600000816

l)cnumireaofertant/candidat,semnateelectronicdeoper:rtorii
" economlcl

9!ILT"ry!999!ry1
DUAI]

I)ocumcntcle solicitate qi alte

condif ii, cerinfe obligatorii

SRL
Lepto

SRL
ENERGOL
EI)

+ f

-r +



---ru

Specifica{ia tehnici (Deviz de cheltuieli) + 'r

INCLUSIV documente suplimentare:

Formu larul i nformaf ie despre ofertant + +

t
Certificat de atribuire a contului bancar +

CERERE DE PARTICIPARE + +

DECLARATIE privind valabi I itatea ofertei + +

Dovada irrregi strdri i persoanei j urid ice, in con form itate cu prevederi le

lesale
+

Declaratie privind dotarile specifice,utilajul gi echipamentul
necesar Dentru indeplinirea corespunzdtoare a contractului

+ +

AVIZ pentru participare la licitaliile publice de.lucrdri din domeniul

construcfi ilor gi instalaf i i lor
+ +

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR + +

Certificat privind lipsa sau existenfa restan{elor fald de bugetul public
rrational (eliberat de FISC)

+ f

Declarafie privind lista principalelor lucriri executatein ultimul an

de activitate
+ 'r

Raport financiar, pentru ultirnulan de activitate + +

Declarafie privind personalul de specialitate gi/sau a expe(ilor + +

Diriginte de Eantier- Agentul economic va prezenta legitimalia qi

certificatul de atestare tehnico- profesional6 valabile pentru

ncrioada executdrii lucrdrilor.
+ +

Cerifcat securitatea si sdnbtatea in muncd + '1-

DECLARAIIE privind experienlg similard
( + -r

Garan{ie a obiectului + 't-

Scrisori de recomandare +

Autorizare cu privire la laborator electrotelrnic sau contract cu un

laborator e lectrotehnic
+

Certifi cat electrician autorizat +

standarde de asigurare a calit6lii (lSO 9001) T

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:



Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
e conomic

Pre(ul ofertei
(l6rd TVA)*

Cantitate qi

unitate de
misuri

Co respu ndere
a cu cerin{ele
de calificare

Corespunderea cu
specifica{iile

tehnice
Modern izalea
sistemr.rlr"ri de
iluminat pLrblic dirr

conruna Ciutesti. r.
Nisporeni PT l39G

SRL Zento 367 62l,9g Confornr
de vizLrlui
dechelfuieIi

+ +

SRL
ENERGOLED

{q{ qoo I 7JrJ rrrjtt

-t- +

8. Pentru elucidarea unor ncclaritifi sau confirmarea unor clatc privind corespunderea ofertei
cu ccrin{cle stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv.justificarea pre{ului anormal de
scizut) s-a solicitat:

Data
solicitirii

Operatorul I Informafia
economic i solicitati

Rezmatul rispunsului operatorului economic

05.09.2022 I solicitd ca operatorii econornrci

i nenliortati ce au prezentat ot'er1a

I la concurs, de a prezenta

I autoritAtii contractante tirnp de 3

I zile, prin posta de email,

I scrisoare justificativd a ofertei

I arrorrnal de scdzLrtd pentru a lua

I o decizie corect6, conforrn HG

| 63812020, arI.|43 Autoritatca

I contractanta. dirr proprie

I irriliativa. precurn gi la

I solicitarea Agenfiei, in urma

I corrtrolulLri ef'ectuat, va anula
I procedrrra dc atribrrile a

i contractulLri de achizilie pLrblica

I de lLrcrdri, dacd ia aceastd

I decizie irrairrre de data

I trarrsrnitcrii conrunicdrii privind

I rezLrltatul aplicirii procedurii de

_ | achizilic publica de lucrari. irr
SRL Zepto I cazrt cirrd:

- valoarea totald a fiecarei
ofefle este rnai rnica de l5% din
valoarea estirnatd a lucrdrilor,
calculate in confornritate cLr

prevederile art. 4 din l-egea
nr. l3 I /2015" cu condilia cd nici
urrul dirrtre olcrtarrli nu a reugit
sd justifice ol'erta anornral de
scdzutd;

I)rin prezenta , in conformitate cu
scrisoarea Nr.37B din din 05.09.2022 vFt

prezentdm j ustifi careapretulu i anormal
de scazut la concursul cererii ofertei de
p re f n r. ssdt-_bl"u.dpl -VI D,-

I 66089-9-3 t7271 dit 19,08.2022

l. Rcferitor s:rlariuo vi
comunicim ci potrivit pct. I din
IlotirArea Guvernului nr. 142 din
09.03.2022 cu privirc la cuantumul
minim garanlat al salariuluiin
scctorul real, inccpfind cu I aprilie
2022,cutntumul nrinim garantat al
salariuluiin scctorul real (la
in trep ri n d eri, o rga n iza(ii,
institLrgii cu autononrie fi nanciarb.
indiferent de tipLrl de proprietate ;i forma
de organizare juridica. in continuare -
trrtitciti) se stabileqte in rndrime de 20,71 lei
pe ord, saLr 3 500 de lei pe lund, calculat
pentru un program complet de lucru in
ntedic de 169 de ore pe lund. In oferta
propLrsd este stabilit salarilLrl de 70,00 lei/h-
or.n, care se incadreaza in linritele legale

2. Refcritor la calculul
chcltuielclor dc transport, rcgic si
bcnificiu de deviz au fost calculate
conform ,,llcguli de determinare a

valorii obicctivelor cle constructii
"(NCM L.0l.0l-2012) si a datelor din
raportul linanciar.

3. Prcturile la matcri:rle si utilaje
utilizate pcnlru indeplinirca
lucririlor au fost indicate
conform datelor din
contabilitatea companici si a
magazinelor qi companiilor
spccializate indomeniu.

9. Ofertanfii respinqi/descalificafi:



Motivul respingerii/descaliliciriiDenumirea oPeratorului economic

SRL IINERGOLED Pret mare

/

10. Modalitatea de evaluare a ofertclor:

Pentru un singur lot n
tl. Critcriul de atribuire aplicat:

Prelul cel ntai sc[zut n

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

13. I{eevaluarea ofertelor:nu este

14. in urma cxaminirio evaluirii qi comparirii ofertelor depusc tn cadrul proccdurii de atribuire

s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd:

Anularea procedurii de achizilie publica: nu este

15. Intbrmarea operatorilor economici despre deciziilc grupului cle lucru pentru achizi{ii:

16. Termcnul tle aqteptare pentru inchcicrca contr:rctului:

i" *i.tf in oii. uutout* estirlatd a contractultti este

rnai nricd decAt pragLrrile prevdzute la arl'2 alin' (3)

al l.esii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile

I 7. Contractul de achizi(ie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea lotului f)en umirea oPcratorului
cconomic

Cantitate qi

unitate de
mIsurI

suma total
(fnrn TVA)

suma total
(inclusiv TVA)

441146.38
Moderuizarea sistemului
de j-Lulrual--zubls--dlll
qonruna Ciutesti. r.

NisporeruP-l-l19G

SRL Zepto Conform
devizului de

cheltuieli

367 621,e8

Denumirea oPeratorului
cconomic

SRL Zepto

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Nr.393 din 12.09.2022

Nr. 393 rJin 12.09.2022

SIA RSAP, e-mqil
SIA RSAP, e-mail,

SRL BNERGOLED

al(nl" itt cazul trartsrnitcrii comutticdrii prirt

nriiloace electrollice qi/sar-r fax n

Den u m irea
o pcratoru lu i

eco no m ic

lnt rep ri n derea

Cu capital
a utohto n/
Cu capit'al

m ixt/asocie rel
Cu caPital

strii n

Nu mirul
Ei data

contractul u i/
acordului-cadru

Cod CPV

Vnloaren contractului

Termen de
valabilitate al
contractu I u ifiri TVA

inclusiv
TVA

SRL
Zepto

Cu
capital
autohton

40
19.09,2022 45200000-9

367 621,98 441146,38
3t.t2.2022

6



l8.Informa{ia privincl achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) nu

Aufostaplicatecriteriipentruachizi{iipub|icedurabi|e(achizilii

ftndicali sunta cu TVA)
Valoarea de achizi{ie cu TVA din contracti contracte a

l"i"i"ili"t".ilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):

codul cPV al lotuluvloturilor pentru care au fost aplicate criterii

de durabilitate:
Prelul cel mai scdzut .

Costul cel mai scdzul a

Cel ntai bun raport calitate-pretr a

Cel ntai bun raport calitale'cost a

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost

aplicate criterii de durabilitate:

pritt prezenta dare cre seantd, grupur cre rucru crecrard cd termenur de aEteptare pentru incheierea

contracturui/contracteror incricate a fost ,rtpiiril riceptfrnct ,nzl'irit, prevdzute cli nrt. 32 atin' (3) al Lesii

nr. 131 din 3 iurie 2015 privinct achizi1iite'pubrice ), precum Ei cd ?i cazur depunerii contestariilor Ei/sau

recep(iondrii rapoartelor ie monitoriztre, ac'eastea aufost examinote qi solu(ionate'
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții sectoriale   □ 

Nr. 122DS  din 04.07.2022 .    
1. Date cu privire la entitatea contractantă: 

Denumirea entității contractante ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA 
Localitate  mun. Chișinău  
IDNO 1003600015231 
Adresa str. A. Doga 4 
Număr de telefon 022 431 740 
E-mail oficial  furnizor@premierenergy.md 
Adresa de internet https://premierenergydistribution.md/ 
Persoana de contact (nume, prenume, 
telefon, e-mail) 

Celac Nadejda 

Tipul entității contractante și obiectul 
principal de activitate 
(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea 
contractantă este o autoritate centrală de 
achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună) 

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic □ 
 

 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire 
aplicate 

Procedura de achiziție restransa 

Procedura de achiziție repetată 
(după caz) 

Nr: 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Bunuri □   

Obiectul achiziției RFQ_147 Constructii metalice  
Cod CPV 34947100-8, 44212300-2 
Expunerea motivului/temeiului 
privind alegerea procedurii de 
atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

N/A 

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

Nr:  
Link-ul:  
Data publicării: 

Platforma de achiziții publice 
utilizată 

N/A 

Anunț de intenție publicat în 
BAP (după caz) 

Data: 19.04.2022 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_30_1.pdf 

Tehnici și instrumente specifice 
de atribuire  
(după caz) 

□Licitație electronică    

Sursa de finanțare □Alte surse: Buget propriu 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 4.616.000 

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 19.05.2022, ora12:00), au depus oferta 2 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 

IDNO Date de contact Asociații/ 
administratorii 

1. ELECTROCON SRL 1003600025379 0 68994499 Nguyen Huu Thuy 
2 ENERTEH VS SRL 1003600018830 0 69104417 Sajin  Alexandru 

 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Operator economic 1 Operator economic 2 
Documentele ce constituie oferta 

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică Prezentat Prezentat 
Propunerea financiară Prezentat Prezentat 
Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

- - 

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

Certificatul privind lipsa sau existenţa 
restanţelor faţă de Bugetul public 
naţional 

Prezentat Prezentat 

 Certificatul ce atestă achitarea 
contribuţiilor de asigurări sociale Prezentat Prezentat 

Copia licenţelor, autorizaţiilor care 
permit desfăşurarea activităţii sale Prezentat Prezentat 

Copia Certificatului de înregistrare a 
întreprinderii si Extrasul din Registrul Prezentat Prezentat 
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de stat al persoanelor juridice 
confirmat prin semnătura şi ştampila 
Ofertantului 
Declaraţia privind eligibilitatea 
completata (conform  Anexei Nr.7  al 
Invitaţiei) 

Prezentat Prezentat 

Informația Generală (conform  Anexei 
Nr.8  al Invitaţiei) 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: 

Denumire
a lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* Cantitate și 

unitate de 
măsură 

Corespunde
rea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespunde
rea cu 

specificațiil
e tehnice 

Lot 1 Operator economic 1 - 800 buc. + + 
Operator economic 2 368,86 MDL + + 

Lot 2 Operator economic 1  900 buc. + - 
Operator economic 2 454,74 MDL + + 

Lot 3 Operator economic 1 304,69 MDL 300 buc. + - 
Operator economic 2 497,40 MDL + + 

Lot 4 Operator economic 1 - 250 buc. + - 
Operator economic 2 518,92 MDL + + 

Lot 5 Operator economic 1 - 50 buc. + - 
Operator economic 2 2.439,40 MDL + + 

Lot 6 Operator economic 1 247,56 MDL 350 buc. + - 
Operator economic 2 417,04 MDL + + 

Lot 7 Operator economic 1 - 7 buc. + - 
Operator economic 2 1.248,26 MDL + + 

Lot 8 Operator economic 1 328,42 MDL 250 buc + + 
Operator economic 2 1.144,48 MDL + + 

Lot 9 Operator economic 1 - 10 buc.   
Operator economic 2 12.337,89 MDL + + 

Lot 10 Operator economic 1 - 10 buc   
Operator economic 2 9.716,83 MDL + + 

Lot 11 Operator economic 1 307,54 MDL  3200 buc. + + 
Operator economic 2 427,89 MDL + + 

Lot 12 Operator economic 1 380,86 MDL 30 buc. - - 
Operator economic 2 629,56 MDL + + 

Lot 13 Operator economic 1 552,24 MDL 430 buc. + + 
Operator economic 2 997,28 MDL + + 

Lot 14 Operator economic 1 - 300 buc.   
Operator economic 2 299,35 MDL + + 

Lot 15 Operator economic 1 - 125 buc.   
Operator economic 2 789,90 MDL + + 

Lot 16 Operator economic 1 - 10 buc.   
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Operator economic 2 2.460,91 MDL + + 
Lot 17 Operator economic 1 1.047,36 MDL 70 buc. + + 

Operator economic 2 1.184,85 MDL + + 
Lot 18 Operator economic 1 - 10 buc.   

Operator economic 2 21.226.55 MDL + + 
Lot 19 Operator economic 1 952,15 MDL 15 buc. - - 

Operator economic 2 1.109,82 MDL + + 
Lot 20 Operator economic 1 - 10 buc.   

Operator economic 2 8.232,82 MDL + + 
Lot 21 Operator economic 1 - 20 buc.   

Operator economic 2 2.721,04 MDL + + 
Lot 22 Operator economic 1 - 260 buc.   

Operator economic 2 492,26 MDL + + 
Lot 23 Operator economic 1 - 190 buc.   

Operator economic 2 572,43 MDL + + 
Lot 24 Operator economic 1 - 500 buc.   

Operator economic 2 842,27 MDL + + 
Lot 25 Operator economic 1 - 400 buc.   

Operator economic 2 352,86 MDL + + 
Lot 26 Operator economic 1 - 250 buc.   

Operator economic 2 2.241,16 MDL + + 
Lot 27 Operator economic 1 - 300 buc.   

Operator economic 2 2.380,17 MDL + + 
Lot 28 Operator economic 1 - 10 buc.   

Operator economic 2 6.437,45 MDL + + 
Lot 29 Operator economic 1 - 250 buc.   

Operator economic 2 1.050,79 MDL + + 
Lot 30 Operator economic 1 - 350 buc.   

Operator economic 2 513,21 MDL + + 
Lot 31 Operator economic 1 - 120 buc.   

Operator economic 2 352,86 MDL + + 
Lot 32 Operator economic 1 - 120 buc.   

Operator economic 2 2.225,73 MDL + + 
Lot 33 Operator economic 1 - 10 buc.   

Operator economic 2 2.101,38 MDL   

* 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 
24/05/2022 ELECTROCON SRL;  TRAVERSA T-2-K 0,4KV (2 

CARLIGE);  TRAVERSA TN-0,4 
Informatia a fost 
prezentata 
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- A se revedea varianta de prindere a 
TIS-ului, deoarece în oferta tehnică 
se oferă varianta A, iar în desene se 
anexează varianta C. TIS-S-120 și TIS-
N-120 sunt 2 elemente constructiv 
diferite. Să se completeze tabelul pentru 
oferta tehnică din cadrul concursului. 

24/05/2022 ENERTEH VS SRL De prezentat desene tehnice din 
Catalog stampilate si semnate pentru a 
confirma corespunderea ofertei tehnice 
cu cerintele concursului 

A fost prezentat  

 

9 Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

 

10  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        
 

11 Criteriul de atribuire aplicat: 

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

12 Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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 sectorială: 
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Denumirea 

lotului  
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul total  MDL 
(fără TVA) 

Prețul total MDL 
 (inclusiv TVA) 

Lot 1 ENERTEH VS SRL 800 buc. 295.088,78 354.106,53 
Lot 2 ENERTEH VS SRL 900 buc. 409.270,01 491.124,01 
Lot 3 ENERTEH VS SRL 300 buc. 149.220,16 179.064,20 
Lot 4 ENERTEH VS SRL 250 buc. 129.729,76 155.675,71 
Lot 5 ENERTEH VS SRL 50 buc. 121.969,77 146.363,73 
Lot 6 ENERTEH VS SRL 350 buc. 145.963,83 175.156,59 
Lot 7 ENERTEH VS SRL 7 buc.  8.737,83 10.485,40 
Lot 8 ENERTEH VS SRL 250 buc. 286.119,57 343.343,49 
Lot 9 ENERTEH VS SRL 10 buc. 123.378,95 148.054,74 
Lot 10 ENERTEH VS SRL 10 buc. 97.168,30 116.601,96 
Lot 11 ELECTROCON SRL 3200 buc. 984.137,07 1.180.964,5 
Lot 12 ENERTEH VS SRL 30 buc. 18.886,75 22.664,10 
Lot 13 ENERTEH VS SRL 430 buc. 428.828,97 514.594,76 
Lot 14 ENERTEH VS SRL 300 buc. 89.806,32 107.767,58 
Lot 15 ENERTEH VS SRL 125 buc. 98.737,44 118.484,92 
Lot 16 ENERTEH VS SRL 10 buc. 24.609,14 29.530,97 
Lot 17 ENERTEH VS SRL 70 buc. 82.939,45 99.527,34 
Lot 18 ENERTEH VS SRL 10 buc. 212.265,49 254.718,59 
Lot 19 ENERTEH VS SRL 15 buc. 16.647,30 19.976,76 
Lot 20 ENERTEH VS SRL 10 buc. 82.328,17 98.793,80 
Lot 21 ENERTEH VS SRL 20 buc. 54.420,80 65.304,96 
Lot 22 ENERTEH VS SRL 260 buc. 127.987,33 153.584,80 
Lot 23 ENERTEH VS SRL 190 buc. 108.761,62 130.513,94 
Lot 24 ENERTEH VS SRL 500 buc. 421.133,73 505.360,48 
Lot 25 ENERTEH VS SRL 400 buc. 141.145,97 169.375,17 
Lot 26 ENERTEH VS SRL 250 buc. 560.289,73 672.347,67 
Lot 27 ENERTEH VS SRL 300 buc. 714.051,62 856.861,95 
Lot 28 ENERTEH VS SRL 10 buc. 64.374,52 77.249,43 
Lot 29 ENERTEH VS SRL 250 buc. 262.696,81 315.236,17 
Lot 30 ENERTEH VS SRL 350 buc. 179.622,15 215.546,59 
Lot 31 ENERTEH VS SRL 120 buc. 42.343,79 50.812,55 
Lot 32 ENERTEH VS SRL 120 buc. 267.088,10 320.505,72 
Lot 33 ENERTEH VS SRL 10 buc. 21.013,84 25.216,61 

 
Anularea procedurii de achiziție sectorială:  
Temeiul anulării: ___________________________________________________________________            
Argumentare:  _____________________________________________________________________ 
 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

ELECTROCON SRL 15/06/2022 e-mail 
ENERTEH VS SRL 15/06/2022 e-mail 
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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. 64 al Legii nr. 74/2020 privind 
achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale ) 

 
16 Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

În cazul achizițiilor sectoriale care intră în sfera 
de aplicare a Legii nr. 74/2020 privind 
achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 

 11 zile de la data transmiterii comunicării 
privind rezultatul aplicării procedurii de 
atribuire 

(Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, 
apei, transporturilor și serviciilor poștale, 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 

Întreprinder
ea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractu
lui/ 

acordului
-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitat

e al 
contractul
ui/acordul
ui-cadru fără TVA inclusiv 

TVA 

ENERTEH VS SRL Cu capital 
autohton 

2b43922 
din 

04.07.2022 

34947100-8, 
44212300-2 

5.786.626,01 
MDL 

6.943.951,21 
MDL 12 luni 

 
18 Informația privind achiziții sectoriale durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar 

în cazul în care la procedura de achiziție sectorială 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 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 □               

*Informația se va indica pentru fiecare contract de achiziție în parte. 

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. 65 alin. (3) al Legii 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale), precum și că în 
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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:  
Doroș Diana,  
Director Resurse  
Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.   ___________________________         
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții sectoriale   □ 
 

Nr.123DS din  05.07.2022 .    
1. Date cu privire la entitatea contractantă: 

Denumirea entității contractante ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA 
Localitate mun. Chișinău  
IDNO 1003600015231 
Adresa str. A. Doga 4 
Număr de telefon 022 431 740 
E-mail oficial  furnizor@premierenergy.md 
Adresa de internet https://premierenergydistribution.md/ 
Persoana de contact (nume, prenume, 
telefon, e-mail) 

Celac Nadejda 

Tipul entității contractante și obiectul 
principal de activitate 
(Dacă este cazul, mențiunea că entitatea 
contractantă este o autoritate centrală de 
achiziție sau că achiziția implică ori ar putea 
implica o altă formă de achiziție comună) 

- Activitățile licențiate din sectorul termoenergetic și 
al gazelor naturale □ 

 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire 
aplicate 

□Licitație deschisă   

Procedura de achiziție repetată 
(după caz) 

Nr:RFQ_142 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Bunuri  

Obiectul achiziției Teava de polietilena D=160mm   
Cod CPV 44115210-4 
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:  
Link-ul: 
Data publicării: 

Platforma de achiziții publice 
utilizată 

 

Anunț de intenție publicat în 
BAP (după caz) 

Data:15.04.2022 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_29_3.pdf 

Tehnici și instrumente specifice 
de atribuire  
(după caz) 

□Licitație electronică    

Sursa de finanțare □Alte surse: [Buget propriu] 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1.677.000 mdl 

 

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 _20.05.2022, ora12:00_), au depus oferta 4 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 

IDNO Date de contact Asociații/ 
administratorii 

1. CEGOLTAR SRL 1003600017268 mun. Chişinău, 
sec. Botanica, str. 
Nuferilor, 25 

Bolgarin Mihail 

2. HYDROSYSTEM SRL 1006600048410 Criuleni, 
Măgdăceşti 

Dogot Vitalie 

3. TEH ENERGO CONSTRUCT 
SRL 

1021600029803 mun. Chişinău, 
sec. Ciocana, str. 
Russo Alecu, 63/4, 
ap.(of.) 72 

Cretu Ion 

4. UNIPLAST SRL 1003600128591 mun. Chişinău, 
sec. Botanica, str. 
Pădurii, 6/2 

Cecan Vasilie 

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare 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 

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

Certificatul privind 
lipsa sau existenţa 
restanţelor faţă de 
Bugetul public 
naţional 

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 

https://www.data2b.md/ro/search?address=mun.%20Chi%C5%9Fin%C4%83u,%20sec.%20Botanica,%20str.%20Nuferilor,%2025
https://www.data2b.md/ro/search?address=mun.%20Chi%C5%9Fin%C4%83u,%20sec.%20Botanica,%20str.%20Nuferilor,%2025
https://www.data2b.md/ro/search?address=mun.%20Chi%C5%9Fin%C4%83u,%20sec.%20Botanica,%20str.%20Nuferilor,%2025
https://www.data2b.md/ru/search?address=Criuleni,%20M%C4%83gd%C4%83ce%C5%9Fti
https://www.data2b.md/ru/search?address=Criuleni,%20M%C4%83gd%C4%83ce%C5%9Fti
https://www.data2b.md/ro/search?address=mun.%20Chi%C5%9Fin%C4%83u,%20sec.%20Ciocana,%20str.%20Russo%20Alecu,%2063/4,%20ap.(of.)%2072
https://www.data2b.md/ro/search?address=mun.%20Chi%C5%9Fin%C4%83u,%20sec.%20Ciocana,%20str.%20Russo%20Alecu,%2063/4,%20ap.(of.)%2072
https://www.data2b.md/ro/search?address=mun.%20Chi%C5%9Fin%C4%83u,%20sec.%20Ciocana,%20str.%20Russo%20Alecu,%2063/4,%20ap.(of.)%2072
https://www.data2b.md/ro/search?address=mun.%20Chi%C5%9Fin%C4%83u,%20sec.%20Ciocana,%20str.%20Russo%20Alecu,%2063/4,%20ap.(of.)%2072
https://www.data2b.md/ro/search?address=mun.%20Chi%C5%9Fin%C4%83u,%20sec.%20Botanica,%20str.%20P%C4%83durii,%206/2
https://www.data2b.md/ro/search?address=mun.%20Chi%C5%9Fin%C4%83u,%20sec.%20Botanica,%20str.%20P%C4%83durii,%206/2
https://www.data2b.md/ro/search?address=mun.%20Chi%C5%9Fin%C4%83u,%20sec.%20Botanica,%20str.%20P%C4%83durii,%206/2
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 Certificatul ce atestă 
achitarea 
contribuţiilor de 
asigurări sociale 

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 

Copia licenţelor, 
autorizaţiilor care 
permit desfăşurarea 
activităţii sale 

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 

Copia Certificatului 
de înregistrare a 
întreprinderii si 
Extrasul din Registrul 
de stat al persoanelor 
juridice confirmat prin 
semnătura şi ştampila 
Ofertantului 

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 

Declaraţia privind 
eligibilitatea 
completata (conform  
Anexei Nr.7  al 
Invitaţiei) 

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 

Informația Generală 
(conform  Anexei 
Nr.8  al Invitaţiei) 

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  
MDL 

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lot 1 

Operator economic 
1 

3.493.414,80 24.000 m + + 

Operator economic 
2 

4.200.000 + + 

Operator economic 
3 

2.502.480 - - 

Operator economic 
4 

1.506.240 + + 

* 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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24/05/2022 CEGOLTAR SRL 1. Necesar de completat si 
prezentat FT revazuta din 
concurs. 
2. Necesar de prezentat 
anexele 7-9 din concurs 
semnate si stampilate si 
copiile certificatelor ISO. 
3. Necesar de prezentat 
conditiile tehnice (ТУ 
производителя) dupa care 
se produce articolul pentru 
consultare. 

1. Acelasi grup de producere 
pentru ambele uzine (anexa) 
2. FT se anexeaza repetat 
3. Anexele 7-9 se anexeaza repetat 
4. Standartul de producere folosit 
ДСТУ EN 12201-2:2018 (anexe) 

24/05/2022 HYDROSYSTEM 
SRL 

De prezentat FT revazuta 
completata si semnata 

FT a fost prezentata 

24/05/2022 UNIPLAST SRL De prezentat FT revazuta 
completata si semnata, 
De prezentat Anexele 7-9 
completate 

A fost prezentat 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
TEH ENERGO CONSTRUCT SRL Oferta tehnica nu corespunde cerințelor concursului 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        
11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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: 
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Atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar 
MDL 

(fără TVA) 

Prețul total 
MDL 

(fără TVA) 

Prețul total 
MDL 

 (inclusiv 
TVA) 

TEAVA DE 
POLIETILENA 
D=160MM 

UNIPLAST 
SRL 

24.000 m 62,76 1.506.240 1.807.488 

 
Anularea procedurii de achiziție sectorială:  
Temeiul anulării: ___________________________________________________________________            
Argumentare:  _____________________________________________________________________ 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

CEGOLTAR SRL 15/06/2022 e-mail 
HYDROSYSTEM SRL 15/06/2022 e-mail 
TEH ENERGO CONSTRUCT 
SRL 

15/06/2022 e-mail 

UNIPLAST SRL 15/06/2022 e-mail 

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 64 al Legii nr. 74/2020 privind 
achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale ) 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

În cazul achizițiilor sectoriale care intră în sfera 
de aplicare a Legii nr. 74/2020 privind 
achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 

 11 zile de la data transmiterii comunicării 
privind rezultatul aplicării procedurii de 
atribuire 

(Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, 
apei, transporturilor și serviciilor poștale, 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 

UNIPLAST 
SRL 

Cu capital 
autohton 

2b44022 din 
05.07.2022 

44115210-
4 

1.506.240 1.807.488 12 luni 

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

cazul în care la procedura de achiziție sectorială au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 
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Au fost aplicate criterii pentru achiziții 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 □               

*Informația se va indica pentru fiecare contract de achiziție în parte. 

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. 65 alin. (3) al Legii 
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale), 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. 

Doroș Diana,  
Director Resurse  

      Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.   ___________________________         
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1660809801520/01 din  19.09.2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria Făleştii Noi 
Localitate Com.Făleştii Noi 
IDNO 1007601002599 
Adresa r-ul Făleşti, Com.Făleştii Noi 
Număr de telefon 069041834/ 025960485 
Număr de fax  
E-mail oficial  pr_falestii_noi@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Bejenari Vladimir, 069041834, 
pr_falestii_noi@mail.ru 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu 
apă a  satului Făleştii Noi, r-ul Făleşti 

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

 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1660809801520 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1660809801520?tab=contract-notice 
Data publicării: 18.08.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:12.08.2022 

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: [surse proprii, fondul 
rutier] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 526 357.54 
 
 

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 01.09.2022 ora_10:00), au depus oferta _1 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. S.C. Gama-Vilo Service SRL 1004600067248  
 

Munteanu LILIAN 

2    
3    
4    

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

S.C. Gama-
Vilo Service 

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 

Ofertă (indicarea 
informației cu privire la 
preţuri precum şi la alte 
condiţii financiare şi 
comerciale legate de 
obiectul contractului). 

prezentat 

   

Cerere de participare la 
procedura de achiziție prezentat    

Declaraţie privind 
valabilitatea ofertei prezentat    

Perioada de garanție a 
lucrarilor prezentat    



3 
 

Scrisoare  de  garanție  
bancară (1 % din valoarea 
ofertei fără TVA,) 

prezentat 
   

Declaraţie privind 
confirmarea identității 
beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în 
situația condamnării  pentru 
participarea la activităţi ale 
unei organizaţii sau grupări 
criminale, pentru corupţie, 
fraudă şi/sau spălare de 
bani. 
 

prezentat 

   

Grafic de  executare a 
lucrărilor prezentat    

Declarație privind 
experiența similară 
conform obiectului 
achiziției 

prezentat 
   

Declarație privind lista 
principalelor lucrări 
executate în ultimul an de 
activitate 

prezentat 
   

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

prezentat 

   

Declarație privind 
personalul de specialitate 
propus/propuşi pentru 
implementarea contractului 

prezentat 
   

Lista subcontractanților și 
partea/părțile din contract 
care sunt îndeplinite de 
către aceștia 

prezentat 
   

Informație privind 
asocierea prezentat    

Avizul Agenției pentru 
Supraveghere Tehnică prezentat    

Cifra medie anuală de 
afaceri în ultimii 3 ani   prezentat    

Demonstrarea accesului la 
personal/ un organism 
tehnic de specialitate, care 
să garanteze asigurarea 
unui controlul al 
calităţi 

prezentat 

   

Certificat de efectuare 
sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor 
eliberat de Inspectoratul 
Fiscal 

prezentat 

   

Ultimul raport financiar prezentat    
Certificat de înregistrare a 
întreprinderii/Extras  din 
Registrul de Stat al 
persoanelor juridice 

prezentat 
   

Certificat de atestare prezentat    
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tehnico-profesională a 
dirigintelui de șantier – 
domeniu de atestare nr 5-
constructii speciale: 
a)fintini arteziene 
Deviz de cheltuieli prezentat    
Documentul Unic de 
Achiziții European 
(DUAE) 

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 

Forarea sondei 
arteziene 
pentru 
aprovizionarea 
cu apă a  
satului Făleştii 
Noi, r-ul 
Făleşti 

S.C. Gama-Vilo 
Service SRL”, 

 
 821 443, 64  

1 proiect 
+ + 

     

     

     

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  
 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
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Preţul cel mai scăzut  □                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Forarea 
sondei 
arteziene 
pentru 
aprovizionarea 
cu apă a  
satului 
Făleştii Noi, r-
ul Făleşti 

 
 
 
S.C. Gama-
Vilo Service 
SRL 

 
 
 
 
1 proiect 

 
 
 
 
821 443, 64 

 
 
 
 
821 443, 64 

 
 
 
 
985732.36 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

S.C. Gama-Vilo Service SRL 12.09.2022 e-mail, office@pumps.md 
   
   
   

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

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

 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 
operatorulu

i  
economic 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 
Valoarea contractului Termen de 

valabilitate al 
contractului/aco

rdului-cadru fără TVA inclusiv TVA 

S.C. 
Gama-

Vilo 
Service 

SRL 

6
1 15.09.202

2 
45200000

-9 821 443, 64 985732.37 30.05.2023 

 

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) _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) 

mailto:office@pumps.md
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Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 
de durabilitate:  

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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

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

 
 
 
 
 
  
 

  
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:   
  
_____________Bejenari Vladimir_________________________                        ____________________   

           (Nume, Prenume)                           (Semnătura)   
  

            L.Ş.   



















Model - trp

DARE DE SEAMA
privind modilicarea contractului

de achizilii publice/acordului-cadru

Nr. 5 din 14.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractanti:

II. Date cu privire Ia procedura de achizi{ie:

IIl. Date cu privire la contractul de achizilie/aco rd ul-ca d ru:

Denumirea autoritltii contractante Primaria or.Cupcini
Localitate Or Cupcini r-nul Edinct
IDNO 1007601010149

Adresa Or Cupcinr str. Livczilor 6

Numir de telefon 0 2 -16 7 1-.1 01

Numir de fax 024672101
E-mail oficial valcntitc(a1nail. ru

Adresa de internet valentitcrizllail.ru
Persoana de contact
(nuna, Drcnume. telclbn. c-mail)

Valcntina Tolesman

Tipul procedurii de achizi{ie Cercrca ofertclor de preturi X
Licitatio dcschisi n Altcle: /lndicolil

Obiectul achiziliei Lucrari dc rcparatic strazri Rcuastcrii
or. Cupcini

Cod CPV 45000000- I

Valoarea estimati a achizitiei
Nr. qi link-ul procedurii (se va indico clin cadni
portol ui guvernantenlaI vt v v), . nt / t Llll! !:, xl..\:. nj l)

Nr: ocds-b3s'dp I -MD- 165777tt51J-5 194

Link:21059977
25 07 .2022Data publicilii anun(ului de participare

Data (datele) gi referin(a (referin(ele) publicirilor
anterionre in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) ll care se referi anun(ul
respectiv (drpd caz)

Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru Buuuri o Servicii a Lucriri X
Contractul de achizilie/acordul-cadru se referi la un
proiect gi/sau progrflm finanlat din fonduri ale
Uniunii Europene

Nur Dar

Sursa de finantare Bugot dc stat tr Buget CNAM o
Buget CNAS tr Surse exteme tr
Alte surse: buget local

Data deciziei de atribuire a contractului de achizi{ie/
acordului-cad ru

26 07 .2022

Denumirea operatorului economic .\iA I ) rt r nn r n - l) r t cc tt t

Nr. pi data contractului de achiziIie/acordului-cadru Nr: 103

Data: I 0.0It.2022
Valoarea contractului de achiziIie/acordului-cadru Firi TVA:852409.02

Inclusiv TVA: I 022890.112

Termen de valabilitate 31.t2.2022
Termen de execu{ie 3t.t).2022

IV, Date cu privire la modificirile necesflre a fi efectuate:

Tipul modificlrilor Micqorarca valorii contractului n
iorarca valorii contractului X



Modificarea termenului de executare/ livrare/
prestare tr
Modificarea termenului de valabilitate o
Rezelierea contractului o
Altele: [Indicali I

Temeiul iuridic Leseal3l din 03.07.2015 art.76 alin7. l(c)
Cregterea pre(ului in urma modific{rii (r/rpd
caz)

[Se va indica clocd se utilizeazd pre[ul actuolizot ol
contract lui de ochizilii publice acordului-cadru J

Modificarea anterionr[ a contractului de
achizitii publicc/acordului-cadru /dupd cqz )

[Se vor indica toate nodrJicdhle operole ontcrior
s i va loa rca,zocs I o ra I

Alte informatii relevante

V. Descrierea achizi(iei inainte qi duptr modificare:
(Se vor indica noturo Si omploorea lucrdrilor. nol ro.,\i cdntttatttd sutr tttlourur htrntrnlrtr.
scrviciilor)

efectuarea lucririlor de asfaltare a porliunir str. Rcuastenr. in volunr

VL Descrierea circumstantelor care au filcut necesar{ modificarea:
(Se vor indica motiveleiargumentele modilicdrii controctulli dc ochizilie ocorduld-catlnr)

_a fost necesitatea de a curili ni.molul cu incircitorul frontal a 1360 m.p.. curitirea mccanici gi inliturarca
stratului de noroi in volulm de 1360 m. p. , sipitura mecanici. cu cxcavatorul ds 0.40 - 0.70 m. in volum dc | 00
m. cub., transportarea lui cu autocamionul la distanga de 1.0 km a 30.00 tone, cit 5i frezarea qi plonrbarca
gropilor in volum de 368,92 m. p,le str. Rena5terir.

n0lt t ru \t tntlrl,utrc,r

dc .llil.i ur p

VII. Rezultateleexamintrrii:

in baza deciziei grupului de lucnr de modificare a contractulur
06.09.2022 a fost incheiat acordul adilional privind

or.Cupcini

Conducltorul grupului

de achizilie/acordului-cadru nr. lOll_din
Lucrari de reparatie strazii Renasterii

tse tnllt ra)

02 2-t| 2 0-7 0 3 : fox : 02 2 -8 2 0- 7 2 lt :

'Intreprinderea:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital strain

Nr. qi data acordului
aditional

Valoarea modifi clrilor (dupi
ca'z\

FnrI TVA I nclusiv TVA

SA Drum li-Briceni I08 t4 t)9 )o22 127 626.72 l5l la2 06

.Magu

.lte/hn cel .\lare ;i Sfiint. l2J er. .l: tel...U2-8)0-

Denumire operator
economic

L.$.

Ageniia Achizili i Publice :
e -n a i I : bop@t tencle r. got,. m cl ;

J'

652 ; lax: 022-820-65 I : e-nai I : contestatii(i)ansc.rtcl ; nttt. an sc. nrd
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr  89   din 19.09 .2022.  
1. 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  

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 Reparatia capital la Gimnaziul Lipcani 
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:   21062655 
 
 
  
ocds-b3wdp1-MD-1662038132129 
Data publicării: 01.09.2022 

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://achizitii.md/ro/public/tender/21062655/ 

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) 295168.00  lei fara TVA 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662038132129
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(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)  

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 09.09.2022, ora 15:00), au depus oferta  1 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL Constructgaz 1004604002278 Russu Anatolii 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

 SRL 
Constructga

z 

    

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

  

 
Propunerea tehnică  +     
Propunereafinanciară  +     
DUAE  +     
Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

 +     

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

  

 
Document 1       
Document n       

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 
Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Reparatia capital la 
G Lipcani 

SRL Constructgaz 269074.00    
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* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile 
tehnice”, se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

12.09.2022 SRL Constructgaz scrisoare - 

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 
 Total 
 SRL Constructgaz 269074.00  
    
    
    
    
    

13. Reevaluarea ofertelor: 

(Se va 3nclusiv în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 

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

Atribuirea contractului de achiziție 4nclus/acordului-cadru: 
 
Denumirea lotului  Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul inclusi  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusive 

TVA) 
Reparatia capital la 
G Lipcani 

SRL 
Constructgaz 

  269074.00 322889.00 

 
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 Constructgaz 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). 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 
 

Numărul 
și data 

contractului/acordulu
i-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen 
de 

valabilit
ate al 

contract
ului/acor

dului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

SRL 
CONSTRUCTG

 Nr.87 16.09.2022 
  
45200000
-9  

269074.00 322889.00 31.12.20
22 
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AZ 

 

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

 

Au fostaplicatecriteriipentru achiziții publice durabile (achiziții 
verzi)? (NU) ___________ 

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

__________________  
(indicațisuma cu TVA) 

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

Criteriul de atribuirepentrulotul/loturilepentru care au 
fostaplicatecriterii de durabilitate: 

Preţul cel mai scăzut  +                      

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □ 

 

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

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

 

  
Conductorul grupului de lucru pentru achiziii:   
  
__ Stirbu Vitalie 
 

                       ____________________   
            (Nume, Prenume)                             (Semntura)   

  
             L.S 

. 
 



model-tip

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizifii Bublice il
de incheiere a acordului-cadru tr

de anulare a procedurii de atribuire !

Nr. 21057229 din 26.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

f\^-,,*i-ao o,rfnnififii nnnfrqcfgnte Directia Generald Educalie TinereQi QpcI!
mun.ChisinduLocalitate

TNNrl 100760i010600
n Chi*i.,5,, str. Mitronolit Dosoftei,99

Adresa

T"ti"* Oboroc, 060944418'

achizitii.buiucani (@mail.ru

Numdr de telefon
N,rorX. de fax
E-mail oficial
Adr.su de internet

W@ume,rr*lu-Y
Date cu privire la procedura de atribuire:

"C.*t." "fertelor 
de preluri nLicita{ie deschisd

nAltele: ilndicati
fip"t procedurii de atribuire aplicate

Procedura de ach
Bunuri n Servicii n Lucr[ri n

Legume ;i fructe sem. III necesare pentru

insiituliile de educalie timpurie din mun'Chigindu,

ada anului IULIE-SEPTEMBRIF 2022

Ttprt obt..t"t"i contractului de achizilie/

acordului-cadru
Obiectul achizifiei

03200000-3

E*pqnedu motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul

aplicdrii altor proceduri decdt licitalia

Nr 21057229@ire (sevaindica din cadrul

portalului guvernamental

wwyv.mtender.gov.mdl

Li"t tt https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp 1 -MD- 1 653 5 1 6580432

r a.hi"itii.md; n e-licitatie.md; n yptender'md
Platforma de achizi{ii publice utilizatl

nDa rNu
Procedura a fost inclusi in planul de

achizifii pubtic" a autoriti{ii contractante
Lil*-ut cAffe ptanul de achizilii publice publicat;

Anunt de tnten{ie publicat in BAP (dupd caz)
Link-ul:
o,q,.otd-.udru nsistem dinamic de achizilie

rlicitatie electronicd nQqlelg€ 4gqlq11g
f.t "i.i ;i instrumentd,3pecifice de atribuire

nB,rget de staq -Buget CNAM; nBuget CNAS;

nsurse externe; nAlte surse: t!1fi-Sgfil---Sursa de finan{are

Valoarea estimatil (le i,



Clarificflri privind documenta{ia de atribuire:
(Se va completa tn cazul in care aufost solicitate clarificdri)

Modificiri operate in documenta(ia de atribuire:

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

Data solicitirii clarificdrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitlrii de
clarificare
Expunerea succintl a rispunsului
Data transmiterii

Rezumatul modifi clrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (duod caz

[Indicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

Termen-limiti de depunere qi deschidere a
ofertelor prelunsit

ftndicayi numdrul de zileJ

PAni Ia termenul-limit[ (data 30.06.2022, ora 12:00) au depus oferta 9 ofertan{i:

Nr; Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. SRL Lovis Ansro I 007600043788 Sofrone Lilian
., SRL Meltan 10 86000039s5 Melnic Tatiana
3. SRL Basuette t0 4600037741 Bolsacova Ecaterina
4. SRL Delmix Prim 10 06000312s1 Dilan Galina

SRL Livi Mad Com l0 7600026401 Dragoman Oleg
6. SRL Prodagrotrade 10 460002937s Ceapd Victor
I SRL Alim Total l0 4600000912 Falinciuc Cristina
8. SRL Damma Gruo 10 4606003096 Locoman Alexandru
9. SRL Procriomax 1 008600052480 Tronciu Alexei

Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare gi aferente DUAB prezentate de
cltre operatorii economici :

Denumire
document

Denumirea operatorului economic

F<

cf)

,l
,t

a

-(g

n
a

a
()

,t

V)

-
ti

X
-
a)

'l

o

!
rF1

Ft/r- 'I

a

c.)

tr
v

rA= .o
Lr

P

L-

.t
(,/.
n

I

(n
Xd
tr

ti

9r

. : Documentele ce constituie oferta
6g.a coijrryna prin; prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Propunerea tehnicd + + + + + + + +
Propunerea
financiard

+ + + + + T -r +

DUAE + + + + + + t +

I



a:.::.'.:i.
::a::i.;'i
.a..,.::

Li'

+ -r -r + + + + +

?
'Ddcumente de calificare

,8e via consmna prin: prezentat, neprezentat, nu colespunde
+ + + + + + + +

+ -r + -r + + + +

+ + + + -t- 4 + +

+ -1- 1- T + + + +

DeCli*a1iepr."
proprie rdspundere
privipdineimplicgrea
trr nrccfici . :

T + + + + + + +

Certificqttl6'''. .
+ + + T + -r + +

+ + + + + + + f

+ -r + + + + + +

Sanitarhi -f

:rrr. ?t

-r + f + + + +



H:e|:iizatie 
siinitar

:oe runclronare care
,uttneazd,afi,, , ,,,t
aritrejiate"ri ,"'r .,

sg;pli6r'-tenpp,pB..lllrp

liVrarea tEffieibf';i
'fructelor conform
gra,ficului, sg'va '

-1- + + + +

a

+ + +

+ -r + + + + + +

+ + + + + + + +

,calitativ6 a

contractelor (nrinim
2 recrrmandbri) .:.

-r + -f .+ + + + +

+ + + + + + + +

+ + + + + + + +

Graficufde liware
Se va stabili,{e
fiecare DETS de

secton.la,semnarea,
contraetuhii.

r .--.1
T ,b:f.

*q..

+ + + + + + +



(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va inclica in conformitate cu cerinlele din
documentalia de qtribuire ;i se va consemna prin; prezentat, neprelentat, nu corespuncle (tn cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

rnformafia privind corespunderea ofertelor cu cerin(ere soricitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei

(fbrd TVA)*

Cantitate
;i unitate

de misurd

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice
Cartofi Livi Mad Com SRL 717 808 +

SRL "Lovis Angro" 127 668 T +
SRL ALIM TOTAL 1 tt9 124

Yarzd, Livi Mad Com SRL a A1
J4t t 130 --f'

Delmix Prim SRL 484 550,9i
MELTAN SRL 576 435 + T

SRL "Lovis Ansro" 652 380
Ceapd Livi Mad Com SRL 384 28r.70 +

Prodagrotrade
S.R.L.

411 r91,20 + +

SRL ALIM TOTAL 494 655.10
SRL "Lovis Angro" 547 816,60

Morcov Livi Mad Com SRL 398 781,90 +
MELTAN SRL 468 833,80 + +
Delmix Prim SRL 486 192,97
SRL "Lovis Angro" 735 429,20

Svecld roEie Prodagrotrade
S.R.L.

286 650 + +

SRL ALIM TOTAL 341 950
SRL "Lovis Angro" 466 200
Delmix Prim SRL 469 907 "41

Conopidd Livi Mad Com SRL 495 516,40 + -t-

SRL BAGUETTE 497 312,40

Prodagrotrade
S.R.L.

498 569,60

SRL "Lovis Ansro" 560 352,00
PROCRIOMAX 795 807,60

Brocoli Prodagrotrade
S.R.L.

681 114 + +

PROCRIOMAX 817 962.60
Li,vi Mad Com SRL 820 362.40
SRL "Lovis Ansro" 895 679,20
Delmix Prim SRL 1085 379.63

Raddcina
de telind

SRL "Lovis Angro" 329 814,00 T .+

Livi Mad Cofri SRL 337 990,00
SRL BAGUETTE 371716,00
MELTAN SRL 371716,00

Tulpina de

{elind
Livi Mad Com SRL 272 184,00 + T-

MELTAN SRL 305 5i6 00



SRL ALIM TOTAL 347 688,00

SRL "Lovis Angro" 398 464,00

Mere
proaspete

Livi Mad Com SRL 628119,00 + +

Delmix Prim SRL 711 005,56

DAMMAG GRUP 720 510.00

SRL "Lovis Angro" 740 250.00

PROCRIOMAX 891 261,00

Ldm0ie PROCRIOMAX 23s 128,00 + +

SRL "Lovis Angro 262 600,00

Livi Mad Com SRL 302 030,40

Banane SRL BAGUETTE 1219 527,00 T +

Delmix Prim SRL t244 497,50

Livi Mad Com SRL 1337 130,00

MELTAN SRL 1338 204,00

PROCRIOMAX r366 665,00

Pdtrunjel
proaspdt

SRL BAGUETTE I 56 199,80 + +

SRL ALIM TOTAL t64 479,65

SRL "Lovis Angro" 166 857,60

Livi Mad Com SRL t67 115.45

Mdrar
proaspat

Livi Mad Com SRL 143 250,00 +

SRL BAGUETTE, I 56 199,80 + +

Delmix Prim SRL Delmix
Prim SRL

SRL "Lovis Angro" SRL "Lovis
Angro"

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica pre{ul ofertei Jinale

(lnformalia privind "Corespunderea cu cerinyele de-calificaie" ;i "Corespunderea cu speci/icaliile

tehnice" , Se va consemna prin; ,,+" in cazul corrrpu'd"ii ;i prin "-" in cazul necores:punderii)

pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

cerin{ele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de sc[zut) s-

a solicitat:

Ofertan{ii respingi/descalifi ca{i :

Rezmatul risPunsului
torului economic

Informa{ia solicitatiOperatorul
economic

Motivul res ineerii/descalifi cI rii
Denumirea oPeratorului economic

r. Oet.atinc[ oferta deoarece pe platformi
nu au fost incircate documentele de

calificare (Propunerea tehnicd (anexa nr'
22); Propunerea financiarl (anexa nr'23);

DUAE; Garan{ia Pentru oferti)'

SRL Delmix Prim

Modalitatea de evaluare a ofertelor:



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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scflzut n
Costul cel mai scdzut I
Cel mai bun raport calitate-pre{ I
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

indica toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aJerente)

Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite tn baza criteriilor; cel mai bun raport calitate-pre1

sau cel mai bun raport calitate-cost)

Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevalu5rii ofertelor
Modificirile operate

tn urma examiniri, evaludrii Ei comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic I Total

Denum re factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economrc

Cantitate ;i
unitate de

masura

Pre{ul unitar
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Cartofi SRL Lovis
Angro

98600 7,38 727668,p0 785842,00

Yarzil SRL Meltan 41500 13,89 s76435.00 622500.00

Ceapi SRL
Prodaeroiiade

50630 8,24 4t7191.20 450607,00

Morcov SRL Meltan s0630 9.26 468833,80 506300,00

Svecll roqie SRL
Prodasrotrade

3s000 8,19 286650.00 309750,00
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ConopidI Livi Mad Com
SRL

17960 27,59 495516,40 535209,00

Brocoli SRL
Prodasrotrade

18460 36,90 681174.00 735631.00

Ridicind de
telini

SRL Lovis
Angro

14600 22,59 329814,00 356240,00

Tulpini de
telini

Livi Mad Com
SRL

8800 30,93 272t94,00 293920,00

Mere
proasnete

Livi Mad Com
SRL

98700 6,37 6287t9,00 679056,00

Limffie Procriomax
SRL

8080 29,10 235128,00 281992,00

Banane Baeuette SRL 53700 22,71 1219527,00 146332s"00
Pitrunjel
proasplt

Baguette SRL 2865 54,52 156199,80 168691,20

MIrar
proaspit

Baguette SRL 2865 54,52 156199,80 168691,20

Anularea procedurii de achizilie publicd:

intemeiul art.7l alin. lit
Argumentare:

(lnformarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului cle
lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l at Legii nr. l3l din 3 iulie
201 5 privind achiziyiile publice)

lnformarea operatorilor economici despre deciziile grupului tle lucru pentru achizilii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL Lovis Angro
SRL Meltan
SRL Baguette
SRL Delmix Prim
SRL Livi Mad Com
SRL Prodagrotrade
SRL Alim Total
SRL Damma Grup
SRL Procriomax

14.07.2022 Email

Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

Z 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii nrin
milloace electronice si/sau lax n

n 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin

cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decdt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achiziliile publice'..i,

t'.4_._

I ll zile in cazul netransmiterii
comunicirii prin mijloace electronice gi/sau
fax n

n cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egal6 sau mai mare decAt miiloace electronicc si/sau lax n



prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

J 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
n miiloace electronice si/sau fax n

(Selectali termenul de asteptare respectat, Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iutie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptqre, se.efectueazit in coffirmitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civit al Republicii Moldovd.

Contractul de achizifie/acord ul-cad ru incheiat:

intreprinrtbrear

:fftr#
Cu capital

miit/asociere/
Cu capital

stilin

Numirul
si data

contractului/. ::: .. t::

acordului-cadru

Cod
cPV

Valoarea contractului Teimen
.de
vala:bilit

ate al
contraCt
ului/acor

dului-
,cadru

;,";'

LOVIS
ANGRO
SRL

DETS
sec.Centru

44/A

26.07.22
Ocn
R+cno

156933.00 169490.00

3r.t2,22

LIVI MAD
COM SRL

DETS
sec.Centru

45tA

26.07.22
Oca
Rda.rO

174127,00 188064.00

31.12.22

PRODAGR
OTRADE
SRL

DETS
sec.Centru

46tA

26.07.22
(-, aa

RA
coO

191357.00 206695.00

31.12.22

PROCzuO
MAX SRL

DETS
sec.Centru

47lA

26.07.22
Oca
-l

29100,00 34900.00

3].t2.22

BAGUETT
E SRL

DETS
sec.Centru

48tA

26.07.22
Orn
XO
ca !,

135630,60 160096,40

31.12.22

MELTAN
SRL

DETS
sec.Centru

49/A

26.07.22
Ocn
Rd
c.; O

143530,00 155000,00

31.12.22

Baguette
SRL

DETS
sec.R6Ecani

66

26.07.22
Ocer
RAc.rO

497816.00 592104,00

31.12.22

Procriomax
SRL

DETS
sec.Rdqcani

.:F

67

26.07.22
C> c.
R+
caO

58200,00 69800.00

31.12.22



Livi Mad
Com SRL

DETS
sec.Rdqcani

68

26.07.22 RAcoO
440595,00 475100,00

31.12.22

Meltan SRL

DETS
sec.RdEcani

69

26.07.22 RddO
259290,00 280000.00

31.r2.22

Lovis
Angro SRL

DETS
sec.Rdqcani

70

26.07.22
Oca
RddO

289170,00 312300.00

3r.r2.22

Prodagrotra
de SRL

DETS
sec.RdEcani

71

26.07.22
Ocrl
Rdcao

348800,00 376750,00

3r.12.22

Meltan
SRL

DETS
sec.Botanica

11^r tz

26.07.22
O a.)

R+coo

222240 240000

3r.12.22

Prodagrotra
de SRL

DETS
sec.Botanica

111lrl

26.01.22
O c-t

R+(\a \J

303760 328100

3r.t2,22

Baguette
SRL

DETS
sec.Botanica

t15

26.07.22
Ocrr
RAcoO

66773.61 76203

31.r2.22

_ Livi Mad
Com SRL

DETS
sec.Botanica

110

26.07.22
Ocn
Rd
a.i o

331470 358000

31.t2.22

Lovis
Angro
SRL

DETS
sec.Botanica

118

26,01.22
O.n
R+cao

237960 257000

3r.12.22

Procriomax
SRL

DETS
sec.Botanica

r26

26.07.22
Oca
nlI
cnv

58200 69840

31.12.22

Lovis Angro
SRL

DETS
seg.Buiucani

68/A

26.07.22
Ocn
R+
cnO

178 470,00 192 750,00

3r.12.22

Meltan SRL

DETS
sec.Buiucani ^::a

?{;

69tA

26.07.22
Ocrr
R+
ce !J

187 515,00 202 500.00

3r.r2.22
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Prodagrotrad
e SRL

DETS
sec.Buiucani

70lA

26.07.22
O c.)
Rd
caO

229106,0A 247 460,00

3t.12.22

Livi Mad
Com SRL

DETS
sec.Buiucani

7l/A

26.07.22
P"rXOcno

196 32&00 212 04A,00

31.12.22

Procriomax
SRL

DETS
sec.Buiucani

72lA

26.07.22
Ocn
R+cno

37 830,00 45 370,00

31.12.22

Baguette
SRL

DETS
sec.Buiucani

73/A

26.07.22 RA
caO

163 520,00 192 940,00

31.12.22

Baguette SRL

IET nr.l52

L67

26.07.22 R*cnO
4542,00 s450.00

3r.12.22

LiviMad
Com SRL

IET nr.152

168

26.07.22
OmO -r'

coO

4203,40 4540,00

3L12.22

Meltan SRL

IET nr.152

169

26.07.22
Oco
r^.1 O:^' Ag)v

277,80 300.00

31.t2.22

Procriomax
SRL

IET nr.152

770

26;07.22
O c-l

RA
caO

873,00 1047,6A

31.12.22

Prodagrotra
de SRL

IET nr.152

17r

26.07.22
Oco

I

\^\ x(r) v

246r.20 2658,00

31.t2.22

Lovis
Angro SRL

IET nr.199

87 26.07.22
Oco
Rdcdo

9292"50 10 036,00

31.t2.22

"Meltan"
SRL

IET nr.199

r- 88 26.47.22
OenRicao

13 427,00 14 s00.00

31.12.22

Prodagrotra
de SRL

IET nr.199 .::
'4,

* :89E
26.07.22

Oca
Rdcno

l8 880,50 20 392.50

31.t2.22

l1



"Livi Mad
Com" SRL

IET nr.i99

90 26.47.22
O c-)
QA

14 591.80 15 760,00

31.12.22

,,Procrioma
X,, SRL

IET nr.199

9l 26.07.22
O ci)Ol
!_\ xc)v

1455.00 1745,00

31.r2.22

Alim Total
SRL

IET nr.199

92 26.07.22
Om
Xo
caO

1r 810.00 13 844,00

31.12,22

BAGUETT
E SRL

DETS
sec.Ciocana

I4l

26.07.22
Oca
RA
cie

67 228.00 78 0s2.00

31.12.22

PROCRIO
MAX SRL

DETS
sec.Ciocana

133

26.01.22
O.n
R+cno

34 920.00 4r 880.00

31.12.22

LIVI MAD
COM SRL

DETS
sec.Ciocana

t43

26.07.22
Oc.r
RdcaO

130 884.00 141

360.00 31.12.22

LOVIS
ANGRO
SRL

DETS
sec.Ciocana

135

26.07.22
O c.r

Rd
coe

152 s68.00 164
770.00 3r.t2.22

MELTAN
SRL

DETS
sec.Ciocana

136

26,07.22
O crt

RAcno

148 160.00 160

000.00 3t.12.22

PRODAGR
OTRADE
SRL

DETS
sec,Ciocana

138

26.01.22
Oca
R+

164 190.00 177
350.00 3r.12.22

lnformafia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica dati se completeazi doar in
cazul in care la procedura de achizifie publici au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a

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

''bP-'

t2
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr 01din  19.09.2022  .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria Cobusca Veche 
Localitate c.Cobusca Veche 
IDNO 1007601009059 
Adresa 6518 c.Cobusca Veche r.Aneii Noi,Ștefan cel Mare si 

Sfînt 18 
Număr de telefon 0265352698 ,068555159 
Număr de fax 026535266 
E-mail oficial  p_cobusca_veche@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Perju Laurențiu 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări V 

Obiectul achiziției Modernizarea sistemului exern de apa potabila din 
s.Cobusca Veche 

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: 21062650 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1662036948478 
Data publicării:01.09.2022 

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

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

□ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:ocds 
b3wdp1-MD-1 b3wdp1-MD-1662036948478 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 01.09.2022 
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: [Indicați]Buget propriu 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 340 000,00 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost 

http://www.mtender.gov.md/
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(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 au fost 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 12.09.2022ora9_:00), au depus oferta 3 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL “Alexidar Grup” 1012600031745 Muntean Igor 
2 S.A.DSRM-3 1003600053297 Ababii Ecaterina 
3 SRL “Intelhome” 1020600038590 Dragoman Oleg 

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 
“Alexidar Grup” 

Operator economic 
2 S.A.DSRM-3 

Operator economic 
3 SRL 

“Intelhome” 

Operator economic 
n 

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

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

prezentat prezentat prezentat  

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Operator 
economic 1  

SRL “Alexidar 
Grup” 

Operator economic 
2  

S.A.DSRM-3 

Operator 
economic 3  

3 SRL 
“Intelhome” 

Operator economic  

 
DUAE prezentat, prezentat, prezentat,  
Anexa 7 prezentat, prezentat, prezentat,  
Anexa 8 prezentat, prezentat, prezentat,  
Form.deviz.3.5 si 7 
 

prezentat, prezentat, prezentat,  

Anexa 14 prezentat, prezentat, prezentat,  
Anexa 15 prezentat, prezentat,   
Cert.de atest.tehn.prof. a 
deregint. 

prezentat, prezentat, prezentat,  

Decizie de prezentat, prezentat, prezentat,  
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inregistr,extras 
Certificat lipsa dator. prezentat, prezentat, prezentat,  
Certif.de atribuire cont 
bancar 

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 
Modernizarea 
sistemului 
exern de apa 
potabila din 
s.Cobusca 
Veche 

SRL”Alexidar Grup” 314134.84  1 + + 
S.A.DSRM-3 322512.20 1 + + 
SRL “Intelhome” 388518.27 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 fiecare lot □        
Pentru mai multe loturi cumulate □             
Pentru toate loturile V       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: in total                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Modernizarea 
sistemului 
exern de apa 
potabila din 
s.Cobusca 
Veche 

SRL”Alexidar 
Grup” 

    1 314134.84 314134.84 376961.81 

 
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”Alexidar Grup” 12.09.2022 alexidargrup@gmail.ru 
S.A.DSRM-3 12.09.2022 Dsrm.3@mail.ru 
SRL “Intelhome” 12.09.2022 info@interhome.md 
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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 

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 
 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractulu
i/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv TVA 

SRL”Ale
xidar 
Grup” 

 34 
19.09.2022 45200

000-9 314134.84 376961.81 31.12.20
22 

 

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. 



















model-tip

DARE DE SEAMA

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

. de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 12 din19.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantii:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

V
f]
tr

Denumirea autorititii contractante Bri4dria comunei Grdtie$ti

lcptie!.rry!.9lltrnduLocalitate
IDNO
Adresa

1007601010219

022- 4s r23 t. 022_4 s 1 2s 4
Numir de telefon
Numar de lax
E-mail
Addsa de t"ter,net
Persoana de contact

022-4sr23l

Mardare Victor,

Tipul procedurii de atribuire 
"ptt."t. v cererea ofertelor oe p@

rAltele: ilndicatilProcedura de achizitie repetati
Tipul obiectului contractului d;- act i.ritiel
acordului-cadru

Bunuri V Servicii I Lucrdri I
Obiectul achizifiei Achizitionarea i " Cirimidi"

44113 I 00-6
Expunerea motivului/temeiu@
procedurii de atribuire (in cazil aplicdrii altor

uri dectit licitalia deschisd
Procedura Ae atrin
p ortal ul u i guv ername ntal www. mt ende r. ggv. md )

Nr: 21060779

Link-ul: ocds-b3wdp@
Data publicd rii: Z8.0j.ZOZZ

Platforma de achizitii publice utiti-te

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

VDa lNu
Link-ul citre planul

11lt:1/.q:tj.sti. md/wp-contenVuploa dsDozz t o s I ptanut_
de-ach izitii-privind-executarea-bugetului_primariei_
comune i-gratiesti-pe-anu l_2022_modifi cat_la_
04.05.2022,odf

Anunf deinten{iepu@
Link-ul:

Tehnici Ei instrumente specifice de aGEui.e
:,f:1d:.:dru ^r 

Sistem. oina@
electronictr lCatalog electronicSursa de finan{are nBuget de.stat; lnu
externe; rAlte surse: [Bugetul Locall



Valoarea estimati (lei, fdrd TVA) 449460.00 lei

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:

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

4. Modificlri operate in documentafia de atribuire

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

Data solicitlrii clarificirilor 29 iul2022. 10:07

Denumirea operatorului economic Nu s-a prezentat
Expunerea succinti a solicitlrii de clarificare nu ati incarcat caietul de sarcini, prezentati va rog sa

putem calcula lucrul dat
Expunerea succintl a rispunsului Se procurd numai pavajul (produs, marfi, bunuri - numili

cum doriti). Celelalte cheltuieli sunt din contul
Beneficiarului.

Data transmiterii 29 iul2022, 15',22

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

[Indicali sursa utilizatd;i data publicdriiJ

Termen-limitl de depunere pi deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz.l

findicayi numdrul de zilel

5. Pflnd fa termenul-limitl ( data 12.08.2022, 9p,4 14.14), au depus oferta2
ofertan{i:

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

Denumirea
operatorilor
economici

Propunerea
specificatiei

tehnice

Propunerea
financiari

DUAE

DPH-Retal SRL prezentot Drezentat Drezentat
Vermilion SRL prezentat pfezentilt prezentat

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

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

1. DPH-Retal SRL 100260001726r Drasusan Mihail
7 Vermilion SRL 1003608004343 Boleari Andrei

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



Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Pre{ul
ofertei

(f6r[ TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
mlsuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lot 1

Achizi{ionarea Pavaj
,rCirlmidS" 20*10*8

cm sri H

DPH-Retal SRL
499400,00

2497 m2 + +

Lot 1

Achizi{ionarea Pavaj
..Cirimid5" 20*10*8
cm sri H

Vermilion SRL 579304,00 2497 m2 + T

* In cazul.utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(lnformalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calfficare" Ei "Corespunderea cu speci/icaliile
tehnice" , se va consemna prin: ,,+" tn cazul corespunderii Ei prin ,,-" iil 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:

9. Ofertanfii respinqi/descalifica{i:

Denumirea oneratorului economic Motivul res nineerii/descalificlrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot V
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile u
Alte limitlri privind num6rul de loturi care pot h atribuite aceluia$i ofertant: [lndica;iJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scAzut V
Costul cel mai scAzut tr
Cel mai bun raport calitate-pretr tr
Cel mai bun raport calitate-cost tr

Data
solicitlrii

Operatorul
economic

Informafia solicitatl Rezumatul
rispunsului

operatorului economic
18.08.2022 DPH-Retal SRL Confirmarea in stoc a produsului solicitat DPH Retal SRL a

prezentat scrisoare de
garan{ie despre stocul
produsului in termenii
specificati in DUAE



(in cazul in 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. Informa{ia privind factorii de evaluare aplica{i:

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

13. Ofertele respinse:

in rezultatul evaluirii, verihcdrii conformitdlii cu cerinJele tehnice/caietului de sarcini/cu criteriile
funclionale qi/sau de performanld expuse in documentalia de atribuire, au fost respinse urmdtoarele
oferte:

Denumirea oDeratorului economic Motivul resninserii
Vermilion SRL Pretul maiorat

14. Reevaluarea ofertelor:

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

Factorii de evaluare Valoarea din oferttr Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic
Denum re factorul I

Denum re factorul 2
Denum re factorul 3

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

15.in urma reexaminlrio reevaluirii qi compartrrii ofertelor depuse in cadrul
procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
misuri

Pre{ul unitar
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Lot I
Achizi{ionarea Pavaj
..Cirimid5" 20*10*8
cm gri H

DPH-Retal
SRL

2497 m2 200,00 499400,00 599280,00

Anularea proceduii de achizilie public[:



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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

DPH-Retal SRL 12.09.2022 fe-maill
Vermilion SRL 12.09.2022 fe-maill

In temeiul art.7l alin. lit
Arsumentare:

(lnformarea operatorilor economici implica[i in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd ln conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziyiile publice)

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termeielor prevdzute de Legea nr. I3 I din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a$teptare, se efectueazd in conformitate
cu prevederile TITLULUI U Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

1 8. Contractul de achizifie/ aco rdu l-cad ru incheiat:

19. Informatia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul in care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate Si s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizitii

17. Termenul de a;teptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatf, a contractului este
mai micd decdt pragurile prevf,zute la art. 2 aIin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

Y 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
! I I zile in cazul neffansmiterii comunicirii prin
miiloace electronice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este

egali sau mai mare decdt pragurile prev[zute la arL 2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizifile publice

! I I zile in cazul transmiterii comunicirii prin
mijloace electronice gi/sau fax I
n l6 zile in cazul netransmiteriicomunicdrii
miiloace electronice si/sau fax I

pnn

Denumire
a

operatorul
ui

economic

Intreprinder
ea:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere

Cu capital
strlin

Numlrul
qi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al

contractului/acor
dului-cadrufirtr TVA inclusiv TVA

DPH-
Retal
SRL

Cu capital
autohton t) t9.09.2022 441 13100-6 499400.00 599280,00 31.12.2022



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:

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

Prelul cel mai scitzut a

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-pretr.

Cel mai bun raport calitate-cosl a

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de oqteptare penta tncheierea
contractului/contractelor indicute afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 ialie 2015 privind achizi(iile publice ), precum ;i cd tn cazal depunerii contesta(iilor ;i/sau
recep/iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate ;i solulionote.

Prin prezentu dnre de seamd, grupul de lucru pentru achizilii confirmd corectitudineo deffisurdrii procedurii
de achizitrie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoore.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

(Nume, Prenume)
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DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii sectoriale Z
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire D

din )t A+ &0&1
1. Date cu privire la entitatea contractantd:

Denumirea entititii contractante I.M ,,Regia transport electric"
Localitate Chisindu
IDNO I 003 600048486
Adresa str. M. Dosoftei 146

Numir de telefon 022204129.022204 t4s
Numir de fax 022 752 663
E-mail oficial rtechishinau@email.com
Adresa de internet Mtender - SIA RSAP
Persoana de contact Popescu Valentin, tel. 022 204 129

Lutenco Dorina, tel.022 204 109
Tipul entitd{ii contractante gi obiectul
principal de activitate

Activitdlile sectoriale privind domeniul transporturilor
z

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tinul nrocedurii de atribuire anlicate rCererea ofertelor de oreturi Fllicitatie deschisd rAltele:
Procedura de achizitie repetatd (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizifie/
acordului-cadru

Bunuri r Servicii r Lucrdri I
Obiectul achizi(iei Lucrdri de vopsire a pilonilor si consolelor de metal
Cod CPV 45442100-8
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portaluluiguvernamentalwytlutTpt-ende_f,gp:.ruO

Nr: ocds-b3wdo1-MD-1 654505 10 I 37 I
Link-ul : e- licitatie.md/contract-notice I 3 6420
Data publicdrii:06.0 6.2022 ora 1 | :5 6

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

Anunf de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data:18.02.2022
Link-
ul :https ://tender. gov.md/ro/system/fi les lbap 120 | 4/bap_nr_ I
3 3.pdf

Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
(duod caz)

rAcord-cadru rSistem dinamic de achizilie Pl.icitatie
electronicd rCatalos electronic

Sursa de finantare rBuget de stat;
nSurse externe;
PlAlte surse: ,Szrse oroorii

Valoarea estimati Aei, ftrd TVA) r 500 000.00

3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care aufost solicitate clarificdri)

Data solicitirii clarifi cirilor 06.06.2022 ora: 15:06

Denumirea oneratorului economic
ExDunerea succinti a solicitirii de clarificare Unde-i caietul de sarcini?
Expunerea succinti a rlspunsului Toate condiliile tehnice sunt expuse in anunful de

oarticioare.
Data transmiterii 08.06.2022 ora:73:47



Data solicitirii clarifi cirilor no nA)O)) atq' 16'49

Tto-"-inoo nnonqtnrrrlrri ecnnomic
L{;^. r'oh',io cc qihc cerfific.ari corozive?

Expunerea succrnta a sollqll4r1t ge crar-g!!

Expunerea succinti a r[sPunsului Certificarea corozlva urrneaza sa corespunua sLaulran

ISO 12944

Data transmiterii 13.06.2022 ora: 13:34

Data solicitirii clarificlrilor 1^ nA )^)) nre' 09:i7
t rlllc

C.*"etirat-a rog, vopseaua nu trebuie s6 igi piardd

nuanta 36 Luni?
Expunerea succinti a solicitirii de clarificare

@aterialelor trmeazd a fi nu pulin de

36 luni.
Expunerea succintl a risPunsului

13.06.2022ora: 13:58Data transmiterii

Data solicitirii clarificirilor 1L nA )O)) ora' 1?,:54

lrri rntc
A*p*t.""(ttpt*) cJnuanta dupa RAL trebuie sa fie? I

si al 2 strattrebuie sa fie acoperir@Expuoerea succintl a solicitirii de clarificare

V"ps"a"" "*t.arA " 
fi de nuanf[ standard gri pe metal,

1 li al 2 strat trebuie s5 fie acoperire epoxidicd conform

cates.oriei C 3.

Expunerea succinti a rlsPunsului

15.06.2022ora: l5:01Data transmiterii

4. Pfln[ la termenul-limiti (data 29.06.2022,ora 14:51), au depus oferti un ofertant:

5. Informa{ii privind ofertele depuse qi

economici:

documentele de calificare prezentate de cltre operatorii

Denumirea oPeratorului economic IDNO Asociafii/
administratoriiNr.

1. ,,Toplider" SRL r012600015903 Iuliania Zaharia

Denumirea oPeratorului economic
Denumire document

Toplider" SRL

Documentele ce constituie oferta

va consmna prin: prezental 4sp!929n!at'!1r

Documente de calificare
ntat, neprezentat, nu cores.

Certificat de garantie a

lucrdrilor
Certifi cat de conformitate

Grafic de executare a

lucrdrilor



Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei

(fbr[ TVA)*

Cantitate
;i unitate

de mlsuri

Corespunderea cu

cerintele de
calificare

Corespunderea cu
specifica{iile

tehnice

Lucrdri de

vopsire a

pilonilor qi

consolelor de

metal

,,Toplider"
SRL

l 400 000.00 l5 000 m.p + +

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din

documentalia de anibuire ;i se va consemna prin: prezenta-t' nep.rezentat' nu corespunde (tn cazul cdnd

documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

6.Informafiaprivindcorespundereaofertelorcucerin{elesolicitate:

* in cazul utilizdrii licita;iei electronice se va indica prelul ofertei final
(Informalia privind "corespunderea cu cer-inlele de'catfficare" Ei "corespunderea cu specificaliile tehnice"' se

va consemna prin: ,,+ " inLazul corespunder'ii ;i prin ,,'" ttx cazul necorespunderii)

7. pentru elucidarea unor neclaritdli sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

cerin{ele stabilite in documenta{ia oe at.iuui.e (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-a

Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate n

Pentru toate loturile I
Alte limitdri privind numbrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

solicitat:

12. Reevaluarea ofertelor:

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

10. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut n Costul cel mai scdzut I
cel mai bun raport calitate-pre! @ cel mai bun raport calitate-cost n

/t, ,rr"t in cire tn cadrui proidurii de atribuire sunt aplicate mai multe

toate criteriile de atribuire iplicate ;i denumirea loturilor aferente)

Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

va completa pentru loturile care aufost atriiuite in bora criteriilor: cel mai bun raport calitate-prel sau cel

criterii de aftibuire, se vor indica

11.
(se

Rezmatul rdsPunsuluiInformatia solicitatlOperatorul economic

Ofertanf ii respin;i/descalifi ca{i :

9. Modalitatea de evaluare a ofertelor: pentru un singur lot

Motivul respingeriildescalificiriiDenumirea operatorului economic

mai bun r calitate-cost,Iaut v@t. t wFv' . --""-"- - - -/ 

-

Factorii de evaluare I Valoarea din ofert[
::; .. ^-,Toplider" SRL

Cel mai mic 80%

Cea mai buni calitate
20%

Punctajul calculat
Total

100%

Motivul reevaluirii of!4g!ql



Atribuirea contractului de achizttie sectorta ru
Denumirea

lotului
Denumirea

operatorului
economic

Cantitate qi

unitate de
misurl

Preful unitar
(mrn TVA)

Pretul total
(frr5 TVA)

Preful total
(inclusiv TVA)

Lucrdri de
vopsire a

pilonilor qi

consolelor de
metal

,,Toplider" SRL l5 000 m.p l 400 000,00 I 680 000,00

13. in urma examiniri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

d/acordului-cad

(Informarea operatorilor economici implicali in procedura de affibuire despre deciziile grupului de lucru
pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 64 al Legii nr. 74/2020 privind achiziliile in
sectoarele energeticii, apei, transporturilor Si serviciilor po;tale )

15. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

n cazul achizitiilor sectoriale care intrd in sfera de I O I 1 zile de la data transmiterii comunicdrii privind
aplicare a Legii nr. 7 412020 privind achiziliile in I rezultatul aplic[rii procedurii de atribuire -
sectoarele energeticii, apei, transporturilor ;i
serviciilor

(Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 74/2020 privind achiziliile tn sectoarele energeticii, apei,

transporturilor ;i serviciilor po;tale, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitate cu

prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

16. Contractul de achizi(ie/acordul-cadru incheiat:

17. Informafia privind achizifii sectoriale durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tn

cazul in care la procedura de achizilie sectoriald au fost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

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

Denumirea oDeratorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
Toolider" SRL 05.07.2022 E-mail

Denumirea
operatorului

economic

Cu capital:
autohton,

mixt,
asociere,
strlin

Numirul
$i data

contractului

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate

al
contractului

f[r5 TVA
inclusiv
TVA

,,Toplider" SRL Autohton 76 t8.07.2022
45442100-

8 I 400 000,00 1 680 000,00
18.07.2023

Au fost anlicate criterii Dentru achizitii durabile (achizitii verziX (DA/NUNU

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD)*:
(indica;i suma cu TVA)

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

Criteriul de atribuire pentru lotulAoturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate* :

Prelul cel mai scdzut I
Costulcel mai scdzut I
Celmai bun raport calitate-pref I
Celmai bun raport calitate-cost I

*Informalia se va indica penftufiecare contract de achizilie tn parte.



Prin prczenta dare de seamd, grapul de lucru declard cd termenul de a;teptare pentru tncheierea

contractulai/contactelor indicate t fost respectat (exceptdnd cazurile prevdaile de art. 65 alin. (3) al Legii 74/2020

privindachiziliile tn sectoarele energeticii, apei, transporturilor Si serviciilor poStale), prccum Ei cd tn cazul depanerii
contestaliilor gi/sau recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate qi solulionate. Prin prezenta

dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii contirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii de achizilie, fapt pentru
care poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizilii

Dorin CIORNII ffi
E!Ery{.'
tDOvL.d,













DARE DE SBAMA

de atribuire a contractului de achizigii sectoriale A
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire tr

din i5.01 90&&
1. Date cu privire la entitatea contractanti:

Denumirea entitifii contractante IM "Regia transport electric"
Localitate Chigindu
IDNO 1 003600048486
Adresa str. M. Dosoftei 146
Numir de telefon w204 129,022204 r45
Numir de fax 022752 663
E-mail oficial fteshishueu@gn_qlLsp_m
Adresa de internet Mtender - SIA RSAP
Persoana de contact Popescu Valentin, tel. 022 204 129

Lutenco Dorina, tel. 022 204 109
Tipul entitifii contractante gi obiectul
principal de activitate

ActivitSlile sectoriale privind domeniul transporturilor I

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

ltpul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de prefuri PX-icitatie deschisd lAltele:
Procedura de achizilie repetati (dupd
caz)

Nr:

Tipul obiectului contractului de achizi(ie/
acordului-cadru

Bunuri a Servicii I Lucrdri I
Obiectul achizi(iei Reconstruclia refelelor de contact a liniilor de troleibuz cu

schimbarea pilonilor
Cod CPV 44212221-4
Expunerea motivuluiltemeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatria
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din
c adrul p or talul ui guv ername nt al
www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp I -MD- I 653907 448206
L i nk- u I : e- l icitatie. md/contract-notice I 3 620 1
Data publicdrii: 30.05.2022 ora 14 18

Platforma de achizi(ii publice utilizati n achizitii.md; I e-licitatie.md; I yptender.md
Anunf de inten(ie publicat in BAP (dupd
caz)

Data:18.02.2022

Link-
u I : http s : //tender. gov. md/ro/system/fi les lb ap I 20 1 4,/bap_nr_ 1 3 3
.pdf

Tehnici qi instrumente specifice de
atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru rSistem dinamic de achizilie ?l_icitatie
electronica nCatalog electronic

Sursa de finan{are nBuget de stat;
nSurse externe;

flAlte surse: Surse proprii
Valoarea estimati (lei, fdrd TVA) l4 000 000,00

3. Clarificlri privind documentafia de atribuire:
ua completa in cazul in care au fost solic late clari

Data solicitirii clarificirilor 0l .06.2022 ora: l0:52
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare

Solicitarea Certificatului ISO 45001:2018 cu referire la sistemele
de management al sdndt[1ii ;i securitd{ii ocupa{ionale contravine

gevederilor legii l3Il15 art.l8.
ar



Expunerea succintl a rflspunsului Certificatului ISO 45001:2018 cu referire la sistemele de
management al sAndtdfii gi securitdlii in munc6 se solicitd in
conditiile art. 79 din Legea 1412020.

Data transmiterii 03.06.2022 ora: ll:43

Data solicitirii clarificlrilor Ub.UO.2U22. ora: l6:0E
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintd a solicitirii de
clarificare

CAnd a fost intocmit lista cu cantitdli, in @
expertiza devizului de cheltuieli?

Expunerea succintl a rispunsului Devizul de cheltuieli a fost intocmit in alun@
de participare.

Data transmiterii 08.06.2022 ora: 12:27

Data solicitirii clarificirilor 08.06.2022 ora:74:47
Denuryirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare

urrerenla de cantrtate in caietul de sarcini a consolilor de stalpi
este din motivul cd 200 buc se vor monta din cele care au fost
demontate gi l8 buc vor fi noi. Multumesc! Din raspunsul dvstra
se monteaza 2018 buc de console dintre care lg sunt noi restul
200 buc sunt refolosite. Atunci cum explicati cd lucrare de
montare se regdsesc numai 200 buc de console,restul consolelor
cine le monteaza??

Expunerea succinti a rispunsului uonrorrn pct. lE din caietului de sarcini urmeazl a fi demontate
200 console, totodatd, potrivit pct. 22 din acelasi caiet de sarcini
se vor monta la fel 200 console. Respectiv, din 200 console
demontate, urmeazd a fi inlocuite cu altele 1g noi.

Data transmiterii 09.06.2022 ora: 08:25

Data solicit[rii clarifi cI rilor 09.06.2022 ora: 09:30
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitdrii de
clarificare

Dvs ati incdrcat o listd cu cantitatile de piloni-a.e urrneaza a fi
schimbali. Reiegind din faptul cd in imediata apropiere existd alte
relele ingineregti de comunicafie, procesul de demontare gi
montare a pilonilor implicd efectuarea de sdpdturi respectiv riscul
deteriordrii altor relele este iminent, ceea ce face imposibila
executarea lucrdrilor ftrd proiect de execu{ie coordonat cu
proprietarii retelelor mentionate mai srrs

Expunerea succinti a rispunsului Executarea lucrdrilor dupd caz, vor fi coordo;ut" cu co,npuniile
de telecomunicatii.

Data transmiterii 09.06.2022 ora: l0:19

Data solicitirii clarificirilor 01.06.2022ora: 14:30
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintd a solicitlrii de
clarificare

In.caietulde sarcini poz.22 cu norrna 03-02-301-l Console pe
stilpi-200 buc dar in capitolul materiale poz.26 console pe stalpi
ca material sunt 18 buc.

Expunerea succintl a rispunsului Diferenfa de cantitate in caietul de sarcini;-o"soltlor d" stetpr
este din motivul cd 200 buc se vor monta din cele care au fost
4emontate si l8 buc vor fi noi.

Data transmiterii 06.06.2022 ora: l4:35

Data solicitirii clarificirilor 02.06.2022 ora: l3:45
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare

Publicarea proiectulu i tehnic

Expunerea succinti a rispunsului La obiectul dat nu este un proiect tehnic deoarece se ua efectua
reparalia curenta a retelei de contact (cu montarea ;i demontarea
a 200 piloni), in caz de necesitate ofertantul se poate apropia la



fala locului.
anexat6.

Lista pilonilor care necesitd schimbate a fost

Data transmiterii 06.06.2022 ora: 10:32

Data solicitlrii clarificdrilor 03.06.2022 ora: 1l:17

Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de

clarificare
Stimata autoritate contractanta dacd nu este un proiect atunci pe

baza la ce document s-a intocmit lista cu cantitali de lucrdri? Vd

rugdm sb completali caietul de sarcini (lista cu cantitAli de

lucriri) referitor la ce tip de materiale dorili sa fie instalate'

Izo lator de sustinere -??,Izolator consol a-?? Brqprylg43x4-?3.-
Expunerea succintl a risPunsului Pe platformd a fost atagate schilele materialelor solicitate.

Pentru izolator- tip material fibra de sticld AG4S

Data transmiterii 09.06.2022 ora: l0:12

Data solicitlrii clarificlrilor 06.06.2022 ora: 14:40

Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de

clarificare
Oife."nta de cantitate in caietul de sarcini a consolilor de stAlpi

este din motivul c6' 200 buc se vor monta din cele care au fost

demontate ;i l8 buc vor fi noi. Mullumesc! --- Dacd se monteazd

cele demontate atunci trebuie mScar un desen ,o schi1d pentru ca

ofertantii sd introducd in oferte acelaqi tip de console.

Exnunerea succintd a risPunsului Pe olatformd a fost atasate schitele materialelor solicitate.

Data transmiterii 09.06.2022ora: l0:13

otn in rnzul in cnre au. rate modi i

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/altemijloacelor de

informare (dupd caz)
[Indicafi sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

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

[IndicaSi numdrul de zileJ

4. Modificdri operate in documenta{ia de atribuire:

5. pAnI la termenul-limitl (data 21.04.2022, ora 15:00), au depus oferta 1 ofertant:

6. Informa{ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare prezentate de citre operatorii

economici:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

I ,,Compania Electrica" SRL 0960405546942 Sofronic Mihail

Denumirea operatorului economic

Denumire document Compania Electrica" SRL

Documentele ce constituie oferta
va consmna prin: Prezentat,

rea tehnicd (Formularul nr' 7 ,3,5

Garanlia pentru ofertd

Documente de calificare
tat, neprezentat, nu core

Certificat de

Grafic de executare

Declaratie privind experienla similard

beclaralie privind dotdrile specidice, utilajul 9i

echipamentul necesar pentru inplimentarea contra



Declaratie privind valabi I itatea ofertei prezentat
Declarafie privind personalul de specialitate propus
pentru implementarea contractului prezentat

Aviz pentru participarea la licitaliile publice de lucrdri
din domeniul constructiilor si instalatiilor prezentot

Declaralie privind lista principalelor lucrdri executate in
ultimii cinci ani de activitate prezentst

Declaratie privind beneficiarii efectivi prezentat
Formularul ofertei prezentat
Certificat ISO 9001 sistem de manasement alcalitdtii
lucrdrilor prezentat

Cerere de participare prezentat
Certificat privind lipsa datoriilor fafd de bugetul public
national prezentat

Situatiile financiare pentru ultimii 3 an de activitate prezentat
Certificat de inregistrare a persoanelor uridice prezentat
Certificat ISO 45001:2018 sistem de management al
sdnetefi gi securitdlii in muncd prezentat

Certificat ISO 14001 :2015 sistem de management al
mediului prezentat

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

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicitate:

* in cazul utilizdrii licitayiei elecnonice se va indica preSul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu specificapiile tehnice", se
va consemna prin: ,, + " in cazul corespunderii ;i prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

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

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului economic

Pre{ul
ofertei

(fbrd TVA)*

Cantitate
gi unitate

de
mdsurd

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Reconstruclia
relelelor de
contact a

liniilor de

troleibuz cu
schimbarea

pilonilor

,,Compania Electrica"
SRL

t4 749
968,32

I proiect

Data
solicitIrii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rispunsului
operatorului economic

28.06.2022 ,,Compan ia Electrica" SRL Clarificdri privind formularul de
deviz nr. 7 si nr. 3

Operatorul economic a
rdsouns oficial

9. Ofertan{ii respinEi/descalifica(i:

Denumirea oneratorului economic Motivul respinserii/descaliliclrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: pentru un singur lot

Pentru fiecare lot r
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile rr

Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluia;i ofertant: [IndicaliJ



Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat: conform tabeluluidin p' 12

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

ai, ;;"i r, "*, tn cadrui 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 in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-prel sau cel

13. Reevaluarea ofertelor:

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

calitat
Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

Compania Electrica lRL Total

Pretul ofertei 80%

Experienta similard 20% 100%

IE S€ )ctona ulu

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
misurd

Pre{ul unitar
(fnrI TVA)

Pre(ul total
(ffirl TVA)

Preful total
(inclusiv TVA)

Reconstructia
refelelor de

contact a liniilor
de troleibuz cu

schimbarea
oilonilor

,,Compania
Electrica" SRL

1 proiect t4 749 968,32 t7 699 962,00

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

14. in u"*a examiniri, evaluirii
decis:

gi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

i de achi ldlacord i-cadru

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Compania Electrica" SRL t4.07.2022 E-mail

atribuire despre deciziile grupului de lucru
64 at Legii nr. 74/2020 privind achiziSiile in

(Informarea operatorilor economici implicasi in procedura de

pentru achizisii se realizeazd in conformitate cu prevederile art.
'sectoarele 

enitergeticii, apei, transporturilor ;i serviciilor po;tale ,)

L6. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 74/2020 privind achiziliile in sectoarele energeticii, apei,

transporturilor qi serviciilor poEtale, inciusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitate cu

prevederile TITLULUI Iv cairtotut I (calcularea Termenului) al codului civil al Republicii Moldova)'

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

O 1 t ,il. d" t a datatransmiterii comunicdrii privind

rezultatul aplicdrii procedurii de atribuire -
itt 

"-u^t 
achizitriilor sectoriale care intrd in sfera de

aplicare a Legii nr.7412020 privind achiziliile in

sectoarele energeticii, apei, transporturilor 9i

serviciilor

Valoarea contractuluiNumirulCu capital:



operatorului
economic

autohton,
mixt,

asociere,
striin

,si data
contractului

frri TVA inclusiv
TVA

t7 699
962,00

valabilitate
al

contractul
ui

,,Compania
Electrica" SRL

Autohton 81 25.07.2022 44212221-4 14 749
968,32

Pdnd la
receptia
frnald a

lucrdrilor
18.

::;^li:":::t Lr::::::,,?:Ytt:-"::!:iti,".l,:i!le (achizi{ii verzi) (rubrica datd se compteteazd d"o, t,)mpteteaza doar in':,::::::::::y:i:,*.:,"!:1:!i: ::ctoriat"d 
*'7:';;;;i;;;; criterii de durabititate ;i ,-o tn"huior;ii*",i i,J,'*oii,*it

Conducltorul grupului de lucru pentru achizifii

Dorin CIORNII

Au fost apticate c"it
valoarea ae acttiffict/contracte alotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (tei MD)*:
Codul CPV al tot
de durabilitate*:

lDz!1NU)Nu

(indicali suma cu TVA)

Prin prezents dare de- 21amd, grupul de lucru declard cd temenur de ageptore pentru incheiereacontractului/contractelor indicste afist-respectat (exceptdnd 
"orurif" o"r"ii"rr*'d"Zr."nit atin. (3) at Legii 74/2020privindachiziliile tn sectosrele.,ener{eficii, ipei' tra'nsporturitoi ;}"r"*iritor poEtatel, pr"io* si cd tn cazur depuneriicontesta(iilor ;i/sou recepliondrii rapoartelo'r de monitorizor", oi"iitra au fo,st examinate Ei sotulionate. prin prezentadare de seamd' grupul de lucru p,,i,u achizilii conJirmd corectitudinea deifdsurdrii proceiurii de achizilie, fapt pentrucare poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

criteriul de atribuire pentru rotur/roturile pentru care au fostaplicate criterii de durabilitate*:
Preful cel mai scdzut I
Costul cel mai sclzut n
Cel mai bun raport calitate-pre1 [
Cel mai bun rapoft calitate-cost I*Informayia se va indica p" 

.

ffi':H&

k""&*trP'#



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizifii publice privind achizifionarea lucrflrilor de
,rUtilaje pentru sistemele de tncdlzire, pompe de re(ea, cazane pe combustibil solid - repetaf'

Nr. ocds-b3wdp 1 -MD- I 6578 8 80 66617 din 20.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autoritltii contractante Administratia Nationald a Penitenciarelor
Localitate Mun. Chisindu
IDNO 1006601001012
Adresa Str. N. Titulescu,35
NumIr de telefon 022-4Q9 -7 48, 022-409 -7 07
E-mail oficial anp@anp.gov.md
Adresa de internet http:llanp.gov.md/
Persoana de contact Chetrean Maria, mariana. leu(@anp. gov.md
Denumirea autorititii contractante Administratia Na{ionali a Penitenciarelor

Tipul procedurii de atribuire aplicate fipererea ofertelor de preturi
Procedura de achizifie repetatl (dupd caz) Nr:hllps//mt"p--nel-q11ge_v_.u_r_d/_tsr-d-qrr/osd[:_b_iwilp_l_--

MD- 1 6527 69620403 ?tab:contract-notice
Tipul obiectului contractului de achizitie Bunuri E
Obiectul achizi{iei Utilaje pentru sistemele de tncdftire, pompe de

relea, cazane pe combustibil solid - repetat
Cod CPV 39700000-9
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia deschisd)

Art. 57 alin. (1) din Legea nr. 13112015 privind
achiziliile publice,,Autoritatea contractantd, prin
cererea ofertelor de preluri, poate atribui contracte
de achizilii publice de bunuri, lucrdri sau servicii,
care se prezintd" conform unor specifica{ii concrete,
cu condilia ca valoarea estimatd a achizi\iei sd nu
depdqeascd 800000 de lei pentru bunuri qi servicii
qi 2000000 de lei pentru lucrdri."

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p o r t alulu i guv er nam e nt al v, v, yv. m I e ncl c r. g:o v. m d )

Nr: ocds-b3wdp1 -MD-1 6578880 66617
Link-ul : httrl : z'lmtgnd plgov, rncl/tenders/ocds-
b 3 wd p 1 - M D - 1 6 5 7 8 8 8 0 6 6 6 1 7 ? tab= s_.onfi 'act- n o t i c e

Data publicdrii: 1 8.07 .2022
Platforma de achizitii publice utilizatl fuchizitii.md;

Procedura a fost inclusl in planul de achizi{ii
publice a autorit5{ii contractante

[Da n Nu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
h1 t p s : /i_cl ri v e . qo o g I e. c o rn/cl r i ve(ir I d c rs/ 1 7 c 0 bN P O it
noSaPYtlTvl,rrurSl32 KiPaDOdO

Anunf de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data: 15 iulie202
Link-ul:
htt p.: ;Zlendst gqy. mdho/sy$!sr@
nr 56. 2.pclf'

Tehnici gi instrumente specifice de atribuire [ficitafie electronicd
Sursa de finantare EBuget de stat
Valoarea estimatl lei, fdrd TVA) 600 000,00

3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire: (sevacompletatncazuttncareaufostsolicitatectarificdri)



Data solicitirii clarificirilor 18 iulie2022
Denumirea operatorului economic Anonim
Expunerea succinti a solicitlrii de
clarificare

Este posibil sa va facem oferta la pompele de

circulatie cu distanta intre racorduri de 300mm sau

minim 260 mm?
Expunerea succinti a rispunsului Bund ziua, evaluarea ofertelor se va efectua strict

dupd parametrii solicitafi de autoritatea contractantd,
oferte alternative nu vor fi acceptate.

Data transmiterii 19 iulie2022
Data solicitlrii clarifi clrilor 21 hiie2022
Denumirea operatorului economic Anonim
Expunerea succintl a solicitirii de
clarificare

Buna ziua, se accepta cazane de ofel in locul celor
din fonta?

Expunerea succintl a rispunsului BunI ziua, evaluarea ofertelor se va efectua strict
dupd parametrii solicita{i de autoritatea contractantd,
oferte alternative nu vor fi acceptate.

Data transmiterii 22 iulie2022

4. Modificiri operate in documentafia de atribui"ei 6" va completa tn cazut tn carc au fost operute

modificdri)

Rezumatul modifi clrilor
Publicate in BAP/alte miiloacelor de informare (dupd caz)
Termen-limitr de depunere qi deschidere a ofertelor prelungit (dupd caz)

5. PflnI la termenul-limit[ (data 29 iulie 2022, ora 10:00), au depus oferta 2 ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului
economic

IDNO Asocia{ii/
administratorii

1. SRL URBAN CODE 1 01 8600026143 Tofan Dorina
2. SRL DANIGASING 1018602000187 S?nier Olea

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL URBAN CODE SRL DANIGASING
Documentele ce constituie oferta

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Cerere de participare (Anexa nr. 7) prezentat prezentat
Declara{ie privind valabilitatea ofbrtei (Anexa nr. 8) prezentat prezentat
Propunerea tehnicd prezentat prezentat
Propunerea financiard prezentat prezentat
DUAE prezentat prezentat
Garanlia pentru ofertd prezentot neprezentat

Se
Documente de calificare

va conlemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
Dovada inregistrdrii de stat prezentat prezentat
Certificat de atribuire al contului bancar prezentat prezentat
Cerlificat de efectuare sistematicd a pldtii impozitelor prezentat prezentat
Declaralie privind confirmarea identitdlii beneficiarilor
efectivi

prezentat prezentat

Pa;aportul tehnic sau descrierea tehnicf, detaliatd prezentat prezentat
Curbe de performanfd prezentat prezentat

2



Dovada garantiei extinse la bunurile zentat entat

(lnformalia privind denunirea docwnentelor prezentole se va indica fu con/ormitate cu cerinlele din docunrcntalia de atribuire si se yd consentna prin:

prezentot, neprezenlat, nu corespturde (in cazul cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespunde cerinlelor de calificare)

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

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul oferteifinale (Informa1ia privind "Corespunderea cu cerinlele de cali/icare" Si "Corespunderea

cu specifica\iile tehnice" , se va consemna prin: ,, + " tn cazul corespunderii Si prin ,,-" in cazul necorespunderii)

SRL URBAN CODE: Pentru lotul nr. 1 ,,Pompd de circulafie", analizdnd
paqaportul/descrierea tehnicd detaliatd s-a stabilit cd distanfa intre racorduri propusd este de 320 mm,
ins6 s-a solicitat distanla intre racorduri 250 mm, iar pentru lotul nr. 3 ,,Boiler indirect" serpentinele nu
sunt demontabile, solicitandu-se boiler indirect cu dou6 serpentine demontabile.

SRL DANIGASING: Analizdnd pa$aportul/desuierea tehnicd detaliatd a bunului propus
pentru lotul nr. 1 ,,Pompd de circula{ie" s-a stabilit cA pompa de circulafie este cu motor cu rotor umed,
distanfa intre racorduri 280 mm $i diametru 50 mm, insd s-a solicitat pompA de circulafie motor cu rotor
uscat, distanfa intre racorduri 250 mm $i diametru 40 mm. Pentru lotul nr. 3 ,,Boiler indirect",
serpentinele nu sunt demontabile, insd s-a solicitat boiler indirect cu doud serpentine demontabile.

8. Pentru elucidarea unor neclaritlfi sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei cu cerinfele stabilite in documentalia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal
de sclzut) s-a solicitat:

9. Ofertanfii respinqi/descalifi ca{i :

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei

(ftr6 TVA)*

Cantitate
qi unitate

de mIsur5

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
PompI de
circulatie

SRL URBAN CODE 60 000,00
5 bucdliSRL DANIGASING s9 999.00

Cazan pe

combustibil
solid

SRL URBAN CODE 248 800,00

8 bucili
+ +

SRL DANIGASING 253 599,00

Boiler
indirect

SRL URBAN CODE 51 500,00
1 bucatdSRL DANIGASING 51 ggg,00

Data
solicitlrii

Operatorul
economic

Informa{ia solicitatl Rezmatul rlspunsului
operatorului economic

0t.08.22
SRL URBAN

CODE Ofertele dupd licitatia electronicd
Ofertele dupd licitalia

electronicI

02.08.22
SRL URBAN

CODE

Clarific[ri privind Cerere de participare
(Anexa nt.7) qi Declaralie privind
valabilitatea ofertei (Anexa nr. 8)

Scrisoare de clarificare

04.08.22
SRL URBAN

CODE

P recizdri privind neconcordanlele
depistate in specificafia tehnicd pentru

lotul ,,Cazan pe combustibil solid"
Scrisoare de clarificare

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi clrii

SRL DANIGASING

Operatorul nu a depus documentul obligatoriu solicitat
,,garantra pentru oferld - l% din valoarea ofertei ftrd TVA".
Drept urmare, oferta a fost respinsd in temeiul aft. 69 alin. (6)
lit. a) din Legea nr. 13112015 ,,autoritateq contractantd nu
acceptit oferta tn cazul in care ofertantul nu tndepline;te
cerinlele de calfficare ;i seleclie".

3



10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot I
11. Criteriul de atribuire aplicat: Prelul cel mai scdzut Ei corespunderea specificaliei tehnice I

(in cozul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicale nrui nrlte crilerii cle atribttire, se vor indica toate criteriile cle atribuire aplicate Si

de nu n i re a I o tur i lor afe rente )

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplicati: (se vo contpletu pentru loturile carc ou fost iltibuite tn

baza criteriilor: cel mni bun^roport culitote-prcl suu cel nmi butt ruport coli'tute-cos'r1

ReeValUafea Ofel.tglo 
", 

6e va completa tn cazul in care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificirile onerate

14. in urma examinlrin evalulrii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de
atribuire s-a decis:

La data de 15.08.2022, Agenfia Nalional6 pentru Solufionarea Contestafiilor a inregistrat
contestatia ff. 021622122, depus6 de c6tre operatorul economic SRL ,,Danigasing" cu referire la
rezultatele procedurii de achizilie publicd COP nr. ocds-b3wdpl-MD-1657888066617 din
29.07.2022,Utihaje pentru sistemele de tncdlxire, pompe de relea, cazane pe combustibil solid -
repetat",

Contestatarul solicitd anularea deciziei grupului de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-
16578880666171001 din 08.08.2022, cu ulterioara anulare a procedurii.

La data de 13.09,2022, Agenfia Nalional6 pentru Solu]ionarea Contestatiilor a emis decizia nr.
03D'57t-22 (se anexeazd, decizia ANSC), refindnd argumentele autoritilii contractante, expuse in
punctul de vedere privind motivele de respingere a ofertei depuse de cdtre SRL ,,Dinigasing" qi a
decis de a respinge contestafia, ca fiind neintemeiat[.

In acest context, decizia de atribuire a contractului de achizilii publice privind achizilionarea
lucrdrilor de ,,Utilaje pentru sistemele de incdlzire, pompe de refea, 

'cazafie 
pe combustibii solid -

repetat"nr.ocds-b3wdpl-MD-16578880666171001din08.08.2022 fimdneinvigoare.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii:

13.

15.

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

Denum re factorul 1 Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denum re factorul I Ponderea

Denum re factorul n Ponderea

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate Ei
unitate de
mIsurI

Preful unitar
(fIrI TVA)

Preful total
(fIrI TVA)

Pre(ul total
(inclusiv
TVA)

Cazanpe
combustibil

solid

SRL
,URBAN
CODE'

8 buc. 31 100,00 248 900,00 298 560,00

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL URBAN CODE 14.09.2022 e-mail

4



Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

t cazul in care valoarea estimat6 a contractului | tr 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
este mai micd decdt pragurile prevdzute la art.2 | mijloace electronice si/sau fax Z
alin.(3)alLegiinr'l3ldin3iulie2015privind
achiziliile publice I prin miiloace electronice si/sau fax n

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. t 3 I din 3 iulie 20 I 5 privind
achizisiile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd in conJbrntitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul
I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

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

Denumirea
operatorului

economic

intreprindere
cu capital

Numlrul
qi data

contractului
Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al
contractului

SRL
,,URBAN

CODE"

Cu capital
autohton

14 COP din
20.09.2022 39700000-9 248 800,00 298 560,00 3r.t2.2022

16.

18. Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi)
doar tn cqzul in care la procedura de achizilie publicd au fost aplicate criterii de
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achizi(ii publice durabile (achizifii
verzi)? (DA/NU)

valoarea de achizi(ie cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate flei MD): (indicafi suma cu TVA)

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

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

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

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepfind cazurile prevdzute de art. 32 utin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum Ei cd tn cazul depunerii contesta(iilor qi/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate qi solulionate.

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

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Q,{ume, Prenume)

(rubrica datd se completeazd
durabilitate Si s-a incheiat

frri TVA
inclusiv
TVA



model-tip

DARE DE SEAMA

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

Nr. 1 din 13.09.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naţionale
Localitate or. Chişinău
IDNO 1007601011168
Adresa bd. Decebal 72/2
Număr de telefon 0 (22) 55-30-77
Număr de fax
E-mail oficial cspln.info(^gmail.com
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Ceban Nicolai

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire 
aplicate

JCererea ofertelor de preţuri □Licitaţie deschisă nAltele: 
[Indicaţi]

Procedura de achiziţie repetată
(după caz)

N r;--------

Tipul obiectului contractului de 
achiziţie/ acordului-cadru

Bunuri 1  Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei Produse nutriţionale speciale
CodCPV 15800000-6
Expunerea motivului/temeiului 
privind alegerea procedurii de 
atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitaţia deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica 
din cadrul portalului guvernamental 
www.mtender.20v.md)

Nr: 21062327

Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21062327/lot/11596904/
Data publicării:29.08.2022

Platforma de achiziţii publice 
utilizată .... , Mife

1  achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

Procedura a fost inclusă în planul 
de achiziţii publice a autorităţii 
contractante

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

Anunţ de intenţie publicat în В AP
(după caz)

Data:
Link-ul:

Tehnici şi instrumente specifice de 
atribuire
(după caz)

□Acord-cadru oSistem dinamic de achiziţie oLicitaţie 
electronică oCatalog electronic

http://www.mtender.20v.md
https://achizitii.md/ro/public/tender/21062327/lot/11596904/


Sursa de finanţare (Buget de stat; nBuget CNAM; DBuget CNAS; aSurse 
externe; nAlte surse: [Indicaţi]

V aloarea estim ată (7e/, ./arâ rE 4 j 416 666,66

3. Clarificări privind documentaţia 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 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 (iiMpă

5. Până Ia termenul-Iimită (data 09.09.2022, ora 10:00), au depus oferta 1 ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1. SRL POWERTEAM 1002600025121 Smirnov Vladimir

6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate de 
către operatorii economici:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL POWERTEAM
Documentele ce constituie oferta

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentăt, nu corespunde)
Propunerea tehnică prezentat
Propunerea financiară prezentat
DUAE ’ prezentat
Garanţia pentru oleriă 
(după caz)

prezentat

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

Dovada înregistrării 
persoanei juridice

prezentat

Cerere de participare prezentat
Declaraţie privind 
valabilitatea ofertei

prezentat

Raportul financiar prezentat

Formularul ofertei prezentat



i Certificat de efectuare 
sistematica a plaţii 
impozitelor, 
contribuţiilor

prezentat

Declaraţie de 
neîncadrare în situaţiile 
ce determină excluderea 
de la procedura 
de atribuire, ce vin în 
aplicarea art. 19 
din Legea nr. 131 din 
03.07.2015

prezentat

Declaraţia privind 
conduita etică şi 
neimplicarea în practici 
frauduloase şi de 
corupere

prezentat

Formularul informativ 
despre ofertant

prezentat

Descrierea produselor 
cu specificarea 
ingredientelor 
{conţinutul de substanţe 
nutritive si nutrienti) si 
valorii nutritive (% 
si/sau gramaj)

prezentat

Deţinerea de către 
producător a 
certificatelor sau altor 
documente emise de 
organisme abilitate, care 
să ateste conformitatea 
procesului de fabricaţie 
(doar pentru produsele 
alimeniare cu destinaţie 
nutriţională specială) 
standardelor de calitate 
sau altor cerinţe (ex.
ISO 9001, etc.).

prezentat

Deţinerea de către 
producător a 
certificatelor sau altor 
documente emise de 
organisme abilitate, care 
să ateste conformitatea WJS 
procesului de fabricaţie 
(doar pentru produsele 
alimentare cu destinaţie 
nutriţională specială) 
Standardelor de 
management al

prezentat



siguranţei alimentare 
sau altor cerinţe (ex. 
ISO FSSC 22000, etc.).
Aviz sanitar pentru 
fiecare produs 
nutritional special în 
parte

' î

prezentat

Experienţa similară in 
comercializarea si 
livrarea produselor 
nutriţionale speciale

prezentat

Notificare privind 
iniţierea activitatii de 
comerţ

prezentat

Confirmarea termenului 
de valabilitate al 
bunurilor, care să nu fie 
mai mic de 6 luni din 
data deschiderii 
licitaţiei.

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 corespundecerinţelor de calificare))

7, Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preţul
ofertei

(fără TVA)*

Cantitate 
şi unitatp 

de măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice
Lot 1 Operator economic 1

Operator economic n
Lot n Operator economic 1

Operator economic n

* 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/descalifîcării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:



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

Justificarea deciziei de a nu atribui eontractul pe loturi:____________________ _̂____________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv 
TVA)

Produse
nutriţionale

speciale

SRL
POWERTEAM

1 404 345,83 404 345,83 485 215,00

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

SRL POWERTEAM 13.09.2022 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:

în cazul în care valoarea estimată a eontraetului 
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 eazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau fax □
□  11 zile în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electroniee şi/sau fax □

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

□  11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace eleetroniee şi/sau fax □
□  16 zile în eazul netransmiterii comunieării 
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

întreprinde
rea:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie 

re/
Cu capital 

Străin

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea
contractului

fără TVA inclusiv
TVA

Ter
me
n
de
val
abil
itat
e
al

con
tra
ctul
ui/
aco
rdu
lui-
cad
ru

SRL
POWERTEAM

ă §
o o
u

17 13.09.2022 15800000-6 404345,83 485215,00 31.12.2022



18. Informaţia privind achiziţii pnblice 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)? i

(DA/NU)

Valoarea de achiziţie cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): 1

(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 Preţul cel mai scăzut □
aplicate criterii de durabilitate: ■ Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preţ □

_______ _̂________________________________________ i ________________________
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:

(Nume, Prenume)
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DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizilii publice

шr. Ь\ din 2о.09.2о22

1. Date сч рriчirе la autoritatea contractanti:

2. Date cu privire la рrосеdчrа de atribuire:

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire: nu sunt

4. Modificйri operate in documenta{ia de atribuire: пu sunt

Denumirea autorititii contractante Inspectoratul Gепеrаl а1 Politiei al MAI
Localitate mun. chisinйu
IDNo 10136010000495
Adresa str. Tiraspol 11/1

Nчmйr de telefon 022-868- 1 30
E-mail oficial achiziti|@igp.sov.md
Adresa de internet www.politia.md
Persoana de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Nicu Belitei, nicu.belitei@igp.gov.md,
0601 1 1 337

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisй
рrосеdurа de achizitie rереtаtй (dupd caz) Nu
Tipul obiectului contractului de achйitie/
асоrduluьсаdru

Lucrёri

Obiectul achizi{iei Luсrёri de repara{ie qi termoizolare а fa{adei 1а

sediul Inspectoratului de Politie Ciocana
Cod СРY 45200000_9
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
аlеgеrеа procedurii de atribufue (iп cazul
aplicйrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd)

Nu se арliсй

Рrосеdurа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
portalului guчеrпаmепtаl
yt, l,t, tll. llt l, с п rla r. gr l ч. п cl\

Nr: ocds-bЗwdp 1 -MD -I 6601 З7 186808
Link-ul : htфs ://mtender. gov.md/tenders/ocds-
Ь3 wdp 1 -MD - I 6607 з7 1 8 6 8 0 8?tab:contract-notice
Data publicбrii: 11 .08.2022

Platforma de achizitii publice цtilizatй achizitii.md

Рrосеdurа а fost inelusi in planul de
achizilii publice а autoriti{ii contractante

Da
Link-ul сйtrе planul de achizilii publice publicat:
https://politia.md/sites/default/files/ims 000 1 .pdf

Апuп{ de inten{ie publicat iп ВАР (duрd caz) Data:-
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(duрd caz)

Nu se aplicб

sursa de fiпапtаrе вugеt de stat

Vаlоаrеа estimatй aei, fdrd TVA) 21з8 800.00



Nr. Denumirea operatorulrri economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. Аеrос S.R.L. 101 1600010129 Dudnicenco Eugeniu
7 ВМ Direct S.R.L. 1 0 1 860005044з Fruпzе Ion

5. Рffпй la tеrmепчI_Iimiti (data 02.09.2022, оrа 10:00), au depus oferta 2 ofertanfi:

6, Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare ýi aferente DUAE prezentate de сйtrе
operatorii economici:

(Iпforma|ia priviпd dепumirеа documeпtelor prezeпtate se vа iпdiса tп coпformitate сu сеriп|еlе diп
dосumепtа|iа de atribuire ;i se уа сопsеmпа рriп: prex,eпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (tп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdе ceriп|elor de calilicare))

7, Informa{ia privind соrеsрчпdеrеа ofertelor сч cerin{ele solicitate:

Denumire document
Denumirea oneratorului economic
Aeroc S.R.L. ВМ Direct S.R.L.

(Se
Documentele се constituie oferta

уа сопsеmпарriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)
DUAE neprezentat prezentat

Specificalii tehnice neprezentat prezentat
Declara{ie privind valabilitatea ofertei репtru о durаtб de З0 de zile
calendaгistice (сопfогm Anexei пr.8)

neprezentat prezentat

Garan{ia pentru oferti 2% (сопfоrm Anexei пr.9) neprezentat prezentat

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

Declara{ie privind experienta similarб (conform Anexei nr.l2) neprezentat prezentat
Dесlага{iе privind dоtйгilе specifice, utilajul qi echipamentul песеsаг
pentru indepliniгea corespunzdtoare а contractului (сопfоrm Anexei
пг,14)

neprezentat prezentat

Declara{ie privind реrsопаlul de specialitate propus pentru
implementarea сопtгасtului (сопfоrm Anexei пr. 1 5)

neprezentat prezentat

Certiflcate de atestare рrоfеs ionalй neprezentat prezentat
Lista suЬсопtгасtап{ilоr gi раrlеа/рйг{ilе din сопtгасt саrе sunt
indeplinite de acestia (сопfоrm Anexei rrr, l6)

neprezentat prezentat

lnforma{ii pгivind аsосiеrеа (сопfоrm Anexei пr. 17) neprezentat prezentat
Angajament ter{ suslinйtor financiar (сопfоrm Anexei пr. l8) neprezentat nrezentat
Angajament privind suslinerea tehnicй 9i profesionalё а
ofertqntului/grupului de

neprezentat prezentat

Declara{ie tег! susliпёtоr tehnic (сопfогm Anexei пг.20) neprezentat prezentat

Declaralie ter{ sus{inёtor profesional (сопfоrm Anexei nr.2l neprezentat prezentat
Aviz pentru participare la licitaliile publice de luсrйri din domeniul
constructiilor si instalatiilor (сопfоrm Anexei nr.22)

neprezentat prezentat

Dесlага{iе privind сопfirпrаrеа identitalii Ьепеfi ciarilor efectivi ;i
пеiпсаdrаrеа acestora irr situalia сопdаmпёгii репtru рагtiсiраrеа la
activitali ale unei organizalii sau gгuрёri сгimiпаlе, репtгu соruр{iе,
frаudй si / sau sрйlаrе de bani.

neprezentat prezentat

Garan{ia de Ьuпб execulie l0% (conform Anexei пr.10) neprezentat prezentat

Dепumirеа lotului
Dепчmirеа
operatorului

есопоmiс

Pre{ul
ofertei

(йrё ТVА)*

Cantitat
eýi

unitate
de

mаsurа

Corespundere
а cu cerin{ele
de calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Luсrёri de rераrфiе qi
termoizolare а fatadei

Aeroc S.R.L.
1 820

000,00
1 buc.

2



1а sediul
Inspectoratului de
politiei ciocana

ВМ Direct
S.R.L.

2 з52
9зз,21

+ +

Data
solicitйrii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezumatul rйspunsului
ореrаtоrului есопоmiс

07.09.2022 ВМ Direct S.R.L. Justificarea prelului
anormal de scйzrrt.

Operatorul economic а prezentat
argumentarea prelului anormal de
scёzut. Seclia construc}ii qi
dezv o|tar еа infrastructuri i а
Direc}iei logisticй а acceptat
justifi саrеа prezentatё de
participant (raport nr. 3 4/9- 8 3 40
diп|2.09.2022\

09.09.2022 ВМ Direct S.R.L. А fost solicitat
prezentarea formularul
Documentului unic de
achizilii european а1

operatorului economic
din asociere o,Con
Tehnofin" S.R.L.

Ofertantul а prezentat certificatul
de inregistrare qi Documentului
unic de achizilii еurореап
(DUAE) а operatorului economic
din asociere.

8. Pentru еluсidаrеа uпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind corespunderea ofertei сч
cerin{ele stabilite in documentalia de аtriЬчirе (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scf,zut) s-a
solicitat:

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

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor: Репtru fiесаrе lot

11. Сritеriчl de atribuire aplicat: Рrе{чl cel mai scйzut

12. Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i: пч se aplicй

1,3. Rеечаlчаrеа ofertelor: пч se aplicf,

14. 1п чrmа ехаmiпйri, ечаluйrii qi соmраririi ofertelor depuse in cadrul рrосеdurii de atribuire s-a
decis:

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

Dепumirеа
operatorului

economic
Motivul respingerii/descalifi cйrii

Аеrос S.R.L.

In conformitate cu prevederile art. 69 alin. (6) lit. а) din Legea nr. 1 3 1/201 5 privind
achizi{iile publice, qi anume - ,,of'ertantul nu indeplineqte cerinlele de caliticare

seleclie".
in SIA RSAP nu аu fost incйrcate documentele oblisatorii de calificare.

S1

Denumirea lotului
Denumirea
ореrаtоrului

economic

cantitate
qi unitate

de
mаSurа

Pre{ul uпitаr
(fйrй ТYА)

Pre{ul total
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv
тчА)



Luсriri de
rераrа{iе qi

termoizolare а
fa{adei la sediul

Inspectoratului de
Politiei Ciocana

ВМ Direct
S.R.L.

1 Ьuс. з52 93з,2l 2 з52 9зз,2l 2 823 519,85

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

Dепumirеа operatorului
есопоmiе

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Аеrос S.R.L., ВМ Direct
S.R.L.

|3,09,2022 SIд RSAP, e-mail

16. Теrmепul de a;teptare репtrч incheierea contractului - б zile calendaristice din data transmiterii
соmuпiсйrii despre rezultatele procedurii.

17. Contractul de achizi{ielacordul-cadru incheiat:

Dепumirеа
operatorului

economic

intreprin
dеrеа

Nчmirчl
qi data

contractului

Cod
срч

vаlоаrеа сопtrасtului Теrmеп de
valabilitate al
сопtrасtuluifirй ТVА inclusiv

тчА
вм

DIRECT
S,R.L.

Cu capital
autohton

|28-
LC 20.09.22

452000
00_9

2 з52 9зз,2| 2 823 519,85 з1.12.2022

Рriп prezeпta dare de sеапой, grupul de luсru declard сd tеrmепul de aqteptare репtrа tnclleierea
сопtrасtului/сопtrасtеlоr iпdicate afost respectat (ехсеРапd cazurile рrеvdzutе de art. 32 аliп. (3) al Legii пr,
131 diп 3 iulie 2015 priviпd achizi|iile publice )l рrесu|п qi сd iп cazul depuпerii coпtesta|iilor qi/sau
rесер|iопdrii rapoartelor de moпitorizare, acestea aafost ехаmiпаtе qi solalioпate.

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grapul de luсru репtru achizi|ii сопfirmd corectitudinea desfdgurdrii procedarii
de achizi|ie,fapt репtrа care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale tп vigoare.

Сопduсйtоrul grupului de lчсrч pentru achizi{ii

Alexandru GANACIUC

ffi
il( acHlz,Ti, jjý

Чн,",#
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DЛRЕ DE SЕЛМА
de atribuire а contractului de achizilii sectoriale

Nr.2 din 25.0'7.2022

Da

Z. Date сu рriчirе la procedurzl de аtriЬuirе

te сu la entitatea сопtrасtапtй:
Dепum ir,еа entititii сопtrасtапtе SA ,,RED_ NORD,.
Lclcalitate Мuп. Bёlti
lDNo l 00з602006563
Adresa MD-3l00, Republica Moldova, mчп. Вйl{i,str. ýtefan cel Маrе, 180

,,А"
Nrrmir de tеlеfrэп 3,7з 2з1 53100,
Nrrmбr de fax fax: t37з2з]lзll8
E-rnaiI ol'icial алtiсаmеrа@rеdпоrd.m d. achiziti i@rednord.md
Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп, е-
mаil)

Аlьеrt Маzur
02з l 53 1 5б, Albert.Mazur@rednord.md

Tipul entiti{ii contractante pi оЬiесtцl
principal de activitate
(Dqсd este cclzul, mеп|iuпеа сd entitatea
сопtrqсtqпtd este о autoritate сепtrаld de
achizi|ie squ сd achizi|ia implicd ori ar putea
implica о altd fоrmd de achizilie соmuпd)

Activitё{ile licenliate din sectorul electroenergetic

сu рrIчlrе la urа de а
Tipul рrс,сеdurii de аtriЬuirе aplicate Licitatie deschisё
Procedura de achizitie rереtаtй (йцэd caz)
Tipul obiectului сопtrасtчlцi de achizi{ie/ acordului-
cadru

Вuпuri

оlэiесtu l rlchizit;iei сопtоаrе electronice monofazate
Cod СРУ з8500000_0
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind alegerea
рrосеdчrii de аtriЬчirе (iп cazul aplicdrii altor
proce dur i decdt licit а| i а des chis d)
Рrосеdurа de atribuire (se va iпdiса diп cqdrul
р о r t а l u l u i guv er паm е nt а l wwyy. шtl е пdеr. g оv. п d)

Nr: ocds-b3wdp l -MD- 1 647004 l 11Ю"

Link-ul:
Data pr.rblicёrii: 1 1.0З.2022

Рlаtfоrша de ac:hizi(ii publice utilizatй Achizitii.md
Апuп{ de intenlie publicat iп ВАР (dupd caz) Data:l4.01.2022

Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
(duрd caz)

Licitalie еlесtrопiсб

Sursa de fiпап{аrе Surse proprii
Vаlоаrеа estimati (lei, /drd ТVД) 7 600 000 MDL

3. Сlаrifiсй,ri privind docunrentatia de atribuire:
va соmрlеlа irl cqzul iп care аu fost solicitate

Data solicitйrii alarificirilor
Denttlnirea ореrrаtоrului есопошiс
Ехрuпеrса succirlti а solicitйrii de cIarificare
Еrрuпеrеа succintй а rispunsului
Data transmiterii

.l. Мrэdifiсй,ri ореrаtе iп dос:urпепtа{iа de atribuire:
чQ а iп cazul iп сqrе аu ,i

Rclzumatul modilicйrilor
Publicate iп BAP/alte mijloacelor cle iпfоrmаrе (dupd
са::)

[Iпdiса|i sursa utilizatd si data publicdriiJ



пi lLtermenul-1imitй (data 30.03.2022, ora lб: 00), аu depus oferta 2 ofertanti:
Nr. Dепum irea operatorultri есопоm ic IDNo Date de contact Asocia{ii/

administratorii
I SRL ENERG CABLU 1 003600092 l 80 tel:060507005;

епеrgсаЬlu@iпЬох.ru
Bolgarina Parascovia

) SC HABSEV GRUP SRL l 006600038877 tel:069l07286;
shabed@habsev.md

Habed Gheorghe

Termen-limitй cle dерuпеrе ;i rleschidere а ofertelor
prelungit (dupd caz)

[Iпdicayi пumdrul de zileJ

oferlele de i documentele de caIificare de сйtrе lorii erlonomici:

(IпfоrmаУiа рriчiпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se уа iпdiса iп coпformitate cu сеriп|еlе diп dосumепtа|iа de
atribuire qi se va сопsеmпа рriп: prezental, перrеzепlаt, пu соrеsрuпdе (iп cazul сdпd dосumепtul afost prezentat, dar пч
cor es рuпdес er iп| el or de с al ifi с ar е) )

* iп cazul utilizdrii licitaliei electronice se va iпdica pre\ul фrtеifiпаlе
(Iпfоrпа|iа priviпd "Соrеsрuпdеrеа cu сеriп|еlе de саlфсаrе" si "Соrеsрuпdеrеа сu specificayiile tеhпiсе" , se vа
сопsеmпа рriп: ,,+" iп cazul corespuпderii si рriп ,,-" iп cazul песоrеsрuпdеrii)

9. Ofertan i/descarli
Dепum iгеа operatorului есопоm ic Motivul resp,inqerii/tiescalifi cйrii

l0. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:
репtru fiесаrе lot

1l. Criteriul de atribuire aplicat:
Рrерl cel mai sclzut
(iП cazul iП care iп cadrul procedurii de otribuire suпt aplicate mai multе criterii de atribuire, se чоr iпdiса toale criteriile

de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor феrепtе)

12. Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i;
(se va completa репtru loturile care au fost atribuite iп baza criteriilor: eel mai Ьuп raport calitate-pre| sau cel mаi Ьuп

ра

cal

Dепumirе document SRL ENERG
CABLU

Documentele се constitrrie oferta

Documente de calificare

Сопfоrm сеriп}еlоr
caietului de sarcini

. lпlЬrm ia privind соrеsрuпdеrеа ofertelor сu cerintele solicitate

Dепumirеа
lotului

Dепum irea
operatorului

economic:

Рrе{ul ofertei
(йri ТVА)*

cantitate si
unitate de
misurй

Соrеsрuпdеrеа cu
cerin{ele de
calificare

()orespunderea сu
spec ificatiille

tt:h п ice
SRL ENERG CABLU 5 472 000 MDL 19000 /uп + -+

SC
SRL

HABSEV GRUP 7 794 000 MDL

8. РеПtru elucidarea uпоr песlаritйti sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпсlеrеа ofertei cur cerintele
statlilite iп documentatia de atribuire ifiсаrеа ulu апоrmаl de scйzut) s-a solicitat:

Data
solicitйrii

ОреrаtоruI reconomic lnforma{ia solicitati Rezmatul rйsрuпsului орrэrаtоrului
economic

Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din ofertii Puncta.jul calculat
Denumirea operatorului есопоmiс 1 Total

5.

2



Denumire fасtогul 1 Ропdегеа

I)lэпuп,liге fасtогul п Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Dепчmirе fасtогul l Ропdеrеа

Dепчmirе fасtогчl п Ропdеrеа

l3. Rеечаluаrеа оlъrtеlоr:
va complela iп cazul iп care ofertele al reeyqluate

м otivu l геечаluб rii ofertelor
Моdifiсйrilе operate

l4. iп urmа examiniiri, еча|utrrii 9i соmраrйrii ofertelor depuse in саdrчI рrосеdurii de аtriьчirе s-a decis:
Atribuirea contractului de achizilie sесtоriаlй./асоrdчlui-саdrч:

Dепuпr irea
lotului

Dепumirrэа
operatorului

есопоm ic

Cantitate qi

unitate de
mйsurй

Рrе{ul unitar
(fйrй ТVА)

l'rc:{ul total
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv ТV,{)

SRL ENERG
CABLU

l9 000 /un 288 5 472 000 6 566 400

Апulаrеа procedurii de achizi{ie sectoriali:
теmеiul апulёrii:
Аrgчmепtаrе:

5. form

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru репtrч achizilii se
realizeazd iп conformitate cu prevederile art. 64 al Legii пr. 74/2020 priviпd achiziliile iп sectoqrele eпergeticii, apei,
traпsporturilor si serviciilor postale

(Calcularea lеrmепеlоr рrеvdzutе de Legea пr. 74/2020 priviпd achizi|iile tп sectoarele eпergeticii, apei, traпsporturilor si
serviciilor postale, iпclusiv а tеrmепеlоr de asteptare, se фсtuеаzd iп coпformitate cu prevederile TITLLJLuI Iv capitolul
I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

l7. Сопtrасtчl de achizi{ie/acordubcadru incheiat:

Dепumirеа
operatorului

economic

[пtrерriпdеrе
а:

Сч capital
autohton/
Сu capital

mixt/asociere/
Cu capitaI

str5in

Numirul
qi data

соп trac tu lu i/
acorduIui-cadru

Cod СРV

vаlоаrеа contractului
Теrmеп de

valabilitate al
contractultti/
асоrdulчi-

cadru
fйrй ТVl\ incIusiv

тчА

SRL ENERG
CABLU

172 22.04.2022
з8500000-
0

5 472 00с) 6 566 400
з0.12.2022

18. Informa{ia privind achizi{ii sectoriale dчrаЬilе (achizi{ii verzi'1 Qubrica datd se completeazd doar iп сqzul iп
care la procedura de achizi|ie sectoriqld aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a iпcheiat сопtrqсt/сопtrасlе
репtru lot/loturi репtru care aufosl aplicate criterii de durabilitate):

n.lbrmaTea operatorilor economici despre deciziile grupuluide luсru репtru
Dепumirеа operatorului есопопr ic Data translniterii Modalitatea de transrn itere

SRL ENERG C,ABLU 06.04.2022 e-mail
SC HABSEV GRUP 06.04.2022 е-mаil

тсlrmепul de tru iпсhеiеrеа contractului:
n cazul achizi{iilor sectoriale саrе iпtrё iп sfera de

арliсаrе а Legii пr.'7412020 privind achizi{iile in
sectoarele eneгgeticii, apei, tгапsроrtчrilоr qi serviciilor

l1 zile de la data transmiterii comunicйrii privind
rezultatul aplicйrii procedurii de atribuire



_Аu fost aplicate criterii репtru achizi{ii durabile (achizitii verzi)i'

vаlоаrеа de achizi{ie сu ТvА din сопtrасt/ сопtrасtе а lotului/loturilor
рlцtru саrе au fost aplicate сritеrii de durabilitate (lei MD)*: (iпdiса;i sumа cu ТVД)

Codul СРV al lotului/loturilor pentru саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate*:

Criteriul de аtriЬuirе pentru lotul/loturile репtru саrе аu fost aplicate
criterii de durabilitate*:

Рrеful cel mai scйzut п
cosful cel mai scazut tr

Cel mai Ьuп rароrt calitate-pre{ п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

*Iпfоrmаsiа se va iпdiса peпtrufiecare coпtract de achiziyie iп pqrte.

рriп рrеzепtа dare de seamd, grupul cle luсru declard сi tеrmепul cle aýteplare репlrч iпcheiereo сопtrасtului/сопtrасtе!оr
iпdiсаtе afost respeclat (ехсерtапd cazurile рrечdzulе de ап. б5 аliп. (3) at Legii 74/2020 privind achizi|iile tп sectoarele
eпergeticii, apei, transportarilor qi serviciilor poslale), рrесum qi cd iп cazul dерuпеrii coпtestoliilor si/sau rесерliопdrii
rapoartelor de monitorizare, aceastea аu fost ехаmiпаtе si solulioпate.

рriп рrеzепtа dore de sеаmd, grupul de lacru репtru achizi|ii сопJirmd соrеслitudiпеа desfdsuriirii procedurii cle achizilie,
Japt репtru care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legate iп vigoare.

сопduсйtоrч

(Д|umе, Рrепumе)

4

achizi{ii:



DARE DE SEAMA
de atribuire а contractului de achizilii sectoriale

Nr.l dn 25.0'72022

. Date cu la entitatea сопtrасtапtй:
[Itсп u m iгса entititii contractante SA ,,RED_ NORD,,
[.,ocalitate Mun. Bilti
IDNO l 003602006563
Adresa MD-3l00, Republica Moldova, mun. B5l}i,sП. ýtefa" се' 

'rrl.a,эJS0,rА"
Numйr de telefon 5l5 2зl 53l00,
N umйr de fax fqх: +:3Jз_д]l3]13
[]-nlaiI oticiaI a_цtiýam_e_L4@19"dц9;_d_.pd.a_qhiziti_i@,rednord.md
Adresa cle internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп, е-
mail)

Pavel Vladimir; 023l53l08
pavel. vladim ir@rеdпоrd.md

Tipul entitй{ii contractante qi obiectul
principal de activitate
(Dacd este cqzul, mеп|iuпеа сd eпtitatea
сопtrасtапtd este о autoritqte сепtrаld de
achizi|ie sau сd achizi|ia implicd ori ar putea
implica о altd formd de achizilie соmuпd)

Activitёtile licen!iate din sectorul electroenergetic

Z, l]ate сu рriчirе la urа de atribuire:
Tipul рrосеdurii de atribrrire arrlicate Licitalie deschisё
Рrосеdurа de achizi(ie rереtаti (duрd caz)
Tipul ob,iectulr:i contractului dle achizitie/ acordului-
cadru

Вuпuгi

Obiectulachizi(iei Bloc de mёsчrё qi protec{ie
Cod СРV зl2l0000-1
Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind alegerea
рrосеdurii de atribuire (iп cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitq|iq des chis d)
Рrосеdurа de аtriЬuirе (se va iпdiса diп cadrul
р о r t alu lu i guy er п аm епt al ууу,шцпфrв9у" щ4)

Nr : qgфф3 wdpLl4D.16,L4 9 5 6 42 l 84 l
Link-ul:
Data publ iсёri i: l 5,02.2022

Platforma de achizi{ii рuЬliсе utilizatil Achizitii.rTd
Апuп[ de inten{ie publicat iп ВАР (dupd caz) Data:l4,01.2022

Tehnici 9i iпstгчmепtе specifice de atribuire
(duрd caz)

Licita{ie electronicЁ

Sursа de fiпап{аrе Suгsе рrорrii
Vаlоаrеа estimatй (lei, Jdrd ТVД) l 740 000

3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de аtriЬuirе:
ча 'eta iп cazul iп care аu fost solicitate clar

l)ata soli,citirii clarificйriIor
Dепum irea operatorului есопоm ic
[,]:,iрuпеrеа sttccintй а solic:itйrii de clarificare
{llрuпеrеа succintй а rйsрuпsului
Data trarrsnriterii

4. Modificilri operate iп documenta(ia de аtriЬцirе:
itl саzul iп care аu еmуа

Rц:zu пl at uI m oclificErilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de iпfоrmаrе (dupd
caz)

[Iпdica\i sursa utilizatd si data publicdrii]

Теrmеп-limitй de dерuпеrе qi deschidere а ofertelor
рrеluпgit (dupd caz)

|пdiсаli пumdrul de zileJ

l



termenul_lirnitй (dataI6.03.2022, оrа 09:00), au depus oferta 2 crfertanti:
Nr. Dcnumirea operatorului economic IDNo Date de cclntact Asocia{iil

administratorii
l SC Metchimgrup l 004600050374 tеl:069б991l0

metchimpruo@smail.com
Efimov А|ехапdr

, SRL"Enplastcom" ] 00з6000з6872 фý13ш5э9ýэ
enplastcom@mail.ru

сrоitоr Romart

5. Рf,пй la

ofertele i documentele de calificare rezentate de ciitre о t,orii economici:

(IПfОrmа|iа privind dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se уа iпdiса iп coпformitate cu сеriп|еlе diп dосumепtа|iа de
alribuire si seva сопsеmпа рriп: рrеzепtаt, перrеzепtаl, па соrеsрuпdе (iп cazul сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пч
с or es рuпdес er iп|е l or de с al iJi с ar е) )

* iп cazul utilizdrii licita|iei electronice se va iпdiса pre1ul oferteifiпate
(Iпfоrmаliа priviпd "Соrеsрuпdеrеа cu сеriп|еlе de саlфсаrе" si "Corespuпderea сu specificaliile tеhпiсе" , se уq
сопsеmпа рriп: ,,*" iп cazul corespuпderii si рriп ,,-" iп cazul necorespunderii)

& Pentru elucidarea uпоr neclaritД{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei cu сеriп{еlе

9. Ofertan lificati
l)епum irea operatorului ссопоmiс Motivul respingcrii/descaIifi сirii

l0. Modalitatea de ечаluаrе а оfеrtеlоr:
репtrч fiесаrе lot

11. Сritеriчl de atribuire aplicat:
Pre{ul cel mai scбzut
(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multе criterii de atribuire, se yor iпdiса toate criteriile

de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепlе)

l2. Iпfоrmа{iа privind factorii de evaluare apIica{i:
(Se va completa репtru loturile care аu fost atribuite iп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-prey sau cel mаi Ьuп
raport calitate-cost)

l)епumirе document

Documentele се constituie oferta

Documente de calificare

(]опfоrm сеriп!еlоr
caietului de sarcini

п la derea ofertelor сu cerintele solicitate

Denumirea
Iotului

Dепum irea ореrаtоrului
economic

Pre(ul ofertei
(йrй ТVА)Х

Cantitate 9i
unitate de
m5surй

Corespundrerea cu
сегiпtеlrэ de
calificaLre

С)оrеsрuпdеrе:а cu
specifica{iiI,e

tehnice
I-ot l SC Меtсhimgruр SRL 1 З42 700 lei 5800 /uп + +

SRL"Enplastcom" l 438 400
MDL

\-ot2 SC Metchimgrup SRL бl 575 MDL l 50/uп + +
SRL"Enplastcom" 66

562.50 MDL

stabili in documenta{ia de atribuire (inclusiv iustificarea ilntlrnnal del scitzut) s-ar solicitat:
Data

solicitйrii
Operatorul есопоm ic Iпfоrmа{iа solicitati Rezlm atul rйsрuпsulLui ореrаtоrullui

econonr ic

Sc
METCHIMGRUP

SRL

уа сопSmпа рrlп; prezeпlat, пеDrеzепtаt. пLl

2



Factorii de ечаIuаrе vаlоаrеа din оfеrtй Punctaiul calculat
Denumirea operatorului economic 1 l'ota l

Dепumiге fасtоrul l Ропdеrеа
I)епumirе factorul п Ропdеrеа

Dепumirеа ореrаtоrului economic п 'Гоtаl
Dепчmirе factorul 1 ропdlеrеа

Dепumiге factoruln Ропd[еrеа

l3. ltеечаluаrеа оfеrtеlоr:
va сопрlеlа iп cazul iп care ofertele аu

|лоtiчul rеечаluйrii ofertelor
|t{odificйrile operate

l4. iп urmа ехаmiпйri, evaluйrii gi соmраrйrii оfеrtеlоr depusein саdrul рrосеdчrii de atribuire s-a decis;
Atгibuirea contractului de achizilie sectorialYacoгduIui-cadru:

Апulаrеа procedurii de achizi{ie sесtоriаlй:
Temeiul апulёrii:
Аrgumепtаrе:

l5. Infor torilo r

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implicali iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru репlrч achiziyii se
realizeazd iп coпformitate сu prevederile arl. 64 al Legii пr. 74/2020 priuind achizфili iп sectoarele eпergeticii, apei,
traпsporturilor si serviciilor poslale

(Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. 74/2020 priviпd achizi|iile iп sectoarele eпergeticii, apei, traпsporturilor siserviciilor postqle, iпclusiy а tеrmепеlоr de asteptare, se фсtuеаzd iп coпformitate сч prevйerile riтtutrл'Iv capitolul
l (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil ql Republicii Moldova)

l7. Contractul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

Dепumirеа
lotului

Dепumirеа
ореrаtоrului

economic

Cantitate qi

unitate de
mйsurй

Pre{ul unitar
(fйr5 ТVА)

Pre{ul total
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv TVlr)

|,ot l SCl
SRL

Metchimgrup 5800 /uп 2з 1,50 1 з42 700 l 6|l 240

1,ot 2 SC Metchimgrup
SRL

l 50/uп 4l0,5 бl 575 73 890

.пlоrпlаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grurrului de luсru Dentru achizitii:
Denumirea operatorului есопrоm ic Data transmiterii Modalitatea de tгапsпritеrе

SC Metchimsrup SRL 2|.0з.2022 e-mail
SRL"Enplastcom" 2|.0з.2022 е-mqil

'I'еrmеltul de пtru iпсhеiеrеа contractului:
п cazul achiziliilor sectoriale саrе iпtrё iп sfега de

арliсаrе а Legii пr.7412020 ргiчiпd achiz(iile in
sесtоаrеlе energeticii, apei, trапsроrtчгilоr 9i servicii lоr

1 1 zile de Ia data transmiterii comunicёrii privind
rezultatul aplicёrii procedurii de atribuire

Den u rп irea
ореrаtоrului

есоп,оm ic

|пtrеJrriпdс:rе
а:

Cu capital
autrrhton/
Cu capital

m ixt/asocie rе/
Cu capital

strйiп

Numйrul
9i data

contractuIui/
acordului-cad ru

Cod СРV

vаlоаrеа сопtrасtului
теrmеп cle

valabilitate al
contractult"t i/

асоrd u lui-
cad ru

fйrй Т\/А inclusiv
тчА

Sc
Metchimgnrp

SRL

l65 28.04.2
022

312l0000-1 | 404275 1 416 590 з0,\2.2о22

rееуаluqtе



18, lnforma{ia privind achizi{ii sectoriale durаЬilе (achizi{ii verzi) (rubrica dotd se completeazd doar iп сqzul iп
care la procedura de achizi|ie sectoriald aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a iпcheiat coпtract/coпtracte
репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

.Дu fost aplicate criterii pentru achizitii durabile (achizitii чеrzi)? (DA/NU)

\/aloarea de achizi{ie cu ТVА din contract/ contracte а lotului/loturilor
pentru саrе аu fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD)*: (iпdicayi suma ш ТVД)

Codul СРV al lotului/loturilor pentru саrе ач fost aplicate criterii de
c]urabilitate*:

Criteriul de аtriЬuirе pentru lotul/loturile репtru саrе аu fost aplicate
с riterii de durabilitate* :

Рrе{ul cel mai scizut п
costul cel mai scazut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre1 п
Cel mai Ьuп rароrt calitate-cost п

*Iпfоrmа|iа se va iпdiса peпtruJiecare сопtrасt de achizi|ie iп parte.

рriп рrеzепlа darc de sеаmd, grupul de luсru cleclard сd tеrmепul de a$teptarc репtru |псhеiеrеа coпlractului/contractelor
indicate aJost respectat (ехсерtdпd cazurile рrеviizutе de art. 65 аliп. (3) al Legii 74/2020 priviпd ochizi|iile iп secloarele
eпetgeticii, apei, transporturilor qi serviciilor po$tale), precum qi сd tп cazul depanerii coпtesla|iilor gi/sau leceplioпdrii
rapoarlelor de monilorizare, aceastea аu fost ехаmiпаlе Ei sоIu|iопаtе.

)Dt,iп рrеzепlа dare cte sеопtй, grupul de luсru репlru achizilii сопJirпit corecliludiltea rlesftisurtirii proc:eclurii cle ach,i|zi|ie,

J7lpt репlru care роаrtd risрuпdеrе сопfоrm prevederilor legole iп vigoare.

c,onducitorul

Q\Iumе, Рrепumе)

4



DARE DE SEAMA
de аtriЬuirе а contracfului de achizilii sectoriale

Nr.З dп 25,0'7.2022

1. Date

2. Date

cuL rе la entitatea сопtrасtапlй:
х)еп u m irеа entititii contractante SA ,,RED- NORD,,
[.,tlcalitate Mun. Bil[i
l]l)NO l 003602006563
A,dresa MD-3l00, Republica Moldova, mчп. Bёlti,str. ýtefan cel Маrе, 180

,rА"
NIumilr rle telefon з,73 2з1 53100,
Numйr de fax fu: tэJэ-ц1_5ДВ
Е-шаil o,ficial а_цti9"аm_е_"{g@rе dп ord.m d. ach iz i t i i (0rе dn ord. m d
A,dresa de internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп, е-
mail)

Eduard Pulbere; 02З1599З2
eduard.pulbere@,rednord. md

Tipul entitй{ii contractante 9i obiectul
principal de activitate
(Dacd este cazul, mеп|iuпеа сd епtitqtеа
сопtrасtапtd este о autoritate сепtrаld de
achizi|ie sau cd achizi|ia implicd ori ar putea
implica cl altdJbrmd de achizitie соmuпd)

ActivitЁ{ile licen{iate din sectorul electroenergetic

cu la rа de atribuire:
'ТiрЦ рrосеduгii de atribuire aplicate Licita{ie deschisё
рrосеdurа de achizi(ie repetatй (dttpd caz)
Tipul obiectului сопtrасtulчi de achizi{iel асоrdчlчi-
саdrч

Вuпuri

9ЬЦqtul achizii(iei Capete terminale ýi mапýоапе
Cod CPt/ 3 l200000-8

Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind аlеgеrеа
рrосеdчrii de atribuire (iп cazul aplicdrii qltor
proceduri decdt licita|ia deschisd)
Procedura de аtriЬчirе (se va iпdiса diп cadrul
р ort а lu lui guv er паm епt al www. цt епdеr. goy. m d)

}tr: g_cQ эфýIцQ"рJ*]VLQ: 1 6 5028 1 083643
Link-u|:
Data publicёгii: l 8.04.2022

PlLatforma de achizi(ii publice utilizatй Achizitii,md
,\пuп! de inten{ie publicat in В,{Р (dupd caz) Data:l4.01.2022

Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
lф.рsэ!4

Licita{ie еlесtrопiсб

Sursa de fiпап{аrе Surse proprii
Vаlоаrеа estimatй (lei, fшd ТItД) 896 460

3. Clarificjiri pril,ind documentatia tle аtriЬuirе:
'eta iп cazul iп care аu fost solicitate cl

Data soIi,citйrii сlаrifiсйrilоr
I)rэпuпr irea operatorului есопопп ic
Iiliрuпеrrэа sucr:intй а solicit5rii de clarificare
€ltрuпеrеа sucr:inti а rйsрuпsul ui
Data tralrsnriteгii

,l. Modificjiri operate in doaumenta{ia de atribuire;
уа ill cazul iп сqrе аu ate l

I{ezuпratul m oclifi сirilоr
Publicate iп BAP/alte mijloacelor de iпfоrmаrе (dupd
9sz)

РпdiсаУi sursq utilizatd si data publicdriiJ



Termen-limiti de dерuпеrе 9i deschidere а ofertelor
prelungit (dupd caz)

[Iпdica1i пumdrul de zileJ

5. РАпi la enu1-1termenu|-1imitit (data 03.05.2022, ora l6: 00), аu depus oferta 3 clfertanti:
Nr. Dепum irea ореrаtоrului есопоm ic IDNo Date de contact Asocia{ii/

adm inistratoriii
1 SRL ELECTROCON

1003600025379
tеl:+3'7З224'70З3l
elconsm@yandex.ru

Мr lluu Thuy,
Ngu,yen

1 SC HABSEV GRUP SRt. l 0066000з 8877 tе_l:р6910728б;
ghabed@habsev.md

Habed Gheorghe

3 SRL CEGOLTAR l 0036000 1 7268 d;r3J_зДЭJп;
cegoltar@inbox.ru

Bolgarin Mihail

б. lnform ind ofertele docu mentele de califiicare пtаtrэ de сйtrе ratorii economici:

(Iпfоrmаliа рriчiпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdiса iп coпformitate cu сеriп|еlе diп dосumепtаliа de
atribuire qi seva сопsеmпа рriп: рrеzепtаt, перrеzепlаt, пч соrеsрuпdе (iп cazul сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu
cor еsрuпdес er iп1 elor de с al фс ar е) )

* |п саzul utilizdrii licita|iei electroпice se va iпdica pre\ul oferteiJiпale
(Iпfоrmаliа рriviпd "Corespuпderea cu сеriп|еlе de calificare" si "Corespuпderea сu specifica|iile tehпice" , se vа
сопsеmпарriп:,,+"iпcazulcorespuпderiisiрriп,,-"iпcazulпесоrеsрuпdеrii)

8. Репtru elucidarea чпоr neclarittr{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind corespunderea ofertei cu cerin{ele
lnsta bilitt !gý!дlýдЦ!iа de atribuire (inclфtificarealple{ului апоrrпаl de scДzut) s-zr solicitat:

Data
solicitйrii

Ореrаtоrul economic Informa{ia solicitatй Reilmatu l rispunsul[ui оре|rаtоru lui
есопопr ic

Ofertan l l:
Dепumirеа ореrаtоruIui economic .Motivul resping:erii/tiescalifi cirii

SRL ELECTROCON -репtru lot 2 Necorespunderea spec ficatiei tehnice
SRL CEGOLTAR -репtru lot 3 Necorespunderea spec ficatiei tehnice

l0. Modalitatea de ечаluаrе а oferte|or:
pentru fiесаrе lot

11. Сritеriul de atribuire aplicat:
Prelul cel mai scazut

Denumire document
Dепum irеа operatorului есопоm ic

Documentele се constituie oferta

Documente de calificare
Sеvq сопsmпа рriп: prezeпtat,

Inform la d ofertelor сu cerintele solicitate:

IDепumirеа
lotului

Denum irea operatorului
economic

Pre{ul ofertei
(fбrй ТVА)*

cantitate si
unitate de
mйsurй

Соrеsрuпdеrеа сu
сеriп{еlе de
calificare

Соrеsрuпdеrеа сu
specifica{iile

tehnice
]-ot l SRL ELECTROCON 489 965 MDL 465 /rrn + +

SC HABSEV GRUP SRL б1,7

7з8,J5 MDL
Lot2 SRL ELECTROCON 225 925 MDL l 30/uп

SC HABSEV GRUP 279 з65 MDL + +

SRL CEGOLTAR. 680 200 MDL
Lot 3 SRL CEGOLTAR 1l5 440 MDL 52luп

SC НАВSЕЧ GRUP SRL 258 648 MDL + +



(Iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multе criterii de arribuire, se vor iпdica toate criteriile
de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)

12. lпfоrmа{iа privind lact,orii de ечаluаrе aplica(i:
(se va completa репtru loturile care aufost alribuite iп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-pre| sau cel mai Ьuп

l3. ReevalrLrarea оfеrtеlоr:

Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din oferlji Punctajul calculat
Dепumirеа operatorului economic 1 Total

Dепumirе factclгul 1 Ponderea
Dепumirе factoгul n Ропdеrеа

Denumirea operatoru[ui economic п TotaI
Dепumirе factorul 1 Ропdеrеа

Denumire factclrul n Ропdеrеа

уа iп cazul iп care аu reeyaluqte
N'Iotivul reeva]luйrii ol'erteIor
П'Iоd i ficlirile o1lerate

l4. iп urmа ехаmiпйri, evalu5rii qi соmраrйrii оfеrtе|оr depuse in саdrul procedurii de аtriьuirе s-a decis:
АtriЬuirеа сопtrасfu lui de achizilie sесtоriаlё./асоrdulчi-саdrч:

Dепumirеа
lotului

Dепumirеа
ореrаtоrului

economic

Cantlitate qi

unil,ate de
m jisurй

Prelul unitar
(t'йrй ТVА)

Рrе(ul total
(fйrа ТVА)

Рrе{uI total
(inclusiv ТV.{)

[,,ot l SRL
ELECTROCON

465/uп 425 605 5l0,126

t.,ot 2 Sc HABSEV
GRUP SRL

l 30/uп 279 з65 зз5 2з8

t.tlt 3 Sc HABSEV
GRUP SRL

40/uп 198 960 2з8 752

Апчlаrеа рrосеdчrii de achizi{ie sectorialй:
Temeiul anulйriil
Аrgumепtаrе:

l 5. I rr fo rrrl

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implicayi iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru репtrч achizi|ii se
realizeazd |п соtфrmitаtе сu prevederile art. б4 al Legii пr. 74/2020 priuind achizфili iп sectoarele eпergeticii, apei,
traпspclrturilor si serviciilor postale

lб. Теrmепul de tru incheierc:a contractului:

(Calcularea lеrmепеlоr preydzute de Legeo пr. 74/2020 priviпd achizi|iile iп sectoarele eпergeticii, apei, traпsporturilor siserlliciilor poqtale, iпclusiv а tеrmепеlоr de asteplare, se фсtuеаzd iп coпformitate cu previderile TiTturul'Iv capitolul
I (Calcularea Теrmепulu) ql Codului Ciyil al Repubticii Motdova)

l7. Contractul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

ilrea ОРеrаtОrilОl_еСРЦРдцiсi despre deciziile grupului de luсru Delrtru achizitii:
_ Dепцmiirеа operatoruIui econonric Data transmiterii Modalitatea de transmitere
SRL ELECTROCON 25,05.2022 e-mail
SC HABSEV GRUP SRL 25,05.2022 е-mаil
SRL CEGOLTZ\R 25.05,2022 e-mail

п cazul achiziliilor sectoriale саrе iпtrё in sfera de
aplicare а Legii пr, "74/2020 privind achizitiile iп
sectoarele energeticii, apei, trапsроrtчrilоr qi serviciilor

l1 zile de la data transmiterii соmчпiсёrii pгivind
rezultatul aplicйrii procedurii de atribuire



Denumirea
operatoruIui

есопоmiс

Intrepri пdеrе
а:

Cu capital
autohton/
Сu capitaI

m ixt/asociere/
Сu capital

stri i п

Numirul
;i data

сопtrасtu lui/
acordu lui-cadru

СосlСРV

vаlоаrеа contractului
Т'еrmеп de

valabilitate al
сопtrасtur lu i/
acordulmi-

cadru
fйrй'Г}'А inclusiv

тчА

SRL
ELECTRoC

oN

Autohton 255 09.06.2022
з 1 200000-8 425 605

5\0 126
з0.12.2022

SC HABSEV
GRUP SRL

Autohton 26|
10.06.2022

з l200000-8
4,78 з25 57з 990 з0.\2.2022

-18. Informa{ia privind achizi{ii sectoriale durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar iп cazul iп
care la procedura de achizi|ie sectoriald aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a iпcheiat сопtrасt/сопtrасtе
репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

l\u fost aplicate criterii репtru achizitii durabile (achizitii verzi}? (DA/NU)

\уаlоаrеа de achizitie сu ТvА din contract/ сопtrасtе а lotului/loturilor
репtru саrе аu fost aplicate criterii de durabiIitate (lei MD)*: (iпdica|i sutпа сu ТVД)

Codul СРV al lotului/loturilor репtru саrе аu fost aplicate criterii de
d u ra biIitate*:

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru саrе au fost aplicate
c:riterii de durabilitate* :

Рrеlul cel mai scбzut п
costul cel mai scёzut г:

Cel mai bun rароrt calitate-pref п
cel mai bun rароrt calitate-cost п

*lпfоrmа|iа se va iпdiса peпtrufiecare coпtract de achizi|ie iп parte.

рriп рrеzепlа dare de sеаmd, grupul de lacra declard сd tеrmепаl de aýteptare репtru iпсhеiеrеа contraclului/coпlraclelor
indicate aJosl respectat (ехсерtапd cazurile рrеvdzulе de art. 65 аliп. (3) al Legii 74/2020 privind achizi|iile iп secloarele
energeticii, apei, traпsporturilor qi serviciilor po$lale), рлесum si сd tп cazul dерuпеrii coпtestoliitor ;i/sau receplioпdlii
rapoorlelor de moпitorizare, aceastea аu fost ехоmiпаtе si solu|ioпate.

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, gruрul de lucru репtru achili|ii сопlitmd coreclitudinea
fapt репtru care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm preyederilor legale tп vigoare.

procedurii de acltixilie,

L.. S.

,#Ё
*týкцЕ}Иz

conducitorul

Q,{umе, Рrепumе)

4



DЛRЕ DE SEAMA
de atribuire а contractului de achizilii sectoria]e

Nr.4 din 25.0'7,2022

l. Date сu privire Ia rэпti. lJale сu рrlчlrе Ia L,ntllalca conlractanl
Dепumirеа entitйtii contractante SA ,,RED_ NORD..
Localitalle Мчп. B6|ti
lDNO 1 00з602006563
,дd rеsа MD-3100, Republica Moldova, mun, BёlJi,str. ýtefan cel Маrе, l80

,rА"
\umiir cle tele1'on з,7з 2з l 5з 100,
.\umiir cle fax fqx: +37зпl5зl18
l]-mailoficial aдti_q_ame{a@ledngld.md. achiziti i@rеdпоrd.md
,4dreI;a dle iпtеrпеt
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп, е-
mail)

Еdчаrd Pulbere; 02З 159932
eduard.pulbere@rednord.md

Tipul entit5{ii contractante 9i obiectul
principal de activitate
(Dacd este cazul, mеп|iuпеа cd eпtilatea
сопtrасtапtd este о autoritate centrald de
achiziyie sau cci achizi|ia implicd ori ar putea
implica о altd filrmd de achizitie соmuпd)

Activitёlile licen{iate din sectorul electroenergetic

Date сu privire la de atribuire:
'Г!рul рrrrсеdurii de atribuire aplicate Licitatie deschisё
procedura de achizitie repetati (duрd caz)
Tipul obiectului contractului de achizi{iei acordului-
саdrч

Вuпuгi

Ob!99tul achizi{iei Cutie de distribu{ie din poliester pentru РТ l0/0,4 kV
Cod C-P\u

з l 200000-8
Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind alegerea
ргосеdurii de аtriЬчirе (tп cazul aplicdrii altor
pr ocedur i decat l ic ita| ia des с his d)
Рrосеdчrа de аtriЬuirе (se va indica diп cadrul
роrtаluluiguуеrпаmепtаlw.у,w,1п.|_е_лd_е_L.с_о_у_,||1_,d)

Nr:ocds-bЗwdp l -MD- l 6502828 1 7855

Link-ul:
Data publicбrii: l 8.04.2022

l)lаtfо,rпrа de a,chizilii publice utilizatй Achizitii.rnd
Апuп! de intenfie publicat in ВАР (dupd caz) Data:l4,01.2022

Tehnici 9i instrumente specifice de аtriЬчirе
(dupd caz)

Licitalie еlесtrопiсё

sursа de fiпапtаrе Surse ргорrii
Vаlоаrеа estimatй (lei, fdrd ТVД) 2 000 000

J. Cllarificiiri privind docuпrentatia cle atribuire:
ча iп cazul iп care аu fost solicitate

I)ata solir:itйrii сlаrifiсйrilоr
Dеп uш ir,ea clperatorului есопопr ic
[illpunerea suct: пtй а solicitйrii de clarificare
[)xputterea suct: пtй а rйsрuпsului
Data trarrsrniterii

4. Modificiiri ореrаtе in documenta{ia de atribuire:
чQ eta itl cazul iп care аu е

[tеzu пr atul rn oclificй rilоr
Publicate iп BAP/alte mijloacelor de iпfоrmаrе (dupd
caz)

[Iпdiса|i sursa utilizatd si data publicdriiJ

1

2.



Termen-limitй de dерuпеrе qi deschidere а оfеrtеlоr | [Iпdicati пumdrul de zileJ
prelungit (dupd caz)

5. Рiпй la termenu1-|imittr (data 11.05.2022. оrа 1б: 00), аu depus oferta 2 ofertanti:
ItJ r. Dепumirеа operatorului economic IDNo Date de contact Asocia{ii/

administratorii
2,, SC HABSEV GRUP SRL l 0066000з8877 tel:069l07286;

shabed@habsev.md
Habed Gheorghe

2 SRL CEGOLTAR l 00з6000 1 7268 @ЬЗlЗШ'7З'782:
сеgоltаr@iпЬох.гu

Bolgarin Mihail

6. lnforma ind ofertele documentele de calificare rezentate de сйtrе tоrii есопопп ici:

(IпfоrmаУiа рriчiпd dепumirеа dосumепtеlоr prezentate se vа iпdiса iп coпformitate сu сеriпУеlе diп dосumепtа|iа de
atribuire si seva сопsешпа рriп: рrех,епtаt, перlеzепtаt, пu соrеsрuпdе (iп cazul сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu
с or es рuпdе с er iпУ el or de с al фс ar е) )

* iп cazul utilizdrii licitayiei electroпice se va iпdica pre\ul фrtеi fiпаlе
(Iпfоrmа|iа privind "Corespuпderea сu cerin|ele de саlфсаrе" si "Corespuпderea cu specфca|iile tеhпi'се" , se va
сопsеmпа рriп: ,,*" iп cazul corespuпderii si рriп ,,-" iп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtru elucidarea uпоr neclariti{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind corespunderea ofertei cu сеriп{еlе

9. OГertantii rеs eSca

Dепumirеа oDeratorului есопоmiс П4otivul respi ns.,erii/drэscalifi сйrii

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:
pentru fiесаrе lot

11. Criteriul de atribuire aplicat:
Рrеlul cel mai sctrzut
(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi пultе criterii de atribuire, se vоr iпdiса toate criteriile

de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)

12. Informa{ia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:
(Se va completa peпtru loturile care au fost atribuite iп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-pretr sau cel mаi Ьuп

ln

Dепumirе document
Dепumirеа ореrаtоrului есопоmiс

SC HABSEV GRUP
SRL

Documentele се сопstituirэ оfеrtа
уа сопSmпq рrlп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu

Documente de calificare

Conform сеriп!еlоr
caietului de sarcini

nfor matia privind соrеsDuпdеrеа ofertelor сu cerintele solicitate

Denumirea
lotului

Denum irеа operatorului
economic

Рrе{ul ofertei
(йrй TVA)*

Cantitate qi

unitate de
mйsurй

Соrеsрuпdеrеа сu
cerin{eIe de
calificare

Crrrespunderea сu
specifica{iile

tehnice
SC HABSEV GRUP SRL 2 4,70 000

MDL
l09 /un + +

SRL CEGOLTAR 2 532 з19
MDL

statlilitt documentatia de atribuire inclusiv i ustilicarea pre{ulu апоrпlаl de sсйzut) s_a solicitat:
Data

soliciti rii
Ореrаtоrul elconomic Informatia solicitatй Rezmatul rйspunsului ореrаtоrului

economic

Factorii de ечаIuаrе vаlоаrеа din оfеrtй



Dепumirеа ореrаtоrului economic l Total
Dепumirе fасtогчl 1 Ропdеrеа
Dепumirе f'actorul п Ропdеrеа

Dепumirеа ореrаtоrului economic n Total
Dепчmirе fасtогul 1 Ропdеrеа

Dепumirе fасtогul n Ропdеrеа

l!'lotirlul rеечаluйrii ofertc:lor

l3, RсечаIuаrеа оfеrtеlоr:
i|п cazul iп care rееуаluqtе

l4. iп urmа ехаmiпйri, evaluйrii Ei соmраrйrii оfеrtеlоr depuse iп cadrul procedurii de аtriьчirе s-a decis:
АtriЬuirеа contractului de achizilie sectorialYacordului-cadru:

Апulаrеа рrосесlurii de achizi{ie sectorial5:
Terneiul апulёrii;
Аrgumепtаrе:

5. lrrftl

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implicayi tп procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru репtrч achizi|ii se
realizeazd iп coпformilate cu prevederile art. 64 al Legii пr. 74/2020 priviпd achizil-iili iп sectoarele eпergeticii, apei,
traпsporturilor si serviciilor postale

lб. 'Гrеrпrепul de ta re tru iпсhеiеrе,а contractului:

(Calcularea termeпelor prevdzute de Legea пr. 74/2020 priviпd achizi1iile iп sectoarele eпergeticii,
seruiciilor po$tale, iпсlusiч а tеrmепеlоr de asteplare, se efectueazd iп сопfоrmitаtе cu prevЙerile
l (C|alcularea Теrmепului) al Соdului Ciyil ql Republicii Moldova)

l7. Contractul de achizi{ielacordul-cadru incheiat:

apei, traпsporturilar si
TITLULUI lV Capitolul

Dепumirеа
lotului

Dепumirеа
ореrаtоru lui

есопоmiс

Cantitate 9i
unitate de
mйsuri

pretul uпitаr
(fйr5 ТVА)

Рrе{ul total
(fПrй ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv ТVА)

Sc HABSEV
GRUP SRL

1 05/uп 2з 524 2 470 000 2964 000

пtьrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de luсru репtru achizitii:
Dепuпl irеа operattlrului есопOm ic Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SC HABSEV GRUP SRL 25,05.2022 е-mqil
Slll C]EGoLTl\R 25.05.2022 е-mqil

п cazul achizigiilor sectoriale саrе iпtrё iп sfera de
арliсаге а Legii пr.'7412020 privind achiziliile in
sесtоаrеlе energeticii, apei, transporturilor qi serviciiloг

1 l zile de la data transmiterii comunicёrii privind
rezultatul aplictrrii procedurii de atribuire

Dепчmirеа
ореrаtоrului

есопоmiс

Intreprindere
а:

Cu capital
autohton/
Cu capital

m ixt/asociere/
Cu capital

strйin

Numiirul
;i data

contractului/
acordului-cadru

Cod СРV

yaloarea contractului
Теrmеп de

vaIabilitate al
сопtrасtчlui/
acordului-

саdru
f5r5 ТVА inclusiv

тчА

SC HABSEV
GRUP SRL

Autohton 267
1з,06.2022 з l 200000-8 2 470 000

2 964 000 з0.12.2022



18. Informa{ia privind achizi{ii sectoriale durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se coпpleteazd doar iп cazul iп
care la procedura de achizi|ie sectoriald aufosl aplicate criterii de durabilitate si s-a iпсhеiаt сопtrасt/сопtrасtе
peпtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

*Iпfоrmаsiа se va iпdica репtru fiecare coпtract de achizi|ie iп parte.

рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de luсru rlесIаrd сd tеrmепul de asleptare репtru htcheierea coпtractuluilboпlra<:lelor
iп,dicate afost respectat (ехсерfiпd cazurile prevdzate de art, 65 аliп. (3) al Legii 74/2020 privind achi:zi|iite iп sectoarele
energeticii, apei, traпsporturilor Ei serviciilor poqlale), рлесum;i сd iп cazul depuпerii coпtestoliitor qi/sаu recep|ioncirii
rapoortelor de monitorizale, aceastea оu fost ехаmiпаtе qi sоIu|iопаlе.

РriП Рrеzепtа dore de sеаmd, grupul de luсru репtru achizi|ii сопJirmd corecliludiпeo clesfdsurйrii pro<:edurii tlе ochixilie,
fapt репlru care poartd risрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale iп vigoore.

с о 
" 

d u cdto rul 

v'uiйy Ё reentru 

acbizitiiz

mРrепumе)

,,#еff
"ч!#

z\u fost aplicate criterii pentru achizi(ii durabile (achizitii verzi)?

\уаIоаrеа de achizitie сu ТvА din contract/ сопtrасtе а lotuIui/loturilor
pentru саrе au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD)*; (iпdica|i suma сu ТVД)

Codul СРV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
сlu rabiIitate*:

СritеriuI de atribuire pentru lotul/loturile репtru саrе аu fost aplicate
rlriterii de durabilitate*:

Prelul cel mai sclzut п
costul cel mai sсёzut гl
Cel mai Ьuп rароrt calitate-pre{ п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

4



DARE DE SЕАМД
de atribuire а contractului de achizilii sectoriale

Nr.5 diп 25.0'7,2022

Date riyire la titatea

Date

3. clarificiri privind documenta{ia de аtriьuirе:

с|ц еп contractant5:
Den rLr m iirea enLtitйtii contractante SA ,,RED- NORD
I-ocalitate Mun. Bбlti
lDNo l 003602006563
,,\d resa мD-з100, Republica Moldova, mun. Bёlti,str. ýtefan cel маrе, l80

,rА"
ltluпrйr de telefon з73 23l 5зl00,
ltrlurTrйr de fax fax: tДЗ_Ц]l3]В
Il-mail rrficial ацti9аm.евrOr9.d_ц_91d,md.а_qhizitii(а.rеdпоrd.md
;\dresa de internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, telefoп, е-
цц|)

Pavel Vladimir; 023153108
pave l. vl adim ir(оrеdпоrd,m dTipul entiti{ii contractante 9i obiectul

рriпсiраl de activitate
(Dacd este cazul, mеп|iuпеа cd eпlitatea
сопtrасlапtd este о autoritate сепtrаld de
achizi|ie sau сd achizi|ia implicd ori ar putea
implica о аltdfоrmй de achizi|ie соmuпd)

Activitйlile licen}iate din sectorul electroenergetic

ctl irе l:r rа de atriburire:
'Ijрц|д,осеdurii de atribuire а plicate Licitatie deschisй
Рrосеdurа de achizi{ie repetati (dupd caz)
'I'ipul obiectului сопtrасtчIui de achizi{ie/ асоrdчlчi-
cadru

Вuпuгi

obiectu l achizitiei Izolatoa[e l0/0,4kV
Cod СРV

44 l 00000- l
f,хрuпеrеа motivului/temeiului privind aiege.ea
рrосеdurii de atribuire (iп cazul aplicdrii altor
proceduri dесdЦiсitа|iа deschisd)
Рrосеdчrа de atribuire 1se ua iпаiiа diп cadrul
р о r t а lulu i guv er паm епt а l wyy,цJ1дd1Lcpv. ц d)

Nr :ocds-b3wdp 1 -MD- 1 64'794'782О517

Link-ul:
Data рчЬliсёrii:22.0З .2022

Platfrrrma de achizi{ii publice uLtilizatй Achizitii.md
Апuп{ de inten{ie publicat iп ВАР (dupd caz) Data:l4.01.2022

Tehnici 1;i instrumente specifice de atribuire
(duрd са:)

Licitalie electronicё

Sursа de fiпап{аrе Surse proprii
Vаlоаrеа estimatй (lei, Jdrd ТVД) l бl4 000

чQ а iп сqzul iп сqrе аu solicitate clarificdr
Data solicitйrii cIarific5rilor

J_еп uпп irea opc:ratorului econonr ic
{:крuпеrеа suс,сiпtй а solicitйrii de clarificare
Е_:крuпеrеа suc,gintй а rйsрuпsu lui
l)ata trarrsrrriterii

Modificйri ореrаtе iп dосuпrепtаtiа de iltribuire:
'eta tп cazul tп сqrе au

llrэzulп atul m orlifi сбrilоr



Publicate in BAP/alte mijloacelor de iпfоrmаrе (duрd
caz)

[Iпdiсаsi sursa utilizatd si data publicdrii]

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

[Iпdicayi пumdrul de zile]

5. РбпД la termenu|-Iimitй (data l3.04.ZO22, ora l6: 00), аu d s oferta 3 оlъrtап
Nr. Dепumirеа operatorului economic IDNo Date de contact Asoci:ltiil'

adm inistratrorii
l SRL ELECTROCON

1 003600025з79
tе|:+З'7З224'70ЗЗ1
elconsm@yandex.ru

Мr Huu Thuy Nguyen

,,
SC HABSEV GRUP SRL l 006600038877 tel;069l07286 Habed, Gheorshe

3 SRL CEGOLTAR l 0036000 l 7268 tе|:+З73222'lЗ782 Воlgаriп Mihail

Dепumirе document
Dепum irеа clrreratoru lui есопоm ic

Documentele се constituie oferta

Dосчmепtе de calificare
se уа сопsmпа рriп:

ind ofertele de i docunrenteIe de cali|icare rezentate de сйlrе torii econonrici:

(IпfоrmаУiа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdiса iп coпformitate сu сеriпуеlе diп dосumепtа|iа dе
atribuire si seva сопsеmпа рriп: рrех,епlаt, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (iп cazul сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu
cor es рuпdе cer iп| el or de с al ifi с ar е) )

* iп cazul utilizdrii licitaliei electronice se va iпdiса prelul ofertei.fiпale
(Informa|ia priviпd "Corespuпderea cu сеriп|еlе de саlфсаrе" si "Соrеsрuпdеrеа сu specфca|iile tеhпiсе" , se va
сопsеmпа рriп: ,,+" iп cazul corespuпderii si рriп ,,-" iп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Pentru elucidarea uпоr neclarittr{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei cu сеriп{еlе
stabilitl iп documentatia de аtriьuirе inclusiv .iustificarea lui апоrmаl de lscizut) s-a solicitrlt:

Data
solicitйrii

Operatorul economic I nformatia soliciltatй Rezmatul rispunsului operatorului
есопоm ic

nforma nd nderea ofertelor cu ele solicitate:

Denumirea
lotului

Dепumirеа operatorului
economic

Pre{ul ofertei
(fёrй ТVА)*

Cantitate qi

unitate de
mйsurй

Cores;runderea cu
cerinlele de
caLlificare

Coresp unrJere,a
с:u spec:ifica!iille

teh п ice
Lot l SC HABSEV GRUP SRL l 429 000

MDL
680Ct iuп + +

SRL CEGOLTAR 2288 400
MDL

SRL ELECTROCON з 17 900 MDL + +

Lot2 SRL ELECTROCON 225 925 MDL l 600/un
Lot З SRL CEGOLTAR l78 000 MDL 2000/uп + +

SRL ELECTROCON 260 000 MDL + +

Lot 4 SRL ELECTROCON 96 000 MDL 300/uп + +

Dепumirеа oDeratorului economic NlotivuI res

10. Modalitatea de ечаluаrе а оfеrtеlоr:



Se

репtru fiесаrе lot
l l. Criteriul de atribuire aplicat:

Рrеlul cel mai scazut
(iп cazul iп сqrе iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multе criterii de atribuire, se vor iпdica toate criteriile

de atribuire aplicate qi dепumirеа loturilor аfеrепtе)

,_ 12. Iпfоrmа{iа privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:
(se va completa репtru loturile care au fost atribuite iп baza crileriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-pre| sau cel mai Ьuп

calitate

1.1. Iteevaluarea oferteIor:
ча q iп cazul iп care 'е au.fost rееvаluqtе r

Motivul rеечаIu5rii ofertelor
ni'Iodifi сйrilе operate

l4, in urmа ехаmiпйri,.еvаlu5rii pi соmраrйrii ofertelor depuse iп cadrul procedurii de atribuire s-a decis:Atribuirea contractului de achizi{ie sectorialё/acorduIui-cadru:

Temeiul anultrrii; Lotul З а fost апulаt рriп modificarea planului de investilii
Агgчmепtаrе:

l5 fоrmа ,ilor

(lпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi impticayi tп procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru репtrч achizi|ii serealizeazd iп coпformitate cu prevederile art. 6,1 al Legii пr. 74/2020 p)iuind a"Пbiiiiti iп sectoarele eпergeticii, apei,traпsporturilor qi serviciilor postale

lб. Теrmепul de tru incheierea contractului:

(Calcularea tеrmепеlоr preydzute de Legea пr. 74/2020 priviпd achizi1iile iп sectoarele eпergelicii, apei, traпsporturilor sisen,iciilor poýtale, iпсlusiv а tеrmепеlоr de asteptare, si фсtuеаzd ii conformitate сч previderile TiTL'utut'Iv cap,itotutI (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al RZpubticii Йoldova)
l7. ContractuI de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

-cost

Factrэrii de ечаluаrе vаlоаrеа din оfеrtй PunctajuI calculat
Dепumirеа operatorului economic 1 Total

Dепumirе factrэrul 1 Ропdеrеа
Dепumiге fасtrэrul n Ропdеrеа

Dепumiгеа ореrаtоrului economic п TotaI
Dепumirе fасtrэrчl l Ponderea
Denumire factorul п РопdLеrеа

Denumirea
lotului

Dепчmirеа
operatorului

есопоmiс

Cantitate 9i
unitate de
mйsurй

Pre(ul uпitаr
(fаrй ТVА)

Рrе(ul total
(fйrй ТVА)

Рrе{ul total
(incIusiv ТVД)

l_,ot l Sc HABSEV
GRUP SRL

6800/urt l 429 000 l 7l4 800

t,ot 2 SRL
ELECTROCON

l 600/uп з09 955,50 37l946,6

t.,ot ,l SRL
ELECTROCON

З 00/un з|2
93 600,00

|12 з20

Апulаrrеа procerJurii de achizilie sесtоriаlй:

rеа ореrаlоrlIо1. есOпс mlcl rе deciziile sruпului de l frtl
Denr.rm i rеа о[lеrаtоrulu i есопсlm ic Data transmiterii Modalitatea de trапsmitеrеSRL i]LEсTROCON \0.05.2022 е-mаil

SC H,{BSEV GRUP SRL l0.05.2022 е-mаil
SRL CEGOLTAR |0.05.2022 e-mail

n cazuI achiziliilor sectoгiale саге iпtrё in sferide
арliсаге а Legii пr. 'l4l2O2O privind achizi{iile in
sectoarele energeticii, apei, transporturilor qi serviciilor

1 l zile de la data transmiterii соmuпiсёrii privind
гezultatul aplicйrii procedurii de atribuire



Dепumirеа
operatorului

economic

Intreprindere
а:

Cu capital
autohton/
Cu capital

m ixt/asociere/
Cu capital

striin

Num5rul
si data

contractuI ui/
acordului-cadru

Cod СРV

vаlоаrеа contractului
теrпrеп de

valabilitate al
contr:rctu lu i/
acorduIrri-

cadru
fйrй ТVА inclusiv

тчА

SRL
ELECTROCON

Autohton 246 0,7.06.2022 44 1 00000- l
40з555,5 л)) )1\ \

з0.12.2022

SC HABSEV
GRUP SRL

Autohton 262
l0.06.2022 44 l 00000- l l 429 000

l714,800 з0.12.2022

18. Iпfоrmа{iа privind achizi{ii sectoriale durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se соmрlеtеаzd doar iп cazul iп
care la procedura de achizi|ie sectoriald aufost aplicate criterii de durabilitale si s-a iпcheiat сопtrасt/сопtrасtе
репtru lot/loturi репtru сqrе aufost aplicate criterii de durabilitate):

*IпfоrmаУiа se va iпdica репtru fiecare contract de achizi|ie iп parte,

Рriп prezenta dare de sеоmd, grupul de lucru declard сd lеrmепul de aqteplarc репlru iпсhеiеrеа coпtractuluil'coпtracytelor
iпdicate о fost respectat (ехсерfiпd cazarile prevdzute de art. 65 аliп. (3) at Legii 74/2020 privittd achiziliile tп secloarele
eпergelicii, apei, traпsporturilor si serviciilor po$tale), рrесum qi cd tп cozul dерuпеrii coпtesla|iilor si/sau tecep|ioпiirii
rapoartelor de mопilоrizаrе, aceastea аu fost ехgmiпаtе qi sоIuliопаtе,

РriП prezeпta dare de sеаmd, grupul de lucru репlru achizilii сопJirmd corectitudiпea desfdsurdrii proc:etlurii de acltixitrie,
fopt репtru care poartd rdspuпdere сопfоrm prevederilor legale tп vigoare. /,'

n.ý.

(Se

,а\?
2,/N
| /oq

,{u fost aplicate criterii репtru achizitii durabile (achizitii verzi)? (DA/NU)

'\/аlоаrеа de achizitie сu 'tVА din contract/ сопtrасtе а lotului/loturilor
I9цtrц саrе аu fost aplicate cril.erii de durabilitate (lei MD)*: (iпdiса|i sumа cu ТVД)

Codul СРV al lotului/loturilor pentru саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate*:

Criteriul de atribuire репtru lotul/loturile репtru care аu fost aplicate
r:riterii de du rabilitate* :

Рrеful cel mai scёzut п
costul cel mai scёzut гt

Cel mai bun rароrt calitate-pre{ п
Се1 mai bun rароrt calitate-cost п

Conducito*' *r-pu ru pentru achizi(ii:

(Numе, Рrепumе)
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DARE DE SЕАМД
de atribuire а contractului de achizilii sectoriale

Nr.6 din 25.0'7.2022

l. Date cu privire la entitatea

2. Dat

3. Сlаrifiсiri privind documenta{ia de аtriьuirе:

rе сопtrасtапtй
]Denumirea entit5(ii сопtrасtа пtе SA ..RED- NоRг)
]LocaIitllte Mun. tsЁlli
IlDNo l 00з60200656з
Adresa MD-3100, Republica Moldova, run. ffi

,rА"
Numtrr de telrэfon з,7з 231 53100
Nuпrir de fax fж: +з'7з 23l 5З l lS
E-mailoficial anticam еrа@rеdп оrd. m d. acht z.it j 

I t) r есir,.,".l rrй
,,\drrэsа de iпtrэrпеt
Реrsоапа de contact (пumе, рr"пu.е, trlеQопз-

-ц!4_
Vladislav Tcaci ; +З'lз 5з|65,
rеd-поrd@Ьk.ru

Tipul entitйfii contractante ql obiectul
prineipal de activitate
('Dасd este cazul, mеп|iuпеа сd eпtitateq
сопtrасlапtd este о autoritqte сепtrаld de
achizi|ie sau cd achizi|ia imрliсd ori ar putea
Jцрl!цэзЦП form d d е а с hiz it ie соmuп d)

Actlvltatlle ltcen!iate din sectorul electroenergetic

е сu privire la рrосеdurа de аtriЬuirе:
Jj2g|д,осеd u rii de atribuire aLpl icate Licitatie deschiqй

Da
r lрцt oDlec[uIul contractului de achizi{iel асоrdчlчi-
саdru

Вuпuгi

Obiectul achizitiei Metal fеrоs
Cod СРV
Ехрuпеrеа motivului/temeiului ПЙrtпГ 

"'ege,.eaрrосеdчrii de atribuire (iп сqzul aplicdrii altor
proceduri decdt licita|ia des chis d)
рrосеdчrа de аtriьчirе (se va iпdiса di" 

"аdrulportalului guv еrпаmепl ql,,,ууу,цлt епdеr. gоу. md)
Nr:о_сds_-_Ь,3_t,уdр]:_АДD_,-]б2,!Еб_0_51"3Jб

Link-Lr|:

Data рuЬliсёгii: 1 0.05.2022
rlatIl]rшa de aLchizi{ii publice rrrtilizatй achizitii.md
Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd са4 DaIa: l4,0l ,2022

Tehnici 9i instrumente specifice de аtriЬuirе
(dupd caz)

Licita{ie еlесtrопiсё

rsа (lе Ilпапtаrе Sursе рrоргii
Vаlоаrеа estimatй (lei, Jdrd ТVД) t 9Jl )00

чq iп сqzul iп care aufost solicitate clar
Data :solicitйrii сlаrifiсйrilоr

,u 1Lцц9з_9дlцаtоru l u i есопопr ic

ll )\lрuпеrеа ýuсlэiпtй а risрuпsu,lui
l)l,rta trапsm iterii

уа iп cqzul iп care аu ,ate

Ilеzuппаtul m od ifi сдrilоr
Publicate Тп BAP/alte mijloaeelor се iпБйа.е @7
cqz)

[Iпdicali sursa utilizald si data publicdriiJ

Termen-Iimiti de dерчпеrе 9i deschidere а огеrtеlоi
prelungit (dupd caz)

Pпdica|i пumdrul de zileJ

5, Рбпi la tеrmепul-limitй (data 20.05.2022,ora lб: 00), au depus oferta 2 ofertan{i:

4. Modificiiri operate in documenta{ia de аtriЬuirе:

r 1Uccuu rа чс acnlZI[le repetat,i (lltt|ld cuz)

3 1 1 00000-7



Nr. Denum irea ореrаtоrului есопоm ic IDNo Date de contact Asoc:iat]ii/
adm inir;traLtorii

l SRL IGHIVAN METAL
l0l1602002849

tеlr:+3'7З2З142169_;

diana-uzun@mail.ru
Uzun Igоr

) SRL METALICA ZUEV l 00з600i 52385
-l3J_3Z24'7L530;e.smintina@smail.com

мurачsсhi Alexandr

Dепum irea operatorului erconom ic
SRL IGHIVAN

METAL
Documentele се constituie oferta

Documente de califi rсаrе

Сопfоrm cerinlelor
caietului de sarcini

6. Informa rivind ofertele documentele de califi саrе rezentate de ciitre о t,orii economici:

(lпfоrmа|iа priyiпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se 1lа iпdiса iп coпformitate сч сеriпlеlе diп do,?ume"ta|ful du
atribuire si seva сопsеmпа рriп: рrеzепtаt, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (|п cazul сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu
с or es рuпdесеr iп| el or d е с al iJi с ar е) )

. lпfоrmа ind соrеsрuпdеrеа ofertelor cu ceri le scllicitate:

Denumirea
lotului

Dепum irea operatorului
economic

Рrеlul оfеrtrэi
({йrё ТVА)*

cantitate si
unitate de
mйsurй

СOrеsрuпdеrеа сu
сеriп(еlrэ de
caIificarre

Сlоrеsрuпdlеrеа cu
specifica(iile

tehnice
Lot 1 SRL IGHIVAN METAL lз,7 447 бltп + +

SRL METALICA ZUEV 1з8 46,7,05

Lot2 SЮ lGHIVAN METAL 20з 245 9ltn + +

SRL METALICA ZUEV 204 77 5.20
Lot 3 SRL IGHIVAN METAL 677 484 ЗO/tп + +

SRL METALICA ZUEV 682 584
Lot 4 SRL IGHIVAN METAL 44 825 2ltп + +

SRL METALICA ZUEV 45 505.б0
Lot 5 SRL IGHIVAN METAL 5 000 0"l5 /tn + +
Lot 6 SRL IGHIVAN METAL 5 000 0,15 /tn + +
Lot 7 SRL IGHIVAN METAL 6 666 0.2ltп + +
Lot 8 SRL IGHIVAN METAL 289 з50 13/tn + +

SRL METALICA ZUEV 291 560,85
Lot 9 SRL IGHIVAN METAL 22 580 l/tn + +

SRL METALICA ZUEV 22,752,80
Lot 10 SRL IGHIVAN METAL 225 828 10/tn + +

SRL METALICA ZUEV 22,7 528

L,ot 1l
SRL IGHIVAN METAL 29з 5,1б 1 з/tп + +
SRL METALICA ZUEV 295,786,40

Lot 12 SRL IGHIVAN METAL зз8,742 l 5/tn + +
SRL METALICA ZUEV з41 292

Lot 13 SRL IGHIVAN METAL 8з 350 3/tn + +

SRL METALICA ZUEV 8з 860,J-i
Lot 14 SRL IGHIVAN METAL 55 566 2ltп + +

SRL METALICA ZUEV 55 906,88
Lot 15 SRL IGHIVAN METAL 1з,7 066 5/tn + +

SRL METALICA ZUEV 1з7 916.67
Lot lб SRL IGHIVAN METAL 45 248 20O/foi + +

SRL METALICA ZUEV 4_5 608._]J
Lot 17 SRL IGHIVAN METAL 22 582 l /tn + +

SRL METALICA ZUEV 22 752,80
Lot 18 SRI- IGHIVAN METAL 2,5 000 l/tn + +

* iп cazul utilizdrii licitaliei electronice se va iпdiса pre|ul oferteifiпale
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(Iпfоrmа|iа priviпd "соrеsрuпdеrеа cu сеriп|еlе de calificare" si "соrеsрuпdеrеа cu specificasiile tеhпiсе" , зе va
сопSеmпа рriп: ,,+" iп сqzul corespuпderii si рriп,,-" iп cazul песоrеsрiпdеrii)

8" РепtrШ elucidarea uпоr neclariti{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei сu cerin{ele
Stabilite iп dосUmLепtаtiа de atribuire (inclltsiv iltctificcrrpo nrдfrrlrri оппуmоl r|a олt-.,+r - л -лl:л:]л4.

репtru fiесаrе lot
l l. Criteriul de аtriЬuirе aplicat:

Prelul cel mai scёzut
(iп cazul iп care iп cadrul proceclurii de atribuire suпt aplicate mаi multе criterii de atribuire, se vor iпdiса toate criteriile

de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor феrепtе)

_ 12, Informa{ia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:
(se va completa репtru loturile care au fost atribuiie iп Ьqzq criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-pre1 sqч cel mаi Ьuп

cal,

l4, in urmа ехаmiпiri,_еvаlutrrii qi соmраrйrii оfеrtеlоr depuse iп cadrul рrосеdurii de atribuire s-a decis:
АtriЬцirеа сопtrасfu lui de achizi{ie sесtоriаlй./асогdчlчi-саdru:

Апulаrеа рrосеdurii de achizi{ie sectoriali:
Тс:rпсiul arrulirii:

te iп documelltalia de atrihuire inclusiv iustificarea pretulu апоrmаI de scizut) s-a solicitяf
Data

So]Licitйrii
Ореrаtоrul есопоmiс l nforrna(ia solicitatй Rezmatul rйspunsului operatorului

economic

Dепum irеа operatoru lui economic Motivul respingerii/descalifi сйrii

l0. ModaIlitatea de evaluar:e а oferteIor:

,l calitate-coSt,

Factclrii de ечаluаrе vаlоаrеа din ofertй Puncta.|uI calculat
Dепumirеа ореrаtоrчlui economic l Total

Denu,mire factclгul l Ропdеrеа
Denumire fасtогчl п Ponderea

.Dепumirеа ореrаtоrului economic n Total
Dепumirе factcrrul l Ponderea
Dепumirе factclruI n Ponderea

l3. Reevalrrarea ofertelor:
уа iп cazul iп care 'е аu rееуqluqtе at

N{oti,l,ul rсеча| uйrii ofertrэlor
]\Iodi fi cririle ореrаtе

Dепumirеа
lotului

Dепчmirеа operatorului
economic

Cantitate 9i
unitate de
mйsuri

Рrе(uI unitar
(f5rй ТVА)

Pre(ul total
(fПrй ТVА)

Pre{uI total
(inclusiv ТVl\)

Lot 1 SRL IGHIVAN METAL 6 ltп lз,7 447,00
Lot2 SRL IGH]VAN METAL 9ltп 203 245,00
Lot 3 SRL IGHIVAN METAL 30/tn 6,7,7 484,00
Lot 4 SRL IGHIVAN METAL 2ltп 44 825.00
Lot 5 SRL IGHIVAN METAL 0,150/tn 5000,00
Lot 6 SRL IGH VAN METAL 0,15O/tn 5 000.00
Lot 7 SRL IGI] чАN METAL 0,200/ tn 6 666,6,7
Lot 8 SRL IGH VAN METAL З/lп 289 350,00
Lot 9 SRL IGH VAN METAL ltп 22 580,00
L<lt 0 SRL lGII vAN METAL 0/tn 225 828.00
1-ot l SRL IGHIVAN METAL 3/tn 293 57б,00
I-ot i,. SRL IGHIVAN METAL 5/tn з38 742,00
[-ot SRL IGH VAN METAL З/tп 8з з50.00
1-ot 4 SRL IGн VAN METAL 5/tn l37 06б,00
[-ot 5; SRL lGн VAN METAL 200/ lъi 45 248.00
[.ot (l SRL IGHIVAN METAL 1ltп 22 582,00
l,clt ,7 SRL IGH VAN METAL l/tn 25 000.00
Lot 8 St(L IGн VAN METAL 2ltп 55 566.00

Агgumепtаrе:

J



l5 fоrmаrеа.lп torilor economici despre deciziile grupului de luсru pentru а,с

Dепumirеа operatoruIui есопоmiс Data transmiterii Mo,dalitatea de transm itere
SRL IGHIVAN METAL 0з.06,2022 e-mail
SRL METALICA ZUEV 0з.06.2022 e-mail

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implicayi iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru репtrч achizi1ii se
realizeazd iп coпformitate сu prevederile art. 64 al Legii пr. 74/2020 priviпd achiziyiile iп sectoarele eпergelicii, apei,
traпsporturilor si serviciilor postale

l6. T'ermenul de astentare ru incheierea contractului:

(Calcularea tеrmеПеlОr prevЙzute de Legea пr. 74/2020 priviпd achizi|iile iп sectoarele eпergetirii, opgi" t-"rportuпo, si
serviciilor postale, iпclusiv а tеrmепеlоr de asteptare, se фсtuеаzd iп coпformitate сч prevederile TITl,uLu1-Iv capitolul
I (Calcularea Теrmепului) al Codului Ciyil al Republicii Moldova)

I7. Contractul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

/8. Iпfоrmа{iа privind achizi{ii ýectoriale durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completea:zd doar iп cazul iп
care la procedura de achizi|ie sectoriald aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a incheiat coпtract/coпlracte
репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

,Au fost aplicate criterii pentru achizi{ii duraLlile (achizitii verzi)? (DA/NU)
'Vаlоаrеа de achizi{ie сu 'ГVА din contract/ contracte а lotului/lotrLrrilor
;репtru care аu fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD)*: (iпdicati sumа сu TVA
Codul СРV aI lotului/loturilor pentru саrе ач fost aplicate criterii de
durabilitate*:
tcriteriul de atribuire репtru lotul/loturile pentru саrе au fost apllicate
r:riterii de durabilitate* :

Рrе{ul cel mai scёzut п
costul cel mai scйzut г:

Се1 mai bun rароft calitate-pre{ п
Cel mai bun raport calitate-cost п

*Iпfоrmаliа se va iпdica репtru fiecare coпtract de achiziyie iп parte.
Рriп prezenla dare de sеаmd, grupul de luсru cleclard сd tеrmепul de a$teptore репtru iпcheierea соплrасtuлui/сопtrасtеlоr
iПdicate а fost respeclat (ехсерftпd cazurile prevdzute de arl. 65 оliп. (3) at Legii 74/2020 privind actti|zi|iile tп sectoarele
eпergeticii, opei, transporturilor qi serviciilor postole), рлесum si cd iп cazul dерапеrii coпtesta|iilor sli/sau recelp|iondrii
rapoartelor de moпilorizare, aceastea au fosl ехаmiпаtе qi sоlu|iопаtе.
Prin prezeпta dare de sеаmd, grupal de lucru репlru achizi|ii сопJirmii corectitudiпea desfdsurdrii proceclarii de achizi|ie,
fapt репtru care poartd riispundere сопfоrm preyederilor legale tп vigoare.

4

cazul achiziliilor sectoriale саrе intrё in sfera de
aplicare а Legii пr. 74/2020 privind achiziliile in
sectoarele energeticii, apei, trаrsроrtчrilоr gi serviciilor

l l zile de la data transmiterii соmчпiсёrii privind
rezultatul aplicбrii procedurii de atribuirc:

Den um irea
operatorului

есопоm ic

Intreprindere
а:

Cu capital
autohton/
Сu capitaI

m ixt/asociere/
Cu capital

strйiп

Numйrul
qi data

contractu lu i/
acorduIui-cadru

Cod СРV

vаlоа rеа contractului
Теrmеп de
valabilitate

al
contractulu
i/acclrdului-

cadru

fйrй ТVА inclusiv ТyА

SRL IGHIVAN
METAL

Autohton 2,7,7 l6,06.2022 з l l 00000-7
2 618 555,
6,7

з 142266,
8

з0.12.20
22

сiопduсйtоrul ru pentru achizi{ii:

(Numе, Рrепumе)
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I
/ Model-tip

DAREA DE SEAMA
deatribuireacontractuluideachizifiipublice
de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire -

Nr. 1 Din .20septembne2022.

1. Date cu privire la autoritatea contractant[:

Denumirea autorititii contractante Primdria Telita
Localitate S.Telita r-1 Anenii Noi
IDNO 1 00760 1 007860

Adresa 6535 s.Telita r-l Anenii Noi
Numir de telefon 026531217

Numir de fax 02653r482
E-mail Primaria. telita@mail. ru

Adresa de internet www.telita.md
Persoana de contact Russu Rodica 069142091

Date cu privire la procedura de atribuire:)

T pul procedurii de atribuire aplicate Licitatie publicii

Tipul obiectului contractului de

achizitie/acordului-cadru
Bunuri r Servicii r Lucrali Fl

Obiectul de achizi{ie Lucririlor de reparafie capitald a pistelor
bicicliqti qi amenanjarea pietonalei
str.Tighina, Procurarea qi montarea sta{iilor
asteptare pentru cilitori.

de
pe
de

Cod CPV 4s233260-9 45233262-3

Expunerea motivului/temeiului
privind alegerii procedurii de

atribuire (tn cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitalia deschisd sau

cerereq ofertelor de preturi)
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv
link-ul procedurii de atribuire)

Nr:ocds-b3wd p 1 -M D-1 660890843843
Link-
ul :httns ://achizitii.md ko I pubhc I tender l2l0 619 5 6 I

Data si ora deschiderii ofertelor Data: 12 septembrie I Ora: 10:00

Anun{ de inten{ie publicat in BAP Nur Dan
Data:
Link-ul:

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

Nr:ocds-b3wdp'1 -M D-1 660890843843
Link-
ul : ul : http s : / I achrzitli. md/ro/p ub I i c I tender I 2 I 0 6 I 9 5 6 I
Data publicarii/
transmiterii: 1 9 ausust 2022

Tehnici qi instrumente specifice de
atribuire

Nur acord-cadrur sistem dinamic de

achizitier licitalie electronicdl catalog

electronicr
Sursa de finan(are Buset de stat Fl



Buget CNAM n
Buget CNAS r
Surse externe n
Alte surse: findicatil

Valoarea estimati (lei, fdrd TVA) Lot I -3662066,42 lotul 2 -232500,00

Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de narticioare
Pro Tron Media SRL 10.09.2022
Ginacom SRL r0.09.2022

3.

4.

Operatorii
atribuire: pentru lotul

ec0nomlct care au
I nu au fost depuse

depus cereri de
ofete pentru lotul

participare la procedura de
2 au fost depuse 2 oferte

Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care aufost solicitate clarificdri)

5. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care au fost operate modificdri)

Pini la termenul-limiti (data 10 septembrie20Z2_, ora_10:00J, au fost
depuse pentru lotul I zero_oferte,

pentru lotul 2 doui oferte:

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de

Oferte intdrziate (dupd coz).

_12 septembrie 2022 ora 10:00.

Denumirea operatorilor
economrcr

Data, ora prezentirii Notificiri privind
restituirea ofertelor

6.

7.

8.

Data solicitirii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a rezumatului
demersului
Data transmiterii
Rispunsul la demers Expunerea succintd a rdspunsului:
Contestarea documentatiei de atribuire Nur lDar

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

Indicali sursa utilizatd qi data publicdrii:

Transmise operatorilor economici
inregistrati

Data:

Termen-limiti de depunere ;i deschidere
a ofertelor prelungit

Nur
Da n Cu zile

Denumirea operatorilor
economici

IDNO Asociaf ii/administratorii

Pro Tron Media SRL 1011600007699 Musteta Drasos
Ginacom SRL 1008600035593 Panceva Mariana

Documentele ce constituie oferta:



Denumirea
operatorilor
economici

Propunerea
tehnicl

Propunerea
financiarl

DUAE Garan{ia
pentru ofertl

(dupd caz)

9.

(Inforrnalia privind documu" 
;,neprezentdriil ,,-" in cazul

ConstatirilComentar ii (dup d c az) :

Modalitatea de evaluare:

Criteriul de atribuire aplicat:

Informa{ia privind ofertele depuse
pentru lotul I nu au fost depuse oferte
pentru lotul 2 au fost depuse 2 oferte:

10.

11.

12.
13.

Procurarea qi
montarea statiilor

de aEteptare pentru
cilitori.

buc

(Informalia privind coresp^underea oE cu specificaliire tehnice se va indica prin; ,, -t 
,, in cazurcorespunderii ;i prin ,,-" in cazul necorespunieriil'

Pentru fiecare lot Pentru mai multe loturi cumulate I Pentru toate loturile I
Alte limitari privind numdrul de lotui
care pot fi atribuite aceluiasi ofertant
Justificarea deciziei de a nu at lUui
contractul pe loturi

Criteriul aplicat *Denumirea 
;i numlrul lotului

cazul fn care tn cadrul procedurii cJe atribuire sunt aplicate mai
multe criterii de atribuire\

prelul cel mai scdzut
E
costul cel mai scdzut tr
cel mai bun raporl calitate-pret n
cel mai bun raport calitate-cost n

Denumirea lotului

a
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SRL

F
)tr

F
)cs

)d

G.:

d

F€
e,9tk

vo

F F
)d

=
!

()':

=dp,e
=s
vo

@

-
)sn

O!
o-

;; .g
9,9=*
vo



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

*Informa{ia privind factorii de evaluare se prezinti astfel:
(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care au.fost atribuite in baza criteriilor; cel
mai bun raport calitate-pretr sau cel mai bun raport calitate-cost)

* Informa{ia privind rezultatele licita{iei electronice:
(Se va completa tabelul de mai jos in cazul aplicdrii licitaliei electronice)

14. Clasamentul ofertelor in urma aplicirii criteriilor de atribuire

15. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind
corespunderea ofertei qi/sau operatorului economic (inclusiv justificarea pre{ului
anormal de scizut) cerin{elor stabilite in documentatia de atribuire s-a solicitat:

Denumirea factorului de evaluare si
ponderea fieclrui factor Valoarea din ofertl Punctajul calculat

Denumirea operatorului econom ic

Denumirea lotului 'se va indica punctajul
otal per lot)

Factorul 1

Factorul n

Denumirea lotului ke ta indica punctajul
total per lot)

Factorul 1

Factorul n

Denumirea operatorului economic Runda 1 Runda n
Lotul lLucrlrilor de repara{ie capitali a pistelor
de bicicliqti qi amenanjarea pietonalei pe
str.Tighinao

Pre{ul firi TVA/noile
valori

Pretul firi TVA
/noile valori

Nu sunt Operatorul economic
Operatorul economic n

Lotul 2 Procurarea qi montarea sta{iilor de
aqteptare pentru cilitori.

Preful firi TVA /noile
valori

Pre{ul fnrl TVA
/noile valori

Pro Tron Media SRL 215120.00
Ginacom SRL 217095.54

Denumirea lotuiui Clasament
ul

Denumirea operatorului
economic

Pre{ul ofertei firl
TVA/Punctai ul acumulat

Lotul I I
)
n

Lotul n I
)
n



Operatorul economic Documentul
qi/sau

informa{ia
solicitatl

Data transmiterii Rispunsul operatorului
economic

16. Corespunderea operatorului economic clasat
stabilite in documentafia de atribuire:

Data solicitdrii documentelor confirmative:

pe primul loc cu cerinfele

Data prezentdrii documentelor confirmative :

Ofertanf ii respinqi/descalifica{i :

Denumirea operatorului economi"i Motivul respingerii/descalifi cdrii

t7.

Noti* in cazul tn care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu
cerin{ele stabilite tn documentalia de qtribuire, grupul de luiru va completa corespunzdtor un
tabel identic celui de la pct. 14.

18' in urma examiniri 
- 
qi evaluirii ofertelor depuse in cadrul proceduri deatribuire, inbaza deciziei grupului de lucru nr. I din 12 septemb rie 2022 s-a decis :19. Pentru lotul 1 de a anunta anunt repetet

20' Pentru lotul2 atribuirea contractului de achizi{ie publici/acordului-cadru:

Denumirea operatorului
economic

se indici documentele confirmatite p@
, oE conform documentafiei de alribuir e (inclusiv DUAE)

Lotul I t_

i<v
\)

Operatorul economic
Lotul n s_

Operatorul economic

Denumirea lotului Operatorul
economic
desemnat
cistisitor

Cantitatea Preful
unitar

firl TVA

Pre{ul total flrd
TVA

Preful total cu
TVA

Procurarea qi
montarea sta{iilor
de aqteptare
pentru cilitori.

Pro Tron
Media SRL

3 buc 71706,67 21s120.00 2s8144.00

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Pro Tron Media SRL 13 septembrie 2022

5

2l' Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru
achizi{ii:



Ginacom SRL 13 septembrie2022

7)

Noti* Informarea operatorilor economic.i implicali in proceclura cJe atribuire clespre cJeciziilegrupului de lucru pentru achizilii se rea-lizeizd fn'conformitate cu prevederile art. 3I al Legiinr. I3l din 3 iulie 2015 privind achiziyiile publice.

Grupul de lucru a respectat termenul
contractului de:

de asteptare pentru incheierea

a contractului este mai mici dec6t pragurile
prevdzute la afi.. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privin d achrzigiile prbti"e

n cazul in care valoarea estimatd O 6 zile in cazul t.atrs*iterii
comunicdrii prin mijloace electronice ;i/sau
IAX

O ll zile in cazul netransmiteril
comunicdrii prin mijloace electronice si/sau
fax

n cazul in care valoarea estimatd
a contractului este egali sau mai mare dec6t
pragurile prevdzute la art. 2 alin. (3) al Lesii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiie
publice

O ll zile in cazul transmiterii
comunicdrii prin mijloace electronice qi/sau
fax

O 76 zile in cazul netransmiterii
comunicdrii prin mijloace electronice si/sau
fax

Noti* Calcularea termenelor prevdzure de Legea nr. I3l din 03.07.2016, inclusiv atermenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformiate cu preverlerile TITLULUI IV CapitolulI (Calcularea Termenutui) at codurui Civil, ,ri implicit, art. 261 (l), 264 G) qi 265.

29. Contractele de achizitie incheiate:

fienumirea
operator.ului

economic,
(rDNO)

'No-uru,
contractului

Data
contractului

Valoarea contractului Termenul
de

valabilitate
a

contractul
ul

cu TVA

20
septembr
ie 2022

215120,00 259144,00 31.12.2022

30. Anularea procedurii
reparafie capitali a pistelor de
anunfarea anunfului repetat

in temeiul art.7I aIin. lit

de achizifie publicd:pentru lotul
bicicliqti qi amenanjarea pietonalei

I (Lucririlor de
pe str.Tighina), pi

Argumentare: nu au lost prezentate nuci o oferti



Prin prezenta dure de seamd, grupal de lucru declard cd termenul de a;tepture pentru
incheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptAnd cazurile prevdzute
de art. 32 alin- (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum qi cd
tn cazul depunerii contesta(iilor, aceastea aufost examinate ;i solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupal de lucru pentra achizilii conJirmd corectitudinea
desfasurdrii procedurii de achizilie, fapt pentru c&re poartd rdspundere conform
prevederilor legale tn vigoare.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

f ,. 'r
(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziţii publice □ 
de încheiere a acordului-cadru □

de anulare a procedurii de atribuire □

Nr. / i S 3  /22 din tO- ° 9 -
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Serviciul de Informaţii şi Securitate al RM
Localitate Mun. Chişinău
IDNO Æ" . ; : 1006601000439
Adresa bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 166
Număr de telefon 022239391
Număr de fax -

E-mail oficial dtm sis@sis.md
Adresa de internet sis.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

SIS SIS

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de preţuri nLicitaţie deschisă 
□Altele: [IndicaţiJ

Procedura de achiziţie repetată (după caz) -

Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri □ Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei Instrumentelor pentru reparaţia automobilelor
Cod CPV 44510000-8
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental 
www. mtender. eov. md)

Nr. ocds-b3wdDl-M D-1661860860872
Link-ul:
https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-b3 wdp 1 - 
MD-1661860860872
Data publicării: 30.08.2022

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

Procedura a fost inclusă în planul de 
achiziţii publice a autorităţii contractante

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

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data: -
Link-ul: -

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

□Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziţie 
□Licitaţie electronică nCatalog electronic

Sursa de finanţare □Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: / IndicaţiJ

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 96 747,00
3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

1

mailto:sis@sis.md
https://mtender.gov.md/tenders/


Dfria şi expunerea succintă a solicitării 
clarificărilor

Data şi Expunerea succintă a răspunsului

-  : : : . . .  • -

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)

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

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

[ - ]

5. Până la termenul-limită (data 08.09.2022, ora 10:00), au depus oferta 0 ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1. - - -

6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate 
de către operatorii economici:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

- - - -

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

Cerere de participare
Declaraţie privind 
valabilitatea ofertei
Garanţia pentru ofertă în 
cuantum de 1% din suma 
ofertei fară TVA.
Specificaţii tehnice
Specificaţii de preţ
DUAE
Dovada înregistrării în 
Lista producătorilor

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

Document 1 -
Document n • -

(Informaţia privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerinţele din 
documentaţia de atribuire şi se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 
când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerinţelor de calificare))

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

D
en

um
ir

ea
lo

tu
lu

i Denumirea operatorului 
economic/Preţul ofertei, lei 

k;:- fară TVA -

C
an

tit
at

e 
şi

 
un
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de
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Pistol cu impact electric, 'A l 220 Nm 
Cărucior cu instrumente, 7 ladiţe, VAG, 

^  MB, OPEL, BMW, Jap

2



Set chei tubulare de impact 'A , adânci 6 
laturi, 8-36mm, 27 buc

Set chei tubulare de impact lA , adânci 12 
laturi, 8-36mm, 27 buc

Kit de îndepărtare a arcurilor
Kit de îndepărtare 270mm (compl 2 buc)

Set pentru tensionarea arcurilor, L 
85/370mm

Set unelte pentru montaj, piston de frână, 
50 piese

Set extractor inerţial cu 3 braţe p/u 
rulmenţi, 15080mm

Levier L.630mm
Levier L.530mm

Levier curbat L.630mm
Levier pentru camioane L.730mm

Cheie dinamometrică 'A, 40-200Nm
Set cleşti pentru cleme, 11 buc

Utilaj pentru colectarea uleiului, combinat, 
801

Extractor de pivot pentru caseta de direcţie 
d33-42mm

Extractor de pivot pentru caseta de direcţie 
d42-50mm

Extractor filtrelor de ulei trifazat 63
102mm sub pătratul 3/8

Extractor filtru ulei 64.5mm 14 lat

Pompa manuală pentru ulei şi alte lichide 
1,51

Cric hidraulic, 100-585mm, 3t cu 2 
cilindri

Scanner pentru automobile (set)
Corp de iluminat LED cu suport

în cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale
(Informaţiaprivind ’’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



10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:___________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea
13. Reevaluarea ofertelor:

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

Modificările operate -

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv 
TVA)

- - - - - -

15. Anularea procedurii de achiziţie publică: Se anulează procedura potrivit art. 71 alin. (1) lit. 
a) al Legii nr. 131/15 privind achiziţiile publice.

16. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii:
Denumirea operatorului 

economic
Data transmiterii Modalitatea de 

transmitere
- - -

Notă* 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.

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



•" *  " 1
In cazul în care valoarea estimată a 
contractului este mai mică decât 
pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al 
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achiziţiile publice

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

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

Not^Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a termenelor de 
aşteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV  Capitolul I  (Calcularea 
Termenului) al Codului Civil, şi implicit, art. 261 (1), 264 (4) şi 265.

17. Contractele de achiziţie încheiate:

N r.
d/o

Denumirea
operatorului

economic,
(1DNO)

în trep rinderea: 
Cu capital 
autohton/
Cu capital 

mixt/asociere/ 
C u capital 

stră in

N r.
contract

ului
Data

contractului
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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)? NU

Valoarea de achiziţie cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor 
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (Iei MD): (indicaţi suma cu TVA)

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

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

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încheierea 
contratului/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, acestea au fost 
examinate şi soluţionate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.   3  din   21 septembrie 2022                    .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria Cubolta 
Localitate s. Cubolta 
IDNO 1007601002762 
Adresa r. Singerei s. Cubolta 
Număr de telefon 026258321,026258348 
Număr de fax 026258439 
E-mail oficial  primaria6221@mail.ru; primaria6221@gmail.com 
Adresa de internet www.cubolta.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Sîrbu Alexandru- 060451115 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri x  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Set de instrumente muzicale pentru fanfara si 
accesorii 

Cod CPV 37300000-1 
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: 21062091 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1661184471557 
Data publicării: 22 aug 2022, 19:07 

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://cubolta.md/wp-
content/uploads/sites/14/2022/08/Plan-de-
achizitie.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 
xLicitație electronică   □Catalog electronic 

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

mailto:primaria6221@mail.ru
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=37300000-1
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661184471557
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Valoarea estimată (lei, fără TVA) 227 993,00 
 
 

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 _07.09.2022, ora_15_:18), au depus oferta 4__ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Casa Muzicii SRL 1012609000690  
2 FPC Amas SRL         1003600044525  
3 Muzic Prod SRL           1004600060401  
4 Falenat SRL              1007602011316  

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Casa Muzicii 
SRL 

FPC Amas SRL         Muzic Prod SRL           Falenat SRL              

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

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

prezentat prezentat prezentat nu corespunde 

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

Specificații tehnice și 
de preț 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de efectuare 
sistematică a plății 
impozitelor, 
contribuțiilor eliberat 
de Inspectoratul Fiscal 

prezentat prezentat Ne prezentat prezentat 
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Certificat/decizie de 
înregistrare a 
întreprinderii sau 
extras 

prezentat prezentat Ne prezentat prezentat 

Prezentarea  de dovezi 
privind conformitatea 
produselor, 
identificată prin 
referire la specificații 
sau standarde 
relevante 

 
 prezentat 

 
Ne prezentat 

 
Ne prezentat 

   
   Ne 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 

Set de 
instrumente 
muzicale 
pentru 
fanfara si 
accesorii 

Casa Muzicii SRL 169 000,00  + + 
FPC Amas SRL         169 616,67   + + 

Muzic Prod SRL            208 116,67  - + 

Falenat SRL 216 056,68   + + 

* 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  x       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
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Preţul cel mai scăzut  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: 

(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) 
Set de 
instrumente 
muzicale 
pentru 
fanfara si 
accesorii 

Casa Muzicii 
SRL 

  169 000,00 202 800,00 

 
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  

Casa Muzicii SRL 14.09.2022 e-mail 



5 
 

FPC Amas SRL         14.09.2022 e-mail 
Muzic Prod SRL           14.09.2022 e-mail 
Falenat SRL 14.09.2022 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 

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 
operatorulu

i  
economic 

Întreprinder
ea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
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 

SRL CASA 
MUZICII 

autohton 47 21.09.2022 37300000-1 169000,0 202800,0 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) __da_________ 

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

_____202800,0_____________  
(indicați suma cu TVA) 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 
de durabilitate: 37300000-1 
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Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate: 

Preţul cel mai scăzut  x                        

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. 



de atribuire а

Nr, 1 din

rivire la autoritatea сопtrасtапtа:

DARE DE SEAMA
сопtrасtчlчi de achizilii publice п

<2'l л septembriе 2022

'l. Date сч
Donumiroa autoritйlii сопtгасtапtе lMSP lnstit utul de Меdiсiпё Urgепtё
Localitate mUn,chiýinau
lDNo 1003600152606
Adresa sk.Тоmа СiоrЬi, 1

NчmЁr de telefon l fax (022)250-809
E"mail ach izitii@urqenta. md

Adresa de iпtеrпеt

реБоапа de contact Serviciul achizitii publice

2. Date cu riчirе la rосеdчrа de аtriьчiге:

Рrосеdчrа de atribuire (щдцлц!се{sщ!ц)

Tipul procedurii de atribuiro aplicate Сеrеrеа оfегtеlоr de рrе{
Tipul obiectului contractului de achizilie Lчсrёri
obiectul de achizitie Lчсгйri de extindere а reteloi de gaze medicale (s,Тгачmаtоlоgiе ll)
cod cPv 45200000-9

Nг: ocds-b3wdpl -MD-'l 66'l 502428086 / 21 062з20,
Link-u|: hftpsJ/mtendeг.qov,md/lendeгS/oфS-b3Wdp 1-MD-1661502428086?tab=contraclnotice

Data рuЬliсёrii: 26 ачq2022,11:26
Рlаtfоrmа de achizi|ii publice utilizatЁ D yptender.mdпwww.achizitii.md tre-licitatie.md

Data si ora deschiderii оfеrtеlоr 12 sept 2022,9:00
oDa пNuProcedura а fost iпсlчsа iп рlапUl de

achizilii publice а autorit4ii contractante
Link{| фtrе рlапчl de achizilii рчЬliсе plblicat:

hltlsr,l,vww,umenla.md/contвcleР'an%2osemestria10,620deolo2oachi'%c8%9B'eo,6202022,Ddt

Anunl dB intonlie publicat in ВАР {dupa caz)
Link-ul

Теhпiсi si instrumente ýpecificё de akibuiro Acord-cadru / SiStem dinamic de аtriЬUirе / Licitatie еlесtгопiса / cataloq electronic

sursa de finantare Surse рrорrii
vа|оаrеа eýtimati (lei, fага ТVА) 96 200 MDL

rivind dосчmепtа ia de atribuire: ýе ча соmрьlа iп cazu! iп care au fosl solbilate сыifЕёi)

4. Modificiri о е in documenta ia de atribuire: vа complela in cazul iп care ou fosl феrаlе пdiГЕеi)
RezUmatUI modiric5rilor
PUbli.ato in BAP/alte mijloacelordo iлfоrmаrc (dupa caz)
ТOrmgпJiпМ d0 dopunore ýi diýchido.o а ofortolor p.эlungit

5, Рiпй la termenu1-1imitё 12 se 2022 9:00 au fost de use 1 оfеЁе:
Dфчfr n.. o9*rt!nlФ Фпфiсi l0H0

1 1003600007935 Grabazei АlехапdгU

6. lпfоrm vind ofertele USe i doc. de calificare i aferente DUAE rezentate de с5trе оЕ:
0осчmбпtвlо со сопэtituig оfэatа (se va сопsеmпа pIin: prezenlal, пергеzепtаt пч соЕsрчпdе)

DUAE
0.пUлirо, opd.!i!dlor.conoп.i

prezentat prezentat prezentat1 DATACONTROL prezentat

Dосчmопt€ d0 cllificar. ise va сопý€mпа рiп] plezeлtat, nepФzentat пч соrеsрчпdе)

1 DATAcONTRot

7. lпfоrmа la rivind ofertele examinate:

8, Pentru elucidarea чпоr neclarititi sau confirmarea чпоr date privind corespunderea оfеrtеi cu сеriп!еlе

Evaluarea СOР 21062320 din 12,09.2022 KLucrЁri de extinde]e а r4elei de gaze medicale (s,Traumatologie ll)D

Datacontrol

lot 1 90 615,72Сопfоm caietuluide sarcini ýi Docomentatiei ýta пd аrd atrýate1
Lчсrаri de extindere а rеtеlеi de gaze medicale
(s,Tгaumatologie ll)

9, Ofertan l res i/descalific

lui апоrmаl de scazut s-a solicitat:stabilite in docume ia de atribuire (iпсl. justificarea
lnformatis бolicitataО perator 0сопоm icData transmiterii

Dопчmirеа oфratorului economici Hotivul roýpingerii l dgicalifюlrii

www,uroenta.md

3. Сlаrifiсйri

I

DATACONTROL

I

1



10.Modalitate de ечаlчаrе а оfегtеlоr:
pen!ru fiecarc lot п

1 1.Сritеriчl de atribuire aplicat:

pentru toate lotufile tr

pentru mai multe loturi cumulate ll Alte limitali plivind numarulde loluricare pot fi atnbuite acelu iaýi ofertaпl: [/лdlЬаfl Ll

Justificarea decizieide а лч aиbuiconlвctul lotUri

СеlmаiЬUп гафd сэlitаtе-рЕl tl

сеll mai Ьuп calitate{ost ll
cazul lп саrc iп codrul pюceduii de atibuirc suпl Фliсаlе mai пufrе qiteii de dibuire, se чоr indico tоdlе Фilenib de ыПЬUirе aplicale ýi dеr,umirеа btulifu аfеrcпа

12.1nforma!ia privind factorii de evaluare aplicali:

coslulcel mai scazut I

cel mai sсёzчt u

0еп!mПеа офrаоru|ч есопопr€ 1

D€пOпi.еа ooФal lluiесопопt п

va с0 loturile саrе au foýl atribuite in baza Фiteriilor: cel mai Ьuп в саl sau сеl mai Ьчп rt са

ю 615, .2 108 7з8,87

13,Rееvаluаrеа ОfеrtеlОr: 1Se va compeIe iп cazul iп саrе ofertele aU fosl rcevaluate repetat)

14. п чrmа ехаmiпiri, evaluirii 9i соmраrЁrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a decis:
Atribuirea contractului de achizi{ie publicd

108 738,87

108 738,

Motivul aeevalua rii of€ delor
Modificarile opelate

1,1,secliaTraumalo|oaie || lot 1
]

Lucrari de ехtiпdеге а retelei de gaze
medicale (S,Traumatologie ll) 1.2.Sala de operalii ОМF lot ,| 90 615,72

90 6,15,72

15.1пfоrmаrеа о ratorilor economici des re deciziile rч ului de lчсrч ntru achizi l:

Nr.0'1 -8/1453 diп 1 4,09,2022

'l6.Теrmепчl de a9teptare pentru incheierea contractului:

Donumirea operatorulOi есопоmh Dat tйnýmitorii Modalitatea de tranýmitero

Datacontrol Е - mail / SlA RSAP / м-тепdеr

n cazu l iп care valoarea eýtimatil а conEactuluieste mai miф deфt ptrgudle
prevazute lа a.t,2 al,(3)Lфea 131/15 pivind achЕi|iile publice

П б zile iп caz0l tйпsm iierii соmUпiGп] prin mijloace electronice ýi/sau fax

Е 1 1 zile in йlчl netвnsmiteii comuniфdi prin m ijloace electlon ice ýi/sau fax

п cazul iп care valoaaea estimata а contвctuluieýte еgаlё sau пвimаrc deфt
рrФчdlе prcvazute la aft,2 аl,(3) Lфеа 1З1l15 privind aфizilii|e pUblice

|СаlJlма ыпфеlоl уNtапа de Lorea пr.lЗlп5, ldd а lфыdо! ф a$Baf-, sо аlоф.ча й сопьпilаlз ý] р,€l€dвiъ TILULU| /v сФпо&l l icaldrh@g refirol,ut]' al ciй, ,i iпp]k:i, ап 261 11), 2Ц |1J ýl 265)

17. Сопtrасtеlе de ach е incheiate:

626 l 21.09.2а22
'|8,|nfOrmalia PriVind aChiZilii PubliCe durabile (aGhizilii VОГZi) 1rubaca ааи зо comploteaza doarin cazulin cale la plocodura de achizilio

1.1rф.iп(М] c+lirl .utohtoi / nir! 
' 

fiоGо.g / c.pibl ira,n т.m.п d. valrыlltttl r' cnпйdul0i

1 Datacontrol Capital autohton 108 738,87 з1.12,2022

Au fost apljcalo cliteriip/U а сh izilii pU зlice dUlabilo (achizitiiv.пi)?
vabarea do achi2Ф cu TvAdln contlacte а lоtчrilог р/ч сав ач fortaplicate critelii
de dчгаbilitalo (lei t D):

codulcPv а loturiloIp/u carg au fost aplicate critorii de du.abiliИto:

(DA/NU)__

iindicati suma cU Т!А)

critsriul do аtriЬUirб p/U 

'oturils 
la саrэ aU foat apljcate сritёrii d0 dUrabilitato: Plвpl cel mai ýcazul tr / СФful cel mai scЁzul ll

qФщli Ь!п qафrt calitate-plel/ celmai bun rаро( calitale{ost

publica au fost aplicate critorii do durabilitate is-a lnchoiat солПасUсопtгабtо ропiru louloturi pontnJ саrё а! foзt aplicale criteriide dulаbilitate):

Рriп prezenta dare de sеалd, grupul de lucru dесlаrй сё terпenul de arteptare pentru icheierea
contractuluilcontractelor indicate а fost terspecfat (exceptand cazurile prevёzute de aft,32 аliп,(3) al Legii пr.131
diл 3 iulie 2015 privind achiziliile publice), precum gi сё iп cazul depunerii contestatiilor, acesfea ач fost
ехаmлаtе 9i solulionate.

Рriп prezenta dare de sеаmЁ, grupul de lucru pentru achizi,tii сопfirmё corectitudinea dеsfй9urёrii procedurii de
achizi|ie, fapt репtru care роаftё rёsрuпdеrе сопlоrm prevederilor legale tп vigoare.
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Presedintele grupului de l Mihail Сiосапч

П 11 zile iл сэzчl transmiterii comu liфrii Drin mii|oace electronice si/sau fax

П 16 2lle in caz", пеlв гsmilепl coтUniй,ii рriп m;lоасе еlесlrоп,се ýi/sau {at


















