
model-tip
DARE DE SEAMĂ

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

Nr. <DJl.OS« <£PJLJZ>

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante IMSP Institutul Oncologic
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1003600151023
Adresa str. Testemiţanu 30
Număr de telefon 0-22-85-23-03
Număr de fax 0-22-72-78-80
E-mail oficial anticamera®,onco.md
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- Serviciul Achiziţii şi Contracte 0-22-85-26-70;
mail) achizitiionco®gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de preţuri ^Licitaţie deschisă 
□Altele: [IndicaţiJ

Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr: ocds-b3wdpl-MD-1652340600706
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri^ Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei Ascensoarelor inclusiv instalarea acestora
Cod CPV 44115600-5
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia deschisă)

Suma planificată

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

ocds-b3wdpl-MD-l 652340600706
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-
1652340600706?tab=contract-notice
Data publicării: 12.05.2022

Platforma de achiziţii publice utilizată □ achizitii.md; 3 e-licitatie.md; □ yptender.md

Procedura a fost inclusă în planul de achiziţii 
publice a autorităţii contractante

3D a nN u
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 nSistem dinamic de achiziţie 
□Licitaţie electronică oCatalog electronic

Sursa de finanţare □Buget de stat; @Buget CNAM; nBuget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: []

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2 100 000,00

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor 12 mai 2022, 14:14
Denumirea operatorului economic
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Expunerea succintă a solicitării de clarificare

ca ie t de  sarc in i

După analiza caietului de sarcini constatăm lipsa 
lucrărilor de reglare la ambele ascensoare. Conform 
art.10 din Legea nr.l 16/2012 „Privind securitatea 
industrială a obiectelor industriale periculoase” şi HG 
nr.506/2017 „Pentru aprobarea cerinţelor minime de 
securitate privind exploatarea ascensoarelor” fără 
lucrările de reglare ascensoarele nu pot fi date în 
exploatare. Solicităm revizuirea caietului de sarcini.

Expunerea succintă a răspunsului Anunţ modificat
Data transmiterii 20 mai 2022
Data solicitării clarificărilor 13 mai 2022
Denumirea operatorului economic

buna ziua
rugam de a face o descriere mai detaliata pentru 
ascensoare , cite usi de acces are cabina liftului (

Expunerea succintă a solicitării de clarificare

ascensor pentru transportare si ascensor pentru 
persoane) cite usi de palier sunt necesare , 
dimensiunile puţului rugam de a fi notate, 
dimensiunile cabinei pot fi modificate ? lipseşte 
dimensiunea uşilor or va fi propusa de către ofertant 
maximum posibil , din moment ce uşile ascensorului 
vor fi demontate - golurile vor fi ajustate de către 
ofertant sau de către autoritatea contractanta. 
Certificările necesare pentru ascensoare - rog sa le 
menţionaţi. Pentru ascensorul ce va transporta este 
nevoie regim special de apel ?

Expunerea succintă a răspunsului Anunţ modificat
Data transmiterii 20 mai 2022
Data solicitării clarificărilor 23 mai 2022
Denumirea operatorului economic

Buna ziua, rugam sa verificaţi in caietul de sarcini 
anunţ nu sunt incluse lucrările de reglare pentru 
ascensoare ( Simbol norme si Cod resurse RD-01, 
Compartiment 14 - Ascensoare electrice, etc.). Sunt 
ataşate mai multe anunţuri unde sunt date diferite ,

Expunerea succintă a solicitării de clarificare
exemplu , dimensiunile cabinei pentru ambele 
ascensoare sunt diferite ( ascensor 1000 kg , mărime 
cabinei 1400x2600x2100, cu alt anunţ unde marimea 
cabinei este de 1250x2200x2100 - conform 
normativelor ar trebuie sa fie un ascensor cu 
capacitatea de ridicare de 1275 kg ) rog sa verificaţi si 
sa indicaţi dimensiunile necesare a cabinei, luind in 
consideraţie si normativele ce sunt in vigoare, pentru 
ambele lifturi. Ascensoarele trebuie sa aiba 
certificatul de conformitate RM ( SM EN 81- 
20:2015).

Expunerea succintă a răspunsului l.Sunt incluse lucrări de verificare integrale a 
ascensorului la fiecare stafie. 2. Marimea cabinei 
1400*2600*2100 capacitate dee ridicare minim 1000 
kg. 3. Ascensoarele trebuie sa corespunda 
normativelor si cerinţelor stabilite de legislaţia RM.

Data transmiterii 24 mai 2022
Data solicitării clarificărilor 23 mai 202
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Denumirea operatorului economic

Expunerea succintă a solicitării de clarificare

Caiet de sarcini
este precizat ca ascensorul pentru pacienţi usi de 
acces a cabinei 2 buc, cite usi de palier vor fi ? 
Dimensiunile cabinei pentru ascensorul de persoane 
conform normativelor in primul anunţ 
930x1080x2100 kg - capacitatea de ridicare ar trebui 
sa fie de 450 kg si in al anunţul nr 2 1000x1500x2100 
mm - capacitatea de ridicare este de 630 kg , care 
mărime a cabinei este corecta?

Expunerea succintă a răspunsului 1 .Ascensorul pacienţi usi de acces cabina 2, la palier 
o usa. 2.Marime ascensor 1000*1500*2100 capacitate 
de ridicare minim 630 kg.

Data transmiterii 24 mai 2022

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

(Se va  com pleta  în cazu l în care  au  f o s t  o p era te  m odificări)

Rezumatul modificărilor Completarea caietului de sarcini pentru ambele loturi 
din anunţul de participare.

Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare
(după caz)
Termen-limită de depunere şi deschidere a 
ofertelor prelungit (după caz)

Nu

5. Până ia termenul-Iimită (data 02.06.2022, ora: 11:00), au depus oferta 2 ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1. Liftmontaj SRL 1016600015923 Pavel Nicolaev
2. ÎMS Liftservice 1003600126117 Ion Stanciu

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Liftmontaj SRL ÎMS Liftservice

Documentele ce constituie oferta
(Se v a  con sem n a prin: prezen ta t, neprezen tat, nu corespun de)

Cerere de participare prezentat prezentat
Scrisoare de garanţie bancară, sau transfer la contul 
autorităţii contractante

prezentat prezentat

Specificaţii tehnice prezentat prezentat
Specificaţie de preţ prezentat prezentat
DUAE prezentat prezentat

Documente de calificare
Se v a  consm na prin: prezen ta t, neprezen tat, nu corespu n de

Nu s-a solicitat prezentat 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:



D en um irea  lo tu lu i
D en um irea

op eratoru lu i
econom ic

P reţu l
o fertei

(fără  T V A )

C an tita t  
e şi

u n itate
de

m ăsură

C orespu nd e  
rea cu  

cerin ţele  de  
ca lificare

C orespun  
derea cu  
sp ecificaţ  

iile
tehnice

L otu l 1. A scensor pen tru  tran sp o rta re  (pat, 
b rancarde şi că ruceoare m ed ica le )

Liftmontaj
SRL

953 900,00 1 un ita te + +

L otu l 2. A scensor p en tru  pasageri 759  800,00 1 un ita te + +
T ota l o ferta  L iftm ontaj SR L 1 713  700 ,00

L otu l 1. A scensor pen tru  tran spo rta re  (pat, 
brancarde şi căruceoare m ed ica le )

IMS
Liftservice

998 373,55 1 un ita te + +

L otu l 2. A scensor p en tru  pasageri 905 134,48 1 unita te + +
T otal o ferta  IM S L iftserv ice 1 903  508,03

*  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 Rezumatul răspunsului operatorului 
economic

10.06.2022 Liftmontaj
SRL

Prezentarea în decurs de 3 zile a 
informaţiei:
-Menţionarea entităţilor care au 
beneficiat de bunuri similar; 
Prezentarea copiilor contractelor 
de achiziţiei şi procese verbale 
de primire -predare; 
Recomandări la contractele de 
achiziţiei.

Prezentarea în termen a documentelor 
solictate (Contract de antrepriză nr.157 
din 21.09.2021, încheiat cu autoritatea 
contractantă IMSP Institutul Mamei şi 
Copilului si scrisoare de recomandare 
de la IMSP Institutul Mamei şi 
Copilului nr. 01-14/616 din 
14.06.2022)

IMS
Liftservice

Scrisoare de recomandare de la IMSP 
Institutul Neurologie şi Neurochirurgie 

nr. 01.08/242 din 15.06.2022

25.07.2022
Liftmontaj

SRL
Solicităm prelungirea termenului 
de valabilitate a ofertelor cu 30 
de zile şi garanţia ofertelor.

Acceptă prelungirea termenului de 
valabilitatea a ofertelor şi garanţia 
ofertelor.ÏMS

Liftservice

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

Liftmontaj SRL

în  confo rm ita te  cu  art. 2 din H o tărâ rea  P arlam entu lu i nr. 
41 /2022 , p riv ind  d ec la ra rea  stării de urgenţă , cu  m odificările  
u lterioare , H o tărâ rea  Parlam en tu lu i nr. 245 /2022 , p riv ind 
p re lung irea  stării de u rgen ţă  p e  în treg  te rito riu  al R epublic ii 
M oldova, începând  cu  data  de 8 august 2022  pen tru  urm ătoarele  
60 de zile, cu  art. 20 alin. (k) d in  L egea  nr. 212/2004 , p riv ind  
reg im ul stării de urgenţă , de ased iu  şi de război, p riv ind  
ap lica rea unor m asuri necesare , ap roba te  în  P ro iectu l H o tărârii 
de G uvern  pe  24  august 2022  cu  p riv ire  la  ap robarea  unor 
m ăsu ri de preven ire  şi a tenuare  a im pactu lu i crizei energetice  în  
caz de lim itare a fu rn izării g azelo r natu ra le  şi p regătire  pen tru  
perioada sezonulu i de încălz ire  2022-2023 . Institu ţia  este 
so lidară  cu  determ inarea  şi rea liza rea  m ăsu rilo r necesare  pen tru  
p reven irea  şi a tenuarea  im pactu lu i crizei energetice, 
e fic ien tizarea consum ulu i de resu rse  energetice  şi term ice.
D e p rec iza t că  C onform  p ro iec tu lu i, se consideră  consum ator

IMS Liftservice
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p ro te ja t şi Institu ţia  ca  p resta to r de serv ic ii sociale esen ţiale care 
are legătură  cu as is ten ţa  m ed ica lă , de aceea Institu ţia  va 
în trep rinde m ăsuri necesare  în  vederea  p reven irii im pactulu i 
crizei energetice  p rin  b una o rgan izare  a  gestionării consum ulu i 
de energie te rm ică  şi e lec trică  şi ţinând  con t de situaţia  legată  de 
securita tea  reg iona lă  şi p erico lu l la ad resa  securită ţii naţionale. 
A tragem  a ten ţia  că  a tenuarea  crizei energetice  se im pune şi p rin  
p rism a red irecţion ăr ii resu rse lor  finan ciare în  scopul 
fac ilită rii c reşterii efic ien ţei energetice  ca  ac tiv ita te  p rim ord ia lă  
m om entan , care va con tribu i la  u tiliza rea  lor eficace în  acest 
sector, cu  scopul red u cerii costu lu i fac tu rilo r la energ ie elec trică  
şi term ică.
în  acest con tex t, In stitu ţia  red istr ib u ie sum a tota lă  de 2100 ,0  
m ii lei (fă ră  T V A ) aferen tă  lic ita ţie i p riv in d  p ro cu rarea  şi 
in stala rea de ascensoare, la  m ăsurile  necesare  a fi în trep rinse  în 
vederea  preven irii, a tenuării crize i energetice  şi efic ien tizării 
consum ulu i de resurse  energetice  p en tru  p erio ad a  sezonulu i de 
încălzire 2022-2023 , luând  în  considera ţie  situaţia p recară  de 
astăzi cu p re lung irea  stării de u rgen ţă  pe în treg  te rito riu  al 
R epub lic ii M oldova.___________________________________________

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot 3
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: [In d ica ţi]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:___________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preţul cel mai scăzut 3  
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preţ □
Cel mai bun raport calitate-cost □

(în  cazu l în care în ca d ru l p ro c e d u r ii de a tribu ire  sunt a p lica te  m ai m ulte c r ite r ii de a tribu ire, se  vo r  
ind ica  toate criter iile  de a tribu ire  a p lica te  ş i  den u m irea  lo tu rilo r aferen te)

12.Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

(Se va  com pleta  p en tru  lo tu rile  care  au f o s t  a tribu ite  în b a za  criter iilo r: ce l m ai bun ra p o r t ca lita te -p re ţ  
sau  ce l m ai bun ra p o r t ca lita te -co st)

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

14.în urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire 
s-a decis:
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Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:
D enum irea C antita te P reţu l P reţu l total P reţu l total

D en um irea  lo tu lu i op eratoru lu i
econom ic

şi u n itate  
de m ăsură

unitar  
(fără  T V A )

(fără  T V A ) (inclusiv
T V A )

A nularea p rocedurii de ach iz iţie  publică:
în  tem eiu l art. 71 alin. 1 lit g). al L egii nr. 131 d in  03 .07 .2015  p riv ind  ach iz iţiile  pub lice .( există abateri grave de la 
prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin 
abateri grave de la prevederile legale se înţelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării şi/sau finalizării procedurii de 
atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflîndu-se în imposibilitatea de a adopta măsuri 
corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7.)
A rgum entare: în  confo rm ita te  cu  art. 2 d in  H o tărâ rea  P arlam en tu lu i nr. 41 /2022 , p riv ind  d ec la ra rea  stării de urgenţă , cu 

m od ificările  u lterioare , H o tărâ rea  P arlam en tu lu i nr. 245/2022 , p riv ind  p re lu n g irea  stării de urgen ţă  pe 
în treg  te rito riu  al R epub lic ii M oldova, începând  cu  d a ta  de 8 august 2022  p en tru  u rm ătoare le  60 de zile, cu 
art. 20 alin . (k) din L egea  nr. 212 /2004 , p riv ind  reg im ul stării de urgenţă , de  ased iu  şi de război, p riv ind  
ap lica rea  un o r m asuri necesare , ap roba te  în  P ro iectu l H o tărâ rii de G uvern  pe  24 august 2022  cu  p riv ire  la 
ap robarea  un o r m ăsuri de preven ire  şi atenuare a  im pactu lu i crizei energetice  în  caz de lim itare a furnizării 
gazelor n a tu ra le  şi p regătire  pen tru  perioada  sezonulu i de încălz ire  2022-2023 . Institu ţia  este so lidară  cu  
determ inarea şi rea liza rea  m ăsurilo r necesare  pen tru  p rev en irea  şi a tenuarea  im pactu lu i crizei energetice, 
e fic ien tiza rea  consum ulu i de resu rse  energetice  şi term ice.

D e p rec iza t că  C onfo rm  p ro iec tu lu i, se consideră  consum ato r p ro te ja t şi In stitu ţia  ca  p resta to r de servicii 
sociale esen ţia le  care are  legătu ră  cu  asisten ţa  m edicală , de aceea  Institu ţia  va  în trep rinde m ăsuri necesare  
în  vederea  p reven irii im pactu lu i crizei energetice  p rin  buna o rgan izare  a gestionării consum ulu i de energie 
te rm ică  şi e lec trică  şi ţin ân d  con t de situaţia  legată de secu rita tea  reg iona lă  şi perico lu l la  ad resa securită ţii 
naţionale.

A tragem  a ten ţia  că  a tenuarea  crizei energetice  se im pune şi p rin  p rism a red irecţionării resurselor  
fin an ciare  în  scopu l facilităr ii creşterii e fic ien ţei en ergetice ca activ ita te  prim ord ia lă  m om entan , care 
va con tribu i la u tiliza rea  lor eficace în  acest sector, cu  scopul reducerii costu lu i fac tu rilo r la energie 
e lec trică  şi term ică.

în  aces t con tex t, In stitu ţia  red istr ib u ie sum a to ta lă  de 2100 ,0  m ii le i (fă ră  T V A ) aferen tă  lic ita ţie i 
p riv ind  p ro cu rarea  şi in stala rea de ascensoare, la m ăsurile  necesare  a  fi în trep rin se  în  vederea  prevenirii, 
a tenuării crize i energetice  şi efic ien tizării consum ulu i de resu rse  energetice  pen tru  p erio ad a  sezonului de 
încălz ire  2022 -2023 , luând  în  considera ţie  situaţia  p recară  de astăz i cu  p re lu n g irea  stării de u rgen ţă  pe 
în treg  te rito riu  al R epub lic ii M oldova.

în  scopu l u tiliză rii e fic ien te  a b an ilo r pub lic i şi m in im izarea  riscu rilo r au to rită ţilo r con tractan te , reieşind  
d in  situaţia  stă rii de u rgen ţă  ex isten te  la m om ent, au to rita tea  con trac tan tă  este în  im posib ilita tea  încheierea 
contractu lu i de achiziţie .

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Lifitmontaj SRL 29.08.2022 e-mail
IMS Liftservice 29.08.2022 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 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 □
[ 3 l  1 zile în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau fax □

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

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

(Selectaţi termenul de aşteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 
privind achiziţiile publice, inclusiv a termenelor de aşteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile 
TITLULUIIV Capitolul I  (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

6



17.Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

D enum irea
op eratoru lu i

econom ic

în trep rin d erea :  
C u cap ita l 
au toh ton /
C u cap ital 

m ixt/asociere / 
C u cap ita l străin

N um ăru l 
şi data  

con tractu lu i/ 
acordu lu i-  

cadru

C od C P V

V aloarea  con tractu lu i T erm en  de  
va lab ilita te  

al
con tractu lu i
/acord u lu i-

cadru

ta r ă  T V A
in c lu s iv

T V A

18.Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi) (ru b r ica  d a tă  se  c o m p le te a ză  d o a r  
în ca zu l în c a re  la  p r o c e d u r a  d e  a c h iz iţie  p u b lic ă  au  f o s t  a p lic a te  c r ite r ii  d e  d u ra b ili ta te  ş i  s -a  
în ch e ia t c o n tra c t/c o n tra c te  p e n tr u  lo t/lo tu r i p e n tru  c a re  au  f o s t  a p lic a te  c r i te r i i  d e  d u ra b ilita te ):

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

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

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

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

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fo st 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 fo st examinate şi soluţionate.

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

DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizifii publice tr

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

Nr. 21058862 din 05,08.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritnfii contractante Direclia Educatie Tineret i Sport sec.Centru
mun.Chisindu
1007601009417
mun.Chigindu, str. Buleard 4lNumIr dC telefon 022) 27t022

Numir dC fax
E-mail oficial

Persoana de contact ("u*@, Pdlitu Efimia
0697s1468,

2. Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire npti.at. Licitatie DeschisE
Procedura de achizifie repetatd (dupd car) Nr:
Tipul obiectului,contractut"i Oe actri"ilie,l
acordului:cadru

Bunuri I Servicii I Lucriri n

:ttottainiz(iei
Lucrari de reparatie generala a blocului ,,A,, si ,,8',
la Gimnaziul internat nr.3 institulie din subordinea
DETS sect. Centruqgd CPV 45200000-9

Expunerea motivului/iemeiutui -piiviiA
alegerea piocedurii de atribuire (tn cazul
ayliCyrii altor proceduri decdt licitayia
deschisd)
rroceoura oe atrtbuire (se va indica din cadrulportolului guvernamental
www.rytende!.gov.md)

Nr: 21058862
Link-ul: ocds-b3wdp I -MD- I 6 5 5883657 gn
Data publi cltrii: 22.06.2022

Platforma dC achizifii p,rnUce utili"ate r achizitii.md; I e-licitatie.md; n yptender.md

Procedura a fost inclus.I in planul de
achizi,tii p u blice a a uto ritif ii con tracta nte

rDa nNu
Link-ul cdtre planul de achizilii pubLice publicat
https ://mtender. gov. md/plans/ocds-b3 wdp I -MD
t647941645866

Anun{ de intenfie publicat inEnp @pa cO Data:
Link-ul:

6ffitrtrumente 
sry5ifice de atribuire nAcord-cadru nsistem dinamic de achiii.tie

lLicitatie electronici nCnfalno elcnrrnrrin
Sursa de finanfare :i n8uget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;

nSurse externg; lAlte surse: flndicati/Valoarea estimatil (ei, fdrd fVA) e e69 028.50



3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va conplela tn cazu/ in core aufo"rlru/icitale c/artficdrt)

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

6. Informafii privind ofertele depuse;i documentele de calificare pi aferente DUAE prezentate de
citre operatorii economici:

Data s=olicitirii clarifi clrilo r
Denumirea operatorului economic
Efipunerea succinti a solicitirii de
clarificare
Expunerea succinti a rlspunsului
Data transmiterii

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

pndicatri sursa utilizatd ;i data publicdriil

Termen-limiti de depunere qi deschidere a
ofertelor nreluneit (duod caz)

flndicayi numdrul de zile/

5. Pini la termenul-limiti (data 13,07.2021, ora 12:00), au depus oferta 5 ofertanfi:

Nr. Denrtmirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

I Eurosalex Prim I 008600035249 Ciocoi Dumitru
1) SRL"Galicus" I 0 I 0600032829 Casao Iurie

tJ P.V.CONST-SERVICE t004600010745 Gheorshiu Valeriu
4 MAGDA SRL 100260001 1546 Munteanu Mihail

Eurostil Construct 1 01 l 600053960 BABICENCO VASILE

Denumire document
Denumirea operatorului economic
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(Se
Documentele ce constituie oferta

va consmnq prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
DUAE + + + + +

DUAE +-, + + + +
Cererea de participare +' + + + f
Declarafia privind
valabilitatea ofertei

+ + + + +

Oferta + + + + +
Devizele formele F3, F5,
F7

+ + + +
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Minististerul Economiei gi
Infrastructurii al RM
Dovada inregistrdrii
persoaneijuridice, in
conformitate cu prevederile
legale din fara in care
ofertantul este stabilit
Certificat de atribuire a
contului bancar
Certificat de efectuare
sistematicd a pld{ii
impozitelor cdtre Bugetul
Public National
Ultimul raoort financiar
GARANTIA PENTRU
CALITATEA
LUCRAzuLOR
EXECUTATE
Cifra medie anuald de
afaceri in ultimii 3 ani de
minim l5 000 000.00]ei

Lichiditate generalS de min.
100%
Manualul cali
Lista specialigtilor atestali

Disponibilitatea de personal

DECLARATIE

privind confirmarea
identitdfii benefi ciarilor
efectivi gi neincadrarea
acestora in situatia
condamndrii pentru
participarea la activitali ale
unei organizatii sau grupdri
criminale, pentru corupfie,
fraudd pi/sau spdlare de
bani.

Disponibilitatea de bani
lichizi in sumd de minim 2
000 000,00 lei la data de
prezentdrii ofertei,
disponibili in contul bancar
ala intreprinderii, confirmate

in documente bancare

(lnformalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, neprezent&t, nu corespunde (in cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

7, Informa{ia privind corpspunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denu,mirea
lotului

Deniiidirea
operatorului

economrc

Preful
ofertei

(fbrd TVA)*

Cantitate
Ei unitate

de
misuri

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice



rari de reparatie
generala a blocului "A"
si "B", la Gimnaziul
internat nr.3 institulie
din subordinea DETS
sect. Centru

Eurogalex Prim Caiet de
sarcini

SRL"Galicus" 8333395,77

P.V.CONST-
SERVICE

8456114,08

MAGDA SRL 8 483 834,15
Eurostil
Construct

10 146 707,74

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indicq prelul ofertei finale
(lnformalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specirtcafiile
tehnice" , se va consemnq prin: ,,*" tn cazul corespunderii ;i prin ,,-" in cazul necorespunderii)

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

Data solicitirii Operatorul
economic

lnforma{ia solicitati Rezmatul rispunsului
operatorului economic

20.07.2022 Eurogalex Prim
SRL

Justificarea pre{ului Informafia a fost
orezentatil

01.48.2022 Eurogalex Prim
SRL

Prin prezentao grupul de
lucru al Direc{iei Educa{ie,
Tineret qi Sport s. Centru
solicitd prezentarea actelor
suplimentare la licitafia
nr.21058862 din 13.03 .2022
cu privire la achizi(ionarea
Lucrari de reparatie
generala a blocului rrArr si
t'8", la Gimnaziul internat
nr.3 institu(ie din subordinea
DETS sect. Centru, dupi
cum urmeazi.
l. Disponibilitatea de
bani lichizi in sumi de minim
2 000 000000 lei la data de
prezentirii ofertei,
disponibili in contul bancar
al intreprinderii, confi rmate
prin documente bancare. (Nu
linie creditari, insi bani
disponibili la cont), conform
pnc.26 din anun{ul de
participare.
2. Disponibilitatea de
personal angajat(Nu mai
pu{in de 30 angaja{i in
fiecare in ultimile 3 luni pAnI
la data de deschiderea

Informa{ia a fost
prezentatd, insi,
conform informa{iie
prezentate de citre
inspectoratul fiscal de
Stat, numlrul de
angaja{i nu este corect.



ofertelor, confirmate prin
extrase contabile la zi

8. Ofertan{ii descalificafi:

Denumirea operatorului economic Motivul descalificirii

9. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot rr
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile I
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluia;i ofertant: [lndica{iJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

10. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai sclzut n
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre! n
Cel mai bun raport calitate-cost n

(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)

11. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:
(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor; cel mai bun raport calitate-preS
sau cel mai bun raport calitate-cost)

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

Denum re factorul 1 Ponderea
Denum re factorul n Ponderea

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

12. Reevaluarea ofertelor:
(Se va completa tncazul tn care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluirii ofertelor
.1;:;,

Numdrul de persoane declarat nu corespunde cu numarul de
personal angajat prezentat in darea de seamd la Inspectoratul
Fiscal

Modificirile onerate Contractul a fost atribuit urmdtorului asent economic



in urma examinlri, evaluirii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

lui de achi

Anularea procedurii de achizilie public6:

lnrcmeiul sy'll alia. lit
Argumentare:

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3I al Legii nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziyiile publice)

15. Termenul de a,steptare pentru incheierea contractului:
In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai mic6 dec6t pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achiziliile publice

Z 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
tr 1l zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin mijloace electronice si/sau fax I

In cazul in care valoarea estimatl a contractului
este egal6 sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iutie 2015 priyind achiziliile publice

n 1 1 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice si/sau fax n
J 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax I

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publicg, inclusiv a termenelor de asteptare; se efectueazd tn conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Cab#.ptut I (CalculareaTermenului) al Codului Civil al Repubtiiii Moldova).

16. Contractul de actrizitriefi&brdul-cadru incheiat:

rrea contractului le icd/acordului-cadru:

tr -.,-" 
- 

t':,

Cantitate
$i unitate

de .:
md;suri '

Protrul
uni"ta,ri -
(fIrn
TVAI

Preful total
(fnrn TVA)

Preful total
(inclusiv
rvA)

Lucrari de reparatie
generala a blocului "A" si
"B", la Gimnaziul internat
nr.3 institulie din
subordinea DETS sect.
Centru

SRL"Galicus" Proiect 8333395,77 10 000 074,92

14- hformarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi(ii:



Denumir
.ea

operator
ului

economic

Intreprindere

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

Numirul
;i data

contractului/
acordului-cadru

Co
d
C
P
V

Valoarea contractului
Termen de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

cadru

fird TVA ' inclusiv TVA

SRL''GA
LICUS''

Capital
autohton

32tL 05.09.2022

c\(/.)
$

8333395,77 10 000 074,92 3t.12.2023

17' Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizitii verzi) (ruhrica clatd se completeazd cloar incazulht care laprocedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de tlurabilitale;is-a incheiat
contract"contracte pentru lot/loturi pentru care aufosr apliccfte criterii cle clurabilitate):

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru cleclard cd termenul de aqteptsre pentru tncheiereacontractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdncl cuzurile prevdzute cle urt. SZ itin. (3) at Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind'achiziliile pablice ), precum;i cd t'n cazul depunerii contesta(iilor\itro,
recep(iondrii rupoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate Ei sotuyionite.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii confirmci corectituclineo des.fiisurdrii procerturii
de achizi|ie,fapt pentru care poartd rdspuntlere conform prevedeiitor legale tn vigoare.

Strajesco Natalia
8

Au fost aplicate criterii pentru achizi(ii publice durabile (achizilii
vezi)?

nu

Valoarea de achiiilie cu TVA din contract/ contracte a
lotului4oturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

_co{ut cPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:

criteriul de atribuire pentru lotul/loturire pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut n
Costul cel mai scdzut a
Cel mai bun raport calitate-pret n

Cel mai bun raport calitate-cost n

Conducitorul Grupului de



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziţii publice 

Nr.4 din 04.07.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante IP Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă" 
din Ciiişinău

Localitate mun.Chişinău
ÏDNO 1007600035769
Adresa Str.Ion Creangă 1
Număr de telefon 022-35-85-86
Număr de fax
E-mail oficial secret iriat@upsc.md
Adresa de internet www. upsc.md
Persoana de contact (nume prenume, telefon, e- Guţu Mihaela,
mail) 022-35-85-86, mihaela.gutu.01@ mail.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii tlle atribuire aplicate □Cereiea ofertelor de preţuri 
✓Licitaţie deschisă
□Altei e: / Indicaţii

Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de 
achiziţie/acord uluii-cadiru

Bunuri □
Servicii □ 
Lucrări □

Obiectul achiziţiei Echipamente şi consumabile electrice
Cod CPV 31000000-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitaţia deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portal ului guvernamental www. mtender. sov. md)

Nr : ocd >-b3 wdp 1 -MD-1651228535895-EV- 
1651228902169
Link-ul :https://https://e-
licitatie .md/achizitii/35241/echipament-electric
Data publicării: 29.04.2022

Platforma de achiziţii publice utilizată
□ achizitii.md
□ /  e-licitatie
□ ypteinder.m

•md;
d

Procedura a fost inclusă în planul de achiziţii 
publice a autorităţii contractante

□ /  Da
□ Nu

Link-ul către planul de achiziţii publice publicat: 
https://upsc.m d/universitate/achizitii-D ublice/

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 
electror ică □ Catalog electronic

1

mailto:iriat@upsc.md
mailto:mihaela.gutu.01@mail.ru
https://https://e-
https://upsc.md/universitate/achizitii-Dublice/


Sursa de finanţare 

Valoarea estimată (lei, fără TVA')

□Buget de stat; □ Buget CNAM; □ Buget CNAS; mSurse 
externe; pAIte surse: Surse proprii 
1 181 290,0

3. durificări privind documentaţia de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fo s t 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 fo s t operate modificări)

Rezumatul modificărilor A fost introsuse completări în documentaţia de 
atiibuiie privind specif icaţiile tehnice a echipamentelor 
şi consumabilelor.
A fost introdus în documentaţia de atribuire 
ca cerinţă obligatorie prezentarea NR. certificatului de

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

E-licitaţie
i a  p i w u v a i u n i u i  C j E j E j

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

S-a pre ungit automat conform sistemului E-licitaţie.

S.Până la termenul-limită (data 02.06.2022, ora 11:41), au depus oferta 4 ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii1. „EUROLUM INA” SRL 1008600024540 Vasiliev Veceslav

2 „Elemag” SRL 1006600057355 Moroz Eugeni u
3 „DELTAFORŢA SECURITATE” SRL 1004600034314 Cernobrovciuc Vasile

4 „Lilitec Prim” SRL, 1002600034332 Cuzrnina Olga

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

Denumire document Denumirea operatorului econom ii*
„EUROLUM INA”

SRL
„Elemag” SRL

9 .DELTAFORTA
SECURITATE”

SRL

„Lilitec Prim” SRL

Specificaţii tehnice
Specificaţii de preţ
DUAE
Garanţia pentru ofertă

nu corespunde 
prezentat

prezentat
prezentat

nu corespunde 
prezentat

nu corespunde 
prezenrat

prezentat prezentat prezentat prezentatprezentat
DntMir

prezentat
npflfp Ha oolifl mw

prezentai: prezentat
--------------  _ _  . J



-  Se va consmna prm: prezentat, nevrezentat. nu c.nresnumb
Cererea de participare prezentat prezenlat prezentat prezentat
Certificat de atribuire 
a contului bancar

prezentat prezentat prezentat prezentat

Experienţa similară prezentat prezentat prezentat prezentat
Dovada înregistrării 
persoanei juridice

prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificate de 
conformitate a 
produselor

prezentat prezent it prezentat prezentat

Raport financiar prezentat prezentat prezentat prezentat
Certificat ce atestă 
lipsa datoriilor la stat

prezentat prezentat prezentat prezentat

Valabilitatea ofertei 
conform anexei nr.8

prezentat prezentat prezentat prezentat

Declaraţie de 
neâncadrare în situaţii 
ce determină 
excluderea de la 
procedura de atribuire

prezentat prezentat prezentat prezentat

Certificat cu nr de 
înregistrare în lista 
Producătorilor EEE

prezentat prezentat neprezentat prezentat

(Informaţia privind denumirea documentelor prezentate se va indica In conformitate cu cerinţele din documentaţia de 
atribuire ş, se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat dar 
corespunde cerinţelor de calificare))

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

nu

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preţul ofertei
(fără TVA)*

Ca ntitate şi 
unitate de 

măsură

Corespunderea 
c ui cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehniceEchipamente
Şi
consumabile
electrice

„EURO LUM INA” 
SRL 959 972,83 1 contract +

„Elemag” SRL 995 405,00 1 contrac : + +
„DELTAFORŢA
SECURITATE”
SRL

1 090 393,40

1 contraci

+ -

„Lilitec: Prim” SRL
1 114 348,79 1 contraci

+ -

* în cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale

^ ^ Z r ^ ° reSPT derea CUf erinţele de ™ w care" şi ”Corespunderea cu specificaţiile tehnice", se va 
consemna prin. „+ m cazul corespunderii şi prin in cazul necore spunderii)
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8. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 
cu cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului anormal de scăzut) 
s-a solicitat:

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitat. i Rezmatul răspunsului operatorului 
economic

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea 
operatorului economic

Motivul i
T  'V;? V . '

*espingerii/descalifîcării

„EUROLUMINA” SRL

Propunerea tehnică a operatorului economic nu corespunde cu cerinţele autorităţi 
contractante solicitate în documen aţia de atribuire.
Şi anume următoarele poziţii nu corespund: 1, 2, 3, 4, 12, 13, 34, 44, 45, 46, 47, 49, 
50,63, 64, 65, 66.

i

„DELTAFORŢA 
SECURITATE” SRL

Propunerea tehnică a operatorului economic nu corespunde cu cerinţele autorităţi 
contractante solicitate în documeniaţia de atribuire.
Şi anume următoarele poziţii nu corespund: 1, 2,3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 3 5, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52 
62, 63, 65, 66.

i

>

„Lilitec Prim” SRL
Propunerea tehnică a operatorului economic nu corespunde cu cerinţele autorităţi 
contractante solicitate în documeniaţia de atribuire.
Şi anume următoarele poziţii nu co -espund: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38,39, 40, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 54, 61, 
63.

i

Remarcă: Menţionăm că şi operatotul economic, Elemag” SRL în propunerea sa tehnică are 
4 poziţii a căror specificaţie propusă diferă nesemnificativ şi anume poziţiile: 12, 13, 42, 52, 
Comparând toate ofertele s-a constatat că operatorul economic „Elemag” SRL în propunerea sa 
tehnică are cele mai puţine devieri, 4 la număr în comparaţie cu propunerile celorlalţi operatori 
economici „EUROLUMINA ” S R L -17 devieri, „DEL 1 'AFORŢA SECURITATE” SRL - 40 devieri, 
„Lilitec Prim ” SRL- 3 7 devieri.

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: Nu a fost necesar atribuirea contractului pe 
loturi.

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

(In cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate şi denumirea loturilor aferente)
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12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

(Se va completa pentru loturile care au fo s t 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
„EUROLUM INA” SRJL 94,84 %
Cel mai bun preţ 80% 80%
Cea mai bună calitate 20% 14,84%

„Elemag” SRL 95,93 %
Cel mai bun preţ 80% 77,15%
Cea mai bună calitate 20% 18,78%

„DELTAFORŢA SECURITATE” SRL 78,30%
Cel mai bun preţ 80%. 70,43%
Cea mai bună calitate 20%, 7,87 %

„Lihtec Prim ” SRL 77,69 %
Cel mai bun preţ 80% 68,91%
Cea mai bună calitate 20% 8,78%

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fo s t reevaluat ? repetat)

Motivul reevaluării ofertelor A fost depusa o contestaţie de către „Elemag” SRL
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

(fiîră TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv TVA)

Echipamente şi
consumabile
electrice

„Elemag” SRL 1 contract 99fî 405,0 r 995 405,0 1 194 486,0

Anularea procedurii de achiziţie publică: 
In temeiul art. 71 a lin .__lit

Argumentare

5



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

economic
Data transmiterii
" ■ I . « ■

Modalitatea de transmitere

„EUROLUM INA” SRL 23.06.2022 e-m ail:
dmanastirli@ 1 OOOkw.md,

„Elemag” SRL 23.06.2022 e-mail :
eleamag@mail.ru,

„DELTAFORTA
SECURITATE” SRL

23.06.2022 e-m ail:
cernobrovciucvasile@yahoo.com

„Lilitec Prim” SRL 23.06.2022 e-mail :
lilitecprim@mail.ru,

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

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

In cazul în care valoarea estimată a contractului este 
mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) 
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile 
publice■--X—...............—-------—-------------------

□  t  zile în cazul transmiterii comunicării nrin
mii loace electronice sii/sau faxn
□  11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice si/sau faxn

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 faxn
□  16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice şi/sau faxn

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorul

ui
economic

--*-----
Intreprin

derea:
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocii 

ere/
Cu capitali 

străin

Numărul 
şi data 

contractului/acordu 
lui-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de 
valabilitate 

al
contractulu 
i/acord ului- 

cadru

fără TVA inclusiv
TVA

„ELEAMAG”
SRL 39

....

04.07.2022 31000000-6 995 405,0 1 194486,0 31.12.2022

6
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n .  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 fostaplicate criterii pentru achiziţii publice durabile (achiziţii 
verzii)?

(DA/NU) Nu

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

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

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

Preţul cel mai scăzut □

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preţ □ 

Cel mai bun raport calitate-cost □

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fo st respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice ), precum ţi că în cazul depunerii contestaţiilor şi/sau 
recepţionării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fo st examinate şi soluţionate.

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii Ciorbă Constantin_
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DARE DE SEAMA
privind rezolu{iunea contractului

de achizifii publice/acordului-cadru

Nr. 6 din 09.09.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantS:

II. Date cu privire la procedura de achizilie:

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

Nr: 1

Data:1O.03.2022
Fdrd TVA: 15 105 800,00

Denum irea autoritifii contractante
Localitate mun. Chi$ineu, Republica Moldova
IDNO 1006601(X)1067
Adresa Piala Marii Adunlri Nalionale. I
Numir de telefon 0221250-23t
Numtrr de fax 0221250-23t
E-mail oficial ana.mistreanu@gov.md
Adresa de internet
Persoana de contact
(nume, prenttme, telefon, e-mail)

Ana Mistreanu

Tipul procedurii de achizifie

0biectul achiziIiei Servicii educalionale pentru realizarea
planului (Comenzii de Sta| de pregdtire a
cadrelor de specialitate

Cod CPV 80300000-7
Valoarea estimattr a achnifiei 15 105 800,00
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
porta lu lui guvertrumental www. mtender. qov.md)

Nr:
Link:

Data publicirii anunfului de participare Data: 25.02.2022 Ora: L0:00
Data (datele) qi referinfa (referin[ele) publiclrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referi
anun ful respectiv (dupd caz)

Tipul contractului de achizitie/acordului-cadru Bunuri o Servicii ! Lucrdri o
Contractul de achizifie/acordul-cadru se referfl la
un proiect qi/sau program finanfat din fonduri ale
Uniunii Europene

Nu! Dao

Sursa de finanfare Buget de stat ! Buget CNAM o
Buget CNAS o Surse exteme tr
Alte surse: llndicalil

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

06.07.2022

Denumirea operatorului economic I.P. "Academia de Administrare Public6'
Nr. 9i data contractului de achizi(ie/acordului-
cadru
Valoarea contractului
cadru

de achizifie/acordului-

Termen de valabilitate
Termen de execufie

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

CANCELARIA DE STAT

Negociere ./drd publicarea prealabild a
uruti anunl de parliciDare

I O.03.2022 - 3 t. 7 2.2022



Tipul modificlrilor Micaorarea valorii contractului o
Majorarea valorii contractului o
Modificarea termenul ui de executare/ livrare/
prestare tr
Modificarea termenului de valabilitate o
Rezolufiunea contractului v
Altele: [Indicatil

Temeiul juridic Art.77 alin. (1) din Legea 13112015 privind
achiziliile publice.

Creqterea prelului in urma modificirii (drrpZ
caz)

[Se va indica dacd se utilizeazd prelul actualizat
al contractului de ochizilii publice/acordului-
c^drul

Modificarea anterioari a contractului de
achizitii publice/acordului-cadru (tlupd caz)
Alte informa{ii relevantc

V. Descrierea achizifiei inainte gi dupl modificare:
(Se vor indica natura ;i amploarea lucrdrilor, nalura $i canlilqtea sau yaloarea bunurilor, natura amploarea
serviciilor)

Servicii educalionale pentru realizarea planului (Comenzii de Stat) de pregetire a cadrelor de
specialitate.

VI. Descrierea circumstanfelor care au lEcut necesartr modilicarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificdrii contractului de achizilie/acordului-cadnt)

HG nr. 48512022 cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorblie) a unor institulii din domeniile educaliei,
cercetdrii ;i inovdrii Si modificarea unor hotdrdri ale Guvernului

Vll, Rezullateleexaminlrii:

In rezultatul examind.rii necesit6lilor de modificare a contractului de achizilie/acordului-cadrul s-a decis
incheierea acordul adiJional privind majorarea valorii contractului

Denumire operator
economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital strlin

Nr. Ei data acordului
adifional

Valoarea modificirilor

I.P. "Academia de
Administrare
Publicd'

I 15 105 800.00

---a--a'-
Conducltorul grupului de lucru:

Dumitru UDREA

L.$.

x,t,F
Aqenlia Achizilii Publice: mun. ChiSindu, 1os. HinceSti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728:
e-moil : bap@tender. gov. md. ; w1e,/e.tender. gov.md
Agenfia Nqlionold penlru Solulionqreq Conteslqliilor: mun. Chi$ndu, bd. $tefan cel Mare ii SfAnl, 124 et. 4; tel.:022320-
652; fax: 022320-65 1 ; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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DARE DE SEAMA

de affibuire а contractului de achizilii publice п

хr. /-? а1" 
"/3-Q9д

Date сu privire la рrосеdurа tie аtriЬuirе:

3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de аtriЬчirе:

(Se уа completa iп cazul iп care aufost solicitate clarificdri)

1) 2l

ia National1 sбnёtate Рuьliсй

muп. Chisirrйu
101860100002l
str. Gh. Asachi rrr. 67А
022)5,14519

.md

Сhiреr Natalia

iul2022, |2:09
lul2022,12:18

lSil

,a{ic

Aýl

-de-

у

1. Date сч рriчirе la autoritatea contractanti:

Dепumirеа autoritilii соцЩз9!зц!9

Nчmйr de telefon
Numir de fax
E-mail oficial
Adresa de iпtеrпеt
Р""r"а"" d" contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп, е-

Tipul proceclurii de atribuire aplic:rte Гfеtеlоr de рrе{uri nlicita{ie desch

эdica!il

servicii п Lucrбri п

пСеrегеа
пАltеlе: /
Nr:
Вчпчri п

Reagenti chirnici
33696з00-8

Рrосеdurа de achizi{ie repetatd (Qур!эgzL

Tiput obiectului contractului de achizi{ie/

acordului-cadru
obiectul achizitiei
Cod СРV
Е*рчпеrеа motivului/temeiului privind аlеgеrеа

procedurii de аtriЬчirе (iп cazul aplicйrii altor
pr ос е dur i de с dt l icit ау ia des chis Щ

М: ocds-b3wdpl-MD-l65769194525ý __
Link-ul: httpi://achizitii.md/ro/public/tender/2 1 059q t

Data publiclrii: l3.07.2022 .

tr 
"chиtii-md; 

в e-licitatie.md; п yptender.md

P-"ed*? d" at ibuire (se vа iпdiса diп cadrul
portalului gчуеrпаmепlаl лцуу,. пilепdеr. gоч, пtd)

РlаtlЬrпrа cle achizi(ii publice utilizatй

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

А-"""

пDа пNч

https://ansp.md/wp-content/uploads l2022l 0 1 lРlапul
achizitii-2022.pdf
Data:
Link-ul:

ЕЙпiсi qi instrumente specifice de аtriЬчirе
(dupd cuz)

пАсоrd-саdru пSistem dlnamlc dе acnlzllle
electronici пСаtаlоg electronic
ЫВчgеt de stat; пВugеt CNAM; пВugеt

пSursе externe; nAlte sursе: &
6044,72,00

CN
Sursa de Iiпапlirrе

Vаlоаrеа estimatй (lei, fdrd TVA)

Data solicitйrii clarilicirilor
2)2|

achi



З) 21 iul 2022,1'7:05
4) 22 iul2022, 16:41
5) 22 iul2022, 16:42
6) 25 iul 2022,10:31

Denumireq ореrаtоrului economic
Ехрuпеrеа succintй а solicitirii а".и.iп.а.. 1) Cantitatea

iпtrеЬаrе: Buna ziua. Аm depistat са ре рlаtfоrmа in
colonita " cantitate'' toate lichide indiferent de
denumirea produsului vin сч mentiunea: Litru alcool
absolut. Rugam sa informati се se intelege sub ''Litru
alcool absolut"? Este о unitate speciala, sau е dоаr
еrоаrеа? va multumim
2) ambalaj?
IпtrеЬаrе: Вuпа ziua. Rugam sa specificati capacitatea
flaconLrlui solicitat si fоrmа reagentului j benzi
indicatoare, sau рrаf) pentru Reactivul kovaci - cate
grame/stripuri sa contina flacon? Va multumim
3) ambalaj
Intrebare: Buna ziua. Dar се аrе Acid acetic , acid
sulfuric, acidul azotic cu alcool absolut? Deci la fiесаrе
produs lichid саrе se mаsоаrа in litri - necesita sa
adaugam in pret si cate l Litru de alcool absolut? sau
totusi este greseala cantitatilor/unitatilor de mаsurа реplatforma? In documente de licitatie lipseste fraza '' litri
alcool absolut". Rugam sa confirmati daca alcool
absolut necesita sa рчпеm in calcule sau пч, la fiесаrе
lichid solicitat. vа multumim
4) valabilitate
IпtrеЬаrе: In baza Ia саrе lege primita de GUVERN
cereti 75 0% termen de valabilitate?
5) fоrmulаrе
IпtrеЬаrе: Vаrugаm sa eliminati fоrmчlаrеlе з,5,з,6 з ,7
саrе пu au sustinerejuridical

Р) buget
Iпtrеьаrе: bugetul nu este actual pentru рrеturilе actuale

sa revizuiti
Ехрuпеrеа succintй а rйspunsului

6) este foarte соrесt

1) se сеrе sd fie alcool etil@
uп litru.
2) reactiv sub fоrmi de lichid, ambalat in flacon de
l00mI
3) Вчпё ziua.Cerem mii de scuze ,este о grе9аlб
tehnicё.Unitatea de mёsчri pentru fiесаrе pozitrie
епumеrаtб de dumnevoastrб este litru,Mulpmim pentru
in{elegere.
4) Noi nu putem sё luсrёm cu uп rеаgепt сч termen de
valabilitate,de ех,з ani gi саге costб destul de mult iаr
prestatorul il aduce cu numai uп an lucrabil din tеrmепul
de valabilitate.Deacea suntem nevoili са anul urmёtоr si
rереtаm comanda.
5) Nu sunt specificate а9а fоrmulаrе in documentalia
standart

Dat:r transmiterii l) (21 iul 2022,14:2З):
2) (21 iul 2022,14:З0):
З) (22 iul2022,08:25):
4) (25 iul2022. 08:15



5) (25 iu| 2022,08:07):
6) (25 iul2022, 12:39):

4, Modificйri ореrаtе in documenta{ia de atribuire:

(Se va complelo iп cazul tп care aufost operate modficdri)

5. Рfiпй la termenul-Iimitй (data 05.08.2022, ora 08 :15), au depus oferta 5 ofertan{i:

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

citre operatorii economici:

Dепчmirеа г:ttоrulu i ectllttttttic
S""..di"" SRL

Documentele се constituie oferta
(Se va сопsп,tпа рriп: , пu core,

Documente de caliticare
se vа сопsmпа tal, zeпtal, пu core

,"r*tat
ta1

preZel]tat

preZentat

preZelltal

Rezumatul modificirilor
publicate in BAp/alte mijloacelor de iпfоrmаrе

Теrmеп-limitй de dерuпеrе ;i deschidere а
ofertelor prelungit (dupd caz)

[Iпdicayi sursa utilizatd si data publicdrii]

[Iпdiсауi пumdrul de zile]

Nr. Dепumirеа operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. Mic-Tan SRL 0026000з 8282 Michinciuc G

) Ecochimie SRL 0026000521 56 urсu N tcolae

3. BIOTECHLAB 004600067з30 рislаru Маrсеl

4. Temei-Vtac SRL 003600068064 гrrdогоч vladttllt

5. Sanmedico SRl- 00з602008 l 54 Gоrеасii vitali

Dепчmirе dосumепt BIOTECHLAB

Сеrеrе de paПicipare (anexa пr.

tehtiice (anexa пr,22
ii de рrеt (anexa пr. 23

Extras de inregistrare а
intreprinderii emis de Agen{ia
servicii Рuыiсе.
Gаrапtiа Ьапсаrб pentru оfеrtб

Gагапtiа Ьапсаrб de Ьuпб execu

ceпificat de atribuire а contului
Ьапсаг, eliberat de Ьапса

Certificat privind lipsa sau

existen{a restanlelor fа{й de Ьшgеt

eliberat de serviciul Fiscal de stat,

Rароrt financiar репtru апul

certificat саrе atesta calitatea
rodusului eliberat de рrоduсбtоr.

Declaratie ре рrорriе rls

preZentat



privind terrnenul de valabilitate
restant а Ьuпurilоr la mornentul
livrdrii

(Iпfоrmауiа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se уа iпdica iп coпformitate cu сеriп|еlе diп
сlосumепtа|iа de atribuire ;i se уа сопsеmпа рriп: prezentat, перrеzепtаt, пч соrеsрuпdе (iп cazul сdпdсlосuпlепlul а fost рrеzепtаt, dar nu ,orurpuiduceiiпyelor de caiificare))

7. Informa(ia privind соrеsрuпdеrеа ofertelor сu cerintele solicitate:

Dепumirеа lotuIui
Denumirea

operatorului
economic

Pre{uI
ofertei

( Iаrа
тVА)*

cantitate
si unitate

de misuri

Соrеsрuпdеrеа
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
сu specifica{iile

tehnice
t-ot l . Acld acetIc, рur,
(ambalaj l l)

Mic-Tan SЮ 2 820,00 47 litri
EcochirTie з 290,00

Lot 2. Acid acetic glacial, >
99,85уо

Mic-Tan SRL 3 600,00 24litri + +
Ecochiniie 4 440,00

|.,ot J . Actd azotic, рur
(arTbala.i l l)

Ecochinrie 450.00 l5 litri + !

Mic-Tan SRL 900,00

Lot 4. Acld azotic, Super рчr
репtru analiza SAA (ambalaj 1

l)

BIOTECHLAB 10 990,00 28 litri + +
Mic-Tan SRL 14 350,00
Ternei-Vtac SRL 15,792.00
EcocIl inlie l9 600.00

Lot ). Acld clorhidric, р.а
(ambalaj l I)

Мiс-'Гап SRL 4 500,00 45 litri + +
Ecochirnie 6 907,50

l,ot о. Hydroch|orlc acid puriss
р.а., ACS rеаgепt, reag. ISO,
rеаg. Ph. Ечr., fuming,>37Yo,
APHA:<l0

Mic-Tan SRL 3 750,00 25 litri + +
Ecochimie 5 750,00

Lot /. Acld tbrmic, р.а
(ambalaj l l)

Мiс-Тап SRL l95,00 J l itri + +
Ecochimie 294,00

Lot Е. Acld sulturic, рur,
(ambalai l l)

Ecochimie 2 960,00 74litri + +
Mic-Tan SRL 4070.00

Lot 9. Sulfuric acid puriss. р.а.,
fоr determination of Hg, ACS
rеаgепt, rеаg. ISO, rеаg. Ph.
Еur., 95.0-97.0%

Mic-Tan SRL з010,00 14 litri
Ecochimie 34з0,00

Lot lU. Acid ascorbic, р.а, Ecochirnie l l2,50 0,45 ks + +
Mic-Tan SRL lз5,00

,ot l l.Acid barbituric, р.а
Mic-Tan SRL 400,00 0,05 ks + +
Ecochirnie 4 690,00

:9\ | 2.Acld ЬоrIс, р.а. Ecochirnie 250,00 5ks + +
Mic-Tan SRL 275,00

Lot lJ. Acld cl .а Mic-Tan SRL l700.00 l7 kд + +

Lot l4. Acid citric, super рur

BloTECHLAB I 085,00 3ks + +
Ecochimie l 500.00
Mic-Tan SRL 2 250.00

.ot l5. Acid lactic, р.а.
Mic-Tan SRL 1 l0,00 1,5 litri + +
Ecochimie l20,00

Lot l6. Acid n-fenilantranilic,
р.а.

sanmedico 2 072.00 0.14 ks + +
Temei-Vtac SRL з 4,12.00
Mic-Tan SRL 3 920,00
Ecochimie 51 l0,00

4



Lot l7.Acid orto fosforic, р.а.
Mic-Tan SRL 8l0,00 12 litri + -l-

Ecochimie l200,00

Lot l8. Acid oxalic, р.а.,
cristalin

Ecochimie 60,00 lks + +

Mic-Tan SRL 75,00

Lot l9. Acid реrсlоriс, р.а.
Mic-Tan SRL 520,00 l l itrtr + +

Ecochimie 1600,00

Lot
Mic-Tan SRL 23 8.00 1,2 kg + +

Ecoclrimie 270,00
t
+

Lot 21. Acid sorbic, р.а.
Ecochirnie 4з.20 0. l бks +

Mic-Tan SRL 48.00

Lot 22. Acid succinic, р.а.
Ecochimie 97,50 0. l 5ks +

Mic-Tan SRL l86,00

Lot 23. Acid sulfamic, р,а.

BIOTECHLAB з65,25 0,'l5 kg + +

Мiс-Тап SRL 375,00
Ecochirnie 390.00

Lot 24. Acid sulfanilic, р.а.
Mic-Tan SЮ 405.00 0,6 kg + +

Ecochimie 840.00

Lot 25. Acid
sulfosalicilic*2H2O, р.а

Ecochimie 546,00 1,4 kg +

Mic-Tan SRL 602.00

Lol 26. Acid tаrtriс, р.а,
Ecoclrirnie 49,00 0,1 kg + +

Мiс-Тап SRL l28.00

Lot 2'7. Acid triсlоrасеtiс, р.а.
Mic-Tan SRL 468,00 0,3 kg + J-

Ecoch mle 2025,00

Lot 28, Hidroxid de amoniu,
(amoniac), р.а. (ащЦq]Е__1 L,)

Ecoch lll le 840,00 20 litri + +

Mic-Tan SRL l00.00

Lot 29. Hidroxid de Ьагiu, р.а.
Mic-Tan SRL 56.00 0.15 kg

Ecochirnie 450.00 +

Lot 30. Hidroxid de potasiu, I Mic-Tan SRL
р.а. l Ecochimie

420,00 7ks + +

420,00

Lot 31 . Hidroxid de sodiu, р.а.
(ambalai l ks)

Ecocli lll le 2,726,00 41 kp, + +

Mic_Tan SRL l 2826,00

Lot 32. Sodium hydroxide
puriss. р.а., ACS rеаgепt,

Z98o^, pellets

BIOTECHLAB l 630.00 Зks + +

Ecochirnie 73 5,00

Mic-Tan SRL 1400,00

Lot 33. Potassium hydroxide
puriss. р.а., ACS reagent, rеаg.

Ph. Еuг.

BIOTECL{LAB 345.00 lkg + +

Ecochimie 495.00

Mic-Tan SRL 650,00

Lot 34. Acid azotic, 0,1 mol/L
Mic-Tarr SRL l000,00 5 buc + +

Ecoclrimie l625,00

Lot 35, Acid clorhidric, 0,1

mol/L
Ecochimie 2850,00 l 5 bLrc + +

Mic-Tan SRL 3 450,00

Lot 36. Acid oxalic,0,1 mol/L
Мiс-Тап SRL l400,00 8 buc + +

EcocliirTie з 440,00

Lot 37.Acid sulfuric 0,5 mol/L
Ecochimie l 716,00 1l buc + +

Mic-Tan SRL 4 125,00

Lot 38.Bicromat de potasiu, 0,1

mol/L
Ecochimie 3 105,00 9 Ьuс + +

Мiс-Тап SRL 3 375,00

Lot 39.Сlоrчrё de bariu, 0,1

mol/L
Ecochimie 360.00 2 bLrc + +

Mic-Tan SRL 430,00

Lot 4O.Сlоrurё de sodiu, 0,1

mol/L
Мiс-Тап SRL 800,00 4 buc + +

EcocIrirnie 960.00

Lot 4l.Hidroxid de potasiu, 0,1

mol/L. l L=buc

Ecochimie 23 5.00 l buc + +

Mic-Tan SRL 250,00

+



I,ot 42.Hidroxid de sodiu, 0,1
rnol/L, l L:buc

BIOTECHLAB 3 960,00 18 Ьuс + +
Mic-Tan SRL 4 050.00
Ecoch inl ie 4050,00

Lot 43.Hidroxid de sodiu, l
rnol/L, lL=buc

BIOTECHLAB 2 530,00 11 buc + +
Ecochimie 2 640,00
Temei-Vtac SRL 2 992,00
Mic-Tan SRL з 025,00

[,ot 44.Iod,0,1 mol/L Ecochimie 3 375,00 5 buc + +
Мiс-Тап SRL 4 000,00

,-ot 45.Nitrat de argint,0,
nol/L. lL:Ьчс

Mic-l'an SRL 2 850.00 3 Ьuс +
Ecochimie l4 550,00 + +

Lot 46.Реrmапgапаt de potasiu
0,l mol/L

Ecochimie l 920,00 6 buc + +
Mic-Tan SRL 2 490,00

l,ot 47.Sаrеа Моhr, 0,1mol/L Ecochimie 750,00 6 buc + +
Mic-Tan SRL 1200,00

Lot 4Б.Sultat de magneziu, 0,1
mol/L

Ecochimie 625,00 5 buc + +
Mic-Tan SRL l000,00

[,ot 49.'l'еtrаЬоrаt de sodiu, 0,
rnol/L

Ecochinlie | ООО,ОО 4 buc + +
мiс-тап SRL | вOо,оо

t-ot 50.Tiosulfat de sodiu, 0,
noI/L

Мiс-Тап SRL l 800,00 9 buc + +
Ecochimie l l880,00

,ot 5l.Trilon В,0,1 mol/L Mic-Tan SRL 3000.00 l2,5 buc + +
EcoclrirTie 1 6500.00

l-ot 52.Albastru de bromfenol,
ACS

Mic-Tan SRL l 039.50 0,1 l kд + +
sarlmedico l 706.00
Ecochimie 2 0з5,00

[,ot 53.Albastru de bromtimol,
ра

Lot 54.Albastru de,.*,r, *
101%

Mic-Tan SRL з 562.50 0,285 ks + +
sanmedico 7 б38,00
Ecochimie 8 521.50
Mic-Tan SRL 2з,7,50 0,095 kg + +
Ecochimie 35 1,50
sanmedico 694,45

Lot 55.Albastru de metilen
Lоеfflеr

Ecochirnie 470.00 1 l itru + +
Mic-Tan SRL 490,00
sanrnedico l720.00

Lot )б.AllzarIn соmрlехоп
dihidrat, р.а.

Nici о оfеrtб

-ot ) /.Alum а. Есосh irnie б l20.00 0.18 ks +

Lot 58.Amidon (solubil), р.а.
EcocIlimie 5l7,50 2,25 k9, + +
Mic-Tan SRL 525,00

Lot 59.Azur l de metileп, р.о.

sanmedico 4 8з7,50
Mic-Tan SRL 60,00 0,01 ks + +
Ecochimie з 2зз,2з

Lot 60.Вrоmсrеzоl рurрчriч,
р.а.

Ecochimie 600,00 0,1 kg + +
Mic-Tan SRL 775,00
sanmedico 1650.00

Lof бl.сяrrтiп iпdiсяfпr sarrmedico 6 708.з0 0.354ks +
Ecochirnie 11 452,96 +

1,ot 62.Cristal violet (Ghen{ian
violet), р.а.

Ecochimie 546.з 8 0,235 ks + +
Mic-Tan SRL 558,00
sanmedico l 468,,15

Lot б3.Сrоm albastru intunecat,
р.а.

Ecochimie 88.40 0,004 ks + +
Mic-Tan SRL 20,00

Lot 64.Сrоmоgец пеgrч Ecochimie 4l3,00 0,14 kg + +



(Еriосrоm), ACS Mic-Tan SRL 946.40

-ot б5.Diаzоl albastru С,
Прочный синий ББ соль)
С l 7Н l 8ClN3 О3 )2 

* ZпС|2р.а

Мiс-Тап SRL 1 476,00 0,06 kg + +

Ecochimie |2 012,06

+

Lot
Lot

66. 1,5-Difenilcarbazid, р,а.
67. Fenolftaleina, р.а.

Ecochimie 850,00 0.17 ks +

Мiс-Тап SRL l l90,00
Ecochimie 400,00 0.25 kc + +

Mic-Tan SRL 650,00

Lot 68.Fuxin bazic6, р.а.
Mic-Tarr SRL 105,00 0,025 kg + +

Ecochimie 130,00

Lot 69. Fuxin, acid, р.а.
Mic-Tan SRL l з 6,00 0.0З ks + +

Ecochimie 693,00

Lot 70.Fuxinб саrЬоliсб
Mic-Tan SRL 2000.00 l litru + +

Ecochimie 2450,00

Lot 7 1.Indicator Andrede Ecochimie | 26,7,50 0.325 ks + +

Lot 72.Metiloranj, р.а.
Mic-Tan SRL 302,00 0,1 55 kg + +

Ecochirr'ie 1736,00

Lot 73. Мurехid,97.0%, ACS Ecoclr l11 le 287. l 0 0.029 kg + +

Lot'74. Reactivul Nesler, ТУ 6-

09_2089-77

Mic-Tan SRL l з 650,00 21 l itгi + +

Ecochimie l4 595,00

Lot 75.Rеzоrсiпа 990lо, р.а.
Ecochimie 324,00 0,02 kg + +

Mic-Tan SRL 490.00

Lot 76. Roqu de сгеzоl, р.а,
BIOTECHLAB 3 245,00 0,1 l kg + +

Ecochimie 6 468,00

Lot7'7 , Ro;u de fenol, ACS
Mic-Tatr SRL l70,00 0,05 kg + +

Ecochimie 250,00

Lot 78.Rо;ч de metil, р.а,
Mic-Tan SRL 78,00 0,02 kg + +

Ecochimie 5 12,00

Lot 79. Roýu neutru, р.а. Ecochimie 49.00 0,0l kg | + +

Lot 80. 2,3,5-
Тri pherryltetrazol i um ch loride

sanmedico l900,00 20 gr + +

Temei-Vtac SRL 2 892,00

Mic-l'an SRL з 000,00

I-ot Bt I Mic-Tan SRL
Sulfаrsаzеm(сульфарсазен), 

lр.а. l

1 541,00 0,025 kg + +

Lot 82.Violet de pirocatecol
Ecochimie ) 1<1 1< 0,0l kg + +

Mic-Tan SRL 3 000,00

Lot 83.Нуdrоgеп peroxide,

рuriss, ACS reagent, Z ЗOУо

BIOTECHLAB з 255,00 l4 litгi + +

Ecoclrimie 4 8з0.00

Mic-Tan SRL 7 980.00

Lot 84.Peroxid de hidrogen
(арЁ oxigenati)

Ecochimie 9 156.00 32'7 litri + +

Mic-Tan SRL l з 080,00

Lot 85.Fluoгisil, МgSiОз
Temei-Vtac SRL 3 з33,00 0.6 ks + +

Mic-Tan SRL 6 87l ,00

Lot 86.0xid de aluminiu,
Аl2оз

Temei-Vtac SRL 624,00 1.3 l itгi -| +

Mic-l'an SRL 845,00
Ecochimie 936,00

Lot 87.Oxid de lantan III, for
AAS, >99.9Yо,Lа2ОЗ

Мiс-Тап SRL 2000,00 2 buc +

Ecochimie l0250,00 + +

Temei-Vtac SRL 13444,00

Lot 88.0xid de magneziu, MgO
Ecoclrirrrie l30,00 0,65 kg + +

Mic-Tan SRl- l49,50

Lot 89.Oxid de mеrсur, galben,

Нs2о
Мiс-Тап SRL l29.00 0,02 ks + +

Ecochimie 650,00

Lot 90. Acetat de amoniu, р.а., Мiс-'Гап SRL 929,50 7,15 kg + +

l
]

i

l
I



сн CooNIl
I-ot 9l.Acetat de cadmiu, р.а.,

CHrCoo
l-ot 92.Acetat de cupru II, р.а.,
9ц(сЕýаа}
[,ot 93. Acetat de plumb, р.а.,
Pb(CH]coQ)z*3H
[,ot 94. Acetat de sodiu,
ап lr idru, ReagentPIusФ,
z99.0%
[,ot 95.Acetat de sodiu, р.а.,
Сl-tзСооNа+зН2о
I-ot 96.Acetut а. ,;*, р",,
_zд(9щ9а9рi2н2о
Lot 97.АIаuп de aluminiu 9i
amoniu, р.а.,
AlN * l2H
I.ot 98.Alaun de aluminiu gi
potasiu* l2H2O, р.а.,
[,ot 99.Alaun de fiеr qi аmопiu,

р.а., !!NЦз(ý9d1| l2H

[,ot l00. Benzoat de sodiu, р.а.,

L@
anhidru, р.а., Na2COj
Lot l02. Bicarbonat de sodiu,
р.а., Na2CO.j

р.а., К2Сr
Lot lO4.Bicromat de
potasiu,K2Cr2O7, ACS reagent
>99% for AAS
Lot I05. ВоrоhidrurД de sodiu
suрег рur fоr AAS > 99Оh,
continutul Hg<0,000000 l %,
NaBH4

fЬr the determination of hydride
formes Ьу AAS > 99Уо -1ОО

Lot l07.Вrоmurй de potasiu,

р.LдВr
t-ot l08.Вrоmurб de sodiu, р.а.,
NаВr

a.(NHa

Lot l l0.СаrЬопаt de calciu, р.а.,
СаСо3

l l l.СаrЬопаt de potasiu,
к2соз,

t-ot ll2.Cesium chloride for
use in AAS, CsCl

[,ot l l3.Citrat de amoniu
dibazic. р.а., СбН l 4O7N2

Ecochirnie

Mic-Tan SRL
Mic-Tan SRL 1 430,00
EcochirTie
Mic-Tan SRL
BIoTEcl-iLAB

Mic-Tan SRL

Ecochimie
Mic-Tan SRL
Mic-Tan SRL

Ecochimie 1071 .00
Мiс-Тап SRL
Mic-Tan SRL

Мiс-'I-ап SRL
Mic-Tan SRL
Ecochimie
Ecochirnie
Mic-Tan SRL 1 2з6,00

Мiс-Тап SRL
Мiс-'Гап SRL
Ecochirnie 3025,00

17 320.00
Temei-Vtac SRL
Mic-Tan SRL з5 665,00

Ecochirnie
Temei-Vtac SRL
Мiс-Тап SRL
Mic-Tan SRL
Ecochimie
Mic-Tan SRL

Mic-Tan SRL
Temei-Vtac SRL

Мiс-Тап SRL
Ecochirnie
Mic-Tan SRL
Ecochimie
l'emei-Vtac SRL
Mic-Tan SRL

с



Lot 114.Citrat de sodiu, dihidrat,

Z 99% FG, СоНsОтNаз-2 HzO

Ecochimie 952;7 5 0,85 kg + +

Temei-Vtac SRL 1 391,20

Mic-Tan SRL l 43 1,00

Lot 1 15.Сlоrurб de aluminiu,
р.а.. АlСlЗ*6н2о

Ecochimie 2 б l0,00 0,6 kg +

-ot l16.Clorurй de аmопiц,р,о.,
{H4cl

Ecochimie 2з4,00 3,9 kg + +

Mic-Tan SRL з 12,00

Lot 1 17.Сlоrчrё de bariu
апhidrё, р.а., BaC12

Ecoclrimie 49,80 0,83 kg + +

Mic-Tan SRI- 8з,00

Lot 1 18.Сlоrur1 de Ьаriu
dih idrаtаtй, р.а., BaCl2* 2Н2О

Ecoclrimie 437,50 2,5 kg + +

Lot l l9.Сlоruri de calciu
апhidrё, р.а,, CaC12

Ecochimie 90,00 3,8 kg +

Mic-Tan SRL 342,00
+

Lot 120.Сlоrurё de calciu
dihidratati, р.а., CaC12 * 2Н2О

Ecochimie 57,00 0,95 kg +

Mic-Tan SRL l52,00

Lot 12l.Сlоrurб de fiеr IlI, р.а.,
FeCl3*6H2O

Ecochimie 06,25 0,85 kg +

Mic-Tan SRL 170,00

Lot l22.Сlоrurб de hidrаziпё,
р,а,. N2H4*2H2O

Мiс-Тап SRL 639,00 0,5 kg + +

Ecochimie 4 450,00

Lot l23.Сlоrurб de hidroxil
amoniu, р.а., NH4OCl

Temei-Vtac SRL 1 001,92 0"62 ks + +

Ecochimie 123690
Mic-l'an SRL 1 860,00

Lot l24.СlоrчrЁ de lantan, р.а.,
LaCl3 "7Н2о

Ecochimie
,7,7,7 

"I0

0,1 kg + +

Lot l25.Сlоrur1 de mапgап,

р.а., MnCl2*4H2O
EcochirTie 550,00 1,1 kg

Lot l26. Сlоrurё de potasiu,
puriss 99% pentru саliЬrаrеа
conductometrului, KCl

Nici о оfеrtй

Lot |2'l. Сlоrчri de potasiu,

р.а.. KCl
Ecoclrimie 2|1.20 З,3 kg +

Мiс-Тап SRL 264.00

Lot 128.Сlоrurй de sodiu, р.а.,
NaCl

Ecochimie 2 зз3,10 70,7 kg l + +

Мiс-Тап SRL 3 535,00

Lot l29,СlоrurЁ de sodiu,
ReagentPlusФ, 99Оlо, N aCl

Ecochimie зз3,00 1,85 kg +

Mic-Tan SRL 481.00

Lot 130,Сlоrurб de staniu, р.а.,
SnCl2*2H2O

Ecochimie l 880,00 2kg +

Lot 13l.Сlоrurб de zinc, р,а.,
ZпСl2

Йосhimiе [ 39,50 0,5 kg +

мrcлaп sKl- | cz.sO

Lot 't32.Cromat de potasiu, р,а.,
К2Сrо4

Mic-l'an SRL l50.00 lks +

Ecochimie 270,00

Lot l 33.Dietilditiocaгbamat de

аrgiпt, ACS reagent, 99О^.,

C5HIONS2Ag _

EcocIrirnie
,7 2з6,|2 0.03 kц + +

Mic-Tan SRL 8 000,00

Lot 1 34.Dietilditiocarbamat de

sodiu, р.а., C5Hl 0NS2Na
Mic-Tan SRL l 501 ,50 1,4З kg +

Ecochirnie 14 |92,,75

Lot 1 З 5,Dihidrogenofosfat de

аmопiu, ACS rеаgепt
NH4H2Po4

Ecochirnie 694,50 0,5 kg +

Lot l 36.Dihidrogenofosfat de
potasiu, р.а., КН2РО4 _

Ecochimie 256,1 0 l,З kg +

Mic-Tarr SRL ?q? 50

Lot l 37.Dihidrogenofosfat de
.nrlirr NяН"Ро"

Ecochimie 187,00 1ks +

Mic-Tan SЮ 225,00

Lot 1З8.Dоdесil sulfat de sodiu,

р.а., Cl2H25NaO4S
Ecochinrie б88.80 0,2 kg + +

Mic-'I'arr SRL 780.00

+

+

+

-t
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t lqЦ
[,ot l40.Fosfat de роtаsiц,р.&.,
кзро4
Lot l 4 1 .Нехасййfеrut ПБ
рэ!злц.ре.Дl|е(СN) 6 * 

З Н2 О
Lot l42.Hexacianoferat III de

itt, р.а., K3Fe(CN)6*3H2O
Lot l 43.Hidrogenocarborrat de
sodiu, р.а., NaHCO3
I-ot l 44.Hidrogenofosfat de

Jз!l9Ц.рз-:Д2Цlо+
Lot 145.Fosfat dihidrogen de
potasiu, КН2РО4 (репtru
рrераrаrеа bufer tampon)

t@
sodiu, р.а,, Na2HPO4
I-ot l47.Fosfat acid disodic
d ih idrat (d i-Sodium hydrogen
phosphate d ihydrate), NazHPOс
*2HzO

Lot l 48.Hydroxyl ammonium
chloride, ACS reagent,> 99О^,
NIl4ocl
[,ot l49.Iodat de potasiu, р.а.,
кIоз

KI

Lot l5 l.Magnezium nitrate
lrexahydrate matrix modifier fоr
AAS, Мg(NОЗ)2 *6Н2О

1,ot lS2Metabisulfit de sodiu,
р.а., Na2S2O5
Lot 153.Molibdat de amoniu,
.а., Mo7O24(NH4)6*4H2O

Lot l54.Nitrat de amoniu, р.а.,
Nн4Nоз

Lot l55.Nitrat de argint, р.а,,
AgN03

Lot l56.Nitrat de lantan, р.а.,
l-a(NO3)3

l 57.Nitrat de magneziu,
Mg(NO3)2*6H2O

Lot l58.Nitrat de plumb, р.а.,

Lot lS9.Nitrat de potasiu, р.а.,
КNоз
Lot lбO.Nitrat de sodiu, р.а.,
NaNO3

Ecochimie
Мiс-]'ап SRL
Mic-Tan SRL
Ecochirnie
Ecochirnie
Mic-Tan SRL
Mic-Tan SRL

Ecoclrinlie
Mic-Tan SRL

Mic-Tan SRL
BIol,EcHLAB
Ecoch inl ie l lI1,00
Mic-'I'an SRL 1 225.00
Temei-Vtac SRL

Mic-Tan SRL
BIOTECHLAB

Temei-Vtac SRL
Mic-Tan SRL

l l 14,00
Temei-Vtac SRL
Мiс-Тап SRL
Ecochimie 0,7 kg

Mic-Tan SRL 1 l 5l5.00
Ecochinrie l 1 550.00
Ecochimie
Mic-Tan SI{L

Ternei-Vtac SRL
Ecochimie
Мiс-'Гаll SRL
Ecoch irn ie

Mic-Tan SRL
Ecochimie

Ecochimie
Temei-Vtac SRL
Mic-Tan SRL
Ecochimie
Mic-Tan SRL

Mic-Tan SRL
Mic-Tan SRL
Ecochirrlie

Mic-Tan SRL

10

l l8 310,0
0



Lot lбl.Nitrit de sodiu, р.а.,
NaNO2

Mic-Tan SRL 126,,70 1.81 ks + +

Ecochimie 126,,70

Lot l62.Oxalat de amoniu
monohidrat, р,а., (NHo)zCzOo *

HzO

Mic-Tan SRL 60,00 0"03 ks
Ecochimie l20,00 +

l05,00 0,5 kg + +
Lot l63.Oxalat de sodiu, р.а,
NazCzOa

Mic-Tan SRL
Ecochimie l 000.00

Lot 1 64.Palladium Matrix
Modifier fоr graphite furпасе-

AAS

Mic-Tan SRL 0 670,00 2 buc +

Ecochimie 10 670,00

Temei-Vtac SRL l4 886,00

Lot 165.Palladium nitrate &
Magnesium nitrate, matrix
modifier solution, sресрurе
Liquid, 1,000 pglml Pd,600
цs/ml- Мg(NоЗ)2,250 mL

)cochimie 5 807,75 0.25 litгi +

Mic-Tan SRL 9 000,00

Temei-Vtac SRL 9 312,00

Lot 166.Periodat de potasiu,

р.а., KIO4

Ecochimie 4000,00 0,2 kg +

Temei-Vtac SRL 5 884,00

Mic-Tan SRL 6000,00

Lot l 67..Реrmапgапаt de

ootasiu. р.а,.КМпо4
Ecochimie 3 5 7,00 1,7 kg + +

Mic-Tan SRL 5 l0,00

Lot l68.Persulfat de alnoniu,
n я rNH4't2S2O8

Mic-Tan SRL l200,00 2 kp. +

Bcochimie l240,00

Lot l69.Persulfat de potasiu,

р.а., K2S2O8 =--
Мiс-Тап SRL 62,50 0,25 kg + +

Ecoclrimie 725.00

Lot l70.Persulfat de sodiu, р.а.,
),tra2S2O8

Ecochimie 280,00 0,4 kg +

Йс-Тап SRL l 40!,0q

Lot 171 .Potassium саrЬопаtе
ACS reagentZ99% foj!9_

Бbchimie l 640,00 0,2kg l+
Mic-Tan SRL 650,00

Lot l72.Potassium

реrmапgапаtе ACS rеаgепt 2
99Yofor AAS,low in Меrсчry

Mic-Tan SRL з 000,00 0,75 kg +

Ecochimie 6 675,00 +

ffiulfate, |Ecochimie
ACS rеаgепt Z 99% fоr AAS l

990,00 0,1 kg

0.7З kg + +
Lot l74.Rodura de amoniu, р.а.,
NH4ScN

Ecoclrimie 56l зl
Mic-'l'an SRL 5 84.00

84,00 0,4 kg + +
Lot l75.Salicilat de sodiu, р.а.,
C7H5NaO3

Ecochimie
Mic-Tan SRL 245,00

Lot l76.Sarea disodicй а

acidului cromotropic, р.а.,
C,oHoNazOBSz * 2HzO

Ecoclrimie
ъйл/t"с SRL

6 353,4l 0.17 ks + -|

,7 
1з6,94

Mic-Tan SRL 8 170.00

650,00 0,25 kg + +
tot l 77.Sodium hydrogencitrate
sesqrr ihydrate, ReagentPl usФ,
99%

Mic-Tan SRI-
Ecoclrirnie

,7 
47 ,50

75,00 1.5 kg + +
Lot l78.Sulfat de aluminiu, р.а.,
Al2(So4)3

Ecochimie
Мiс-Тап 90,00

Lot 179.Sulfat de amoniu fiеr
(Il) hexahidrat (sarea lui Моhr),
п.а.. (NH4)2Fe(S04)2

Mic-]'an SRl- 92.50 0,5 kg +

Ecochimie 275,00

Lot 180.Sulfat de amoniu, р.а.,
rNI_1,\"So"

Ecochirrrie 5 5,00 lks +

Mic-]'an SRL l20,00

Lot l81.Sulfat de argint, р.а.,
АslSоц

Ecoclrirnie 3 819,00 0,19 kg + +

Мiс-Тап SRL 4 750,00

Lot 182.Sulfat de bariu, р.а.,
BaS04

Ecochimie 4,7,50 0,5 kg + +

Mic-Tan SRL 62.50
11
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--ъ
[-ot l83.Sulfat d;;obult, ра"
CoS04*7H2O
l@
СuSо4 *5Н2о

Lot l85.Sulfat de fiеr II,
FеSо4*7Н2о
l-ot l86.Sulfat de magneziu,
апhidru,Z9JYо,
I-ot l87.Sulfat de magneziu,
р.а,ЛФО..ZЦ?О
t,ot l88.Sulfat de magneziu,
anhidru, М
Lot 189.SuIfat de mangan, р.а.,
МпSОц*НzО
Lot l90.Su|fat de potasiu, р.а.,
K2S04

[-ot l9l .SLrlfat de sodiu anhidru

Lot l92.Sulfat ае sЙБаrrlliаrц
Рh Еur N

Lot l93.Sulfat de sodiu, р.а.,
Na2SO4 * l0 Н2о
1,ot l94.Srrlfat de zinc anhidru,
р.а., ZnSOa
Lot l95.Sulfat de zinc, р.а.,
ZnSOq*7HlO
Lot l96,Sulfit de sodiu, р.а.,
Nа2SОз
Lot l97.Sulfuri de аmопiч, р.а.,
(NH4)2S
Lot l98.Sulfurё de sodiu, р.а.,
Na2S

Lot l99.Tartrat de potasiu
antimoni|, р.а.,
K2Sb2c8H4o12. зн2о
Lot 2OO.Tartrat de potasiu gi
sodiu (Sаrеа Segnet), р.а.,
ЦЦ"С.Н.Оr.4НrО
l,ot 20 l .TeIurit de potasiu, р.а.,
КzТеОз
Lot 202.ТеtrаЬоrаt de sodiu,

,_р.а., NazBaO7*l0H2O
Lot 20З.Тiосiапаt de potasifl
р.а., KCNS
I-ot 204.Tiosulfat de sodiu, р.а,
ЦчýДl|SН,О
Lot 205.Vanadat de amoniu,
.а., NНаVОз

Lot 206.Acetil acetoni

Lot 207.Aceton6, (ambalaj l l)
Lot 208.Acetone fоr HPLC,
z99.8%

Mic-Tan SRL
Ecochimie
Ecochimie
Mic-'I'an SRL

Mic-Tan SRL
Mic-Tan SRL

Ecochimie
Мiс-Тап SRL

Mic-Tan SRL
Ecochirnie
Mic-l'an SRL

24з,75
Мiс-Тап SRL
Мiс-Тап SRL

I 01 5,00
Mic-Tall SRL
Мiс-Тап SRL

Mic-Tan SRL
Ecochimie
Ecochimie
Mic-Tan SRL
Mic-Tan SRL
Ecoclrimie

0,02 kg

Ecochirnie
Mic-Tan SRL

0,105 kg

Mic-Tan SRL 2475,00

Mic-Tan SRL

Мiс-Тап SRL

Ecochimie
Mic-Tan SRL
Nici о оfеftё

Ecochimie 5 litri
Mic-Tan SRL

з4 litri
Mic-Tan SRL
Ecochimie
Mic-Tan SRL
Temei-Vtac SRLLot 209.AcetonitriIe fоr HPLC,



z99.9% Ecochimie 6262,00

Mic-Tan SRL 8 990,00

Lot 210.Alcooletilic Ecochimie 5 80.00 4 l itri +

Lot 2l 1.Alcool metilic (ambalaj

ll)
чliс-Тап SRL 480,00 8 litri +

Ecochimie 640.00

Lot 212.Alcoolbutilic
Мiс-Тап SRL l l5.00 2 litri +

Ecoclrimie 120,00

Lot 2 l З.Аlсооl isobutilic
Mic-Tan SRL 500,00 )5 l itгi + +

Ecochimie 987,50
+

Lot 2l4.Alcool izoamilic
Mic-Tan SRL 560,00 3,5 litгi +

Ecochinrie 7з 5,00

Lot 21S,Benzen for HPLC,
>_99.9о/о

Ecochimie 870,00 1.5 l itri + +

Мiс-Тап SRL 4500,00

Lot 216.Benzen, (ambalaj l l) Мiс-Тап SRL 840,00 6 l itгi +

Ecochimie 3480,00

Lot 217.2-Butanol Ecoclrimie 490,00 2 litri + +

Lot 218.Сlоrоfоrm for HPLC,
>99.9о/о

Mic-Tan SRL 4000,00 5 litri + +

Ecoclrimie 4900.00

Temei-Vtac SRL 6650,00

Lot 219.Сlоrоfоrm, (ambalaj 1

l)

Ecochirnie 5 l84,00 54 l itгi + +

Mic-Tan SRL
,lз 

410,00

Lot 220.Сlоrurб de metilen
CH2C12, р.а.

Mic-TaIr SRL 300,00 2 Iitгi + +

Ecochirnie 600,00

Lot 22l.Cyclohexane for HPLC,
z99.7%

Ecoclrirnie 537,00 l litгu +

Temei-Vtac SRL l l80,00

Mic-Tan SRL 1650,00

Lot 222.Dichloromethane fоr
HPLC, >99.8о^, contains
arnylene as stabilizer

Мiс-Тап SRL l500,00 4 litri + +

Temei-Vtac SRL 1 9l2,00
Ecoclrirnie 4 920,00

Lot 223.Diethyl ether contains

ВНТ as inhibitor, puriss, р.а.,
ACS rеаgепt, reag. ISO, rеаg.

Рh. Ечr., Z99.8%

Ecochimie 2 975,00 1,7 l itгi +

мi"Jг*sю |зяяs,00

Lot 224.Dioxan (ambalaj l l) B.o.bиi. I z sяlдq з l itгi +

Mic-TanSRL lзz!.0q
Lot 225.Еtеr
di izopropil ic(diizopropi leter)

Гсосhimiе l 150!9Д 2,5 l itгi + +

Emei-Vtac SRL l 3322,00

Mic-Tan SRL 3500,00

Lot 226.Еtеr petroleic (40-60'С)
Ecochimie 1 232,00 8 litгi + +

Mic-Tarl SRL 1 280,00

Lot 22'7,Ethyl acetate purlss.

р.а., ACS rеаgепt, reag. ISO,
rеаs. Ph, Еur. 299.5% (C{L

Ecochimie l080,00 6 l itгi + +

Mic-Tari SRL zz25.00

Lot 228.Etilacetat (ambalaj 1 l)
Mic-Tan SRL 1 500,00 l2 litгi +

Bcoclt lllle l8l2,00

Lot 229.Etilenglicol
Ecoclr mle 396,00 з l itri + +

Мiс-'Гаrr SRL 420,00

Lot 230.Fоrmаliпй
Ecochimie l 046,50 3,5 kg +

Mic-Tan SRL 1 l55,00

Lot 23l,Heptane fоr HPLC,
>_96о^

Ecochirnie l 050,00 1 litrtr + +

Mic-Tan SRL l300,00
Temei-Vtac SRL l700,00

Lot 232.Hexan (ambalaj 1 l)
Mic-Tarr SRL 4950,00 33 l itri + +

Ecochimie 6270,00

Lot 233.Нехапе for HPLC, Mic-Tan SRL 3000,00 6 litгi + +

1з

+

+

+

+

+

]



>97.0% (Gс)

--ъ[.ot 234.Нехапе puriss. р.а.,
ACS rеаgепt, rеаg. Ph. Еur.,
>99% rcс\
Lot 235.Кеrоsепе рчrum

Lot 2З6.Меthапоl fоr HPLC,
>99.9уо

_ъ
Lot 23 7.Monoetanolamina

_@
Lot 2З9,! -РrорапоI fi., HPLC

>99,9уо

Lot 240.2-Р.орuпЫ fo. НЕС,
>99,9%

Ecochimie зз 12.00
TerTei-Vtac SRL 4242,00
Ecochirnie 4485"00 lз l itri + +
Mic-Tan SRL б 0l2,50
Temei-Vtac SRL 9 l26,00

! +Mic-Tan SRL 1 150,00 2 I itri
Ecochimie l440.00
Ecochimie 1 393,00 7 Iitri + +
BIOTECHLAB l 540,00
l'enlei-Vtac SRL l 554.00
Мiс-Тап SRL 8 067,50
Mic-Tan SRL l40,00 0,8 l itri + +
Ecoch |,1,1le l000,00
Ecoch lтlle 468,00 2 I itгi +

+
+

+Ecochimie 1 875,00 ,s l itгi
TerTei-Vtac SRL 2 990,00
Mic-Tan SRL 3000,00
Mic-Tan SRL 798,,75 4,5 litrri + +
Ecochimie l05з,00

LoI z+ l. l еtrасlоrurб de саrЬоп,
р.а.

Ecochilnie 1950,00 1,5 I itri

':"1'*Ч1l,,
Lot 243.Xilenn

Lot 244.СбrЬчпе activat

*,,arrr, *r*л
Lot 246.Ziпс metalic granulat,
Z1

Lot 247 .Ald.b;aa гоrrni.U -

Ecochimie 64з,50 6.5 litri +

+

1

+

Мiс-Тап SRL 877,50
Mic-Tan SRL l25,00 l litru
Ecochimie 175,00
Мiс-Тап SRL з52,50 4,7kg |+ 

-ТТ
Ecochimie | зЯЯ,sО

+ +Ecochimie l l69.10 0,9 kg
Mic-Tan SRL 2 925.00
Ecochirnie 8025,00 15 ke + +
Mic-Tan SRL l0800.00
Mic-'I'an SRL 80.00 0.2 kg + +
Ecoch inr ie 420.00

Lot 248.4-Aminoantipirin Mic-Tan SRL l з28,25 0,1 15 ks + +
Ecocliimie 1 345,50t-оt?lЩ

Lot 25O.Aspartame, >98Yо, lg

Mic-Tan SRL 150,00 0.1 ks + +
Mic-Tan SRL 500.00 0,2 kg + +
Ecochimie 1644.00

Lot 25l.Benzidinё EcochirTie 625,00 1 Ьuс + +
Mic-Tan SRL 40 320,00

LoI zJz.veltulose acetate fbr
coIumn сhrоmаtоgrарhу, SAC
20, acetylated 36ш
l-ot 25З.СlеоI

Temei-Vtac SRL 1з 444,00 2 buc + +

Temei-Vtac SRL 0 083,00 5 l itri + !
Lot l)4.Uloramln 'l Ecochimie l з09,00 7ks + +

Lot 255,Catalazd,
(снз)2сн]2S2

Lot 25 6.З,З Diaminbenzidinб

Ecochimie l 890,00 l buc + +
Temei-Vtac SRL l 950.00
Mic-Tan SRL 2 4з0,00
Ternei-Vtac SRL 9 888,00 0.065 kц + +
Mic-Tan SRL l0 199,58
Ecochimie l0 400,00

L,ot257.2,6-
Dic lоrfепоl indofenoleat de
sodiu (сrаsса Tilmansa pt Vit.
с)

Ecochimie з з66.99 0.03 ks + +
Ternei-Vtac SRL з 660.00
Мiс-'Гап SRL 6 500,00

l4



Lot 258,Difenilaminб
Mic-Tan SRL l00,00 0.05 kg + +

Ecochimie l4,1 ,00

Lot 259.Dimethyl sulfoxide
DMSo

EcochirTie з 750.00 10 buc/fl + +

Mic-Tan SRL 5 500,00

Lot 260.2,4 -Din itroclorbenzo l Ecochimie 337,50 0.05 kg + +

Lot 261.2,4 Dinitrofenol Ecochimie 824,00 0.02 ks

Lot 262.Ditizon

Ecoclrimie 1 4l0.00 0.1 ks + +

Temei-Vtac SRL ,l 
622,00

Mic-Tan SRL 8000.00

Lot 2б3,D-SоrЬitоl, >98%, l00
g=l buc

Ecochimie 790,00 1 buc + +

Mic-Tan SRL 955,00

.ot 264.\, 1 0 Fenantrolinй Ecochimie 500,00 0,05 kg + +

Lot 265.Fenilhidrazin6*HCl
(hidroclorur6)

Мiс-Тап SRL 000,00

Ecoclrimie 580.00 0,1 kg + +

Мiс-Тап SRL 730,00

Lot 266.Fепоl Ecoclrimie 360.00 0.08 k,{

Lot 267.Fructozй
Мiс-Тап SRL l8.00 0,025 kg

Ecochimie 5 8,88

Lot 268.Glicerin1
Mic-Tan SЮ 1 057,50 2З.5 ks + +

Ecochimie l 057,50

Lot 269.Glucoz1
Ecochimie 305,25 ,65 kg + +

Mic-Tan SRL 5з6,25

Lot 270.Hidrazin sulfat Ecoclrimie 270,00 0.1 k,д + +

Lot 2'71.Lactozб
Ecochimie 800.40 3ks + +

Mic-Tan SRL 990.00

Lol 2'7 2Lecitinб d in soia
Ecochimie 2l23.00 1 buc + +

Temei-Vtac SRL 2 284,00

Lot 273.Sol. Lugol Ecoclrimie 700,00 l l itrrr + +

Lot 27 4.L-Gulonic Acid у-
Lactone,957o,
5s: l buc

Ecochirnie 4l 0,00 Ьuс т +

Mic-Tan SRL 2000,00

L"t 275_t,lпо- l Mic-Tan SRL 29,40 0.03 kg

Lot 276.Manoza Mic-Tan SRL 1 642,50 0,2 kg

Lot 277.1-Naftilamina
Мiс-Тап SRL 60,00 0.06 ks +

Ecochimie 184,44

Lot 278.N-(1-naftil)-
etilendiamin diclorhidrat

мiслап sKl- l z0 0оO.о0 0,3kg l-
Ecochi,nie I zOT00,00

Lot 279.o-Naftol Есосhi,"ъ l o+,so l 0,0l ke I 
+ +

Lot 280,Ninhidrinй
MicJTan.SRL I tOz,00 | 0,0з Kg [ 

+ +

Ec"chir"ia | +ЗZ,00

Lot 28l.N, N dimetil-p-
fen i lendiamin hidroc lоrur6

B.ocbirie I t ЗВВ,ВВ 0,025 kg | + +

Temei-VtacSRL l l 988.00

MbTanSRL |266ý,61
satrnredico 2 7l9,00

Lot 282.Р-
d imeti laminobenzaldehid

Mic-l'arl SRL 600.00 0.1 ks I

Ecochirnie 61 5,00

Lot 283.Pirogalol А
Ecoch l1l le 9з2,50 0,05 kg + +

Mic-Tan SRL 1l00,00

Lot 284.p-Nitroanil ina Ecochirnie 1 l52,00 0,1 8 kg + +

Lot 285.o-Tolidin
Mic-Tan SRL 105,60 0"02 ks +

Ecochirrrie l 280,00

I-ot 286.o-Toluidinб
Ecochirllie 59.00 0.01 ks + +

Mic-Tan SRL 350,00

Lot 287.p-Toluidinй Ecochirnie
,744,00 0.02 kя{ + +

15
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Tenlei-Vtac SRL 892,00
Mic-]'an SRL lз00,00

Lot 288.Reactiv репtru vopsirea
Гrоtiurilоr dupa Grаmm

Mic-Tan SRL з 500 15 kit + +
Ecochilnie 5100,00
sanmedico l2 750,00

Б9.Keactlvul Griss Mic-Tan SRL 2 4,10,00 2ks + +
EcocIrinrie 5 500,00

Lot 290.Reactivul Kovaci
Мiс-'Гап SRL l з65,00 7 buc + +
sallmedico 2 450,00
Ecoch inlie 6 650,00

':.r_rn] 
.".З:rп' 12H22Ol 1

1,ot 292. Styr"n"-O'u'nr**r.*
сороlimеr

Mic-Tan SRL l0,40 0.025 ks + +
Ecochirnie l4,50
Ecochimie 2 548.00 l Ьчс + +
Mic-Tan SRL 2 666,67
Ternei-Vtac SRL 2 998,00

t,ot 29].SLt Ifani Iam idё
(streptomicinй)

Ecochimie l 980.00 0,6 kg + +
Mic-'I'an SRL 3 l50,00

Lot z94.ýaponinб (surfactan
neionic)

Ecochirnie 8l0,00 l buc + +
Mic-Tan SRL 2 345.00

,ot 295. I lоurее Ecochimie 699,з0 0.7 ks + +Lot lyo. l rletanolamina

Lot 29'l,Trilon В (EDTA)

Nici о оfеrtё
Mic-Tan SRI- 675,00 1,5 kg + +
Ecochimie l485,00

Lot 298.Tween 80

Мiс-Тап SRL 5 01 0.00 бks + +
Ecochimie 5 640,00
sanmedico 5 880,00
Temei-Vtac SRL l l 880.00

Lot z99.Ulet JUN-AIR
соmрrеssоr (SE-32) flасоп - 500
rnl

Mic-Tan SRL 2 000,00 1 buc + +

Lot ЗOO.Ulеi de imersie Мiс--Гап SItL lз30,00 7 litri + +
EcochirTie 2625.00

* iп cazul utilizdrii licitayiei еlесtrопiсе se ча iпdica pre|ul oferteifiпale
(Iфоrmауiа priyiпd "Corespuпderea cu сеriп|еlе dеЪоtР"оi"" si "Corespuпderea cu specфca|iile tеhпiсе'' ,Se уа сопSепlпа рriп: ,,+" iп cazul corespuпderii si рriп ,,-" iп cazul песБrеsрuпdеrii)

8, Репtru eIucidarea uпоr necIarititi sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei сuсеriпfеlе stabilite in documentatia de аtriЬuirе (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scйzut) s-а solicitat:

Data
_sрЦsцдщ
17.08.2022

OperatoruI
economic

I п Ibrmatia soIicit:rti Rezmatul rйsрчпsului operatorului
economic

Mic-Tan SRL
I SolicitДm сlаrlfiсаrПа LP RЙфпЦ
I chimici 1 ,репtru lotul 45 Nitrat de

I argint. 0.1 lnol/L -З buc., Ьuсаtё:

I crrtie de l0 unitДli de fixarlaIe C-0.1
InoI/l (sau l 0 fiх= l 0L soIutie С-0, I

mol/I) - рrе{ul оfеrtеi este exagerat de
mic (2850 lei) fala de чаlоаrеа
estimatб (22770lei), stabilitd gi
documentatб inainte de ini{ierea
рrосеdurii de achizilie publicй, 

i

deaceia so|icitirT sй сопfirmаti l

Iiчrагеа lotului irl cantitatea st;bilita in l

caietul de sarcini(cutie de l0 unitati de i

|7.08.2022
Raspuns la sсrisоаrеа N0l - l-З263
din 17 08 2022licitalia pubIic5 Nr.
ocds-b3wdp l-MD- 1 657691945256
din l 3.07.2022 репtru achizilionarea
rеаgеп{ilоr chimici l 1 Vа iпfоrmёm
са lotul 87 oxid de lantan - este gresit
indicat рrе{чl, rugёm sб anulali lbtul
пr.87 -oxid de lantan. 2 V5 iпfоrmim
са lotul nr. 45 Nitrat de аrgiпt 0,1
mol - oferta а fost prezentata репtru
trеi fiole - suma, ofertei репtrч З0
fiole Nitцt de argint 0,1 mol fiind 28

1б



fixanale С-0,1 mol/l, sau 10х1,0 L
solutie С-0,1 mol/l),) la pretul de 2850

lei.
Lotul 87 Oxid de lantan III, fоr AAS,
>_999Уо, LаzОз - 2 Ьчс., bucata =

ambalaj 2509 fоr AAS, >99.9Ой, cod
289205-2509, рrе{ul ofertei este

exagerat de mic (2000 lei) fа{б de

чаlоаrеа estimati (l6500 lei), stabilitй

9i documentati irrainte de irlitieгea

рrосеdurii de achizilie public5,

deaceia solicitim sб corlfirma{i

liчrаrеа lotului in cantitatea stabilita iп

caietul de sarcini (2 Ьuс x250g ) la

рrе{чl de 2000 lei.

500 lei йrб ТVА.

Dепumirеа operatorulrli есопоmiс

Mic-Tan SRL

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

Motivul eгii/tlescalilici rii

@rului economic dep69esc bugetul

autoritatii contractante (depasire а pragului de 30%), stabilit

gi documentat inainte de inilierea procedurii de achizilie

publicй репtru urпrёtоаrеlе loturi:
Lotul 1, Acid acetic, рur, (ambalaj 1 l) а сйrui

чаlоаrе estimatб este itl sumб de 1504 lei, ofertantul SRI,

Mic Tarr саrе а рrорus prelrrl de 2822 |ei, саге depaseste ctl

8'7,5 О^ чаlоаrеа estimat6.
Lotul 9, Sulfuric acid puriss, р,а,, fоr

determination of tlg, ACS reagent, reag, ISO, reag, Plr,

Ечr., 95.0-97.0ol, аЪаrui чаlоаrе estimatб este it,l suпrй de

2240 lei, ofertantul Mic Тап саrе а propus рrеlul de 30l0

lei, саrе depaseste сu З4,З 0% чаlоаrеа estimat6,

Loiul 25, Acid sulfosalicilic*2H2O, Р'а, а сlrui
чаlоаrе estimatй este itl suпrё de 399 lei, ofertantul SRl.

Mic ТаП саrе а рrорus prelul de 546 lei, саrе depaseste crt

З6,8 О/о чаlоаrеа estimati.
Lotul 29, Hidroxid tle Ьаriч, р,а,а сlrui чаlоаге

estimat1 este iп surnб de l8 lei, ofertantul SRL Mic 'I'alr

саrе а рrорus рrе{ul de 56 lei, саrе depaseste cu 2l1 %

чаlоагеа estirlatё.
Lotul 150, Iocluri de potasiu, р,а,, KI а сбгui

чаlоаrе estirnatб este iп sumб de 7000 lei, ofertantul SRl,

Mic Tan саrе а рrорus prelul de l l5l5 lei, саге depascstc

cu 64,5 О% чаlоаrеа estirnati.
Lotul 162, Oxalat de аmопiч monohidrat, р,п"

(NHn)rCrOn * fIzO а сбrui чаlоаге estimata este in sumй dc

й t.i, ofertantrrl SRL Mic Тап саrе а рrорus рrеlul de 60

lei, саге depascste cLr 900 о% чаlоагеа estirTat6,

Lotul l'l2, Potassium реrmапgапаtе ACS
rеаgепt > 9g'/о for AAS, low in Меrсчrу а сбrui чаlоагс

еstiйаtб este iп sumё de 2025 lei, ofertantul SRL Mic 'Гап

саrе а propus pre{ul de 3000 lei, саrе depaseste сu 48 0%

чаlоаrеа estimat6.
Lotul 251, Benzitlini а сёrui valoare estimatй estc

iп suпrб de l80 lei, ofertantul SRL Mic Тап саrе а рrорus

l de 625 lei, саге ste cu 247о/о valoarea estimatй.



I,jcochimie SRL

рrеlul de 18 lei, саrе depaseste cu зз,з уо uulour"u
estimatб.

Lotul275, Maltoza а сёrui чаlоаrе estimatё este iп
sumё de 10 Iei, оfеrtапtчl SRL Mic Тап саrе а рrорus рrе{uIde 29,4lei, саrе depaseste cu l96,7 о% чаlоаrеа estimatd.

Lotul 276, Manoza а сёrui чаlоаrе estimatй este in
sumi de 1б8 lei, ofertantul SRL Mic Tan саrе а рrорuspretul de 1642,5 lei, саrе depaseste сu 877 % valoarea
estimatЁ.

Lotul 278, N-(1-naftil)-etilendiamin diclorhidrat а
с6rui чаlоаrе estimati este in sumё de 7800 lei, ofertantul
SRL Mic Тап саrе а proplls pre{Lrl de 20000 lei, саrе
depaseste cu 156О/о чаlоаrеа estimatd.

Рrеtчrilе ofertei agentului economic depё;esc
bugetul autoritalii contractante, stabilit gi documentat inaintede inilierea procedurii de achizijie public5 репtruurmёtоаrеlе
loturi:,1,9,25r29,150,162,172,25|,267,275,276,278, in
temeiul art,7l, alin, 1,Iit. d) al Legii пr. l31 din 03.07.20l5
privind achiziliile publice, depige;te cu з0% ча|оаrеа
estirnatй а achizi{iei, calculati сопfоrm prezentei legi''.

Репtru lotul пr. 45 Nitrat de argint, 0,1 rnotrI-, 
lll.:buc cel mai mic рrеt а fost оfеrit de сitrе operatorui

economic SRL Mic Тап - 2550,0 lei йrб ТVА, dar s-a
decis а respinge оfеtа operatorului economic SRL Mic Tan
репtru песоrеsрuпdеrеа сеriп{еIоr specificatiei soIicitate (se
рrорuпе l fiola de nitrat de argint, с- 0,1 mol/l, dаr r...r.
cutie cu l0 fiole substanta uscata sau 10 L solutie pregatita
c-0,1 mol/l),

Репtru lotul пr. 87 Oxid de lantan III, fоr AAS,
>99,9о^, LаzОз cel mai mic рrеt а fost oferit de сбtrе
ореrаtоrul economic SRL Mic Тап - 2000,0 lei firп ТVА
!а1 s-a decis а respinge oferta ореrаtоrului economic SRLMic Тап репtru песоrеsрuпdеrеа сеrirr(еIоr specificatiei
solicitate ( codul propus in specificatia ofertantului indica
2.89205 -250 g, dar de facto este codul 289205_50 g si pretui
dоаr pentru l bucata de 50 g).
In temeiul art.7l, alin. 1, lit. d) al Legii пr. 13l din
03 ,07.20 1 5 privind achiziliile publice (oferta пu corespunde
сеriпtеlоr solicitate in documentele de Iicitatie).

Lotul267, Frчсtоzi а саrffi
in sumё de 14 lei, ofertantul SRL Mic Tan саrе а рrорus

Рrе{urilе ofertei operatoruIui е.о@
autoritatii colrtractante (depasire а рrаgului de 30%i stabili
g i d ос u й е n tat in а i пtе ЪL"iН,,Ж#l:::ii ff 

"1"f 
1;,;Е 

О 

" "
publicй репtru чrmбtоаrеlе loturi:

Lotul 57, Аlчmiпоп, р.а. а сёrui valoare estimata
este in sumё de 972 lei, ofertantul SRL Ecochimie саrе а
рrорus pretulde 6120 lei, саrе depaseste cu 529 о% чаlоаrеа
estimat6.

Lotul 103, Bicromat de potasiu, р.а., ЮСr2О7
а сбrui чаlоаrе estimatё este in sum5 dЪ 2|5,25 lei,
ofertantul SRL Ecoclrimie саrе а propus рrе{ul de ЗЗ2,5 lei,
саrе depaseste cu 54,5 oZ чаIоаrеа estimaia.

Lotul l15, СIоrчri de alumini
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lei, саrе depaseste cu l l 15 0/о чаlоаrеа estimat1,

Lotul 125, Сlоrurй de mапgап, р,д,,

MnCl2*4H2O а сйrui чаlоаrе estimatй este iп surnй de 228

lei, ofertantul SRL Ecochimie саrе а proplls рrеlul de 550

lei, саrе depaseste cu 14l ,5 7о valoarea estimat6,

Loiul 158, Nitrat de plumb, р,а,, Pb(NO3)2 tl

саrui чаlоаrе estimatй este iIr sum5 de 40 lei, ofertantul SRt.

Ecoclrimie саrе а рrорus рrе{ul de 80 lei, саrе depaseste ctt

|02 % чаlоагеа estirnatй.

Lotul 173, Potassium persulfate, ACS reagent 2
99%forAASacбruivaloareestirTatбesteitlsurTЙdeЗ8l
lei, ofertantul SRL Ecochimie саrе а рrорus рrе{ul de 99()

lei, саrе depaseste cu l59 0% чаlоаrеа estimatй,

Lotul 197, Sulfur5 de аmопiч, р,а,, (N[I4)2S а

cirui чаlоаrе estimatё este in sunra de 320 lei, ofertarrtul

SRL Ecochimie саrе а рrорus рге{ul de 1280 lei, сагс

depaseste cr,r 300 О% чаlоагеа estirnat6,

Lotul 207, Асеtопi, (ambalaj 1 l) а сdrui чаlоагс

estimatl este in sumй de l768 lei, ofeгtantr:l SRl,

Ecochimie саrе а propus рrе{ul de З060 lei, саrе depasestc

cu'l Зуо чаlоаrеа estimatё.
Lotul 210, Alcool etilic а сdгui чаlоаrе estitnatд

Ecochimie саrе а

'l5lei, ofertantul SRL Ecochimie саrе а propus рrе{ul de 26l0

este in sчrпй de 216 lei, ofertantul SRL

ргорus рге{ul de 580 lei, саrе depaseste

Lotul 241, Геtrасlоrчrй rle саrЬоП, Р'а, а сбгtti

valoare estimata este in sumd de l305 lei, oferlantul SRl.

Ecoclrimie саrе а рrорus рrеlul de l950 lei, саrе depasestc

cu 49,4 О/о valoarea estimatё.
Lotul 261, 2,4 Dinitrofenol а сбrui чаlоаrс

estirnatа este iп sumб de 280 lei, ofertantul SRL EcochirTie

саге а pгoplls рrеlul de 824 lei, саrе depaseste cu 194 %

valoarea estimatй,
Lotul 266, Fепоl а сirui чаlоаrе estimatб este itt

sumб de 55 lei, ofertantul SRL Ecochirnie саrе а proptls

рrе{ul de З60 lei, саrе depaseste cu 552 % чаlоагеа

estimatй.
Lotul 284, p-Nitroanilina а сбrui чаlоаrе estitTatё

este itr srrmё de 468 lei,ofertantul SRL Ecochimie саrе а

proptls рrе{rrl de l l52 lei, саrе depaseste cu l460lo чаlоаrеа

estimatё.
Рrе{чritе ofertei agentului есопоmiс dep6qesc brrgetul

autoritalii contractante, stabilit 9i documentat inainte dc

initrierea рrосеdчrii de aclrizilie publicб pentru urmбtоагеlе

loturi:,
57, 1 03, 1 1 5, 1 25, 1 58, l 73,|97,z0,7,2|0,2 4|,26|,26б,284, 1 п

terTeirri агt.71, alirl. 1,1it. d) а| l-egii пr, l3l din 03,07,20l5

privind achiziliile publice, dep69e9te сu 30% чаlоаrеа

bstimati а асhiziliёi, саlсчlаtй conform prezentei legi",

@ului есопоmiс depёýesc bugetul

autoritatii contractante (depasire а pragului de 30%), stabiIit

qi documentat inainte de inilierea procedurii de achizilie
publicй репtrч urmбtоаrеlе lotr,rri:

Lotul 61, Саrmiп iпdiсаtоц

cu l68% чаlоаrеа

а саrui чаlоаrе
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estimata este iп sumб de 3469 lei, ofertantul SRL
б708,3 lei, careSanmedico саrе а рrорus pre{ul de

depaseste cu 93,3 oZ valoarea estimatё.
Рrеturilе ofertei agentului economic depi;esc bugetul
autoritбtii contractante, stabilit 9i documentat inainte de
inilierea procedurii de achizilie publicб pentru чrmёtоаrеIе
Iоturi:,бl, in temeiul art,77, alin. 1, lit. а) alLegiinr. 13l
din 03.07.20l5 privind achiziliile publice, depniegte сu 30%
чаlоаrеа estimatб а achiziliei, calculatё сопfоrЙ piezentei

l0. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:
репtrч fiесаrе lot п
репtru mai multe |oturi cumulate п
репtru toate loturiIe п
Alte Iimitйri privind пumёruldе loturicare potfi atribuite aceluiagi ofertant: [IndicaliJ
Justificarea deciziei de а пu atribui contractul ре loturi:

1l. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scйzut в
costulcel mai scбzut п
Cel mai Ьuп rароrt calitate-pre{ п
Cel mai Ьuп rароrt calitate-cost п

(iП cazul iП care iП cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multе criterii detoate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа lоturilоrЪfеrепtе)
atribuire, se yor iпdiса

12. Informafia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:
(Se vа completa репtru loturile care aufost atribuite iп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-pre| sau celmai Ьuп raport calitate-cost)

F'actorii de ечаIuаrе
Dепumirеа torului economic l

13. Rеечаiuаrеа ofertelor:
(Se va completa iп cazul iп care ofertele aufost rеечаluаtе repetat)

in urmа ехаmiпiri, еvаluflrii gi соmраrdrii оfеrtеlоr depuse in cadrul procedurii о" ""*"* .*decis:

vаIоаrеа din oferti Punctajul calcuIat

Dепumirе fасtоrul l
Denumire factorul n

Dепumirеа operatorului economic rl
Dепumirе factorul l
Denumire factoruI п

Motivul rеечаluirii ofertelor

Atri Ьчirеа contractul ui de ach izitrie pubI icйlacordul ui-cadru:

Dепчmirеа lotului

Lot 2. Acid aqetic glacial, >99J5%

Denumirea
ореrаtогulчi

economic

cantitate si
unitate de
mйsuri

Рrе{uI
uпitаr

(ffirй ТVА)

Рrе{ul total
(fПrП ТVА)

Рrе(чI total
(inclusiv
тчА)

Mic-Tan SRL 4'7 litri 60,00 2820,00 з384,00
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iot З . Acid azotic, рur, (ambalaj l
|)

Ecochimie SRL 15 litri 30,00 450,00 540,00

Lot 4. Acid azotic, super рur
Dentru analiza SAA (ambalaj 1 l)

Biotehlab SRL 28 litri з92,50 10990,00 ] lББ.UU

Lot 5. Acid clorhidric, р.а.
(ambalai 1 l)

Mic-Tan SRt, 45 litri l00,00 4500,00 5,100.()0

Lot 6. Hydrochloric acid puriss.

р.а., ACS reagent, rеаg. ISO, reag.

Ph. Еur., fuming, zз1оh, АРНА:
<l0

Мiс-Тап SRL 25 litгi l50.00 3750.00 4500.00

2з4,00
L-ot 7. Acid formic, р.а. (ambalaj 1 Mic-Tan SRL 3 litri з 5,00 l95.00

Lot 8. Acid sulfuric, рur, (ambalaj

l l)

Ecochimie SRL 74 litri 40,00 2960,00 J552.UU

Lot 10. Acid аsсогЬiс, р.а. Ecoclrimie SRL 0,45 kg 250,00 1 12,50 lJ5,UU

Lot l.Acid barbituric, р.а Mic-Tan SRL 0,05 kg 8000"00 400.00 480,00

Lot 2. Acid Ьоriс, р.а. Ecochimie SRL 5ks 50,00 250.00

Lot 3. Acid citric, р.а. Mic-Tan SRL l7 kg 100.00 l700.00 2040,0U

Lot 4. Acid citric, suреr pur Biotehlab SRL 3ks з6|,66 l085.00 UtJ

Lot 5. Acid lactic, р,а. Mic-Tan SRL 1,5 litгi
,73,зз l l0.00 Jl,UU

Lot 6. Acid n-fenilantranilic, р.а.
2012.00 2486,4lJ

Lot 7.Acid оrtо fosforic, р,а. Mic-Tan SRL l2 litri 67,50 810,00 9 /2.U|)

1-ot 8. Acid oxalic, р.а., cristalin Ecochimie SRL lks 60,00 60,00 72.00

Lot q. д"id o"r"loric. р.а. I Mic-Tan SRL l litru 520.00 520,00 9?LO_ч
285,60

Lot 20. Acid salicilic, р.а, Mic-Tarr SRL 1,2 kg l98,зз 23 8"00

Lot 2l. Acid sorbic, p.q. Ecochimie SRL 0.16 ks 270,00 4з,20

Lot 22, Acid succinic, р.а Ecochimie SRL 0,1 5 kg 650,00 97,50 l l7.00

Lot 23. Acid sulfamic, р.а. I]iotehlab SRL 0,1 5 kg 24з 5,00 з65.25 43 tl,J 0

Lot 24, Acid sulfanilic, р.а. Mic-Tan SRL 0.6 ks 675,00 405,00 | 4

Lot 26, Acid tаrtriс, р.а. Ecoclrimie SRL 0.1 ks 490.00 49,00 5 8.80

Lot 2'7, Acid tricloracetic, р.а. Mic-Tan SRL 0.3 ks l560.00 468.00 )ol

Lot 28. Hidroxid de amoniu,
(amoniac). р.а. (ambalai 1 L)

Ecochimie SRL 20 litri 42,00 840,00

Lot 30. Hidroxid de potasiu, р.а. Мiс-l'ап SRL 7ks 60,00 420,00 504.00

Lot З l. Hidroxid de sodiu, р.а.
(anlbalai l kg)

Ecoclrimie SRL 41kg 5 8,00 2,726,00 /ll lU

Lot 32. Sodium hydroxide puriss.

п.а.. ACS rеаgепt, >98О^, pellets
Biotehlab SRL 3kg 2l0,00 бз0,00 )o,UU

Lot 3З. Potassium hydroxide
puriss. р.а., ACS reagent, rеаg. Ph.

Еur.

Biotehlab SRL lkg 345,00 з45,00 1+ l1+.UU

Lot 34. Acid azotic,0,1 rnol/L Mic-Tan SRL. 5 buc 200.00 l000,00 l

Lot 35. Acid clorhidric, 0,1 щ9ЦL_ Ecoclrimie SRL 15 Ьuс l90.00 2850,00 420.0U

Lot 36. Acid oxalic,0,1 mol/L Mic-Tan SRL 8 Ьuс l75,00 l400,00 lбБU.UU

Lot 37.Acid sulfuric 0,5 mol/L Ecochimie SRL ll buc l56,00 l7l6,00 059,00

Lot 38.Bicromat de potasiu,

mol/L
0,1 Ecoclrimie SRL 9 brrc з45,00 з l05,00

Глt ?о Гlпrrlrй rlp Ьяrirr 0 1 mOl/I Ecochimie SRL 2 brrc l80,00 360,00 4

йt 40,Сlоrurl dе sodiu, 0,1 mol/L Mic-Tan SRL 4 buc 200,00 800.00

Lot 41.Hidroxid de potasiu, 0,1

rnol/L. lL:buc
Lot 42.Hidroxid de sodiu, 0,1

mol/L, 1L:buc

Ecochirnie SRL 1 Ьuс 23 5,00 2з 5.00 282.00

Biotehlab SRL 18 buc 220,00 з960,00 4,152,00

Lot 43.Hidroxid de sodiu, 1 mol/L,
1 L:buc

Biotehlab SRL 11 buc 230,00 2530,00 3036.00

l008.00

J



r,ot +ТБа,lТrпоИI-
I,ot 45.Nitrat de argint, 0,1 mol/L,

moI/L
Lot 47.Sarea Моhr, 0,1 mol/L
Lot +B.SuIfai dББаепеzЦ 0J
mol/L
Lot 49,ТеtrаЬоrаt de sodiu,
tTo|/L
Lot
mol/L
Lot 51 .Trilon l mo|/L
[,ot 52.Albastru de Ьrоmfепф
лсS-L_"ffi
1-ot 54.Albastru de metilen,
l 0 lo/o

Lot 55.Albastru de
[,осfflеr
1.ot 58.Amidon (solubil

!-_о!_.59Щzur l de metilen,
[,ot 60.Вrоmсrеzоl
[-ot 62.CristaI violet (Ghentian

"j9]9!Lot 63.Сrоm albastrLr

Lot 64.Сrоmоgеп пеgrLl
(Еriосrоm), ACS

65.Diazol albastru С,
(Ilрочный синий ББ соль)
(С l 7Н l8CIN3O3)2*ZnCl2p.a.
Lot 66. 1,5-Difenilcarbazid,

L.t Ы Fenolftaleinа, р.о.
Lot 6!.Fuxin bazici.
Lot 69. Fuxin, acid, р.а.
[-ot 70.Fuхiпё саrЬоliсё
[,ot 7l .lndicator Апdrеdе
йt*7.1vrыiro"-i п,
Lot 73. МurехiаЭz^Оrzr, дСS
Lot 74. Reactivul Nеslеr, ТУ 6-09-
2089-77
Lot 75.Rezorcina

_Цqt]ФRоqч de сrеzоl, р.а.
Lot'77. Ro;u de fenol. ACS
Lot 78.Roýu de metil, р.а.

50.Tiosulfat de sodiu,

95-

Lot 79. Roýu печtrч, р.а.
Lot 80. 2,з,5-ТФБ;;rItеtruаББ
сh loride
Lot8 l . SuIfаrsаzеm(сульфарсазен),

р.а.
Lot 82.Violet de pirocatecol
L.t 83.Hydrogen peroxide, puriss,
ACS t,> ЗOУо

Ecochimie SRL зз75,00
Ecochimie SRL 14550,00

Ecochimie SRL

Ecochirnie SRL

Ecochimie SRL

Mic-Tan SRL 2l60,00

Mic-Tan SRL
Mic-Tan SRL 0,1 l kg 1039,50 1247,40

Mic-Tan SRt, з562,50 42,75.00
Mic-Tan SRL 0,095 kg

Ecochimie SItL

Ecochimie SRL
Мiс-Тап SRL
Ecochirnie SRL

655,65

Ecochimie SRL

Ecoclrimie SRL 0,14 kg 413,00

Mic-Tan SRL 1771,20

Ecochimie SRL
Ecochimie SRL
Mic-Tan SRL
Мiс-Тап SRL 45зз,зз
Mic-Tan SRL
Ecochimie SRL 1267.50
Mic-Tan SRL
Ecochimie SRL 28,7,10 з44.52
Мiс-Тап SRL

l бз80,00

Ecochimie SRL
Biotehlab SRL
Mic-Tan SRL
Mic-Tan SRL
Ecochimie SRL
Sanmedico SRL

Mic-Tan SRL l 541,00 1849,20

Ecochimie SRL 225225,00 2252,25
Biotehlab SRL 14 litri з255,00

Ecochimie SRL1,ot 84.Реrохid de

22

ll-:buc

intunecat,



oxisenat6)
Lot 85.Fluorisil, МgSiОз Temei-Vtac SRL 0,6 kg 5555,00 зз33,00 3999.б0

Lot 86.Oxid de aluminiu, Al2O3 Temei-Vtac SRL 1.3 ks 480,00 624,00 784

Lot 87.Oxid de lantan III, for AAS,
Z99.9Yo, La2O3

Ecoclrimie SRL 2 buc 5 l25,00 10250,00 12з00.00

Lot 88.0xid de magneziu, I\4€q Ecochimie SRL 0,65 kg 200,00 30,00 5б,UU

,ot
]р2о

89.0xid de mеrсчr, galben, Mic-Tan SRL 0,02 kg 6450,00 l29,00 54,UU

Lot 90. Acetat de amoniu, р.а.,
снзсооNн 4 _

Mic-Tan SRL 7,15 kg l30,00 929.50 l 1 l5,40

Lot 9l.Acetat de саdmiu, р.8.,
Cd(CH.COO),

Ecochimie SRL 0,4 kg 2з00,00 920,00 lU4.UU

Lot 92.Acetat de сuрru II, р.а.,
Сч(СНзСОО)z

Ecochimie SRL 0,2 kg 720,00 144,00 l72,80

Lot 93. Acetat de plumb, р.а.,
рысн"соо),*зн,о

Mic-Tan SRL 2,75 kg 520.00 l430,00 / lo.UU

Lot 94. Acetat de sodiu, anhidru,
ReasentPlus@. Z99.0%

Mic-Tan SRL 2,6 kg 790,00 2054,00 2464,80

Lot 95.Acetat de sodiu, р.&.,
СН.СооNа*ЗН,,о

Мiс-Тап SRL 4,3 kg 225,00 96,7,50 lб l .UU

Lot 96.Acetat de zinc, р.о.,
7пlСНЗСоо\2*2Н2о

Ecoclrimie SRL 1,6 kg l90,00 304,00 з64,80

Lot 97.Alaun de alurniniu Ei
яmппill n я A|NH"(SO,),*l2HrO

Mic-Tan SRL 0,1 kg 350,00 |зs,00 42,00

Lot 98.Alaun
ппtяqitt* l2H"O

de
n.a.

ffiimiesRl |s,lKg 210,00 l071,00 l285,20

Lot 99.Alaun de fier 9i amoniu,
п а.. FeNFL(SOo)r* 1 2Н?о

Mic-Tan SR[. LfsKe Izз0,00 264,50 ]зtт.+0

Lot 100. Benzoat de sodiu, р.а Ecochimie SRL 0.1 kg 390,00 39,00

Lot
яr-rhid

l0l .ВiсаrЬопаt de sodiu,
n а Na"CC).

Mic-Tan SRL 2,7 kg 250,00 675,00 8l0.0t)

Lot l02. Bicarbonat de sodiu, р.а.,
Nя.Со"

Ecochimie SRL 20,6 g 4,7,50 978.50 | 1,7 4,20

Lot lO4.Bicromat de

potasiu,K2Cr2O7, ACS reagent >

99% fоr AAS

Mic-Tan SRL 0,5 kg 7280,00 l820,00 2l84.00

Lot l05. Воrоhidrчrd de sodiu
suреr рur fоr AAS Z 99О/о,

continutul Hg<0,0000001%,
NaBH4

Ecochimie SRL lkg l7320,00 l7320,00 0784.00

Lot 106. Sodium borohydride fоr
the determination оf hydride formes
Ьу AAS Z,99% -l00 g

Ecochimie SRL l buc 5750,00 5750,00 б9UU.UU

Lot
КВг

l07.Вrоmчr5 de potasiu, р.а., Mic-Tan SRL 0,3 kg 205.00 б1,50 J,80

Lot 108.Вrоmчrё de sodiu, р.8,,
NаВr

Mic-Tan SRL 0,2 kg 260,00 52,00 62,4U

Lot l09.СаrЬопаt de amoniu, р.а.,
rNH,\"co,

Ecochimie SRL 0,4 kg бз0.00 252.00 J02.4|)

Lot ll0.Carbonat de calciu,
СаСо3

Р'&,, Mic-Tan SRL 0,6 kg l000,00 600,00 720,00

Lot l l 1.Carbonat de potasiu, р.а.,
к2со3,

Мiс-]'ап SRl- 0,6 kg l75,00 105.00 2б.UU

Lot l l2,Cesium chloride fоr use in

AAS, CsCl
Mic-Tan SRL 0,5 kg l600,00 800,00 trбU.UU

2з
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L
.а., сбнl4о7N2

Lot 1l4.Citrat de sodiu, dihidrat. >
qqщq:-grH
Lot l16.Сlоrurё de amoniu, р.а.,
NH4Cl
aъ

_р.а., BaC12
Lot l l8.СIоrLrrd de
dih idratatй, р.а., BaC12* 2Н2О
[-ot ll9.Cloruri de calciu апhidrd,
р.а., CaC12
[,ot l20.Сlоrurб de calciu
d i h idratatб, р.а., CaCl2*2H2O
Lot l21.СIо-Йl; fiеr IЦ
FeCl3*6H2O
Lot 122.Сlоrurё de hidrazind,
N2H4*2H2o
[,ot l 23 .С lоrurб de

[,ot l24.Сlоrurё de lantan, p.n.,
I-aCl3 "7Н2о
Lot 127, СIоruri de potasiu, р.а.,
Kcl
I.ot l28.Clorur5 de sodiu, р.а.,
NaCI
I,ot l29.Сlоrurh de
I{езgепtРl trsФ, 99%, NaC l

Lot IЗО.Сlоr@
SnCl2*2H2O
Lot lЗt.СlогrlЙ-?е ,Й, ря_,
ZпС12
Lot l32.Cromat de potasiu,
K2CrO4

аrgiпt, ACS rеаgепt, 99Уо.,
с5LI l0N
Lot l34.Dffi
sodiu, р.а., С5Н l 0NS2Na
[-ot l35.DihidrogenoГosfat de
atltotlitt, ACS rеаgепt NH4H2PO4
[-ot I36.Dihidrogenofosfat de
potasiu, р.а., КН2РО4
Lot 1З7.Dihidrogenofosfat
sodiu, N
I,ot l38.Dodecil sulfat de

.а., Cl2H25NaO4S
Lot l39.Floruri de sodiu. о.а
Lot l40.Fosfat de potasiu, р.а.,
кзро4
1.ot l4l .Hexacianoferat II de

а., К4Fе(СN)6*3Н2О
Lot l42.Hexacianofeгat III de

Mic-Tan SRL

Ecochimie SIi.L 5 l5,00 952,75 l 14з,30

Ecochimie SRL

Ecochirnie SRL

Dcochimie SRL 175,00

Ecochirnie SRL

Ecochimie SRL 0,95 kg

Ecochimie SRL

Mic-Tan SRL

Temei-Vtac SRL 16l 6,00

Ecochimie SRL 9зз,24

Ecochimie SRL 3,3 kg 21|,20 25з,44

Ecochirnie SI{L 23з3, l 0

Ecochirnie SRL 1,85 kg

Ecochimie SRL

Ecochimie SRL

Mic-Tan SRL 180,00

241204,00 72з6,12

Mic-Tan SRL 1,43 kg 1050,00 1 801,80

Ecochimie SRL l з 89,00

Ecochirnie SRL з07,з2

187,00

Ecochirnie SRL

Ecochimie SRL
Mic-Tan SRL

Ecochimie SRL 221,00

Mic-Tan SRL
1 15,20

Ecochimie SRL
uriu, p.u., К3Fе(СN)6*ЗН2О

24

0,3 kg 360,00 108,00 l29,60

1,85 kg

3,9 kg 60,00 2з4.00 280,80

0,8З kg 60,00 49,80 59,76

2,5 kg 4з7,50 525,00

З,8 kg 50,00 l90,00 228,00

60,00 57,00 68,40

0,85 kg l25,00 l06,25 12,1,50

0,5 kg l278,00 639.00 766,80

0,62 kg l001,92 1202,з0

0, 1kg 7777,00 777,-l0

64,00

70,7 kg зз,00 2799,72

180,00 333,00 399,60

2kg 440.00 880,00 1056,00

0,5 kg 79.00 39,50 47,40

lkg 150,00 l50,00

Ecochimie SRL 0,03 kg 868з,34

l 50l ,50

0,5 kg 694,50 8зз,40

l,З kg l97,00 256,10

Ecochimie SRL 1kg 187,00 224,40

0,2 kg з444,00 688,80 826,56

NaF 0.1 kp 3000.00 300.00 360,00
0,45 kg l60.00 72,00 86,40

1,7 kg 130,00 265,20

0,64 kg l50"00 96.00

de 5,8 kg 89.00 5l6.20 б19.44



sodiu, р,а,, NaHCO3
Lot 144,Hidrogenofosfat de

potasiu. р.а.. К2НРо4
Ecochimie SRL lkg l80,00 180,00 2l6,00

Lot l45.Fosfat dilridrogen de

potasiu, КН2РО4 (репtru

рrераrаrеа Ьufеr tampon)

Biotehlab SRL 1kg 1 l00,00 l l00.00 l з20,00

з,5дLot 14d.Hidrogenofosfat de sodiu,
р.а.. Na2HPO4

Ecochimie SRL 1,25 kg 2l0,00 262,50

Lot 147,Fosfat acid disodic dihidrat
(di-Sodium hydrogen phosphate
dihydrate), NazHPOa * 2 HzO

Biotehlab SRL 1kg 650,00 650,00 780,00

Lot l48.Hydroxyl ammonium

NH4OCl

Ecoclrimie SRL 0,4 kg 2785,00 1l14,00 1зз6.80

Lot 149.Iodat de potasiu, р.о.,
кIоз

Ecochimie SRL 0,7 kg 2000,00 1400,00 l680,00

Lot 151.Magnezium пitrаtе
hexahydrate matrix modifier for
AAS. МsNоз)2 *6Н2о

Ecochirnie SRL 0,2 kg 900,00 l80.00 2l6,00

Lot 1S2Metabisulfit de sodiu, р.а.,
Na2S2O5

Ecochimie SRL 0,15 kg 450,00 67,50 81.00

Lot 153.Molibdat de amoniu, р.а.,
Mo7024(NH4)6*4H2O

Ecochimie SRL lkg 63 5.00 63 5,00
,762,00

Lot lS4.Nitrat de amoniu, р.&.,
Nн4Nоз

Mic-Tan SRL 1,3 kg l40,00 l82.00 2l 8.40

Lot l55.Nitrat de argint, р.а.,
АsNоЗ

Ecochimie SRL lkg l8900.00 18900,00 22680.00

Lot 156.Nitrat de lantan, р.о.,
LaNO3)3

Ecochimie SRL 0,5 kg 6200,00 3 100,00 3720,00

Lot l57.Nitrat de magneziu, р.а.,
MsCNO3)2*6H2O

Ecoclrimie SRL 0,3 kg 300,00 90,00 l08,00

Lot l59,Nitrat de potasiu, р.&.,
КNоз

Мiс-'Гап SRL 1,1 5 kg 57,50 66,1з ]9,з5

Lot 160,Nitrat de sodiu, р.а.,
NaN03

Ecochimie SRL 803 kg 26,00 20878,00 2505з.60

Lot l61 .Nitrit de sodiu, р.а.,
NaNO2

Мiс-'Гаrr SRL 1.81 kg 70,00 |26,,70 l52,04

Lot 163.Oxalat de sodiu, р.&,
NazCzOa

Mic-Tan SRL 0,5 kg 2l0.00 105,00 l26,00

Lot l64,Palladium Matrix Моdifiеr
fоr grарhitе furпасе-ААS

Mic-]'arr SRL 2 buc 53з 5,00 l0670,00 l2804,00

Lot l65.Palladium пitrаtе &
Magnesium nitrate, matrix modifier
solution, specpure Liquid, 1,000
pYmL Pd, 600 pYmL Mg(NO3)2,
250 mL

Ecochimie SRL 0,25 litгi 2з23 1,00 5 807,75 6969.30

Lot 166.Periodat de potasiu, р.а.,
Klo4

Ecochimie SRL 0,2 kg 20000,00 4000,00 4800.00

Lot l67..Permanganat de potasiu,

р.а..КМпо4
Ecochimie SRL 1,7 kg 210,00 3 57,00 428,40

Lot 168.Persulfat de amoniu, р.а.,
(NH4)2S2o8

Мiс-Тап SRL 2kg 600,00 l200.00 l440.00

Lot 169.Persulfat de potasiu, р.а.,
K2S2o8

Mic-Tan SRL 0,25 kg 650,00 l62,50 l95,00

Lot l70.Persulfat de sodiu, р.&.,
Na2S2O8

Ecoclrimie SRL 0,4 kg 700,00 280,00 336,00
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l-ot l7l.Potassium саrЬопаtе ACS
rеаgепt > 99Уо for LC

Ecochirnie SRL 0,2kg з200,00 640,00 768,00

Lot 174.Rоdurа de amoniu, р.а.,
NH4SCN

Ecochimie SRL 0,73 kg 769,00 561,з,| 67з,64

[-ot l75.Salicilat de sodiu, р.а.
С7Н5NаоЗ

Ecochimie SRL 0,4 kg 210,00 84,00 l00.80

Lot l7б.Sаrеа disodicё а acidulu
сrоmоtrорiс, p.n., CroHoNauOBSz t

2HzO

Ecochirnie SRL 0,17 kg з,7з,lз,00 6353,41 7624,09

I-ot l77.Sodium hydrogencitrate

ýesquihydrate, Rea
Мiс-Тап SRL 0,25 kg 2600,00 650,00 780,00

Lot l78.Sulfat de aluminiu, р.о.,a]:ýadl_ Ecoclrimie SRL 1,5 kg 50,00 75,00 90,00

t,ot I79.Sulfat de amoniu fiеr (II)
hexahidrat (sаrеа lui Моhг), р.а.,
(NH4)2Fe(S04)2

Мiс-Тап SRL 0,5 kg l85,00 92,50 l l 1,00

Lot l8O.Sulfat de amoniu, р.а
(NH4)2S04

Ecochimie SRL 1kg 55,00 55,00 66,00

t,ot l 8l .Sulfat de argint, р.&.,
аgýо.

EcochirTie SRL 0,19 kg 20100,00 3819,00 4582,80

[-ot IUZ.Sultat de Ьаriu, р.а
BaS04

EcochirTie SRL 0,5 kg 95,00 4,1,50 57,00

Lot l83.Sulfat de cobalt, р.а
CoS04*7H2O

Мiс-Тап SRL 0,05 kg 1250,00 62,50 75,00

Lot I84.Sulfat de сuрru, р.а
CLrSO4 *5Н2о

Ecochirnie SRL 3,4kg 125,00 425,00 510,00

Lot t Б5.Sultat de fler II,
IreS04*7H2O

EcochirTie SRL 0,1 kg 320,00 з2,00 38,40

Lot l86.Sulfat de magneziu,
anhidru, >9'7Уо, MsSOa

Mic-Tan SRL 4kg 500,00 2000,00 2400,00

Lot lE'/.Sultat de magneziu, р.а.,
MgSO+*7H2O

Ecochimie SR[. 2kg 100,00 200,00 240,00

Lot lEE.Sultat de magneziu,
ад!цфц.МtеýОо_

Ecochimie SRL 1,05 kg 90,00 94,50 1 l3,40

Lot l89.Sulfat de mапgап, р.8.,
МпSОц*НzО

Ecochimie SRL 2,7 kg l00,00 270,00 з24,00

[,ot l90.Sulfat de potasiu, р.8.,
K2So4

Ecochimie SRL 1,25 kg l95,00 24з,,l5 292,50

Lot l9 l .Su|tat de sodiu anhidru Мiс-Тап SRL 12 kд 50.00 600,00 720,00Lot l9Z.Sulfat de sodiu anhidru,
ACS,ISO,Reag. Ph Ечr NazSO+

Ecochimie SRL 5kg 203,00 10l5,00 12l 8,00

Lot l93.Sulfat de sodiu, р.а.
Na2SO4 *10 Н2о

Mic-Tan SRL 0,4 kg 1 l5,00 46,00 55,20

Lot l94.Sultat de zinc anhidru, р.а.
ZnSOa

Mic-Tan SRL 0,2 kg 175,00 35,00 42,00

Lot l95.Sultbt de ziпс, р.а.
ZnSOa*7H2O

Ecochimie SRL 1,7 kg l 10,00 l87,00 224,40

Lot
Nal

l9б.Sultit de sodiu, р.а Mic-Tan SRL 2,6kg 75,00 195,00 2з4,00

t,ot l98.Sulfurd de sodiu .а N Ecochimie SRL 0,15 kg 240.00 з6,00 4з,20l,,ot l99. l агtrаt de potasil
antirnonil, р.а., K2Sb2C8H4Ol2
зн2о

Ecochimie SRL 0,105 kg 6250,00 656,25 787,50

Lot 200. l artrat de potasiu qi sodiu
ýзце__ýggцq!), р.8.,

Ecochimie SRL ll kg l50.00 1650,0 l980,00
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KNaC+HaOb,4H2O
Lot 201,Telurit de potasiu, р.а.,
КlТеоз

Mic-Tan SRL 0,0l kg l20000,00 l200,00 1440,00

Lot 202.ТеtrаЬоrаt de sodiu, р.а.,
NarBrOэ*l0H)O

Ecochimie SRL 1,3 kg 200,00 260,00 3 l2,00

Lot 203.Tiocianat de potasiu, р.а.,
KCNS

Ecochimie SRL 0,05 kg 800,00 40,00 48,00

Lot 204.Tiosulfat de sodiu, р.а.,
NаrSrозt5Нэо

Ecochimie SRL 1,3 kg 70,00 91,00 l09.20

Lot 206.Acetil acetoni Ecochimie SRL 5 litri 1250,00 6250.00 7500,00

Lot 208.Acetone fоr HPLC,
>99.8уо

Ecochirnie SRL l2 litгi 430,00 5l60,00 6162,00

Lot 209.Acetonitrile for HPLC,
>99,9оА

Temei-Vtac SRL 3 l litri 202.00 6262,00
,7514,40

Lot 2ll.Alcool metilic (ambalaj l
l)

Mic-Tan SRL 8 litri 60,00 480,00 576.00

Lot 2l2.Alcool butilic Мiс-Тап SRL 2 litri 57,50 l l5,00 l з 8.00

Lot 21 3.Alcool isobutilic Mic-Tan SRL )s l itгi 200,00 500.00 600,00

Lot 2 l 4.Alcool izoamilic Mic-l'an SRL 3,5 l itгi l60,00 560,00 672.00

Lot 2lS.Benzen fоr HPLC,
>99,9оh

Ecochirnie SRl- 1,5 l itri 580,00 870,00 l044,00

Lot 2lб.Вепzеп, (ambalaj 1 l Mic-Tan SRL 6 litгi 140.00 840.00 l 00

Lot 2l7.2-Butanol Ecochimie SRL 2 l itri 245,00 490,00 588,00

Lot 2l8.Сlоrоfоrm for HPLC,
>999%

Mic-Tan SRL 5 l itri 800,00 4000,00 4800,00

Lot 219.Сlоrоfоrm, (arnbalai 1 l Ecochimie SRL 54 litгi 96,00 5l 84,00 6220

Lot 220,Сlоrчrб de metilen
CH2C12. р.а.

Ecochimie SRL 2 litri 300,00 600,00 720.00

Lot 22l.Cyclohexane for HPLC,
>99.,7о^

Ecochimie SRL l litru 537,00 53 7,00 644,40

Lot 222.Dichloromethane fоr
HPLC, >99.8Уо, contains amylene
as stabilizer

Mic-Tan SRL | 4 litri з75,00 l500.00 l800,00

Lot 22З.Dlеthуl еthеr corrtains ВНТ
as inhibitor, puriss. р.а., ACS
reagent, reag. ISO, reag. Ph. Ечr.,
>99.8%

Ecochimie SRL l7litri l175,00 2975.00 3570,00

Lot 224.Dioxan (ambalaj l l) Ecochimie SRL З litri 865,00 2595,00 зl 14 0(_)

Lot 225.Eter
di izooropil ic(diizopropi leter)

Ecochimie SRL )\ litri 600.00 l500,00 1800,00

Lot 226.Eter реtrоlеiс (40-60'С) Ecochimie SRL 8 litгi l54.00 \2з2,00 1478,40

Lot 22'7.Bthyl acetate puriss. р.а.,
ACS reagent, reag. lSO, reag. Ph.
Еur., >99.5% (GС)

Ecocliinrie SRL 6 l itгi l80,00 l080,00 l296.00

Lot 228.Etilacetat (ambalaj 1 l) Mic-Tan SRL l2 litri l25,00 l500.00 l800.00

Lot 229,Etilenglicol Ecochimie SRL 3 l itгi l32,00 396.00 475,20

Lot 230.Fоrmаliп1 Ecoch mie SRL ,lý
l itri 299,00 l04б.50 1255.80

Lot 23l.Heptane fог HPLC, 296% Ecochimie SRL l l itrur I050,00 l050,00 2бU,UU

Lot 232.Нехап (anrbala_| l l) Мiс-l'ап SRL зз l itri l50,00 4950.00 5940.00

Lot 23З.Нехапе fоr HPLC, >_91.0%

(Gс)
Mic-Tan SRL 6 litri 500,00 3000,00 3600,00

Lot 234.Hexane puriss. р.а., ACS
rеаsепt. rеаs. Ph. Eur..l99% (GC)

Ecochimie SRL l З litri 345,00 4485,00 53 82,00

Lot 235.Кеrоsепе purlllll Mic-Tan SRL 2 l itгi 575,00 l l50,00 l з 80.00

Lot 236.Methanol fоr HPLC, Ecochimie SRL 7 litri l99.00 1393.00
,l67l 

,60
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>99.9%
,ot 2J 7.Monoetanolamtnd Mic-l'an SRL 0,8 litri l75,00 l40,00 l68,00
tlt 23 8.N,N- dirneti lformamidё Ecochimie SRL 2 litri 2з4,00 468.00 561,60Lot 239.1-РrорапоI for HPLC

>99.9оh
Ecochimie SRL 2,5 litri 750,00 l875,00 2250,00

t-ot 240.2-Рrорапоl fоr HPLC
>99.9%

Mic-Tan SRL 4,5 litri 177,50 798.7 5 958,50

Lot z+z.l oluen. р.а. Ecochirnie SRL б,5 litri 99,00 643,50 772,20
1,ot 24J.Xtlend Mic-Tan SRL l Iitru 125,00 l25.00 l50,00
Lot 244.Cdrbune activat Mic-Tan SRL 4,7 kp, 75.00 з 52,5 0 42з,00
1,ot 245.1od, cristaIin, I Ecochirnie SRL 0,9 kg 1299,00 l 169,10 l402,92
1.ot 246,Ziпс rnetalic gгattulat. Ztt Ecochinrie SRL 15 ks 535,00 8025"00 9630,00
Lot 24 /,Aldehidб fЬrmiсб м с-Тап SRL 0,2 litri 400.00 80,00 96,00
1.ot ]48.4-AtninoantiptrlIl м с-'Гап SRl- 0.1 l5 ks l l550.00 1з28,25 l593,90
-tlt 249.ДIпIdорiriпё Мiс-Тап SRL 0,1 kg l500.00 150,00 l80,00

[-ot Z50.Aspafiame. >98Уо. I Mic-l'an SRL 0,2 kg 2500.00 500.00 600,00Lot 252.Cellulose acetate
column сhrоmаtоgrарhу, SAC
acetylated 3бш

fоr
20,

Temei-Vtac SRL 2 buc 6722,00 1з444,00 l61з,80

Lot 253.Cleol TerTei-Vtac SRL 1.5 litгi 6722.00 1 008з.00 l2099,60
t.ot Z54.Cloramin Т EcocIlimie SRL 7ks l87,00 l309,00 l 570,80
1-ot l5).L atalazй, (CH3)2CHl252 Ecochimie SRL 1 buc l890,00 l 890.00 2268,00
Lot 256.3,З Diaminbenzidinб Temei-Vtac SRL 0,065 ks 15212з,00 9888.00 1 18б5,59Lot 257.2,6-
Diclorfenolindofenoleat de sodiu
(сrаsса TiImansa pt Vit. С)

Ecochimie SRL 0,03 kg Il22зз,00 зз66.00 4040,39

.о1 25 8. Dif-erl i lam iпД Mic-Tan SRL 0,05 kg 2000,00 l00,00 l20,00
,ot 259.DimethyI sLrIfoxide DMSO Ecochimie SRL l0brrc/fl з 75,00 з 750,00 4500,00

1,ot '260.2,4-Diп 
itгос Iorbeltzo l Ecochinlie SIiL 0,05 kg 6750.00 зз7,50 405,00

t,ot 2б2.Dtttzon EcochirTie SRL 0,02 kg 4l200,00 824,00 988.80
1.ot 2бJ.D-Sorbitol, >98ОА, l00
g,= l brrc

Ecochimie SRL l Ьuс 790,00 790,00 948,00

Lot 264.1, I0 Fепапtrоliпб Ecochinlie SRL 0,05 ks l0000,00 500,00 600,00Lot 265.Fenilhidrazinй*HCl
(hidrосlоrurй)

Ecochirnie SRL 0,1 kg 5800,00 580,00 696,00

Lot 268.GIicerinб Mic-Tan SRL 23,5 kg 45,00 1057,50 l269,00
t-ot 269.Gluсоzё Ecochimie SRL 1,65 kg l85.00 з05,25 з66,з0
Lot 2 70.Hidrazin sulfat Ecochimie SRL 0,1 kg 2700,00 2,70,00 з24.00
Lot'z'/ l .Lactozё Ecochimie SRL 3ks 266,80 800,40 960,48
I-ot Z /'ZLecttinё din soia Ecochimie SRL l buc 2l2з,00 2l2з,00 254,1,60
Lot 273.Sol. Lugol Ecochirnie SRL l I itгLr 700,00 700,00 840,00
Lot 274.L-Gulonic Acid y-Lactone,
95Уо,
5g=lbuc

Ecochimie SRL 1 brrc 14l0,00 l4l 0,00 l692,00

Lot 2 / 1.1_Nattilamina Mic-Tan SRL 0,06 ks l000,00 60,00 ,72,00

Lot Z79.c-Naftol Ecochimie SRL 0,0l kg 6450.00 64,50 ,77,40
[-ot ZUU.NInhtdrina Мiс-Тап SRL 0,03 ks 5400,00 162,00 \94,40l,ot ZE I .N, N dimetil-p-
1ёпi lendiamin hidrосlоrurЁ

Ecochimie SRL 0,025 kg 55555,00 1 3 88,88 1666,65

Lot 2Е 2.Р -dtmett lam inobenzaIdeh id Mic-l'an SRL 0,1 ks 6000,00 600,00 720,00
I-ot 283.Pirogalol А Ecochimie SRL 0.05 ks l8650.00 9з2,50 l l l9.00
Lot zE5.o- l ol|din Мiс-Тап SRL 0,02 kg 5280.00 105,60 126,,l2
1-ot 2Бб.о-'I'оluidiпй Ecochimie SRL 0,0l ks 5900,00 59,00 70,80
1-ot 287.р- I'oluidin1 Ecoclrimie SRL 0,02 ks з7200,00 744,00 892.80
1,ot 2EE.Reactiv tru l геа Mic-Tall SRL l5 kit 2зз,зз з500,00 4200,00
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frotiurilor dupa Grаmm
Lot 289.Reactivul Griss Mic-Tan SRL 2kF, 12з5,00 2470,00 2964.00

Lot 290.Reactivul Kovaci м c-Tan SRL 7 buc 195.00 1з65,00 1 63 8.00

Lol 29 1. Sacharoza, С | 2Н22о | 1 м c-Tarr SRL 0.025 ks 4l6,00 l0,40 l2.48

Lot 292.Styrene-divinylbenzene
copolimer

Ecochimie SRL l brrc 2548,00 2548,00 3057.60

Lot 293.Sulfanilamidi
(streptomicin6)

Ecochinlie SRL 0,6 kg з300,00 1980,00 2з,76,00

Lot 294.Saponinб (surfactant
neionic)

Ecoclrimie SRL l btrc 8l0,00 8l0.00 9,72.00

Lot 295.Tiouree Ecochirrlie SRL 0.7 ks 999,00 б99,з0 839. l 6

Lot 297.Тrilоп В (EDTA) Mic-Tan SRL 15 ks 450,00 675.00 8l0,00
Lot 298.Tween 80 Мiс-Тап SRL бks 835,00 50l0,00 60l2,00
Lot 299.Ulei JUN-AIR соmрrеssоr
(SE-32) flасоп - 500 ml

Mic-Tan SRL 1 buc 2000,00 2000,00 2400.00

Lot 300.Ulei de imersie Mic-Tan SRL 7 litгi 190,00 l330,00 l596,00

Апчlаrеа рrосеdurii de achizilie publicё:
Рrе{urilе ofertei operatorului economic depёgesc bugetul autoritatii contractante (depasire а ргаgului de

30%), stabilit gi documentat inainte de inilierea procedurii de achizilie publicй репtru urmltоагеlе loturi:

l(87,5%), 9(з4,зоh), 25(з6,8о^), 29(21|%), 57(529%), бl(9з,зо^), l03(54,5%), l l5(1l15%), l25(l41,5o%),

l50(64,5%), l58(102%), 162(900%), l'72(48%), 1'lЗ(|59%), 197(300%), 20'7('7З%),2l0(l68%), 24|(49,4Уо),

25|(24,7%),26l(194%),266(552%),267(33,з%),2,75(196,'lо^),2,76(8,7,7%),278(l56о^),284(146%). in temeir"rl

arl,'7l, alin. l, lit. d) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziliile pr-rblice, dep6ge;te cu 30% чаlоаrеа

estimati а achiziliei, calculatё сопfоrm ргеzепtеi legi",
in terneiul art.'71, alin. l, lit. d) al Legii пr. l3l din 03.07.20l5 ргiчiпd achizi{iiIe publice (oferta nLr

соrеsрuпdе сеriпtеlоr solicitate in documenteIe de licitalie) репtrч lotuгile:45,87.

Loturile 56,|26,205,296 ,iп temeiul art.7l, alin. 1, lit. а) al Legii пr. 1Зl din 0з,07.20l5 ргiчiпсl
achiziliile publice "пч а fost depusё nici о ofert6".

15. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici dеsрrе deciziile grupului de luсrч репtrч achizi{ii:

Dепчmiгеа орегаttlrultli есопопriс Dirt:r tr:r nstrr ite гi i Modalitrrtea tle trlrпsпritеrе

SRL,,Mic-Tan",
e-mail : mic-tan@mail.ru
SRL "Ecochimie"
e-mail : info@ecichimie.md
SRL Biotehlab,
e-mai l :bioteh-lab@mai l.ru
SRL"Temei-Vtac"
e-mail :temeivtac@nrai l.ru
SRL"SANMEDICo"

e-mai l : sanmed ico.offi ce@gmail,com

23.08.2022 [se specificй SIД RSДР, e-moil,

fclx, po;td, etcJ

(Iпformarea operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de

репtru achizi|ii se realizeazd tп coпformitate сu prevederile art.
achizi|iile publice)

atribuire despre deciziile
31 al Legii пr. ]3] diп 3

grupului de lucru
iulie 20]5 priviпd

П б zile in cazuI trarlsmiterii corTunicirii рriп
miiloace еlесtrопiсе si/sau fax п
П l l zile in cazul netransmiterii comunicбrii рriп
miiloace еlесtrопiсе gi/sau fax п
П l l zile in cazul transmiterii comunicбrii prirr

1б. Теrmепчl de a9teptare репtru incheierea contractului:

п cazul in саrе чаlоаrеа estimata а contractului este

mai miсб decAt pragurile previzute la аrt, 2 alin. (3)

al Legii пr. 1З l din 3 iulie 2015 privind achizitriile

cazul in саrе чаlоаrеа estimati а contractului este

lб sau mai mаrе decit rile рrечбzutе la art. 2 miiloace еlесtrопiсе Ei/sau fax п
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alin. (З) al
achizitiile

Lеgiiпr. din 3 iuIie 20l5 privind
ublice

(Selectali tеrmепul de arsleptare respectat, Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. 13t diп 3 iulie 20I5
priviпd achizi|iile publice, iпсlusiч а termeпelor de asteptare, se фсtuеаzd iп сопfоrmitаtе cu prevederile
TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Сivil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

П lб zile in cazul netransmiterii comunicdrii рriп
miiloace electronice si/sau fax п

Dепumirеа
operatorului

есопоmiс

Intrepri
пdеrеа:

Сu
capital
autohto

пl
Сч

capital
mixt/as
ociere/

Сu
capital
striin

Numirчl
gi data

сопtrасtчlчi/
асоrdчlчi-саdru

Cod
cPv

vаlоаrеа contractului

Теrmеп de
valabilitate al
contractului/
acordului-

саdru
fйri ТVА inclusiv ТvА

SRL,,MIC-TAN,,, 569 |з.09,2022 1з1927,зз 14з912,,l9 з1.12.2022

SRl, "EcoCHIMIE" 568 1з,09.2022 2600з5,29 з12042,з5 з1.12.2022

SRL BIOTEHLAB, 56,7 1з.09,2022 28155,25 33 786,з0 31,12,2022

SRL"TEMEI -VTAс,, 566 lз.09.2022 446з5,92 53563,09 з1.12.2022

SRL"SANMEDICo" 565 1з,09.2022 з972,00 4766,40 з1,12,2022

18. Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar iп
cazul iп care la procedura de achiziyie рuьliсd aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a iпсhеiаt
сопtrасt/сrпlrасlе репlru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

Ач fost aplicate criterii pentru achizi{ii publice dчrаЬilе (achizi{ii
verzi)? (DA/NU)

Vаlоаrеа de achizi(ie cu ТVА din contract/ contracte а
lotului/loturilor репtru саrе ач fost apIicate criterii de
durabilitate (lei MD): (iпdiсаУi sumа cu ТVД)

codul Срv al lotului/Ioturilor репtrч саrе ач fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuire репtru lotul/loturile pentru саrе аu fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pre|ul cel mаi scdzut а

costul cel mаi scdzut z
Cel mai Ьuп raport calitate-prey о

Cel mаi Ьuп raport calitate-cost а
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рriп prezeпta dare cle sеаmd, grupal de lucra cleclard сit lеrmепul cte a;teptare репlru iпсhеiеrеа

coпtractului/coпtractelor iпdicate а fost Йpectat (ехсерlrtпd cazurile prevcizule cle ort. 32 аliп. (3) al Legii

пr. 131 din з iulie 2015 priviПd пctliziliile publice ), precttпt ;i сd iti спzul сlерuпеrii coпtesta|iilor qi/sou

receplioпdrii rapoortelor cle moпitorizare, oceastea пчfоst ехоmiппlе ;i sоluliопаlе,

Рriп prezeпta clare cle sеаmd, grapul de lucru репtrч achizi|ii сопlirmd corectitucliпea desfdsariirii procedurii

cte aihizЦie,fapt репtrч "аrе f,oartd rdsрuпdеrе сопfоrm preveclerilor lеgаlеtп vigoare,

Cqnducйtorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

/И
(Numе, Рrепumе)

гI '.Е
у !:
l aь

..,.уW

зl





PRIMARIA SIRETI
Republica Moldova, r. Strigeni, s. Sire{i' str.
MD-373 1 tel. 237 -7 l-236, 237 -7 l-191 email:

Mihai Eminescu 1

clsireti@gmail.com

DARE DE SEAMA

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

Nr. 7 Din 13 septembrie 2022

tr
tr
tr

Date cu la autoritatea contractantl
Denumirea autoritltii contractante Primdria Sireti
Localitate Satul Sireti
IDNO 1008601000s2s
Adresa Strada Mihai Eminescu I
Numir de telefon 069s86536
Num[r de fax 0237 7t l9l
E-mail oficial boashi.leonid@email. com
Adresa de internet http://sireti.sat.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Boaghi Leonid

2. Date cu la ura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate oCererea ofertelor de prefuri

alicitatie deschisd
nAltele: flndicatil

Procedura de achizifie repetat[ (dupd
caz) https: nderl2l06l4l6Aotll1594616l
Tipul obiectului contractului de
achwitie I aco rdului-c adru

Bunuri u Servicii t Lucrdri a

Obiectul achizifiei Extinderea relelei de canalizare din satul Sireli, r-nul
Strdseni (etapa 1, tranga 2)

Cod CPV CPV: 45200000-9 - Lucrdri de construc[ii complete sau
partiale si lucrdri publice

Expunerea motivului/temeiului
privind alegerea procedurii de
atribuire (in cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitatia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica
din cadrul portalului guvernamental
www.mtender.gov.md\

Nr: Achiziliei comerciald
ttps: I I achizitii.md/rolpublic/tende r I 21 0 61 41 6 lloti | | 59 461 6 I

Link-ul:
nder I 21061 4 I 6 llotl I | 59 46 | 6 I

1



Data publicdrii:
Plafforma de achizi{ii publice
utilizatl

a achizitilmd; a e-licitatie.md; n yptender.md

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

nDa rNu
Link-ul cdtre planul de achizi\ii publice publicat:

955832.html
Anun{ de intenfie publicat in BAP
(dupd caz)

Datal.
Link-ul:

Tehnici si instrumente specifice de
atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru nSistem dinamic
electronicd nCatalog electronic

de achizilie nLicitalie

Sursa de finanfare =Buget de stat:
rBuget CNAM;
nBuget CNAS;
nSurse externe;
nAlte surse: [IndicaliJ
Bugetul local

Valoarea estimati (ei, fud TVA) 11 009 393 MDL
3. Clarifrclri privind documentafia de atribuire:

4. Modifrciri operate in documentafia de atribuire:
(Se va completa tn cazul in care au.fost operate modfficdri)

va completa fn cozul tn care au fost solicit'ate clariticdri
Data solicitirii clarificlrilor http s : //achi zitli.mdh o lpublic/tender/2 1!61415&uesltqqq
Denumirea operatorului economic Fdrdprezentare
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare

Majoritatea ladeviz

Expunerea succintd a rispunsului Clarificate toate intrebdrile
Data transmiterii 1 1 ausust - 25 ausust

Rezumatul modificirilor I Istoricul documentului
1. anunt canalizarc romasca.doc

lD : 492c63 cf-8649 -4c7b- 8d3 e-4b lbl 4d7 8ff7
24.08.2211:32
Documentele la ofertd
Ascunde istoria redactari i
1. anunt canalizare romasca.doc

ID : 492c63 cf -8 6 49 - 4 c7 b -8 d3 e- 4b lb I 4 d7 I I fl
II.08.22 1 3 :08 Documentele la ofertd
Istoricul documentului
3. ds canalizare romasca model 202l.docx

ID : 6e4829d7- 8 8 3 5 -4 1 af-990 I -2d93 0ff2 8 1 b0
24.08.2211:32
Documentele la ofertd
Ascunde istoria redactarii
3. ds canalizare romasca model 202I.docx

lD : 6e4829d7- 8 8 3 5 -4 1 af-990 I -2d93 0ff2 8 1 b0
11.08.2213:08
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Documentele la ofertd
Istoricul documentului
2. duae canalizare romasca.doc

ID : d945fddd-b4d8 -4a 4 5 -aI 87 -dfc24dbb47 07
24.08.22ll:32
Documentele la ofertd
Ascunde istoria redactarii
2. dt:rre canalizarc romasca.doc

ID : d945 fddd-b4d8 -4a 4 5 -al 87 - dfc24dbb47 07
11.08.2213:08

Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)
Termen-limitfl de depunere gi deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

Conform anunlului pe pagina achizitii.md

5. PflnI Ia termenul-limitl (data 05.09.2022 , ora 11 : 32 ), au depus oferta 2 ofertanli:
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/

administratorii
1. SA Orizont t0036000s9222 Vasile Lipcan
2 Valdconerup SRL 1009600000374 Denis Turcan
3
4
5
6. Informa(ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare pi aferente DUAE prezentate de cltre

torii economici:
Denumire document Denumirea operatorului economic

Operator
economic 1

SA
Orizont

Operator
economic 2

Valdcongrup
SRL

Operator
economic 3

Operator
economic n

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

Propunerea tehnicd prezentat prezentat
Propunerea financiard prezentat prezentat
DUAE prezentat prezentat
Garanfia pentru oferti
(dupd caz)

prezentat prezentat

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

Formularul Ofertei prezentat
Garanlie pentru ofertd prezentat
Grafic executare a lucrdrilor prezentat
Declaralii de neincadrare in situalii ce deterrnind
excluderea de la procedura de atribuire

prezentat

Declarafie privind conduita eticS;i neimplicarea ln
practici frauduloase

prezentat

Date generale despre ofertant prezentat
Declara,tii privind obligaliuni contractuale prezentat
Experienfa similarl prezentat
Declara,tie privind lista principalelor lucrdri
executate in ultimul an de activitate

prezentat

Dovada privind existenta dotdrilor pentru prezentat
J



indeplinirea contractului
Dovada privind existenJa personalului prezentat
Lista subcontractanlilor prezentat
Informalii privind asocierea prezentat
Avizul Inspecliei de Stat in Construclie prezentat
Certificat inregistrare/ Decizie fondare + Exfas
din registrul persoanelor iuridice

prezentat

Certificat de efectuate sistematic5 a pldlii
impozitelor, contribuliilor eliberat de Inspectoratul
Fiscal

prezentat

Certificat de atestare a dirigintelui de gantier prezentat
Manualul calitdli prezentat
Raport furanciar prezentat
Devize de cheltuieli Drezentat
RecomandEri la contractele prezentate pentru
demonstrarea lucrdrilor similare executate in
ultimii 3 ani

prezentat

Cifra medie anualE de afaceri tn ultimii doi ani
ani conforrn IPOI4

prezentat

Garantia de bur6 executie Drezentat
Certificate emise de organisme de evaluare a
conformitdlii sistemelor sau standardelor de
management al calitf,lii, acreditate de cdtre
organismele de acreditare
Certifrcat ISO 9001 eliberat ofertantului la licitatie

prezentat

Certificate emise de organisme de evaluare a
conformitf,lii, cu privire la sistemele sau
standardele de management de mediu, attoruate
de cltre organismele nalionale de acreditare
Certificat ISO 14001 eliberat ofertantului la
licitatie

prezentqt

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

(Informalio privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" si "Corespunderea cu specificaliile
tehnice" , se va consemna prin: ,, + " in cazul corespunderii ;i prin ,, -" tlt cqzul necorespunderii)

Corespunderea
cu specificatiile

tehnice

Denumirea
operatorului

economic

Corespunderea
cu cerintele de

calificare

'n cazul utilizdrii licita{iei electronice se va indica prelul oferteifinale

ofertelor cu solicitate:

4



Data
solicitirii

Operatorul economic Informafia solicitatl Rezmatul r[spunsului
oDeratorului economic

8. Pentru elucidarea unor neclaritlti sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerinlele stabilite in documentalia de atribuire (inclusiv justifrcarea pre{ului anormal de sclzut) s-a
solicitat:

Ofe
Denumirea operatorului economic Motivul res pingerii/descaliliclrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile a
Alte limitiri 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:
Prelul cel mai scdzut a
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre{ n
Cel mai bun raport calitate-cost I
(in cazul tn care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate Ei denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:
(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-

cel mai b

14. in urma examinlri, evalulrii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

- Declararea cistigatorului - Orizont SA.
- Atribuirea contractului de achizi(ie publici/acordului-cadru:

9

sau cel mat bun calitate-cost
Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

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

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

13. Reevaluarea ofertelor:
va in cazul tn care au t reevaluate

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile onerate

Denumirea lotului Denumirea
oneratorului

Cantitate gi
unitate de

Preful
unitar

Preful
total

Pre{ul total
(inclusiv TVA)



economrc masura (fhrn
TVA)

(fdrn
TYA)

Extinderea refelei de
canalizare din satul
Sirefi, r-nul Strdqeni
(etaoa 1. transa 2)

Orizont SA I buc
9 584
678,32
MDL

9 s84
678,32
MDL

11 501 613,97
MDL

Anularea procedurii de achizi\ie public6:
in temeiul an.
Argumentare:

7l alin. lit

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Operatorilor economici septembrie202206 e-mail

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

REZULTATE SIRETI / https://achizitii.md/ro/public/tenderl21O61416llotl11594616l

Boaghi Leonid.boaghi leonid@gmail com>
cdire iorga, lgor, prcducere.orizont, ?aldcongrup, Liuba '

Ce la:

citre:

Cu respect,

Boaghi Leonid <boaghi.leonid@gmail.com'

iorga alexandru .alexandruiorgaS4@gmail.com>,
Igor Ciubuc <igor.ciubuc@gmail.com>,
producere.orizont@gmail.com,
valdcongrup@gmail.com,
Liuba Cipilenco <liuba.cipilencoS6@gmail.com>

6 sept. 2022, 03:08
REZULTATE SlREll / httpsJ/achizitii.md/rolpublicllendeil21o61416lloll11594616l

gmail.com

6Z
e 6 sept.2022, O3;O8 (acum 7 zile) * e1

Boaghi L.ooid
Pnmai al satulur Strell

RaionulStra€nr
Repubtica t{oldoua

l,,lihai Eminescu nr i
LID-3731 Suetl

laagtllcstid.(@ gmail com

r-el l+373 237i 71 236

Fax t+313 237.\71 191

celt: i+373) 59 58 65 36

wwStrell.Sat md

EEEB

data

subiect
trimis de:

t
nrYaflr^\rnnl

@ zozz.oe.ossat e... 7

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a contractului I O 6 zileincazul transmiterii comunicdrii prin
este mai micd decdt pragurile prevezute la art.2 | mijloace electronice si/sau fax n
alin. (3) alLegiiff. 131 din 3 iulie 2015 privind I O 1l zile incazul netransmiterii comunicerii

1Ceizitiile publi in miiloace electronice Si/sau fax r
6



cazul in care valoarea estimatd a contractului I O 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
este egalf, sau mai mare decdt pragurile I miiloace electronice $i/sau fax n
prevdzrfie Ia art.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 | O 16 zlle in cazvl netrarrsmiterii comunicdrii
iulie 2015 privind achizitiile publice I prin miiloace electronice si/sau fax n

(Selectali termenul de aqteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. l3l din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd fn conformitate
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

1 7. Contractul de achu:i[iel acordul-cad ru incheiat :

18. Informa{ia privind achizilii publice durabile (achizi(ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul tn care la procedura de achizi{ie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate qi s-aincheiat
contract/contrqcte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strlin

Numlrul
gi data

contractului/
acordului-

cadru

Cod
CPV

Valoarea
contractului

Termen de valabilitate al
contractului/acordului-

cadrufrrd
TVA

inclusiv
TVA

,rNdsz9;.\ x
SE
l^=

cn

()

tia
trz

N(.I
ol
o

0)

o
U'

(n

O)
IoooooN

rOs

Fl

=a
(\I(A
a
F-\osalf')
o\

I
=/4
r-.o\
?a
\o

ia

ra6t
.I
o
:-

q)
Io

?a

Au fost aplicate criterii pentru achizilii publice durabile (achizi,tii
verzi)? (DA/NU)

Valoarea de achizifie cu TVA din contractl contracte a
lotuluifloturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (indicali suma cu TVA)

Codul CPV al lotuluifloturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotulfloturile pentru care au
aplicate criterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut a

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-pref t
Cel mai bun raport calitate-cost t
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Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru incheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptAnd cazurile prevdzute de art. 32 alilt (3) al Legii nr,
131 din 3 iulie 2015 privind acnidltite jublice ), pr""u* qi cd ti cazul depunerii contesta(iilor qi/sau
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, acestea aufost examinate ;i solu(ionate.

Prin prezenta dare de seamd" grupul de lucru pentru achizifii conJirmd corectitudinea deffigurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducitorul



APROBAT:

DARE DE S

de anulare a procedurii de al 

Nr. MD-1661249533725 din 16 septembrie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

D en u m irea  au to r ita tii co n tra cta n te IP Centrul Republican Experimental 
Protezare Ortopedie si Reabilitare

L ocalita te mun. Chisinau
ID N O 1003600032782
A d resa str. Romana 1, mun. Chisinau, MD-2005
N u m a r de telefon 022-263001
N u m a r de fax 022-229927
E -m ail oficia l anticamera@crepor.org
A d resa  de in tern et www.crepor.org
P ersoan a  de con ta ct (nume, prenume, 
telefon, e-mail)

Sectia achizitii publice 022/ 263130 
achizitii.crepor21 @gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

irectoare IP CREPOR 

/ V. LEBEDINSCHI

T ip u l p roced u rii de a tr ib u ire  ap lica te Licitatie deschisa
P roced ura de ach iz itie  rep eta ta  (dupa 
caz)
T ip u l o b iectu lu i co n tra ctu lu i de  
a ch izitie / aco rd u lu i-ca d ru

Bunuri

O b iectu l ach izitie i Produse alimentare pentru perioada septembrie- 
decembrie a anului 2022

C od CPV 15300000-1
E xp u n erea  m o tiv u lu i/tem eiu lu i priv ind  
alegerea  p ro ced u rii de a trib u ire  (in
cazul aplicarii altor proceduri decdt 
licitafia deschisa)

Nu se aplica

P roced u ra  de a tr ib u ire  (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www. mtender. so v. md)

ocds-b3wdp 1 -MD-1661249533725
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21062122/
Data publicarii: 23.08.2022

P latform a de a ch izitii p u b lice  u tiliza ta achizitii.md;
P roced u ra  a fost in c lu sa  in  p lan u l de 
ach izitii p u b lice  a a u to rita tii 
con tractan te

Da
Link-ul catre planul de achizitii publice publicat: plan- 
achizitii-modificat-18.07.2022.pdf (crepor.ora) p.l .10

A n u n f de in te n s e  p u b lica t in  B A P  (dupa 
caz)

Data: nu este aplicabil
Link-ul:

T eh n ic i si in stru m en te  sp ec ifice  de 
atribu ire

Licitatie electronica

1
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(dupa caz)
Su rsa  de fin an tare Buget de stat 2022;
V aloarea  estim ata  (lei,fara TVA) 375500 ,00

3. Clarificari privind documentatia de atribuire:

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

D ata  so lic itar ii c la r ifica r ilo r 24 august 2022 8:39
D en u m irea  o p era to ru lu i eco n o m ic Anonim
E xp u n erea  su cc in ta  a so lic ita r ii de  
clarificare

Anunt de participare plasat gre§it

E xp u n erea  su cc in ta  a ra sp u n su lu i Anunt de participare modificat
D ata  tran sm iter ii 24 august 9:41

4. Modificari operate in documentatia de atribuire:

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

R ezu m atu l m o d ifica r ilo r A n u n tu l de p a rtic ip a re  m o d ifica t
P ub lica te  in  B A P /a lte  m ijlo a ce lo r  de  
in form are (dupa caz)

SIA RSAP MTender

T erm en -lim ita  de d ep u n ere  §i d esch id ere  a 
oferte lor  p re lu n g it (dupa caz)

Nu este aplicabil

5. Pana la termenul-limita (data de 12 septembrie 2022_, ora_10_:_00_), au depus oferta _3 (trei) 
ofertanti:

N r. D en u m irea  o p era to ru lu i econ om ic ID N O A so c ia jii/
ad m in istra to r ii

1. S.R .L. ’’B A G U E T T E ” 1014600037741 B o lsa c o v a  E c a te r in a / 

C u rd o v a  S v e tla n a

2. ’’C redoprim ” S.R .L. 1003600026963 C o s tru  G h e o rs h e

3. FPC "Serviabil" S.R .L. 1003600030995 A n e h e lu ta  T a t ia n a / 
A n n h e lu ta  G h e o re h e

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

D en u m ire  d o cu m en t
D en u m irea  o p era to ru lu i eco n o m ic

S.R.L.
’’B A G U E T T E ”

’’C redoprim ”
S.R.L.

FPC
"Serviabil"

S.R .L.

Operator 
economic n

D ocu m en te le  ce co n stitu ie  o ferta
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Propunerea tehnica + + +

Propunerea financiara + + +

DUAE + + +

Garantia pentru oferta + + +
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(dupa caz)
Cerere de participare + + -

Declarable privind 
valabilitatea ofertei

+ + -

D o cu m en te  de ca lificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

Certificat/decizie de 
inregistrare a intreprinderii

+ + +

Autorizarea privind 
dreptul de a livra bunuri 
(A u to rizatie  san itar-veterinarS  
pen tru  depozit, au to rizatie  
san itar-veterinar pen tru  un ita tile  
de transport, C ertifica t de 
in reg istrare  o fic ia la  pen tru  
siguran ta  a lim en te lo r (e libera t 
de A N SA )

+ + +

Certificatul valabil de 
efectuare sistematica a 
pla|ii impozitelor, 
contribubiilor, eliberat de 
Serviciul Fiscal de Stat

+ +

Extras din raportul 
financiar;

+ + 2020/
Nu corespunde

Declarabie privind 
personalul de specialitate 
propus pentru 
implementarea 
contractului

+ +

Certificat de atribuire a 
contlui bancar

+ + +

Certificat de inofensivitate 
pentru fiecare pozibie, 
valabil la ziua deschiderii 
ofertelor

+ + +

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

7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pretul
ofertei

(fara TV A)*

Cantitate 
si unitate 

de masura

Corespunderea 
cu cerintele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificatiile 

tehnice
Legume si fructe ’’Baguette”

S.R.L.
427 901.80 1 lot +

Iaurt natural fr. gr.
2,5 %

Operator 
economic 1

19444,44 3000 buc. - -

Operator 
economic n

24444,40 3000 buc. +

* in cazul utilizarii licitatiei electronice se va indica pretul ofertei finale
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(Informatia privind ’’Corespunderea cu cerinfele de calificare ” si "Corespunderea cu specificatiile 
tehnice ”, se va consemna prin: „ +  ” in cazul corespunderii si prin „ - ” in cazul necorespunderii)

8. Ofertantii respinsi/descalificati:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificarii
S.R.L. "BAGUETTE” Prin valoarea inclusa in propunerea financiara, 

depa§esc valoarea fondurilor alocate pentru 
indeplinirea contractului de achizitii publice

"Credoprim” S.R.L. Oferta depa§este cu 30% valoarea estimata a 
achizipei, calculata conform prezentei legi

FPC "Serviabil" S.R.L. Ofertantul nu indeplineste cerintele de calificare 
si selectie

9. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot □
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiasi ofertant: [Indicati]

10. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scazut □
Costul cel mai scazut □
Cel mai bun raport calitate-pref □
Cel mai bun raport calitate-cost □

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

11. In urma examinari, evaluarii §i compararii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a 
decis:

Anularea procedurii de achizitie publica:

Pentru lotul legume si fructe in temeiul art. 71 alin. (1) l it . d). Argumentare: _ prin valoarea inclusa 
in propunerea financiara, depa§esc valoarea fondurilor alocate pentru indeplinirea contractului de 
achizipi publice.

Pentru lotul oua de gaina in temeiul art. 71 alin. (1) lit . a). Argumentare: nu a fost depusa nici о 
oferta.
Pentru lotul iaurt natural in temeiul art. 71 alin. (1) l it . d). Argumentare: au fost depuse numai oferte 
care sint neadecvate, inacceptabile sau neconforme;

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

S.R.L. "BAGUETTE” 16 septembrie 2022 baguettetp^mail. ru
"Credoprim” S.R.L. 16 septembrie 2022 credoprim(a),mail. ru
FPC "Serviabil" S.R.L. 16 septembrie 2022 serviabil(a)/nail. ru

4



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

Prin prezenta dure de seama, grapid de lucru pentru achizitii conjirma corectitudinea desfatjurarii procedurii 
de achizi(ie,fapt pentru care poarta raspundere conform prevederilor legale in vigoure.

Conducatorul grupului de lucru pentru achizitii:

Nicolai ISCHIMJI
(Nume. Prenume)
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DAREA DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice

Nr.__.6_din Q-.09-2022.

I. I)ate cu privire la autoritatea contractant5:

II. Date cu privire la procedura de achizifie:

UI. Date cu privire la contractul de achizifie/acordul-cadru:

Denumirea autorititii contractante Primdria mun. U
Localitate mun.
IDNO 1007601001787
Adresa str. Nationallnr.T
Numir de telefon 023622577
NumIr de fax 023622577
E-mail primaria-uneheni@,8ail. calq
Pasina web oficial5 www.ungheni.md
Persoana de contact
(nume, prenume, tele.fon, e-mail)

Racovila Tatian4 +37 3697 29897,
racovita.tatiana I @email. com

Tinul procedurii de achizitie Cerere a Ofertelor de Preturi
Obiectul achizitiei Produse alimentare pentru trimestrul III al

anubi2022
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimati a achizitiei 77t 730.00
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
p or t alului guv er nam e nt al www. mt e nde r. g ov. md)

Nr: ocds-b3wdp1 -MD-1 65408871 591 1

Link:
https ://mtender. gov. md/tenders/o cds-
b3wdp1-MD-
1 65408 87 I 59 1 1 ?tab:contract-notice

Data nublicirii anuntului de participare 01.06.2022
Data (datele) qi referin{a (referinfele)
publiclrilor anterioare in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele)
la care se referi anuntul respectiv (dupd caz)

Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru Bunuri n
Contractul de achizifie/acordul-cadru se referl la
un proiect qi/sau program finanfat din fonduri ale
Uniunii Europene

Nur

Sursa de finanfare Buget de stat n

Data deciziei de atribuire ^ contractului de
achu;itie I aco rdului-cadru

23.06.2022

Denumirea operatorului economic SRL"Baguette"
Nr. qi data contractului de achizi{ie/acordului-
cadru

t73Nr:
Data: 01 .07.2022

Valoarea contractului de achizitie/acordului-
cadru

Fdrd TVA: 52323,90
Inclusiv TVA: 62340.40



Denumirea o perato rului economiJ SRL"Delmix-Prim',Nr. qi data contractului ae @cadru
Nr: I /4
%

Data: 01.07.2022
Fdrd TVA: 89535,78
Inclrrsiv TVA . l niAA) oA

valoarea contracfurui deffi
cadru
nrrenumirea operatorului economic SRL"V.A.Struc"r\r. ;r oara conrractului de achizifie/acordului_
cadru

Nr: 175
0r.07.2022Data:yaroarea contractului de achizitie/acordului-

cadru
Fdrd TVA: 107337.62
Inclusiv TVA: 12567 6.95

rrcrruurrr'ea operatorulul economic SRL"Alim Total"Nr. qi data contractului de
cadru

cadru

achizi{ie/acordului-

"ffi
NT: r'/6
Data: 01 .07.2022
.hara I VA: 3L4637
Inclusiv TVA: 17)575 Lo

Denumirea oneraforrrlrr \, L- LaTIIZVL|.JLA )Ar\r. tr uara conrractulut oe achizifie/acordului-
cadru

Nr: 178
Data: 01 .07.2022valoarea contractului de achizi[ielacordului-

cadru
tara I VA: 133704,10
Inclusiv TVA. 144A.\o 0i

vT,zvLz
r ermen oe executie

-

30.09,2022

ry. Date cu privire Ia modificirile efectuate:

V. Descrierea achizi{iei inainte gi dupi modificare:
(se

Tipul modificErilor Micgorarea valorii contractului n
Majorarea valorii contractului n
Modificarea termenului de livrare/prestare I
Modificarea termenului de valabiliiate I
Rezolufiunea contractului n
Altele: [Indicati

Temeiul iuridic Art. 76 alin. 7, t. 4 din Lesea I3I/20 j 5Creqterea prefului in urmJl modifici"ii [Se va indica dacd se utitdaza pretrut
actualizat al contractului de oihtrtyti

Modificarea anterioa"i a .oot"actrlui d*
achizifii publice/acordului-cadru [Se vor indica toate mffi

anterior Si valoarea acestoraAlte informafii relevante

vor indica yoty,o gi cantitatea sau valoarei bunurilor, natura qi amploarea serviciilor,



VII. Rezultatele examinirii:

i" Py^^deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilielacordului-cadru nr. 6 din
ffi"^-":"*::,T"::jij,.?:::.1y1^:1'Jlxtr:*l*- -f='er"5i'""'J"ii"9G d" ";"#JI

Denumire
operator
economic

Nr. gi data acordului aditional
Valoarea modificlrilor (dup6 caz)

FirI TVA Inclusiv TVA
SRL"Baguette" 1 | 12.09.2022

In baza^deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilie/acordului-cadru nr. 6 dinPn9.2022 a fost incheiat acordul adilional privind ,r.trrgt.""'r.valabilitate a contractului de achizitii publice nr. 17 4 din 0t .07dia2@ IuGi" i .t2.2022.

h Pyu deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilie/acordului-cadru nr. 6 dinp'09'2022 a fost incheiat acordul adilional _qriyind prelungir"u't"r."""r; d;-"1."u;;Fivalabilitatg a contractului de achizitii nrrhlice nr 1'7\ rtin ol fi1 1^1., -i-x r^ a^t^ t^ ' 1 i ^ ^n AA

Denumire
operator
economic

Nr. qi data acordului adifional
Valoarea modific[rilor (&nd, caz

Firi TVA Inclusiv TVA
12.09.2022

1

rn lya deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizi[ielacordului-cadru nr. 6 din1) nA)n,]1 o €.,-+ i-^L^i^r ^^^--r--r - r:-.

76 di

Denumire
operator
economic

Nr. qi data acordului adifional
Valoarea modificirilor (dupd caz)

Firi TVA Inclusiv TVA
SRL"V.A.StruC" 1 | 12.09.2022

Denumire
operator
economic

Nr. gi data acordului aditional
Valoarea modific5rilor ( dupd caz

Inclusiv TVA
SRL"Alim Total" 12.09.2022

in baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilie/acordului-cadru nr. 6 din12'092022 a fost incheiat acordul adifional privind ot"ru"gir"u't"r,n.n"r# il*"1""'ut#E*liualabilitate a contractului de achizifii publice nr. 178 din 0l.07122.pind la data de 31.12.2022.



Denunire
operetor
econonic

Nr. qi data acordului adifional
Valo?rea modificirilor (dupd caz)

FIrI TVA InclusivTVA
CPC'Tranzelqa"'
SA

I 12.09.2022

Conducitorul grupului de lucru:

Terngvischi Dionisie
(Nune, Prerume)



I.

DAREA DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizifii publice

N..__-E__ din 12.09_2022,

Date cu privire la autoritatea contractanti:

Date cu privire la procedura de achizi{ie:

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

Denumirea autoritltii contractante Primdria mun. Unshenr
Localitate mun. Ungheni
IDNO 1007601001787
Adresa str. Nationald,m. T

Numlr de telefon 0236 22577
Numdr de fax 023622577
E-mail primaria.unsheni@,smail. com
Pasina web oficial5 www.unsheni.md
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Racovila T atiana, +37 3 697 29897,
racovita.tatranal @,smail. com

Tinul nrocedurii de achizitie Cerere a Ofertelor de Preturi
Obiectul achizitiei Produse de origine animalE pentru

trimestrul III al anului2022
Cod CPV 1 5 1 00000-9
Valoarea estimati a achizitiei 579 300"00
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
p or t al ul ui guv e r nam e nt ol www. mt e n der. g ov. md)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD -1 6540917 9 687 9
Link:
https ://mtender. gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-
I 6 5 409 17 9 687 9? tab:contract-notice

Data nublicirii anuntului de participare 0r.06,2022
Data (datele) qi referinfa (referin{ele)
publiclrilor anterioare in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele)
la care se referi anuntul respectiv (dupd caz)

Tipul contractului de achizifie/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 finan{are Buget de stat n

Data deciziei de atribuire ^ contractului de
achwitie I aco rdului-cadru

23.06.2022

Denumirea oDeratorului economic CC'Nivalli-Prod"SRL
Nr. pi data contractului de achizitie/acordului-
cadru

Nr: 180
Data: 01.07.2022

Valoarea contractului de achwitielacordului-
cadru

Fir6 TVA: 295475.00
Inclusiv TVA: 354570"00



Denumirea operatorului economic SRL"Pascolina"
Nr. qi data contractului de achizifie/acordului-
cadru

Nr: 181
Data'l]07 20n

Valoarea contractului de ac}iin[ielacordului-
cadru

Fdrd TVA: 210450,00
Inclusiv TVA: 252540.00

Termen de valabilitate 30.09.2022
Termen de execufie 30.09.2022

IV. Date cu privire Ia modfficirile efectuate:

V. Descrierea achizi{iei inainte gi dupi modificare:
(Se vgr indica natura ;i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura Si amploarea serviciilor)

5409- -.F- _ 

- 

--- ." I t -vv'z v\\L vL.vv.zvpp. q Lvs.

incheiat contractele de achizitii cu CC'Nivalli-Prod"SRL in suma totald cu TVA d" 354570{0 l.i.
SRl"Pascolina" in suma totalS cu TVA de 252540.00 lei. Contractele de achizifie menfionate. se refeie lu
ProcFarea Produselor de origine animal5 pentru institutiile pre$colare din mun. Ungheni pentru trimestrul
III al amlui2022. _

vr. Descrierea circumstantelor care au ficut necesari modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificdrii contractului de achizi{ie/acordului-cadru)

redeschisd datoritd faptului cd reparafia acoperigului nu a fost finalizata. cantitJtea de Otodur. r-onfbrr'
sPecificafiei contractelor de achizifie publicd nr. 180 din 01 iulie 2022. nr. 181 din 0i iutie ZOZ2. u' fbut
executate intr-o cantitate mai mice de cit cele prevezute initial..

Tipul modificirilor Micqorarea valorii contractului a
Majorarea valorii contractului n
Modificarea termenului de liware/prestare I
Modificarea termenului de valabilitate I
Rezoluliunea contractului I
Altele: [Indicayil

Temeiul juridic Art. 76 alin. 7, pct. 4 din Legea 131/2015
Creqterea prefului in urma modific5rii
(dupd caz)

[Se va indica dacd se utilizeazd prelul
actualizat al contractului de achizilii
p ub I i c e / a c or dul ui - c adr u I

Modificarea anterioaril a contractului de
achizifii publice/acordului-ca dra (dupd caz)

[Se vor indica toate modificdrile operate
anterior ;i valoarea acestoral

Alte informatii relevante

I din
01 iulie 2022. ca urmare a faptului c5 existd o cantitate de bunuri nefurnizate. acestea urmeazd a fi liu.ui,
institufiile subordonate Primdriei mun. Ungheni.

VrI. Rezultateleexaminirii:

in baza deciziei grupului de .lucru de modificare a
P.09.2022 a fost incheiat acordul adilional

contractului de achizifie/acordului-cadru nr._8._din
privind prelungirea termenelor de executare si
n 01.07 .2022. oind,la

Denumire
operator
economic

Nr. qi data acordului aditional
Valoarea modificirilor (dupd caz)

Firn TVA Inclusiv TVA
CC'Nivalli'Prod" I 12.09.2022



In baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizifie/acordului-cadru nr. g din#==:^j::1 T"1",'1,-T1{1| duoTt f"y9_ +.."t"'1st."",te i; ffi;
Denumire
operator
economic

Nr. qi data acordului adifional
Valoarea modificirilor (dund caz)

Firn TVA Inclwiv TVA
SRL"Pascolina" I I 12.09.2022

Conducitorul grupului de lucru:

Iernovschi Dionisie
(Nme, Prenane)



DЛRЕ DE SEAMA
privincl modifi саrеа contractulu i

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr. l9l22 din 09 .09 2022

D ute gцjllrцg la ачtо rita_tea с оп trac_ta nti iч privire la ачtоrttаtеа conтractaIlta;
rrif йf ii спп f rа ctant;-------.-_.- -Гr. р ri.Ъ" г. Р.Lцец1 Teoretic " А lexanDепчmirеа autoritй{ii contractante

Localitate
Mun,Chisinau or.Singera

IDNo l 0 l з620006344
Ю9Т, МоLDбVА" rrrtlnchiqИau, ЫSjпgй, strзl

022.4 1 .40.40,06966458 1

Adresa de internet
R.rs" CrЫir"persoana de contact

' пu m 9. ]1! з !у ry е, J449!.з:m а i l )

rivire la rосссlurа de aclriz

l-,,** r.j. гсрагаtiе а lrlосttгilог sattititre in

сасlгul LT'AlexandrLr cel lJurr, din оr, Singera

tllttrl. cltisinatr
45200000-9

L6! 92l,Q2-
Nr:2105S416

|з.05.2022

Б"t" С,ГЙlе) ;i rеfеriп{а (referin{ele) рuЬliсйrilоr
anterioare in Jчrпаlчl oficial al uniunii
Еurорепе privind proiectul (proiectele) la саrе se

Date сч riчirе la contractul de achizi ie/acord ul-cadru:
Bunuri п servicii п

Nчл Dап

Sчrsа de fiпап{аrе Buget de stat п Buget CNAM гl

Тuи C..iri"i о-. "t.iъ"i.. u .oмructoiui de

lЧ7-qПutа contractului de achizi{ie/acordului-
саdru
vаlоаrеа contractului cIe achizi{ie/acordului-

Numйr de telefon
Numйr de fax
E-mail oficial

Tinul procedurii de achizi{ie
Obiectul achizi{iei

Cod СРV
Vаlо а rеа estim ati LеjЦцЦigl_----..------.-_-..-.-_-
М ýi 'i"k*l-й;"T;iii 

(se va iпdica сliп cadrul

р о r t ctl tt lu i gLN е r п а пlе пt al y,ly l t,. п t l с, п d tt t 

" 

gt l l,, tп d_)

Data publicirii anun{ului de participare

tТrt .Бrt.u.lчlЦ j" л.!чЦ9з:g4gЦЦЦr"
C"rt.u.trl ОЬ achizi{ie/acordul-cadru se rеfеri la

un proiect;i/sau рrоgrаm finan{at din fonduri ale

Uniunii Ечrорепе

Теrmеп d" qцggчlЦ___

з1.|2.2022

Adresa

solomaha0O@mail.ru

Nr:"] l{}:{1,1l11.

06.06.2022

Nicanrrs Slll.
Цlrl422
Data: l4.06.22

Fйrl ТVА: 483 I3U.9бffi



MicEorarea valorii contractului п

маiоrаrеа valorii сопtrасtulчi п

Modificarea termenului de executare/ livrare/

рrеstаrе п
Modificarea termenului de valabilitate п

Rezeliereacontractului п
Altele: IIпdiсаti

Tipul mоdifiсйrilоr

Pc\.35 HG пr.б(l7 diп 27.0б.2020
Lеяеа 13l diп 07.07.2015

Temeiul juridic

Se maioreaza sumq сопtrасtuluiCreqterea pre{ului iп urmа modificйrii

Modificarea апtеriоаrй а contractului de

achizitii publice/acordului-cadru
Alte informatii rеlечапtе

ч.

Iv.

vI.

Date сu rе la modificйrile песеsаrс а fi efectuate:

Descrierea achizi(iei inainte gi duрй modificare:

in ur-a Сор s-a achizi{ionat "Luсrаri de reparatie а Ьlосurilоr sanitare in

cadrul l,T дlехапdru cel Вuп, din оr. Singera, muп. Chisinau"o in urmа procesului de

dеmопtаrе а placajelor de faian{a ceramica la perete, а fost depistatй deformarea
glafurilor vechi din MDF' si апumе еrаu рutrеdе 9i umflate din саuzа umiditi{ii
exagerate, mопtаrеа profilului din аlumiпiu репtru sсйri репtru rezisten(i, mопtаrеа

uqi{ilor de vizare pentru ехесutаrеа reviziei tehnicc а conductelor. Рriп urmаrе репtгu а

finisa lucririle deja incepute este печоiе de а mаjоrа suma contractului (сееа се constituie
2 7о din valoarea contractului).

f)escrierea сirсчmstап(еlоr саrе аu fйcut песеsаrй modificarea:

in u.m^ СоР s-a achizi{ionat "Luсrаri de reparatie а blocurilor sanitare in cadrul LT
дlехапdru cel Вuп, din оr. singera, muп. chisinau", in чrmа procesului de dеmопtаrе а

placajelor rle faian(a ceramica la perete, а lbst depistati deformarea glafurilor vechi din

MD}' si апumе erau putrede 9i umflate din cauza umiditй{ii exagerateo montarea
profilului din aluminiu репtru sсйri репtru rezisten{i, montarea uqi{ilor de vizare pentru

ехесutаrеа revizici tehnice а conductelor. Рriп urmаrе pentru а finisa luсrйrilе deja

incepute este nevoie tle а пrаjоrа suma contractului (сееа се constituie2 n/" din vаlоаrеа
contractului).

Rezultatele examinйrii:
iп baza deciziei gгuprrltri de luсгtl de rпоdifiсаге а contractului de achizilie/acordului-cadru
rtr.19l22 din 09.09.2022 а fost incheiat acordul adilional pгivirld mа.iогаrеа contractului.

uсйtоrul grupului de Iuсru:

Denumire ореrаtоr
economic

Nr. ;i data acordului
aditional

Vаlоаrеа modificйrilor (duрй caz)

Fйrй ТVА Inclusiv ТVА
Nicanas SIlL 19l22 09.09.2022 9 570,30 1 1 484,зб

703; fax: 022-820-728;

l24 et.4;

Nu

ZI]lGI-I Маriа
(Nttпle, Рrепчпlе)

Publice: пluп. Сhiýiпdu, ;os. Hitlcesti, 53; tel.:
. gol,. m cl ; wtl tl,. l е п cl ч,. gol,, пt cl

репlrlr Sоluliопаrеч ('oпlaslctliilrlr; ll1ll11. Chi;iпtitt, bd. $tе/ап c:el Маrе ,yi S|iiпt,

2

: /clx; ()22-820-б5l ; e-пlail; rn1l1g51(]1ii(ti,aп,sc.пd; y,t,t,ll,.uпsc.tп.l



APROBAT:

DARE D SEA W , ..
de anulare a procedurii de atri 

Nr. 1/1660293459362 din 15.09.2022

rectoare IP CREPOR 

/  V.LEBEDINSCHI

1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denuimirea autorita^ii contractante IP Centrul Republican Experimental 
Protezare Ortopedie si Reabilitare

Localitate mun. Chisinau
IDNO 1003600032782
Adresa str. Romana 1, mun. Chisinau, MD-2005
Numar de telefon 022-263001
Numar de fax 022-229927
E-mail oficial anticamera@crepor.org
Adresa de internet w w w .crepor.org
Persoana de contact (nume, prenume, telefop Sectia achizitii publice 022/ 263130
e-mail) achizitii.crepor21 @ gmail.com

2. Date eu privire la procedura de atribuire:

Tipull procedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisa
Procedura de achizitie repetata (dupa caz)
Tipull obiectului contractului de achizitie/ 
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul achizitiei Scaun/Fotoliu pentru recoltari
Cod CPV 33100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (in cazul 
aplicarii altor proceduri decat licitatia 
deschisa)

Nu se aplica

Procedura de atribuire (se vci indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www. mtender. sov. md)

ocds-b3wdn 1 -MD-1660293459362
Link-ul:
https://achizitii.md/ro/Dublic/tender/21061523/
Data publicarii: 12.08.2022

Platforma de achizitii publice utilizata achizitii.md;

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

Da
Link-ul catre planul de achizijii publice publicat: 
plan-achizitii-modificat-18.07.2022.pdf 
(crepor.ora) p. 1.48.2021

Anunt de intentie publicat in BAP (dupa caz) Data: nu este aplicabil
Link-ul:

Tehniici si instrumente specifice de atribuire
(dupa caz)

Licitatie electronica

Sursa de finantare Buget de stat 2022;
Valoarea estimata (lei, far a TVA) 130 000,00

mailto:anticamera@crepor.org
http://www.crepor.org
https://achizitii.md/ro/Dublic/tender/21061523/


3. Clarificari privind documentatia de atribuire:

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

Data solicitarii clarificarilor 12 aug 2022. 12:07
Denuntirea operatorului economic Anonim
Expunerea succinta a solicitarii de clarificare Scaun/Fotoliu pentru recoltari

Denumirea LP nu coincide cu anuntul de participare
Expunerea succinta a raspunsului corectat
Data transmiterii 13 aug 2022, 13:02

Data solicitarii clarificarilor 12 aug 2022, 12:36
Denumirea operatorului economic Anonim
Expunerea succinta a solicitarii de clarificare De a publica parametrii tehnici la scaun/fotoliu 

pentru recoltari
Expunerea succinta a raspunsului corectat
Data transmiterii 13 ug 2022,13:02

4. Modificari operate in documentatia de atribuire: (Se va completa in ca/.til in care au fost 
operate modificari)

Rezuinatul modificarilor A fost modificata Documentatia de atribuire 
(caietul de sarcini, anuntul de participare §i 
specificatiile tehnice si de pret), drept urmare a 
solicitarilor clarificarilor

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

SI A RSAP Mtender 13 august 2022

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

Nu

5. Pana la termenul-limita (data 02.09.2022, ora 10.00), au depus oferta _2_ (_doi_) ofertanti:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/
administratorii

1. ”GBG MLD” S.R.L. 1003600117582 Tudor CEAICOVSCHI
2.

"Tetis International Co." S.R.L. 1003600043595
Igor PREPELITA

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

Documentele solicitate §i 
alte condi^ii, cerin^e 

obligatorii

"GBG
MLD"
S.R.L.

"Tetis
International 
Co." S.R.L.

DUAE, semnat electronic prezentat prezentat
Specificatia Tehnica, semnat 
electronic

prezentat prezentat

Specificatia de Pret, semnat 
electronic

prezentat prezentat

Garantia pentru oferta Nu
corespunde

prezentat

2



Declaratia privind 
valabilitatea ofertei, semnat 
electronic

prezentat prezentat

Dovada inregistrarii persoanei 
juridice

prezentat prezentat

Cerere de participare, semnat 
electronic

prezentat prezentat

Certificat de atribuire a 
contului bancar, eliberat de 
banca detinatoare de cont

prezentat prezentat

Certificat privind lipsa sau 
existenta restantelor fata de 
bugetul public national, 
eliberat de IPS

prezentat prezentat

Situatia fmanciara, pentru 
ultimul an

prezentat prezentat

Declaratie cu privire la 
prezentarea mostrelor, semnat 
electronic

prezentat prezentat

Certificat de conformitate 
(TUV, CE, ISO)

prezentat prezentat

Documente confirmatoare 
(catalog, prospecte), semnat 
electronic

prezentat prezentat

Declaratie privind perioada de 
garantie a bunurilor

prezentat prezentat

(Informatia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerintele din 
documentafia de atribuire si se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu coresptmde (in cazul 
cand documentul a fast prezentat, dar nu corespundecerintelor de calificare))

7. Informatia privind eorespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Nr.
d/o Dcnumire lot Denumire

ofertant

Pret oferta, 
fara TVA, 

lei

Cantitate si 
unitate de 

masura

Corespunde-
rea cu 

cerintele de 
calificare

Corespunde-
rea cu

specificatiile
tehnice

Scaun/Fotoliu 
pentru recoltari

”GBG MED” 
S.R.L. 95699,00 7 + -

1 "Tetis
International Co.” 
S.R.L.

95700.00 7 + -

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

8. Pentru elucidarea unor neclaritati sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 
cu cerintele stabilite Tn documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal de 
scazut) s-a solicitat:

Data
solicitarii

Operatorul economic Informatia solicitata Rezmatul raspunsului 
operatorului economic

3



08
septembrie
2022

’’Tetis International 
Co.” S.R.L.

Justificarea pretului Producatorul de bunuri a oferit un 
anormal de scazut pret mai redus la bunurile ofertate

9. Ofertantii respinsi/descalificati:

Denumirea operatorului economic M o tiv u l r e s p in g e r i i /d e s c a l if ic a r i i

”GBG MLD” S.R.L.

In temeiul art. 69 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 
privind achizitiile publice ”... A utoritatea 
con tractan ta  nu accepta oferta  in  cazul in 
care: b) oferta nu  corespunde cerinfelor 
expuse in docum entafia  de a trib u ire ;”

’’Tetis International Co.” S.R.L.

In temeiul art. 69 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 
privind achizitiile publice ”... A utoritatea 
con tractan ta  nu accepta oferta in  cazul in 
care: b) oferta nu corespunde cerinfelor 
expuse in docum entafia  de a trib u ire ;”

”GBC MLD” S.R.L.- oferta nu corespunde specificatiilor tehnice solicitate, si anume:

• Rotile scaunului ofertat poseda diametrul de 80 mm, vs. de 125 mm specificatii solicitate;

• Zona picioare -  gradul de inclinare a scaunului ofertat este -80 0 /+5 0 vs. -907 +6°;

• Suporturile pentru brate la bunul ofertat poseda dimensiunile 29x11 cm, vs. de dimensiunile 
45 ± 5 cm -  10 ± 5 cm solicitate.

Operatorul economic nu a satisfacut cerinta obligatorie de a prezenta garantia bancara, in original la 
sediul autoritatii contractante, in ternren de 72 h de la data limita de depunere a ofertelor.

"Tetis International Co.” S.R.L,- oferta nu corespunde specificatiilor tehnice solicitate, si anume:

conform prospectului producatorului scaunul ofertat poseda tapiseria de culoare alba vs. de 
specificatia tehnica a AC (Anexa nr. 23 ) unde este indicat ca culoarea tapiseriei scaunului este 
aleasa de AC.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot □
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiasi ofertant: [Indicali]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: Oferta este constituita dintr-mn singur lot.

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scazut □
Costul cel mai scazut □
Cel mai bun raport calitate-prei □
Cel mai bun raport calitate-cost □

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

4



12. In urma examinari, cvaluarii si compararii ofertelor depuse in cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis: Anularea procedurii de achizitie publica pentru lotul:

in  te m e iu l a rt. 71 a lin , 1 lit, ( d ):

Argumentare: au fost depuse numai oferte care sint neadecvate, iriacceptabile sau 
neconforme;

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii:

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

”GBG MLD” S.R.L. 15 septembrie 2022 e-mail office@gbg.md
’’Tetis International Co.” S.R.L. 15 septembrie 2022 e-mail utilaj@tetis.md

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

Prin prezenta (lure de seama, grupul de lucru pentru achizitii conjirma corectitudinea desfa$urarii procedurii 
de achizitie, /apt pentru care poartd raspundere conform prevederilor legale in vigoure.

Conducatorul grupului de lucru pentru achizitii:

fNume, Prenume)

5

mailto:office@gbg.md
mailto:utilaj@tetis.md


DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizilii publice п

Mr. ,l./ diп ./r 0.О l 
'о1. Date сu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

2, Date сч privire la рrосеdurа de atribuire:

Dепчшirеа autoriti{ii contractante Agenlia Nalionalй pentru Sйnйtate Publicй
Localitate mun. Chisin6u

IDNo 10l860l000021
Adresa str. Gh. Asachi, пr. 67А
Nчmir de telefon (022)574519

Nчmir de fax
E-mail oficial achizitii@ansp. gov.md

Adresa de internet www.ansp.md

Реrsодпа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Сhiреr Natalia

Tipul рrосеdчrii de аtriЬчirе aplicate пСеrеrеа ofertelor de рrе{чri пLicitalie deschisй
пАltеlе: [Iпdicatil

рrосеdчrа de achizitie reTletati (duрёt caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
асоrdчlчi-саdrч

вчпчri п servicii п Lucriri п

Obiectul achizi{iei Truse pentru diagnosticul рriп tehnici de biologie
mоlесчlаri (PCR) si ELISA (repetat)

Cod СРV зз100000-1

Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind
аlеgеrеа рrосеdчrii de atribuire (tп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licila|ia
deschisa)
Рrосеdчrа de atribuire (se vа iпdiса diп cadrul
р о r t al ul ui guv е r паmе пt al u,ww. m t е п d е r. g оу. m d)

Nr: осds-ЬЗwdр l -MD- l 6606540З26'7 1

Link-ul : https://achizitii.md/ro/public/tender/2 |061'l 20l
Data publicirii: lб aug 2022, |6:12

platforma de achizitii publice utilizatй п achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

Рrосеdчrа а fost inclus5 in planul de achizi{ii
publice а autoritй{ii contractante

пDа пNu
Link-ul c5tre planul de achizilii publice publicat:
https ://ansp.md/wp-content/uploads l 20221 0 l /Planul-de-
achizitii-2022.pdf

Anun{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd caz) Data:

Link-ul:
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
klupa caz)

пАсоrd-саdrч пSistem dinamic de achizilie пLicitalie
electronicб пСаtаlоg electronic

Sursа de fiпап{аrе пВчgеt de stat; пВчgеt CNAM; пВugеt CNAS;
пSursе ехtеrпе: пАltе surse: [Iпdicatil

YаIоаrеа estimati (lei, /drй ТL'Д) 122 8з4,00

3. Clarificiri privind documentalia de аtriЬчirе:





(Se va completa tп cazul iп care aufost solicitate clarфcdri)

Data solicitйrii clarificйrilor
Dепчmirеа оDеrаtоrчlцi economic
Ехрuпеrеа succinti а solicitirii de clarificare
Ехрчпеrеа succinti а risрчпsului
Data transmiterii

4. Modificiri operate iп documentalia de аtriЬчirе:

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

б. Informa{ii privind ofertele depuse 9i documentele de calificare;i aferente DUAE prezentate de
citre ореrаtоrii economici :

Rezumatul modificirilor
Publicate iп BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (с{uрй с,u:)

[IпdicaYi sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

Termen-limitй de depunere 9i deschidere а
ofertelor rlrеlчпgit (duрёt caz)

[IпdiсаУi пumйrul de zileJ

5. РАпi la termenuI-Iimiti (data 26.08.2022, оrа15:30), ач depus оfеЁа 2 ofertan{i:

Nr. Dепчmirеа operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. GBG-MLD SRL l003600l l7582 тudог ceaicovschi
,, ImрulsРrоGrоuр l 00760000 l 75 7 реrmiпоч Апdrеi

Dепumirе document
Dепumirеа ореrаtоrчlчi есопоmiс

GBG-MLD
SRL

ImpulsProGroup Ореrаtоr
economic 3

Ореrаtоr
economic п

Dосчmепtеlе се constituie oferta
(Se va сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)

рrорuпеrеа tеhпiсй ргеzепtаt preZentat

рrорuпеrеа fiпапсiаrё prezentat prezentat

DUAE prezentat prezentat

Garantia pentru ofertй
(dupd caz)

Dосumепtе de calificare
Se vа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе

мц

DtJAE preZentat preZentat

Сеrеrе de participare (апеха
пr. 7)

preZentat preZentat

Spcificalii tehnice (апеха
пr.22).

preZentat preZentat

Specificalii de рrе{ (апеха
пr. 23)

preZentat preZentat

certificat de calitate а
produsului sau certificat de
caliиte СЕ eliberat de
рrоduсбtоr.

preZentat neprezentat

Instruc{iunile de lцсrч
privind utilizarea truselor.

preZentat neprezentat

Certificatul IVD

prezentat neprezentat

2





(Iпfоrmа{iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdica iп coпformitate сu ceriп|ele diп
dосumепtа|iа de atribuire ;i se va сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (iп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu corespuпdeceriпlelor de calфcare))

7. Iпfоrmа{iа privind соrеsрчпdеrеа ofertelor сч сеriп{еlе solicitate:

Dепчmirеа
lоtцlчi

Dепчmirеа
operatorului

economic

Рrеlul
ofertei

(firё TVA)*

cantitate
qi unitate

de mйsurй

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Соrеsрчпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice
Lot 1

PCR test-sistemё
completё pentru
determinarea gi

diferencierea
ADN Bordetella
pertussis,
Bordetella
parapertussis gi

Bordetella
bronchiseptica in
regim rеаl time

GBG-MLD SRL l5 740,00 Trus5 1 +

MEDIU DE
TRANSPORT
pentru
determinarea
ADN Bordetella

ImpulsProGroup l б 455,00

Lot 2 ADN/ARN
vibrio cholerae
(PCR) RT,
caliиtiv

lrпрulsРгоGгоuр 8 970.00 Trusi l
GBG-MLD SRL 9 2з0,00 + +

Lot 3 PCR test-
sistemб
dеtеrmiпаrеа
genelor de
rezistenta R-C l -

MDR MBL la
Enterobacteriaceae
real time

GBG-MLD SRL 8 058.00 Тrusi l + +

ImpulsProGroup 9 700,00

Lot 4 PCR test-
sistemб completб
pentru
determinarea
calitativё а ADN
N. Meninghitidis,
Н. Influenza, S.
Pneumoniae, in
regim realtime
rеsim real time

GBG-MLD SRL l з 795,00 Тrusб l + +

ImpulsProGroup l4 870,00

Lot 5 PCR test-
sistemб
dеtеrmiпаrеа
genelor de
rezistenta R-C2-
MDR крс/охА_
48 la
Enterobacteriaceae

GBG-MLD SRL 8 058,50 Тrusб l + +

ImpulsProGroup 9 700,00

J

+





realtime
Lot б Detectarea

ADN Bacillus
anthracis pcR in
rеgim realtime,
calitativ

GBG-MLD SRL l l l25,00 Trusi l + +

ImpulsProGroup l l 4з0,00

Lot 7ADN/ARN
West Nile (PCR)
RT. calitativ

IrпрulsРrоGrоuр 1 1 250,00 Тrusё l
GBG_MLD SRL l l 260,00 + +

Lot 8 AND/ARN
Crimea Congo
(PCR) RT,
calitativ

ImpulsProGroup 8 480.00 Trusi 1

GBG-MLD SRL 8 9з5,00 + +

Lot 9 AND/ARN
Brucella (PCR)
RT. calitativ

GBG-MLD SRL l0 l 55,00 Тrusб l + +

ImрulsРrоGrоuр l0 l65

Lot 1O(Stiinta)
PCR test-sistemб
dеtеrmiпаrеа
genelor de
rezistenta R-Cl -

MDR MBL la
Enterobacteriaceae
real time

GBG-MLD SRL 24 9,70,,75 Тrusб l

* iп cazul utilizdrii licita{iei electroпice se vа iпdiса prelul ofertei fiпаlе
(Iпforma|ia priviпd "Соrеsрuпdеrеа cu сеriп|еlе de calificare" si "Corespunderea сu specifica|iile
tеhпiсе" , se va сопsеmпа рriп: ,,+" tп cazul corespuпderii ;i рriп ,,-" tп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtrч elucidarea чпоr neclariti{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei сu
cerinlele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea рrеtчlчi апоrmаl de sсЙzut) s-

а solicitat:

Data solicitirii Ореrаtоrчl economic Informafia solicitati Rezmatul risрчпsчlчi
operatorului economic

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

Dепчmirеа ореrаtоrulчi economic Motivul respingerii/descalifi c5rii
ImрчlsРrоGrочр hu.mа examinбri Ei evaluбrii ofertelor depuse in cadrul рrосеduri

de аtriЬчirе s-a decis rеsрiпgеrеа ofertei pentru Loturile 2.7,8, in
temeiul art.69, alin. l, lit. d) al Legii пr. l3l din 03.07.20l5
privind achiziliile publice: o'oferta пч соrеsрuпdе сеriпfеlоr
solicitate in documenta{ia de licitaie"- пч au fost depuse
documente obligatorii рrесum:
- Certificat de caliиte а produsului sau certificat de calitate СЕ
eliberat de рrоdчсitоr.
- Instrucliunile de lucru privind utilizarea truselor.
- Certificatul IVD

10. Modalitatea de ечаlцаrе а оfеrtеlоr:

репtrч fiесаrе lot п
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Дltе limitбri privind пumаrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Iпdica|iJ

4
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Justificarea deciziei de а nu atribui 
"orrt.uctul ре loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Рrе(чl cel mai scizut п
costul cel mai scёzut п
Cel mai bun raport calitate-pre1 п
Cel mai Ьuп rароrt calitate-cost п

(iп cazul iп care tп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multе criterii de atribuire, se vor
iпdica toate criteriile de atribuire aplicate qi dепumirеа loturilor аfеrепtе)

12. Informafia privind factorii de ечаlчаrе aplicati:

(Se va completa репtru loturile care au fost atribuite iп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-
pre| sau cel mai Ьuп raport calitate-cost)

13. Rеечаlчаrеа ofertelor:

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

Motivul rеечаluйrii ofertelor
Modificйrile ореrаtе

14. in чrmа ехаmiпiri, evaluirii 9i соmраririi ofertelor depuse in саdrчl procedurii de аtriЬцirе s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicё/acordului-cadru:

Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din ofertй Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic l Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea
Denumirea operatorului economic n Total

Denum rе factorul 1 Ponderea

Denum rе factorul п Ponderea

Dепчmirеа lotului Dепчmirеа
operatorului

economic

cantitate
;i unitate

de
mйsurй

Рrе{чl
unitar
(fПrй
тчА)

Рrе{ul
total
(fйгП
тчА)

Pre{ul total
(inclusiv
тчА)

Lot 1 GBG-MLD SRL
PCR test-sistemё completё pentru
dеtеrmiпаrеа gi diferencierea ADN
Bordetella pertussis, Bordetella
parapertussis qi Bordetella
bronchiseptica in
rеgim realtime

l trusё l4700,00 l4700,00 l7640,00

MEDIU DE TRANSPORT pentru
determinarea ADN Bordetella

l flacon l040,00 l040.00 l248,00

Lot 2 ADN/ARN Vibrio сhоlеrае
(PCR) RT. calitativ

GBG_MLD SRL 1 trusб 92з0,00 9230,00 l1076,00

Lot 3 PCR test-sistemё dеtеrmiпаrеа
gепеlоr de rezistenta R-Cl-MDR MBL
la Епtеrоьасtеriасеае rеаl time

GBG-MLD SRL l trusй 805 8,00 8058,50 9670,20

Lot 4 PCR test-sistemб соmрlеtб GBG_MLD SRL 1 trusё l3795.00 l з795,00 l6554.00

5





pentru dеtегmiпаrеа calitativi а ADN
N. Meninghitidis, Н. Influenza, S.

Pneumoniae, in rеgim realtime
rеsim rеаl time
Lot 5 PCR test-sistemб dеtеrmiпаrеа
gепеlоr de rezistenta R-C2-MDR
КРс/оХА-48 la Enterobacteriaceae
realtime

GBG-MLD SRL 1 trчsi 8058.50 8058,50 96,70,20

Lot б Detectarea ADN Bacillus
anthracis PCR in regim rеаl time,
calitativ

GBG-MLD SRL 1 trusй l l125,00 l l l25,00 1зз50,00

Lot 7ADN/ARN West Nile (PCR) RT,
calitativ

GBG-MLD SRL l trusй l l260,00 l l260,00 1з5l2,00

Lot 8 AND/ARN Сrimеа Congo
(PCR) RT, calitativ

GBG-MLD SRL l trusб 89з5,00 8935.00 l0,722,00

Lot 9 AND/ARN Вruсеllа (PCR) RT,
caliиtiv

GBG-MLD SRL l trusё l0l55,00 l0l55,00 l2l 86,00

Lot 10(ýtiinta) GBG-MLD SRL
PCR test-sistemб dеtеrmiпаrеа genelor
de rezistenta R-Cl-MDR MBL la
Enterobacteriaceae real time

l trusd
,7464,25 ,7464,25 806l ,39

PCR test-sistemё dеtеrmiпаrеа gепеlоr
de rezistenta R-C2-MDR КРС/охА-
48 la ЕпtеrоЬасtеriасеае rеаl time

2 flacon 8,75з,25 17506,50 l8907,02

15. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de lчсrч репtrч achizilii:

Dепчmirеа ореrаtоrulчi economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere

" GBG-MLD" SRL
e-mail : liliana@gbg.md
" IMPULSPROGROUP " SRL
e-mail : impulsprogroup@mail.ru

06.09.2022 [se sресфсd SIД ЛSlР, e-mail,

fax, postd, etcJ

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i tп procedura de atribuire despre deciziile grupului de

lucru репtru achizilii se realizeazй iп сопfоrmitаtе сu prevederile art, 31 al Legii пr. 13 ] diп 3 iulie
20I5 priviпd achizi|iile publice)

1б. Теrmепчl de agteptare pentru incheierea сопtrасtчlчi:

(Selectali tеrmепul de aqteptare respectat. Calcularea termeпelor prevdzute de Legea пr. l3 ] diп 3
iulie 2015 priviпd achiziliile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de aEteptare, se efectueazd tп coпformitate
сu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) aI Codului Civil al Republicii
Moldova).

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

in cazul in саrе valoarea estimatй а contractului este

mai miсй decit pragurile prevйzute la art. 2 alin. (З)

al Legii nr. 13 1 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

П б zile iп cazul transmiterii comunicЁrii prin
miiloace electronice si/sau fax п
п 11 zile in cazul netransmiterii соmчпiсirii
prin miiloace electronice si/sau fax п

in cazul in саrе valoarea estimatй а contractului este

egalб sau mai mаrе decit pragurile prevйzute |а art, 2

alin. (3) al Legii nr. 13l din 3 iulie 20l5 privind
achizitiile publice

П 1l zile in cazul transmiterii соmчпiсбrii рriп
miiloace electronice ýi/sau fax п
п lб zile in cazul netransmiterii comunicёrii
рriп miiloace electronice si/sau fax п





Dепumirеа
ореrаtоrчlui

есопоmiс

Iпtrергiп
derea:

Сu
capital

autohton/
Сч

capiиl
mixt/asoc

iеrе/
Сч

capital
striin

Nчmйrчl
qi data

сопtrасtчlчi/
асоrdului-саdru

Cod
срч

vаlоаrеа contractului

Termen de
valabilitate al
contractului/
асоrdчlчi-

cadrrr

GBG_MLD
SRL

510 |6.09.2022 12lз2,1,75 l42596,81 з|.|22022

18. Iпfоrmа{iа privind achizilii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica dаtй se соmрlеtеаzd doar iп
cazul tп care la procedura de achizi|ie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a iпсhеiаt
сопtrасt/сопlrасtе репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate crilerii de durabilitate)z

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

(DA/NU)

Vаlоаrеа de achizi{ie сч ТVА din contract/ contracte а
lоtчIчiЛоtчrilоr репtrч саге ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

(iпdica|i sumа cu TVA)

Codul СРY al lоtчlчiЛоtчгilоr репtrч саrе ач fost aplicate criterii
de durabilitate:

Сritеriчl de аtriЬчirе pentrrr lоtuИоtчrilе репtru саrе ач fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pre|ul cel mai scdzut а

costul cel mai scdzut а

Cel mаi Ьuп raport calitate-prel о

Cel mаi Ьuп raport calitate-cost а

Рriп prezenta dare de sеаmd, grupul de lucru declard сd tеrmепul de a;teptare репtru iпсhеiеrеа
сопtrасtului/сопtrасtеlоr iпdicate а fosl respectot (ехсерfiпd cazarile prevdzute de art. 32 аliп. (3) al Legii
пr. 131 diп 3 iulie 2015 privind achizi|iile publice ), рrесum Ei сd iп cazul dерuпеrii coпtesla|iilor ;i/sau
rесер|iопdrii rapoartelor de monilorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе ;i sоluliопаtе.

Рriп рrех,епtа dare de sеаmd, gruрul de lacru репtru ochizilii сопJirmd corectitudiпea desfdsurdrii procedurii
de achizilie,fapl репtrа care роаrtd rdsрuпdеrе сопfоrm рrеvеdеrilоr legale iп vigoare.

Conducitorul grupului de lчсru pentru achizi{ii:U Цоа
V (Numе, Рrепumе) 'лYýвёmбйlltfА\,

:.ъ:i;ý&1
;Е;,Wýýý
чЁýу

йrй ТYА iпсlчsiy
тчА





DARE DE SEAMA
privind modifi саrеа contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr. 8j мь ,//0!/а/-

I. Date cu рriчirе la autoritatea contractanti:

Dепumirеа autoriti{ii contractante Inspectoratul national de securitate publicй

Localitate mun.Chisinйu
IDNo l0l3601000509
Adresa Str.Doina, 102

Numf,r de telefon 06862579 l
Nчmir de fax
E-mail oficial inso(D.i sо. sоч.md: ana.novac[Oi gp. gov.md

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

Novac Апа

П. Date сч рriчirе la рrосеdчrа de achizi{ie:

ПI. Date сч privire la contractul de achizi{ie/acordul-cadru:

Тiрul procedurii de achizi{ie Сеrеrеа ofertelor de рrе{чri п
Licitalie deschisё о
Altele: Negociere fшd publicarea prealabild а
uпui апuпt de participare

Obiectul achizi{iei Servicii de curi{enie interioarё 9i exterioarё qi
personal tehnic

Cod СРV 90910000-9

Vаlоаrеа estimati а achizitiei 602 520,00

Nr, qi link-ul рrосёdurii (se va iпdica diп cadrul
portalului guуеiпаmепtаl туwФ. mtёпdеr. gay. md)

Nr:
Link-ul:

Data publicйrii anuntului de participare
Data (datele) pi rеfеriп{а (referin{ele)
putllicйrilor anterioare in Jurпаlul Oficial al
Uniunii Еurорепе privind proiectul (proiectele)
la care se rеfеrй апuп{ul respectiv (duрй caz)

Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru Bunuri п Servicii / Lucrtrri п

Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se rеfеrf, la
un proiect qi/sau рrоgrаm finan{at din fопdчri ale
Uniunii Еurорепе

Nu/ Dап

Sursа de fiпап{аrе Buget de stat У Buget CNAM п
Buget CNAS п Surse ехtеrпе п
Alte surse: [Iпdicalil

Data deciziei de atribuire а сопtrасtчlui de
achizitie/ асоrdulчi-саdrч

0|.0з.2022

Dепumirеа ореrаtоrulчi economic Flоrеа Mihail
Nr. qi data contractului de achizi{ie/acordului-
cadru

Nr: 5l
Dаtа:02,0З,2022

Vаlоаrеа contractului de achizi{ie/acordului-
саdru

Flrl ТVА: 48 000,00 lei
Inclusiv TVA: 48 000,00 lei

теrmеп de valabilitate з1.12.2022
теrmеп de executie Perioada anului2022



IV. Date сч рriчirе la modificirile песеsаrе а fi efectuate:

TipuI modificirilor Мiсqоrаrеа valorii contractului в
Маjоrаrеа valorii contractului п
Modificarea tеrmепчlчi de ехесчtаrеl liчrаrеlрrеstаrе п
Modificarea termenului de valabilitate п
Rezelierea сопtrасtчlчi У
Altele: Ппdiсаlil

Temeiul juridic рсt.б.1 а Coпtractului пr.37 diп 02.03.2022;
Lesea пr. 1 3 1/20 1 5 сu privire la achizitiile publice

Сrеqtеrеа рrе{ului in чrmа modificirii (dирd

caZ)
[Se va iпdica dасd se utilizeazd pre|ul actualizat al
coпtractului de achizitii publice/acordului-cadrul

Modificarea апtеriоаrй а contractului de
achizitii publice/acordului-cadru @uрd caz)

[Se vor iпdiса toate modфcdrile operate aпterior si
yaloarea acestoral

Alte informatii rеlечапtе

V. Descrierea achizi{iei inainte gi duрi modificare:

in urmа dеsйgurбrii рrосеdurii de achizilie prin Negociere йr1 рuЬliсаrеа рrеаlаЬilй а unui апuп| de

participare au fost incheiate l 5 contracte de prestare а serviciilor de curi{enie interioari qi ехtеriоаri 9i personal

tehnic, in valoare totall de 602 520,00 lei.

VI. Dеsсriеrеа circumstan{elor саrе au ficut песеsаri modificarea:

Сеrеrеа dlui. Florea Mihail privind rezolu{iunea contractului.

VП. Rezultateleexaminirii:

iп baza deciziei grupului de lucru de modificare а contractului de achizilie/acordului-cadru n.. .l,L din
,Р,В.rЙМлfоst incheiat acorduladilional privind rеzоlu{iuпеа contractului пr.37 din 02.03.2022.

Dепчmirе ореrаtоr
есопоmlс

Iпtrерriпdеrеа:
Сч capital
autohton/
Сч capital

mixt/asociere/
сч capital striin

Nr. qi data асоrdului
adi{ional

VаIоаrеа mоdifiсйrilоr (dupЁ
caz)

FЁrй ТVА
:

Inclusiv ТYА

Flоrеа Mihail й.trВ сl?с./Ц,ИlШ - 16 000,00 16 000,00

Сопdчсйtоrчl grupului de lчсru: ]Д
YitalieTIMOTIN /@

//

Дgепsiа Дchizi|ii Publice: muп. Сhisiпdu, sos, Нiпсеqll, 53, tel.: 022-820-703;fax: 022-820-728;
е- m а i l : Ь ap@t е пdе r. gov. m d ; www. t е пdеr. gov. m d
Дgеп|iа Nаliопаld репtru Solu|ioпarea Coпtesta|iilor: muп. Сhisiпdu, bd. $tеfап cel Mare si Sfilпt, I24 et. 4; tel.:022-820-

652 ; .fax: 022-820-65 l ; е-mail: сопtestatii@aпsс,md; www. апsс,md
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DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice

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

Nr. 8 din 21.09"2022

V
tr
tr

privire la autoritatea contractant[:
Centr"t Ae plasament temporar pentru copll

dizabilitatiD.rumtte" autorit5lii contractante

Mun.Hincesti
1o07601ooo6o2
Str.Marinescu 16

0269 2-02 42
Numdr de telef

0269 223 62Numfr de faf,
E-mail oficial
Adresa de int9149!

Gutu Lidiaffi prenunxe, telefon,

Date cu privire la procedura de atribuire:
deschisI nAltele:

npul PrgceO,ttii de atribuire

ffiiri{i. repetatl

B""tti V Servicii n Lucrdri nT6ut oli..t"lui contractului de

u.hi"iti./ acordu lui'cadru FRO ALIMENTARE PENTRU
a.2022octombrie,noiembrie,decembrie

1 5800000-6
Nu sunt aPlicatemotivuluiltemeiuluiExpunerea morlvuruu lt'rEr*rur

prioinO alegerea Pto::t".lii de

utribui.. (ii cazt'tl aplicdrii altor
nr o ce dur i de c dt I i ci r alirylqghigf-

;ds$3wdp 1 -MD- 1 66005284605 5

Nr.21061340
ffi*dt., d. "ttibuire 

(si va indica
din cadrul portalului guvernamental

uUtic/tenae r I 21061 3 40:llaohizitt\.

ffid;nyptender.mdFl"tf""t"" de achizi{ii Publice
utilizati VDa nNuPt*.d"* a fost inclus[ in Planul
de achizi{ii publice a autoritlfii
contractante :

ffi achizilii publice publicat :

Data}Z.12.2021ffiublcatinBAP Link-ul: Trimis e-mail la BAP
achizilie Vlicitalie

electronicd nCatalog electronicT.htt.t St tnstrumente sPecifice de



3. Clarificdri privind documentafia de atribuire:

(Sevacompletaincazultncareaufostsolicitateclarificdri)

4. Modificlri operate in documenta{ia de atribuire:

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

ffiJimiti((data0g.0g.2022oora15.00)oaufostdepuse8oferte:=T-ffirI:=,,=lT-TT+i

6. rnforma{ii privind ofertere depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de

citre oPeratorii economici:

(Informaria privind denumirea documenteror prezentate se.va indica tn conformitate cu cerinsele din

documentatiadeatribuire;iseroron,'*'naprrn:prezentat'neprezentut'nu'corespunde(incazul
cdnd documentul a fost prezentat, do, nu ,orrspuidecerinfelor de calificare))

T.Informafiaprivindcorespundereaofertelorcucerinlelesolicitate:



IDUAE" :

:';i5,sfaafla " ;
p-entru ofertf 

,' ,@uid caz) ,
r': .P#x# ' "

+ +
+

+ +
f +

SC VILLA
Dr\T'\TTTI

f +
+ +

f +
+ -f

-1-
.T-

+ +
SRL Baguette

* in cazul utilizdrii licitoliei electronice se va indica prelul oferlei.l.yle ...,- .1.

(Informalia privind',;corrrpunderea.ru"rrrinirir ir'rai\roie" ;i" "Corespunderea cu specificaliile

tehnice,, , se va consemna prin: ,,+" inio''u.' 'o'u'pu'a"ii Si p'in "-" ti cazul necorespunderii)

8.Pentruelucidareaunorneclaritilisauconfirmarea'unordateprivindcorespundereaoferteicu
cerin{ele stabilite in documentulil o" utribuire (incluritl*tiniurea prelului anormal de scizut) s-

solicia tat R"r*"tul risPunsului
oo.tutotolu!g9!9mt9-Opilutorul economic Informa{ia solicitati

Data'solicitnrii

Ofertantii resPiryildescalifi ca!i:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot V
Pentru mai multe loturi cumulate
t^:iJffiiffi'|l$ill,rtu*a*r 

de loturi care pot fi atribuite aceruiaqi ofertant: [Indicali]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut V
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raPort caiitate-Pre1 n

Cel mai bun raPort calitate-cost n

(in cazur tn care tn cadrur procedurii.de atribuire sunt apricate mai multe criterii de atribuire' se vor

i;;;;;";;;r-r;iiuriitr-i, atiibuire apticate ;i denumirea loturitor aferente)

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplicafi:

(se va compreta pentru roturile care 
,au fost atribuite tn baza criteriiror: cel mai bun raport calitate-prel

'sau 
cel *ii brn raport calitate-cost)



Denumire factorul I
Denumire factorul n Totallui economic n

Denumire factorul 1

Denumire factorul n

13. Reevaluarea ofertelor:

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

14. in urma examinrri, evarulrii qi comparirii ofertelor depuse in cadrur procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuireacontractuluideachiziliepublicd/acordului-cadru:

Fretlgolal frrd

]
i,i

t,try
D.nr-t{A lotului

I
,' ,."

Preful
unitarIffi"l,tv.t

',. ' 
'

i
iiii:i

''lt?*i.9.".;
Telemar SRL t240 48.00 5952U.UU

T-il100 ,,. 
.

3300 t3.43 44319.00
Piine din faina alba

Pine cu amestec
de tarite

SRL
BRODETCHI

3q6f?j f{ ii.3255 12.22 39776.10

tr:r"4;10 - l l,1970 72.45 t42726.s0
Piept de Pui

Crenvusti

SRL Villa
Prodotti

29568.00 35481.60420 I 70.40

' -., .. "st(L Allm t()t4
500 25.00 12500.00

Paste fainoase

340 rt.67 3966.67 4?60.00 '

Crupa de Porumb
500 17.50 8750.00 0500:p0""'"'" t

Fulgi de ovas

Hrisca 500 35.00 17500.00

500
s00

24.81 12404.17
Orez rotund

12.50 6250.00 ?500.00'i ',

Crupe de gris
L70 7.89 1341.58 :tl!"':'l i : I IhCrupa deors

marunte 2899.92 -za3qt:90; ; . .1L70 t7.06
Crupe de mei

L70 1.89 1341.58
Crupa de griu

L70 7.89 1341.58 1609.9U
Crupa de arPacas

200 10.39 2078.33 )494.0U
Faina de griu

14100

420

2.73 38422.s0 46I-U/.9U, ,' i

Oua
45.00 18900.00

Napolitane cu
halva



17733.33560 3r.67
Biscuiti cu laPte
toPit e870.002t0 39.17 82'25.4v
Halva 2791.6750 s5.83
Ciocolate cu aroma
de lamae 4583.3350 91.67
Ciocolate cu

implutura de
marmelada 77oo.o01. " I li l. 

,,",50 78.33 3916.6 |
Ciocolate batonase

13836.38
,r.eOe11t 

' :ii, l,245 56.48
Cadouri de Anul
nou 11676.54 t4ottrts l . 

-

355 32.89
Ulei 14229.63 15368.00,

565 25.r9
Fasole uscate ?111 11 -:ro0.o0 r

280 11.11
Mazare uscata 35ro-.ool

L05 28.33 2975.00
Magiun de mere ffi4grs.oo105 39.11
Magiun de Prune 6600.00 :,I- lso 36.67 55(X).5U
Pasta de rosii 3855.00 tr?$gltili,:;,I-- t* 21.42
Mazare verde
conservata /.R?R7 50 3$65.p-o:,l':,:r.l3950 t2.25
Suc de fructe 21296.85 tjooo;bi.:e8o | 2r.73
Zahar tos zii0,oo,;

25 9r.67 ))91 6'l
Cacao Pudra
Sare de lamie 250 4.17 1041.6 /

416.67 lqq ''","-,. .'"''.100 4.17
Frunze de dafin 99q-' : i50 10.00 5OU.UU
btet de mere 9%

Piper negru
250 4.17 1041.6 /

2750.00 3300 q0
30 91.67

Ceai negru
49.96 9992.00 11990.00

Fructe uscate
asortiment

tn SRL Baguette 200

738709.{ o627870,62
Total:

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art.71alin' - 
lit 

-'
Argumentare:

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



(Informarea operqtoriror economici impricari tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de

rucrupentru achizirii se rear.ize.qzdin ionformitate ruprrru-iritre art. 3I al Legii nr' l3l din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:
ffiomunicdriiPrin
miiloace electronice qi/sau fil !ffimatdacontractului

.t,l -"i mic6 decdt pragurile prevdzute-laart'2

"ii". Ol al Legii nr' 131 din 3 iulie 2015

ivind achiziliile Publice
6 a contractului

.rr. .g"ra sau mai mare.{3c1t3raguril1 .1 a:^

"t."tit " 
la att.2 alin' (3) ai Legii.nr' 131 din

'f irrti.20i5Privi@

i rii comunicdrii

orin miiloace electronise $i/sau fax E
municdrii Prin

miiloace electlg4lg'e-qlqgu fax g

i@iteriicomunicdrii
orin miiloace electronice $i/sau fax tr

17. Contract ac
Valoarea

contractului
, t"r--n u"
I vataUitiiate.at
, contiacinluilacoiI

I dulur;cadiu

i;t#
"onitu.i"ruvt aco"aUoi-

I cadru

intreprinde
reai :

cu capitat .

autotrlgnl 
'Cu caPitat,

I mix{asocigt iel
I Cu capitat,
I strlin

ffi ffi
35772s
.70

30.12.20226
8

21.09.2
022

I 5800
000-6

30l9bv.
0zSRL ALIM-

TOTAL
206753
.40

30.r2.2022
21.09.2

022
1 5800
000-6

t72294.
50SC VILLA

PRODOTTI
6
1

1 1990.
00

30.12.2022
6
9

21.09.2
022

1 5800
000-6

9992.00SRLBAGU
ETTE

71424.
00

30.r2.2022
6
6

2r.09.2
022

I 5800
000-6

595'2U
.00SRL

TELEMAR



30.12.2022

lS.Informa{iaprivindachizi{iipublicedurabile(achizifiiverzi)(rubricad?tdS'e.:.ompleteazddoarin
cazur in cdre ra procedura de achiziyie pui,ti"a iul^t apricate'c)iterii de durabilitate Ei s-a tncheiat

contract/contracte pentru lot/loturi prrrrlu "o,, aifostiplicate criterii de durabilitate)"

prin prezenta dure de seamd, grupur de rucru decrard cd termenur de aqteptale penfiu tncheierea

contractului/contractelor indicate afost reipectail (exceptfrnd cuzurile prevdzute cle art' 32 alin' (3) al Legii nr'

131 din 3 iutie 2015 privind achizifiile pubtice ), precum qi "d t-" 
cazur depunerii contestafiilor qi/sau

recep(iondrii rapoartelir de monitorizare,iceastea aufost examinate qi solu(ionate'

prin prezenta dare de seamd, grupur de rucru pentru achiziyii conJirmd corectitudinea deffisurdrii procedurii

de uchizilie, ppt pnnt i 
",oni 

ioorta rdspundere conform prevederilor legule tn vigoate'

Presedintele gruPului de lucru I
LW-EI' lacub

al Centrului de Plasament tem
copii cu dizabilitati , mun Hi

ac)*16u Cop4 
^a'- ee'_ , e cEnq 

"_ 
L(/

ow g a

qffi



DARE DE SEAMA
de atribuire а сопtrасtчlui de achizilii sectoriale

Nr.7 din 25.0'7.2022

. Date cu а entitittea сопtrасtап tE:
Dепumirеа entit5{ii сопtгасtапtс SA ,,RED_ NORD,,
1,oca litate Mun. BйIti
IDNl[) l 003б0200б563
Adresa МD-З100, Republica Moldova, mun. Вйlti,str. ýtefan cel Маrе, l80

,rА"
Numйr de telefon з7з 23l 5зl00,
Numr{r de l'ax fax: +З'/З 2З| 53||8
[]-mail oficial ец!iсащрtа(@tесlпоrd.md. ach izitii@rednord.md
Adresa de intc:rnet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп, е-
mail)

Pavel Vladimir; 023l5Зl08
pavel.vladim ir(@rеdпоrd,md

TipuI entittr{ii contractante qi obiectul
principal de activitate
(Dacd este <:azul, mеп|iuпеа cd eпtitatea
сопtrасtапld este о autoritale сепtrаld de
achizilie squ cd achizi|ia implicd ori ar putea
implica о altd |Ьrmd de achizitie соmuпd)

Activitatile licen{iate din sectorul electroenergetic

7. Date cur la urа de atribuire:
_]фц!_рrрg9С u rii de atribu i rе aplicate Licitalie deschisй
р'rос,sdurа de achizitie reгletatii (tlupd caz)
Tipul obiectului contractului de achizi(ie/ acordului-
саdru

Вuпuri

Clbiectul achizi{iei Sераrаtоr tripolar de tip ехtеriоr репtru LEA l0 kV cu cu{ite
de legare la рёmбпt Ei izolatoare din polimer (Sерагаtог
RLNDz)

C]od t(]РV

312141l0_3
Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de аtriьчirе (|п cazul aplicdrii altor
proce dur i dec а,| l icit а| ia des с his d)
Рrосеdurа de аtriЬuirе (se va iпdiса diп сqdrul
р ort alului guv е,rпаm епtаl wьyw. mtепdеr. gоv. md)

Nr:
aq_dý:blry jрLА4D:lбшO2б7зOш

Link-ul:
Data pub l i с ёr ii:22,03 .2022

Рlаtfоrпrа de achizi{ii publice utilizatй Achizitii.md
Апuп{ de inten{ie publicat iп ВАР (dupd caz) Data:l5.41.2022

Tehnici gi instrumente specifice de аtriЬuirе
(duрd gaz)

Licitalie еlесtrопiсё

Sursа de fiпапt!аrе Surse рrорrii
Vаlоаrеа estimatй (lei, fdrd ТVД) 8з0 000

3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia cte atribuire:

4. Modificйri ореrаtе in dосumепtа{iа de аtriЬuirе:
а i,п cazul iп care au fost operate

уа iп cazul i! care au.fosl solicitate ch
lData soIicitririi сlаrifiсйriIоr
lDenum irea operatorului е,сопоrпiс

]Qкpurцsдgз gцс,сiпtй а solir:itйrii de clarifiсаrе
l3:крuпеrеа sucrcintй а rйspunsului
Data trarrsmiterii

llrezutn irtu l modifi сй rilor
уа



Publicate in BAP/alte mijloacelor de iпfоrmаrе (dupd
caz)

[Iпdicali sursa utilizatd si data publicdriiJ

Termen-limitI de depunere 9i deschidere а ofertelor
prelungit (duрd caz)

[Iпdica|i пumdrul de zileJ

еrmепuЬlimiti (data 04.95,2022, оrа 1б: 00), au depus oferta 2 rrfertanti:
Nr. Dепum irea ореrаtоrului есопоm ic IDNo Date de contact Asocia(iil

a,dm inistratorii
7 SC HABSEV GRUP SRL l 0066000з8877 tel:069107286 Habed Ghеоrglrе
3 SRL VALICHIRIA l 0036001 59292 tеl:069З67256_;

valchiria@mail.ru
Ion L,upaqco

Рflп5 nu1-1im

ofertele documentele de calificare tc: de ciitre ecOnOmtcl;

(lпfоrmа|iа priviпd dепumirеq dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdiса iп сопfоrmitаtе сu ceriп|ele diп dос:umепtаУiа de
atribuire si se va сопsеmпа рriп: рrехепtаt, перrеzепtаt, пч соrеsрuпdе (iп cazul сdпсl dосumепtul afost prezeitclt, dar пч
с or еsрuпdе с er i п| el о r de с al ifi с ar е) )

* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se va iпdiса preyul oferteifiпale
(Iпformayia priyiпd "corespuпderea cu сеriп|еlе de calificare" si "corespuпderea cu specificaliile tеhпiсе" , se уа
сопSеmпа рriп: ,,+" iп cazul corespuпderii si рriп ,,-" iп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtru elucidarea uпоr песlаrit5{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind corespunderea ofertei cu сеriп{еlе
stabilite in documenta{i:r de atribuire (incIusi

репtru fiесаrе lot
11. Сritеriul de atribuire aplicat:

Prepl cel mai scбzut
(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multe criterii de atribuire, sevor iпdiса toate criteriile

de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor феrепtе)

l2. Informa{ia privind factorii de ечаlчаrе aplica(i:

fo

Dепцmirеа operatorului есопоrп ic
SC HABSEV GRUP

SRL
Documentele се constitu.ie oferta

Documente de calificare

п rlп чiпd cores rеа ofertelor сu cerintele solicitate:

]Dепumirеа
lotului

Denum irea operatorului
есопоmiс

Pre(ul ofertei
(йга ТVА)*

Cantitate Ei
unitilte de
mйsuri

Соrеsрuпdеrеа cu
сеriпtе|е de
calificare

Corespunrderea
cu specifica{iile

te h п i,ce
SC HABSEV GRUР SRL l 09з 7,12

MDL
200 /un + +

SRL VALICHIRIA 1 l00 000
MDL

ent а rе l v rеа апоrmаl de scйzut) s-a solicilat:
Data

solicitйrii
Ореrаtоru l с:сопоm ic Iпfоrmаtiа solicitat5 Rezmatul rtrspunsul ui operatorului

economic

Dепumirеа ореrаtоrului economic

l0. Modalitatea de ечаluаrс: а oferteIor:



(se va completa pentru loturile care au fost atribuite iп baza criteriilor: cel mqi Ьuп raport calitale-prey sau cel mai Ьuп
cal

l.J. llеечаluаrеа ol'ertelor:

Factorii dсэ ечаluаrе vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic l Total

Denumire factorul 1 Ропс[еrеа

Denumire fасt()гul п ропсlеrеа

Рgццдцqа operatoгului economic n Total
Dепumirе fасtrэrчl 1 Ропdегеа
Dепumirе fасtrэrul п ропсlегеа

уа 'eta iп cazul iп care аu rееvqluаtе
Motiivul rеечаlu5rii оfеrtеlоr
Modilic5rile operate

l4. iп urmа ехаmiпйri, evaluirii qi соmраrйrii ofertelor depuse iп саdrul рrосеdurii de аtriьuirе s-a decis:
Atribuirea contractului de achizilie sectorialё./acordului-cadru:

I)с:пum irea
lotulu i

Dепumirеа
operatorului

есопоm ic

Cantitate 9i
unitate de
m5sur5

pretul unitar
(fаrй ТVА)

Рrе{ul totaI
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv ТVА)

SC HABSEV
GRUP SRL

200/uп 5468,86 1 09з,7,12 l з12 526,40

area operatorilor eqononrici despre deciziile gruрului de luсru Dentru achizitii:
Dепum irеа operatorului есопоmiс Data transmiterii Modalitatea de trапsmitеrе

SC НАВSЕV GRUP SRL l6.05.2022 e-mail
SRL VALICHlRIA 16.05.2022 e-mail

(Informarea operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru репtrч achizi1ii se
realizeazd iп conformitate cu prevederile art. б4 al Legii пr. 74/2020 priuind асПьфiti iп sectoarele eпergeticii, apei,
tr апs р or tur i lor s i s erv ic i i l or р os t ale

(Calcularea tеrmепеlоr рrеуdzutе de Legea пr. 74/2020 priviпd achiziliile iп sectoarele eпergeticii, apei, traпsporturilor;i
serviciilor poEtale, iпclusiv а tеrmепеlоr de asteptare, se фсtuеаzd iп coпformitate cu prevйerite TiTturut'Iv capitolul
I (Calcularea Теrmепului) al Codului Ciyil al Repubticii Йоldоvа)

l7. Сопtrасtчl de achizifie/acordul-cadru incheiat

Апчlаrеа procedurii de achizi{itl sectorialй:
Temeiul апulёrii:
Аrgчmепtаrе:

l5i, lпfоrrп

18, lпfоrmа{iа privind achizi{ii sectoriale dчrаБilе (achizi{ii verzi'1 ftubrica datd se compleleazd doar iп cazul iп
care lq procedura de achizisie secloriald aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a iicheiat сопtrасt/сопtrасtе
репlru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

'['ermeltul de а lltru iпсhеiеrеа contractului:
cazul achiziliilor sectoriale саrе intrй iп sfеrа de

aplicare а Legii м. 7412020 privind achizi}iile in
secloarele energeticii, apei, trапsроrtчrilоr qi serviciilor

l l zile de la data transmiterii comunicёrii privind
rezultatul арliсёrii proceduгii de аtriЬuirе

Dе,пumirеа
operatorului

есопоmiс

Iпtrерriпdеrе
а:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

str5iп

Nuпrйrul
gi data

сопtrасtu lu i/
acordulu i-cad ru

Cod СРV

vаlоаrеа contractului
Теrmеп de

vaIabilitate al
сопtrасtului/
асоrdчlui-

саdru
fйrй ТVА iпсlusiч
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_Au fost apIicate criteriipentru achizi{ii durabile (achizitii verzi)? (DA/NU)

vаlоаrеа de achizilie cu ТvА din contract/ contracte а lotului/loturiIor
репtru саrе аu fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD)*: (iпdicali sumа cu ТVД)

Codul СРV al lotului/loturilor репtru care au fost aplicate criterii de
d u rabilitate*:

сritеriul de atribuire репtru lotul/loturile репtru саrе au fost aplicate
criterii de durabilitate* :

Рrеlul cel mai scёzut п
costul cel mai scёzut г:

Cel mai bun rароrt calitate-pre1 п
Cel mai bun raport calitate-cost п

*Iпfоrmа|iа se va iпdiса peпtrufiecare coпtract de achizi|ie iп parte,

рriп prezenta dore de seamd, grupul de luсru declard cd tеrmепul de a$leptare peпlra incheierea contrg-clului/cotttractelor
indicote а fost respectat (ехсерtiпd cazurile рrеvdzutе de аrt. 65 аtiп. (3) aI Legii 74/2020 priviпct achtizi|iile iп sectoarele
eпergeticii, apei, traпsporturilor si serviciilor postale), рrесum si сd iп cazu! dерuпеrii cottteslo|iilor yi/sau recclp|iondrii
rароаrtеlоr de moпitorizare, oceastea аu fost ехоmiпаtе qi solu|ionate.

рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de lucru репtru achizilii сопJirmd coreclitudiпea clesfiisur,irii proceclurii cle achizilie,
fapt репtru care poartd riispuпdere сопfоrm prevederilor legale lп vigoare.

c]onducitorul

,.rý <,q]jl
]i ýg -
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DARE DE SEAMA

de atribuire a contractutui de achizilii sectoriale
de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

din "l+, C +. eop&

Z
tr
tr

l. Date cu privire la entitatea contractanti:

Date cu

3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire:

Denumirea entit[-tii contractante i.M ,,Regia transport electric"

Localitate Chicinir

IDNO I no?60004R4R5
str. M. Dosoftei 146Adresa

Numir de telefon 0)) )o/.1)9 0)) )o4 145
i)) '7 \) 667Numir de fax
rtechi shinau@ em all. calsE-mail oficial

Adresa de internet l\.{fender - SIA RSAP

Persoana de contact Popescu Valentin, tel.0Z2')U4 129

Lutenco Dorina, tel.022204 I09
Tipul entitd{ii contractante qi obiectul
nrincinal de activitate 

-

@meniul transporhrrilor I

privire la procedura de atribuire:
;4.*t." "f.tt.l", de preluri 4-icitalie deschisd lAltele:urii de atribuire aplicate

Procedura de achizilie repetati (dupd

Bunuri I Servicii I Lucrdri Itiput obi"ctului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Metize in asortiment
44100000-l

bxpone"ea motivuluiltemeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitaTia

Nr:ocds-b3wdp I -MD- 1 65 06 1 93 5 03 00Proc"du.u de atribuire (se va indica din
c adrul p or t al ul ui guv ern ament al
www.mtender.sov.md)

tink-ul : e-licitatie.md/contract-notic. /3 5 049

Data publicb rli,22.0 4.2022 or g I2:2J

Platforma de achizilii publice utilizati
Data: 18.02.2022-nun1 de inten{ie publicat in BAP (dupd
Link-
ul : https ://tender. gov.md/ro/system/fi lesbapl 20 1 4 lbap 

-nt -13 -3

ffi dinamic de achizilie P[-icitatie
electronicd lCatalog electronic

Tehnici qi instrumente specifice de

rBuget de stau
lSurse exteme;

Ite surse: Surse

Sursa de finan{are

2 527 029Valoarea estimatd, (l e i,

,l i- nnva ntt fnct tnlicitate cl
Dat" rott.ttit"tt ct"tificirilor
nen rr rrr irec oneratorului economic

,,poinri o snlicifirii de clarificare
Expunerea succintl a r4!Pu4!glg!
Data transmiterii

L



4. Modificlri operate in documenta{ia de atribuire:
va m cazu m care au e

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

Pndicali sursa utilizatd Ei data publicdriiJ

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

[Indicali numdrul de zileJ

5. Pf,nfl la termenul-limiti (data 16.05.2022, ora 14:00), au depus oferta 2 (doi) ofertan(i:
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/

administratorii
,,Ligacom" SRL I 00560003483 8 Dud[u Lilian

2 ,,Delta Forfa Securitate" SRL 10046000343 l4 Cernobrovciuc Vasile

Denumire document
Denumirea operatorului economic

,.Ligacom" SRL ,,Delta Fofia Securitate" SRL
Documentele ce constituie oferta

(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnicd

prezentot prezentat
Propunerea financiard prezentat prezentst
DUAE prezentat prezentat
Garantia pentru ofertd
(dupd caz)

prezentat prezentat

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

Declaratie de garanfie

prezentat prezentot
Declaralie privind beneficiarii efectivi prezentat preZentat
Certifi cat de con form itate la livrare prezentat
Formularul ofertei prezentat prezentat
Garanfie de bund execulie 2Yo pentru
operatorul economic desemnat cdstisStor la atrib uirea contractului la atrib uirea contractul ui

6. Informafii privind ofertele depuse gi documentele de calificare prezentate de citre operatorii
economici:

(InformaYia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin; prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul cdnd
documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))
7. Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicitate:

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informayia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificayiile tehnice", se
va consemna prin: ,, + " in cazul corespunderii ;i prin ,,-" in cazul necorespunderii)
8. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerin{ele stabilite in documentalia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de sclzut) s-a
solicitat:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului economic

Preful
ofertei

(fbra TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
misuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificaliile

tehnice

Metize in
asortiment

,,Ligacom" SRL 3 129 990,00 124 pozilii +

,,Delta For{a Securitate"
SRL 3 130 000.00 124 pozilii -t- +



Data
solicitirii

Operatorul
economic

Informa(ia solicitati Rezmatul rispunsului
oneratorului economic

04.05.2022 ,,Delta Forta
Securitate"

SRL

Prezentarea unei declarafii privind livrarea bunului
conform specificaliei tehnice depline solicitate de
cdtre RTEC qi nemijlocit propusd de cdtre
ooeratorul economic

Operatorul economic a
rdspuns in mod oficial

9. Ofertanfii respingi/descalificafi:

Denumirea operatorului economic Motivul respinqerii/descalificirii
,rligacom" SRL Oferta nu corespunde cerinlelor tehnice expuse in

documentatia de atribuire

9, Modalitatea de evaluare a ofertelor: pentru un singur lot

Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile I
Alte limitdri privind num[rul de loturi care pot fi atribuite aceluia;i ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

10. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful celmai scdzut I Costul cel mai scizut I
Celmai bun raport calitate-pre1 E Celmai bun raport calitate-cost n
(in cazul tn care tn cadrul procedurii de atibuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica
toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

ll. Informafia 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

12. Reevaluarea ofertelor:
(Se va completa tn cazul tn care ofertele aufost reevaluate repetat)

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

13. in ,rrrna examinlri, evalulrii gi compardrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

sectorialS/acordului- cadru

mai bun calitate-cost
Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

..Ligacom" SRL Total
Factorul I Cel mai mic pret 80
Factorul 2 Ceamai bund calitate 20 100

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

..Delta Forta Securitate" SRL Total
Factorul 1 Cel mai mic pret 79,99
Factorul 2 Ceamai buni calitate 20 99,99

Atribuirea contractului de achizi ulu
Denumirea

lotului
Denumirea

operatorului
economic

Cantitate qi
unitate de
misurfl

Pre{ul unitar
(frrl TVA)

Pre{ul total
(mrd TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

Metize in
asortiment

,,Delta Fo4a
Securitate" SRL

124 pozilii 3 130 000,00 3 756 000,00

14. Ilformarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii:



Den umirea oneratorului economic Data transmiterii Modalitatea de ransmitere
".Lisacom" SRL 05.01.2022 E-ma

,,Delta Forta Securitate" SRL 05.07.2022 E-ma

(Inforntarea operatorilor economici implicali tn procedura de
penrru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art.
sectoarele energeticii, apei, transporturilor ;i serviciilor po;tale )
15. Termenul de a;teptare pentru incheierea contractului:

In cazul achiziliilor sectoriale care intrd in sfera de I O I I zile de la data transmiterii comunicdrii privind
aplicare a Legii nr.7412020 privind achiziliile in I rezultatul aplicbrii procedurii de atribuire -
sectoarele energetici i, apei, transporturilor ;r
serviciilor postale

atribuire despre deciziile grupului de lucru
64 al Legii nr. 74/2020 privind achiziliile in

(Calarltrrea termenelor prevdzute de Legea nr.
transporturilor ;i serviciilor poStale, inclusiv a
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea

74/2020 privind achiziliile tn sectoarele energeticii, apei,
termenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitate cu
Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

16. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operntorului

economic

Cu
capital:

autohton,
mixt,

asociere,
striin

Numirul
qi data

contractului
Cod CPV

Valoarea contractului
Termen de
valabilitate

al
contractului

trri TVA inclusiv
TVA

,,Delta Fo4a
Securi late"
SRL

Autohton 84 26.07.2022 44100000-
I 3 130 000.00 3 756 000.00 26.07.2023

17. lnforma{ia privind achizifii sectoriale durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul irt care la procedura de achizilie sectoriald au fost aplicate criterii de durabilitate Ei s-a tncheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru car€ au
aplica te criterii de durabilitate*:

Prelul cel mai scdzut n
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre1 p
Cel mai bun calitate-cost r

fost

*Informayia se va indica pentrufiecare contract de achizilie tn parte.

Prin lrezents dare de seamii, grupul de lucru declard cd termenul de a$teptare pentru tncheierea
contrnt'ttrlui/contrsctelor indicate a fost respectat (excepfind cazurile prevdzute de art. 65 alin. (3) al Legii 74/2020
priinrluclriz.iliile tn sectoarele energeticii, apei, transporturilor ;i serviciilor poEtale), precum ;i cd tn cazul depunerii
contestoliilor ;i/sau recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate ;i solulionate. Prin prezenta
dsre de seanui, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfisurdrii procedurii de achizilie, fapt pentru
care pourtri rrispundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi{ii

Dorin CIORNII

Au fost aplicate criterii pentru achizi(ii durabile (achizitii verzi)? (DA/NUNU
Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate 0ei MD)*: (indicayi suma cu TVA)

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate*:
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr. 1 din 21.09.2022    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante I.P. „Gimnaziul nr. 31” 
Localitate Mun. Chișinău 
IDNO 1021620003535 
Adresa Str. Șoseaua Muncești 400 
Număr de telefon 022553093 
Număr de fax - 
E-mail oficial  gimnaziul31@gmail.com / gimnaziul31@inbox.ru 
Adresa de internet https://g31.detsbotanica.md/  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Anna GURULEA, director,   
Telefon: 022553093 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției „Lucrări de înlocuire a tâmplăriei (ferestre și uși) în cadrul 
Gimnaziului nr. 31” 

Cod CPV 45420000-7 - Lucrări de tâmplărie şi de dulgherie 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice. 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1661156531665  
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1661156531665?tab=contract-notice  
Data publicării: 22.08.2022 

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

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

□ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://g31.detsbotanica.md/wp-
content/uploads/sites/14/2022/09/Planul-de-
achizi%C8%9Bii.pdf  

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 458 333,33 lei 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1021620003535
mailto:gimnaziul31@gmail.com
mailto:gimnaziul31@inbox.ru
https://g31.detsbotanica.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661156531665
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661156531665
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661156531665?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661156531665?tab=contract-notice
https://g31.detsbotanica.md/wp-content/uploads/sites/14/2022/09/Planul-de-achizi%C8%9Bii.pdf
https://g31.detsbotanica.md/wp-content/uploads/sites/14/2022/09/Planul-de-achizi%C8%9Bii.pdf
https://g31.detsbotanica.md/wp-content/uploads/sites/14/2022/09/Planul-de-achizi%C8%9Bii.pdf
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Data solicitării clarificărilor  22 aug 2022, 14:35 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare „Actualizati preturile la profil PVC, metal si geam 

termopan 4SX16x4Fl. Preturile sau schimbat considerabil.” 
Expunerea succintă a răspunsului  „Rugam sa va conformati documentatiei de atribuire si 

cerintelor autorității contractante. Preturile se modifică de la 
o zi la alta. Valoarea specificata 458333 este fără TVA.” 

Data transmiterii 23 aug 2022, 10:53 
Data solicitării clarificărilor  22 aug 2022, 14:40 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare „Asa preturi au fost in primavara: martie-aprilie. Faceti 

schimbari.” 
Expunerea succintă a răspunsului  „Rugam sa va conformati documentatiei de atribuire si 

cerintelor autorității contractante. Prețurile sunt reale. Nu 
tergiversati intenționat procedura.” 

Data transmiterii 23 aug 2022, 10:58 
Data solicitării clarificărilor  25 aug 2022, 10:31 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare „Buna ziua. Corectati va rog, clasa A are grosimea peretilor 

exteriori minim 2,7mm si al doilea moment deja nu mai sunt 
actuale ГОСТ-urile dar EN.” 

Expunerea succintă a răspunsului  „Buna ziua, v-om modifica.” 
Data transmiterii 2 sept 2022, 09:58 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

Rezumatul modificărilor S-au operat modificări la lista cu cantitățile de lucrări, fiind 
înlocuite GOSTU-rile cu standarde. 

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

- 
 

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

4 zile 

5. Până la termenul-limită (data 08.09.2022, ora 09:41), au depus oferta 6 (șase) ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. „Modeaon-Impex” SRL 1003600084334 Vitalie Malic 
2. „Livart-Prim” SRL 1012600038364 Artur Carabadjac 
3. „Mobiclass” SRL 1014600003902 Elena Aga 
4. „Renecons” SRL 1015600026762 Sergiu Popescu 
5. „Danstar Evolution” SRL 1018600006831 Sergiu Hamitchi 
6. „Fluxmester-V.A.” SRL 1008602009396 Arcadie Bold 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

„Modeaon-
Impex” SRL 

„Livart-
Prim” SRL 

„Mobiclass” 
SRL 

„Renecons” 
SRL 

„Danstar 
Evolution” 

SRL 

„Fluxmester-
V.A.” SRL 

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

Formularul standard al  
Documentului Unic de Achiziții  
European (DUAE)  

Prezentat  Prezentat  Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 
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„Fluxmester-V.A.” SRL Prezentat Prezentat Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Declarație privind valabilitatea 
ofertei  

Prezentat Prezentat Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Garanția pentru ofertă 1% din 
valoarea ofertei  

Prezentat Prezentat Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Formularul devizelor  Prezentat Prezentat Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

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

Dovada înregistrării juridice  Prezentat Nu a 
prezentat  

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Certificat de atribuire al 
contului bancar  

Prezentat Nu a 
prezentat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Garanția de bună execuție în 
cuantum de 5% din valoarea 
ofertei  

Se va 
prezenta la 
semnarea 
contractului. 

Se va 
prezenta la 
semnarea 
contractului. 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

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

Se va 
prezenta la 
semnarea 
contractului. 

Se va 
prezenta la 
semnarea 
contractului. 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Raport financiar  Prezentat Nu a 
prezentat  

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Certificat privind lipsa 
datoriilor faţă de bugetul de stat  

Prezentat Nu a 
prezentat  

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Graficul de executare a 
lucrărilor, conform anexei nr. 
10  

Prezentat Nu a 
prezentat  

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Declarație privind experienţa 
similară (minim 3 obiecte 
finalizate în ultimii 3 ani de 
activitate), anexa nr. 12  

Prezentat Nu a 
prezentat  

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Lista lucrărilor executate și 
finisate în ultimul an de 
activitate, conform anexei nr. 
13.  

Prezentat Nu a 
prezentat  

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Declaraţie referitoare la 
utilajele, instalaţiile, 
echipamentele tehnice de care 
poate dispune operatorul 
economic pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului 
de lucrări sau servicii de 
proiectare și de lucrări, conform 
anexei nr. 14  

Prezentat Nu a 
prezentat  

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Informaţii referitoare la studiile, 
pregătirea profesională şi 
calificarea personalului de 
conducere, precum şi ale 
persoanelor responsabile pentru 
execuția lucrărilor, inclusiv a 
dirigintelui de şantier, atestat 
conform legislaţiei (confirmat 
prin certificat de atestare 
profesională) conform anexei 
nr. 15.  

Prezentat Nu a 
prezentat  

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 
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Avizul Inspecţiei de Stat în 
Construcţii valabil, conform 
anexei nr. 22.  

Prezentat Nu a 
prezentat  

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Prezentarea ordinului privind 
desemnarea persoanei 
responsabile de securitatea și 
sănătatea în muncă în cadrul 
companiei și a certificatului de 
instruire a acesteia în domeniul 
SSM, valabil.  

Prezentat Nu a 
prezentat  

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Anexele nr. 16, 17, 18, 19, 20, 
21 specificate în documentația 
standard  

Prezentat Nu a 
prezentat  

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

Nu s-a 
examinat 

(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 
Lucrări de 
înlocuire a 
tâmplăriei 
(ferestre și uși) 
în cadrul 
Gimnaziului 
nr. 31 

„Modeaon-Impex” SRL 397 650,39  1 buc.  + + 
„Livart-Prim” SRL 400 011,38  1 buc.  Nu s-a examinat + 
„Mobiclass” SRL 425 660,62  1 buc.  Nu s-a examinat Nu s-a examinat 
„Renecons” SRL 448 649,49  1 buc.  Nu s-a examinat Nu s-a examinat 
„Danstar Evolution” 
SRL 

549 885,36  1 buc.  Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

„Fluxmester-V.A.” SRL 553 674,90  1 buc.  Nu s-a examinat Nu s-a examinat 

* 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 

08.09.2022, 
demersul nr. 123 

„Livart-Prim” SRL Solicitarea documentelor confirmative 
aferente DUAE. 

Nu a dat curs solicitării autorității 
contractante, deși la data de 
09.09.2022 i s-a solicitat în mod 
repetat. 

08.09.2022, 
demersul nr. 124 

„Modeaon-Impex” 
SRL 

Solicitarea documentelor confirmative 
aferente DUAE, precum și clarificări 
asupra ofertei tehnice. 

A prezentat în termen actele și 
clarificările solicitate. 

09.09.2022, 
demersul nr. 127 

„Livart-Prim” SRL Solicitarea unui certificat de 
conformitate pentru PVC, ce 
demonstrează corespunderea 
standardului SM EN 12608-1+A1:2020. 

A prezentat în termen actul 
solicitat, dar nu este conform 
standardului SM EN 12608-
1+A1:2020. 

08.09.2022, 
demersul nr. 124 

„Modeaon-Impex” 
SRL 

Solicitarea unui certificat de 
conformitate pentru PVC, ce 
demonstrează corespunderea 
standardului SM EN 12608-1+A1:2020. 

A prezentat în termen actul 
solicitat. 
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9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului 
economic 

Motivul respingerii/descalificării 

„Livart-Prim” SRL A prezentat oferta cu un preț mai mare, totodată, nu a transmis actele aferente 
DUAE, conform solicitării autorității contractante din data de 08.09.2022. 

„Mobiclass” SRL A prezentat oferta cu un preț mai mare. 
„Renecons” SRL A prezentat oferta cu un preț mai mare. 
„Danstar Evolution” SRL A prezentat oferta cu un preț mai mare. 
„Fluxmester-V.A.” SRL A prezentat oferta cu un preț mai mare. 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: Nu se aplică. 

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică. 

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

Lucrări de înlocuire a 
tâmplăriei (ferestre și uși) în 
cadrul Gimnaziului nr. 31 

„Modeaon-
Impex” SRL 

1 bucata 397 650,39 397 650,39 477 180,47 
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Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

„Modeaon-Impex” SRL 
„Livart-Prim” SRL 
„Mobiclass” SRL 
„Renecons” SRL 
„Danstar Evolution” SRL 
„Fluxmester-V.A.” SRL 

14.09.2022, scrisoarea nr. 130 e-mail 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de  

valabilitate al 
contractului/ 

acordului-cadru 
fără 
TVA 

inclusiv 
TVA 

„Modeaon-
Impex” 

SRL 

Întreprindere 
cu capital 
autohton 

22 21.09.2022 

45
42

00
00

-7
  397 

650,39 
477 180,47 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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

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

 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții               ______________________ Anna GURULEA  
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КSЧl'%Жrqiпйч-gаz"

DARE DE s'A'ft(f,9 л',,"Жffi*ffi 
/ Ruslan SACA

de atribuire 
" 
."",,":,:": ::::ffiffi

de incheiere а acordului-cadru чцу
de anulare а procedurii de atribuire п

xr.3J ai"Z? - о7. 2о22

Date сu privire la entitatea contractantй:

Dепumirеа е titntii contractante SRL "Chiqinйu-gaz"
Localitate Mun, Chiqinйu, Republica M[oldova
IDNO l 003б00066037
Adresa Republica Moldova, mun. CJhil;inйu, str. Albisoara 38
Nчmir de tel ,ftln +з7з 22 578 0l0
Nuпrйr de fal +37з 22 578 0l0
E-mail oficial ant i с am era(@chi s i nau gaz. md
Аdrrэsа de int :rпеt www.chisinaugaz.md
persoana de
tеlеfоп, e-mai

:ontact (пumе, рrепumе, Lisa lon, +37 32257 8 702, io;n. ni sa@chisinau gaz.md

Tipurl entiti{i
principal de а

(Dacii este са|

сопtrOсtапtd est

achiziyie sau сd
impli<:a о altdfot

contractante qi obiectul
ctivitate
ul, mеп|iuпеа сd епtitаtеа
7 о autoritate сепtrаld de
rchizisia implicd ori ar рutеа
пd de achizi|ie соmuпd)

- Activitй{ile licen{iate din sectorul tеrmоепеrgеtiс Ei
al gazelor паtчrаlе - Х;

- Activitй{ile licen{iate din sectorul electroenergetic п
- Activit5{ile licen{iate din sectorul serviciului public

de alimentare сu арi qi de canalizare п
- Activitй{ile sectoriale privind domeniul

transporturilor п
- Activitifile sectoriale in domeniul роrturilоr qi

аеrороrturilоr п
- Activitй{ile sectoriale in domeniul sеrчiсiilоr

poqtale п
- Activiti{ile sectoriale legate de extrac{ia de petrol qi

gaze паturаlе, рrоsресtаrеа qi extrac{ia de сirЬuпе
sau al{i combustibili solizi п

Autoritate сепtrаlй de achiz:iliel аltб fоrmё de achizi{ie
соmчпй - Х п

l. Date сч rе la рrосеdчrа de atribuire:

Tipull рrосеd
aplicllte:

rll de atribuire Licitalie deschisй

рrосеdurа
re'pellatil (dupt

de achizifie
caz)

Nr: -

Tipult obiec
de achizitie/

lui contractului
:ordului-cadru

Achizilie de bunuri

obiectul ach i{iei Achizifionarea de licenfe qi suporl. tehnic а licen{elor Oracle
Database si licente Оrасlе Weblogic

1



Cod СРV 48бl l 000_4
Ехдlцлgуgд
moliyului/ter
аlеgеrеа
аtrilЬuirе (il
altor procedl

4esclhisd)

teiului privind
orocedurii de

cazul aplicdrii
ri decdt licita|ia

Licitalie desфп-sa

рrок:еdчrа de
iпdic,a diп cad
guчеrпаmепtа
www.mtепdеr,

аtriЬuirе (se vа
,ul portalului

,ру,rпф
I -inlr-rrl

чр r _rvllJ_ l о) J UJy'l37tl48

_Ir[ [рý./ / IIl Lепоеr. gоv. mLФ'tenders/ocds-b3 wdp l -MD-
1 653 03 973 7848?tab:contract-notice
IJ4t4 lJцollcа11 1 1 llцnJl]]lJ; *-Fplatfirrma de

utiliz;ati
tchizi{ii publice - zv.vJ.zuzz:e-llclIatle.mo ъъ

Proc,B:dura а fl
planrrLl de achi
аutогitй{ii соп

,st inclusi in
lifii sectoriale а
;rасtапtе

Апuпr{ de intr
ВАР (dupd caz

nfie publicat in

Tehn.ici qi
specilice de atl
(duрd caz)

instrumente
iЬчirе

rlt gs/ oap/zu l 4/ Ьар_пr_ l 00_0.pdf
Uпч\,lч-Uачfч пыStеm dlnamlc de ac,hizilie пLicitalie electronicaпСаtаlоg electronic

-D,,-л+ Ал -.- -- ý --.--=r--]_ _---=---sursa de finan аrе UUчёgL uý ýLaL, LJбчgеt UNAM; пtsuLget CNAS; пSursе ехtеrпе;ХпАltе surse: Sчrsе propriivаlоаrеа estir
тVд)

паtй aei, Jdrd о сrIо oooruu

2. Сlаrifiсi
(Se va completa

privind documenta[ia de atribuire:

cazul iп care aufost solicitate clarфcdri)

Datl solicitil.ii clari сirilоr
Dепчmirеа oDerator llui economic
Lхрцпеrеа suссiпtй sroliciHrii de clarifi саrе
Ехрuпеrеа succintй rйsрuпsшI u i
Data transmiterii

3. Il{odificйri

(Se va clmpleta il

Erati,I ,r"dlГ"I,

ореrаtе iп documenta{ia de аtriЬuirе:

cazul iп care aufost operate mоdфсdri)

lor
Publicatcl in BAP/altr mijIoacelor de informare (dupd сrб
l ermen-lltimitý de de;
рrеluпgil (duрd caz)

чпеrе qi deschidere а оfеrtеlоr

4. I'flпй la ul-Iimitй (data22 iunie 2022, оrа 13:00), а depus ofertii 2 ofertanfi:

пr.
d/o

Ореrаtоr
есопоmiс lDNo Asocia{iil

administratorii
vаlоаrеа ofertei
(leiйrI ТVА) Emai]: Adresa:

l вт!; PRO SRL l 00860006 l 565 Bogdan Gnida; 8 268 з l8,00 MDL office(Dbts.md str. Ion Сrеапgi бV,
mчп, Chiginiu

) S&T MOLD SR l 002б00033 l 73
Evghenii
Moqanu 6 778 822,84 MDL Sn(asnIJnd str. Calea Iеqilоr 8,

muп. Chi9inЁu

2

XDa пNu



de саlifiсаrе

Mod de demonstrare а indeplinirii
criteriului/cerin{ei:

l la anun{ul de раrtiсiраrе, semnat 9i
stampilat de сёtrе operatorul economic,
сопfirmаt prin semnёturii еlесtгопiсй;
Oferta - Аr"*;;Л;;"пt"l ф
participare, semnat gi stampilat de сёtrе
ореrаtоrul economic, сопfirmаt рriп
sеmпёtчrё electronici;
P"ntru"u@
diferite valute, чаlоаrеа асеstоrа se
recalculeazё iп valuti nationala MDL la
счrsчl oficial al Bёncii Nalionale а
Mo|dovei la ziua deschiderii оfеrtеlоr.

Obligatoriu

Specifica{iid@
de аПiЬчirе (caietului de sarcini);
Specifica{iit"bn@
de atribuire (caietului de sаrсiпi);

Girran{ia oI'ertil:

ofertei: Garan{ie Ьапсаrё emisй de сitrе
institutia fiпапсiаrД unde se deservegte
ofertantul iп valoare de 2,}Yodin suma
ofertei fбrД ТVА, cu tеrmеп de valabilitate
nu mai mic decit valabilitatea ofertei sau
prin trапsfеr la contul autoritatii
contractante сопfiгmаt рriп dispozilie de
plat6, qtampilati 9i semnatЁ, сопfiгmаtе
рriп арliсаrеа sеmпёtчrii еlесtrопiсе а
participantuIui. Se rаmЬursеаzД iп tеrmеп
de l5 zile din momentul luбrii deciziei qi
publicёrii acesteia.

Obligatc,riu

Obligatoгiu

Obligatoгiu

prezentat

(Ьапсаrа

pIus

trапsfеr 35

000,00

MDL)

prezentaf

(transfer

l38 000,р0
MDL)

Dеrпопstrаrеа

eliE]ibilitЁtii

Dесlага{iе privind еtlgiЬ;titаtецiЙЙБý
qtampilatё de сЁtrе operatorul economic,
сопfirmаtё рriп sеmпёtчrЁ еlесtrопiсй
(сопfогm modeluIui Anexa пг. 3 la апчпfчl
de раrtiсiраrе);
Declara{ie privind сопfirmаrеа iБrrtЙlii
Ьепеfiсiаrilоr efectivi qi пеiпсаdгаrеа
асеStога iп situalia condamnДrii репtrч
participarea la activitatri ale unei
organizalii sau grчрёri сгimiпаlе, репtru
corup{ie, fraudй gi/sau sрёlаrе de bani,
semnata qi qtampilati de сtrtrе operatoruI
economic, сопfirmаtl ргiп sеmпёturё
еlесtгопiс5 (сопfоrm modeluIui Апеха пr.
4 Ia anun{ul de раrtiсiраrе);

pгezentat prezentat

5. Iпfоrm Privind ofertele dePuse gi documentele de cali|icare prezentate de сitrе ореrаtо

Nivelul minim/
Obligativitatea

Obligatoriu

Obligator:iu

gi de setec[ie

(Descrierea
criteriul!i/cerin{ei)



capacitatii

а activitati

рrоfЪSiопа

ехеrсitаrе

Dочаdаiпrffi
conformitate cu prevederile legale:
Certificat sau Decizie de inregistrare а
intreprinderii sau Extras din registrul de
stat al persoanelorjuridice - copii
сопfirmаtе рriп sеmпДtчri еlесtrопiсi;
certificataeuffi
copie, сопfirmаt рriп арliсаrеа semnйturii
electronice а Participantului, valabil la
data deschiderii;
Informaliegeneral@
catre ореrаtоrul economic, сопfiгmаt рriп
sеmпёturй еlесtrопiсД (сопlЬrm anexei пr.
5 la Апuпful de раrtiсiраrе)
Rechizite: semnat gБББ}lББiЕtБ
ореrаtоrul economic, confirmat рriп
sеmпёturё еlесtrопiсi (сопfоrm anexei nr.
6 la Anunful de раrtiсраrе)

capacitiIii
fiпапсiаrе:

Certifi catul рriчБа ПрБiuчБББпр
restanfelor la bugetuI pub|ic
national,eliberat de c5tre serviciul Fiscal
de ýtat, valabiI la data deschiderii - copie,
сопfiгmаt prin aplicarea sеmпёtuгii
еlесtrопiсе; (Efectuare sistematicД а plalii
impozitelor, tахеlоr qi contribu{iilor de
asigurёri sociale gi lipsa datoriilor la data
реtrесеrii рrосеdчгii de achizilie (data
deschiderii ofertelor) - iпfоrmаliа dati se
чеrifiсё de сitrе autoritatea contractanta ре
site-ul Fisc.md);

ObIigatoriu

Obligatoriu

prezentat prezentat

Bilanfulcontabi@
anul 2020 sau 202l, inregistrat Ia Biroul
Na{ional de Statisticй - copie, confirmat
рriп арliсаrеа semniturii eIectronice;
Experienfa similari in uIi"rii tгеi ani,
(сопfоrm anexei пr. 7 la Anunful de

раrtiсiраrе), operatorul economic va
demonstra experien{a iп domeniul de
activitate

Otlligatoriu

Dесlаrа{iе privind lista рriпсiраlеIоr
liчrаri/рrеstёri efectuate in ultimii 3 ani de
activitate, (сопfоrm anexei пт. 8 la
Anunful de participare), саrе atesti
ехреriеп{а simiIаrй, sеmпаtй qi qtampilatё
gi сопfirmаtё cu арliсаrеа semniturii
electronice;

prezentat prezentat

OfeПantul (ореrаtоr есопоЙiс s.uu

membrii asocierii imрrечпё) trebuie sё
demonstreze сtr а liчrаt Ьчпчri iп ultimii 3
ani:

соrеsрuпdе corespundeun сопtrасt се аu avut са obiect execufia
чпоr liчrёri similaгe сu cele се fac obiectul
achiziliei сопtrасtului се urmеаzё а fi
atribuit, ceI putin egal cu 75 % diп

Obligatoriu

Obligatoriu

ObligaLtoгiu

Obligatoriu

ObIigatoгiu

Obligator:iu



Vаlоаrея "iitл",,lJl --.-_ ,.l.чlчlч| LUIllгасt Sаu vаlОаrеа
cumulata а tчturоr сопtгасtеlог executate
iп ultimul ап de activitate sё fie egala sau
mai mаrе decit чаlоаrеа viitoruluicontract
sau cifra de аfасеri medie апuаlё, perioada
ultimii trei ani - nu mai miсё decit
чаlоаrеа estimativё а obiectului achiziliei
рrорчsе - va demonstra сопfоrm datelor
din rароаrtеlе fiпапсiаrе пrе7епtяttr.

Dеmопstrаrе

capacitёlii teJ

/sau profesiol

аsigчrаrеа stt

calitйlii:

СоrеsрuпdеБiБйЙБiffiй
сеriп{еlог din caietul de sarcini Obligartoriu 

| 
.о*пuпС. corespund

Grяfiп.lо rrvrotE .1 uчIluгllоr - rоrmё IiЬеrЁ
- semnat 9i gtampilat, 9i сопfiгmаt рriп
sеmпйtчri eIectron iсё:

-

l rлсl t mAnf л..^ л.лл.Lа-;---;--------

Obligator.iu prezentat prezentat

;talla oreпantului
cu рrоduсДtоrul Ьчпurilоr - copie
сопfirmаti рriп sеmпйtчrё еlесtrопiсД;

Obligatoriu pгezentat ргеzепtаt

nice 9i
аIё qi

ldardelor

vrvl.Lvlцl gvultullllg [rеОUlе Sa tle
раrtепеr а companiei Оrасlе (cu
рrеzепtаrеа documenteIor confi mёtоаrе);
l tпёr4tлrttl -лл_л*L:;---:-.-i - 

-._-

prezentatObligatoriu prezentat

Jочlе Sa tle
раrtепеr autorizat Оrасlе iп vdnzarea
рrоdusеlоr ре segmentul public:

prezentat

,Dule Sa alba
minimum trei contracte iп de acest gen iп
portfoliu;

ObligaKlriu I prezentat prezentat

l:,
lIn
Б

Su

"(
.с
inl

Se
.а
aS

ul sa lle ceгtlticat
tпfоrm standardu luide securitate
forma{ionali - ISO 2700l ;

prezentat pгezentat

7 peratorul econimc trеЬчiе sa аiigurе;
s{iпеrе tehnicй standard а PI
)racle", саrе inclusde miпim:

:ermediului sistemului automatizat
rvice Desk;

uportului tehnic (МуОrасlеSuрроrt):

+ +

+ +

+ +

igatoriu

- Pllrlrrlt,a llltoпnaIlel tennlce sau а altor
componente de рrоgrаm (раtсh-ей) репtrч
rеzоlчаrеа рrоЬlеmеIоr qi grеgеliIог ПО
кОrасlе>;

оь
+ +

| 
- pltI!lIIca sчDчеrSluпllог Innoit ПО

I 
KOracle>.(updates), саrе sunt еlаЬогаtе

l 
p.entru аSlgчгагеа compatibiIitalii cu noile

l slsteme ореrаliопаIе;

+ +

yrr.llll9c yglýrчlllltlг поI а|е lIU (UraCleD
cu noile func{ionaluri (upgrades), iп
mёsчrа apariliei lоr;

+ +

- puýlu|lllalea mlgrаrll actualului PI
"Оrасlе" la trесеrе in sistem ореrаfiопаl
(cu men{inerea condiliilor de misrаге)

+ +

8
Аsigurаrеа star

calitalii:
lаrdеlоr v9l .lllvс.ý чЕ Uall[a[e / conlormltate а

рriпсiраIеlоr grчрuri de bunuri; Obligatoriu 
l 
- +

5

ОЬligаt,эriu



I

Declaratie@
Ьuпuгilоr - tеrmеп minim 36 de Йпi; 

'

Асhitаrеа чя fi eй.i-]ll]]]"7_-
ObIi,gatoriu

ОЫi'g"t".l"

prezentat prezenta
9 Cclndi{ii < е ;эlаtД:

l0
Gаrапliа с

execu{ie J

чаlоаrеа с

l Ьчпё

Yo din
,пtrасtчlчi:

Se оrеziпtl йББл"7ll-]
7о;, + +

I vglg||[|E udlcara emlsa 0е catre

l ,nstitulia fiпапсiаri чпdе se deseгve5te оfепапtul in

| 
чаlоаrе de 5,0% din suma contractului fhrД ТVА, сч

I 
tегmеп de valabilitate пч mai mic decir va|abilitatea

l contractului sau рriп trапsfеr la contul ачtоritа;ii

l contracиnte сопfirmаt рriп dispozilie de plata,
ýtampiIata qi semnatd. confimtatc рriп арliсаrеа
semnёturii еlесtrопiсс а рапiсiралtчlчi (se prezinti
odatД сч sеmпаrеа сопtгасfulчi). Gаrапliа de Ьчпi
exccu(ie а contractului se constifuie in scopul
asiguririi autoгitatii сопtгасtапtе de indeplinirea
cantitativц calitativi gi in perioada сопчепitа а
contractului, 9i se rе[iпе in caz de iпсдlсаrе а асеstоr
рrечеdеri.

ОЬligаЮriч + +

ll ofertantul
stabilit;

lste пыiоя цllwllrr|Fl Uu ODlec[ul ýl Sa elaboreze оfеrtа in mrэdцl
+ +

l2 Оfепа,dосl mentele legate de licita{ie чоr fi intocmite in limba rоmёпё;*-:ъ
)пtizяrея счяmiпБ-

+ +

lз

Репlru efici
recomanda

SIA,,RSAP
mоmепtul d

YJrчrrlllrglll,vv4lu4rll )| ýOmраrаrll olertelor,autoritatea conrГractanta
lfertan{ilor si posede 9i si dерчпё iп sistemul е|есtrопiс
,(MTender),toate documentele solicitate iп documentele de atribuire,, la
эрчпеrii ofeftei;
: (tтPпpt dАhltсА л-

+ +

'l,,|

Documente
obligatoriu
еlесtrопiсi

ччрчJw 1rr rll rrl.Elllltiцlul ýls[emulul ýlA ,,RSAP,,se solicit
й fie completate Ei semnate de сДtrе ofertant, inclusiv рriп semntrturil

ъ
tenfдla rrn- 4i лл-- -

+ +

l5
l'oate docur
spafiile goal

rr vvlrlPlg.alg rага пIсl о modlllcare Sau аЬаtеrе de la оrig;iпаl,jiffijgцpl.tate сч informa{ia solicitatё.
петсaтl lлаёl . +л*

+

lб Completarei
песоrеsрuп2

puale аtrаgе rеsрlпgеrеа otertei са fiind
ltоаrе. + +

lI

ld dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se чq iпdica iп сопfоrmitаIе сч ceriп|ele diпilribuire ýi se va сопsеmпа priп; prezentat, перrех,епtаt,ьо rоr"rропсtе (tп cazul
а fost prezeпtat, dar пu corespuпitde ceriпlelor'de cutilrbrej1

r privind соrеýрuпdеrеа оfеtrеIоr сч сеriп(еlе solicitate:_-_т--

(Iпfоrmа|iсl privi
dосumепtа|iа de
сdпd dосurпепtu,

б. Informa

пr.

d/o
Ореrаtоr el lnomic tDNo Asocia{ii/

administratorii
!'аlоаrеа оfеrtеi
(lei ГДrI ТVА) Email: Соrеsрчпdеrеа

ofertei:
l "BTS PRo,, R]- l 00860006 l 565 Bogdan Gnidaq 8 268 з l8,00 MDL clffice@bts.md Nu corespunde, "S&T моLг ,SRL

l 002600033 l 73 Evghenii Мо9апч 6 778 822,84 MDL ýn@Snt.md corespunde

* iп cazul utilizdr
(Iпfоrmа|iа рriviп
rеhпiсе" , se vа с.

7. Репtru еlu
сеriп{еlе st
а ýolicitat:

i licita|iei electroпice Se vа iпdica pre|ul oferteifiпtlle
l "Corespuпderea сu сеriп|еlе de calificare'' si ''Coresp,,uпderea сu Specirtcцiile
пsеmпа priп: ,,+" tп cazul corespuпderii si рriп ,,-'' iп c:azltl пecoreipuiairitl
:idarea uпоr neclariti{i sau сопfirmаrеа чпоr date privincl соrеsрчпdеrеа ofertei счtbilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificaiea p.eJului апоrmаl de scizut) s.
;

tеhпi,



8. оI'еrtа

segmentul

9. Modalita
pentru fiесаrе lo
репtrч mai mult(
pentru toate lotu
Alte limitйripriv

Justificarea deciz
intreprinderi din

10. Сritеriul

(iп cazul iп car
iпdiса toate crit

11. Iпfоrmа!

(Se va completa
sau cel mai Ьuп

12. Reevalua

(Se va completa

i respinqi/descalifi
economic "S&T

эuЬliс;

еа de ечаlчаrе а с

t]

loturi cumulate г

ile Х,,
nd numёrul de lo

iei de а пu atribui
lectorul distribu[il

е atribuire ap|ica

ill cadrul proced
iile de atribuire с

Jlrivind factorii d

lпtru loturile care
rport calitate-cost

la оfеrtеlоr:

c:azul iп care ofe

ica{i: "BTS PRo" SRI- - costul ofeftei este ntai mаrе decбt costul propus deMOLD" SRL 9i пu este раrtепег autorizal, Oracle in чбпzагеа produselor ре

lfertelor:

turi саrе pot fi atribuite aceluiagi oftrtant: [Iпdica|iJ

contractul ре loturi: рrосurаrе cerrtralizatё pentru nrai multe
эi de gaze паturаlе;

tz cel mai miс pret, сu crtterttlor rte calfu
urii de atribuire suпt aplicate mаi multе criterii de atribuire, 

'e 
yor

tplicale qi dепumirеа loturilor afereпtert

le ечаluаrе aplica{i:

l ctufos,t atribuite iп baza criteriilor; се| п,tаi Ьuп raport calitate-pre1
r)

,rtele au/bst reevaluate repetal)

г_--Motivul rеечаlr йrii оfеrtеIоr
Modificirile оп lrate l -

- 
l 

-_-.']

аmiпiri, еvаluirii qi соmраriгii оfеrtеIоr depuse in cadrul рrосеdurii de atribuire s-a

contractului de achizilie sесtоriаlб/асоrduIui-саdru companiei SRL ,,S&T MOLD,,:

l3. iп чrmа
decis:

- AtribuiI

Suport tehnic а licr llеlоr рrосчrаtе anterior - Оrасlе Utilities Customei С.* -БlПrц
Nr.

dlo
Denumirea Ьчлч

solicitate
ilo r

Un ('-te Sресifiсаrеа

tеhпiсi
Рrе{ чпitаr
fпri TV,{

Рrе{ чпitlr cu
тчА Suna filri'ГV.д Suma сч ТVА Теrmеп de

Iiчrаrе
l 2 J 4 5 6

18,74

142,89

1 8 9 l0

1.1.

оrасlе utilities cust
Саrе апd E}illing Bar
Residential custorne
l00 in Custorner Со
РеФеtuаl

,ma:r

l fоr

s_
nl

Ьuс, бб00
соп form
docu menta;iei
de atribuire

94,49 5l9 б84.,00 62J 620,80

Go Fомагd
Start Date

01.07,2022 -

End Dale

з0,06 202з

1.2.

оrасIе Utilities cust(

Саrе and Billing Rati
апd BilIing for Iпtеrл

Data for Соmrпеrсiаl
lпdustгiаl customers
iп счstоmеr Соцпl
Реrреtчаl

lg

rl

&

l00

mег

Ьuс, l55
сопfоrm

documentatiei
de atribuire

53 1.47 68 б47,95 82 377,s4

Go l.oмard
Stan Date

0l,07 2022 -

End Date
.10,06,202з

l.J.
оrасlе utrlitles Mete
Мапаgеrпепt - l00
Utllities Devices Реп

Data

)tual

buc. 7000
со nfo rm
documentatiei
de atribuire

l57,48 l 88,98 l l02 зб0,00 l ]22 832,00

(io Fомагd
Starl Date

0 L07.2022 _

End Date

з0,06,202з

1.4.

oracle utilities custc
Саrе and Bi|ling
Cashiering fог Соmп
& Industrial Custome
l00 in Customer Соu
Регреtчаl

пеI

гсrаl
buc, l55

соп fоrm
docu mentдtiei
de atribuire

l47,63 l77,lб 22 882,65 27 459,18

(io Fоrwаrd

Stan Date

01.01_2022 -

Епd Dale

30.06.2023

7



1.5.

| Огасlе Utiiitir
спе алd Billi
Optinrization

солпmеrсiаl d

customers _ lr

customer cou
тйБппБ
саrс and Billir
and t]ollectionl

Resirlential cur
l00 iп Счstоmt
Регреtчаl

ý с:чstоmеr

tg 'Гаsk

Ъоls fоr
Industrial

0in
lt PeФetual

buc, I55
сопfоrm
dосчmепh(iеi
de дlriьчirе

295,26 354,3l 45 765,J0

l GoFc
i stчп

5{ 9l8,Jб 
| or,от.,

l End]l зо,оо

*zгd
)ate

l22 -

ate

х23

l.б.

Luýtоmеr

} credit
fоr

lоmеrs -
, сочпt

Ьuс. 6600
сопfоrm

documenta(iei
de rtribuire

39,37 47,24 2ý;9 842,00l зI l 8l0,40

Gо Fol
Start l

0l,07.2

. Endf,
30,06.]

вrd
lte

'a
le
2з

1.7,

uracle utilitieý
Саrе апd Billin1
апd Bil|ing for
Соmmеrсiаl &,
Customers - l 0(

customer counl

Customer

iRating

ndustrial

in

Perpetual

buc l55

2

сопfоrm
documenta(iei
de sariьчirе

590,52 708,62

I ,;]

г";{

F;I

l09 836,72

Go Fоп
Sип D

01.07.2(

Епd Dl
30.06,2l

lrd
te

2-

!з

1.8.

Мiсrо FoiuJý
Ехрrеss fоr CCl
мiсrо Focus lnt
Тhiгd Рапу Рrо1

Named Develop
Perpetual

ler
В ('Мfr is
mational,

am) - Ьчс
соп [о гm
docU ments(iei
de дtriьuirе

l2 368.04 l4 841,65
29 683,30

Gо F'оп
Stагt Di

01.07.20

End Da
30,06.20

rd

J

1.9.

оrасlе utilitiesi
Саrе апd Billing
Optlmization Tor
Residential cusk
l00 in customer
Реrреtuаl

цstоmеr

]ask

ls fЬг

пеrs -

:ount

buc 6600
сопfогm
docu mепtа liei
de atribuire

l9,69 23,63
l55 9,14,80

Go Fоru,
Stan Da

0|.07,20,
End Dal

30.0б.20:

d

I. l0,

oracle utilities с
Саrе апd Billing l
Commercial & Iп,

customers - l00 i
customer count I

ýtomer

ase Ьr
uslгial

,rреtчаl

Ьчс l -55

confo rm
documenta(iei
de atribuire

l lll1,01 l 117,25 ;;;| 2l9 673,44

Go Fома
Stагt Dat

01.07 .202.

Епd Datr

30.06.202

1.1 l.

огасIе IJtilities С
Care and Billing I
and BilIing for Re
Customers - l00 il
customer count Р

stomer

ating

idential

lгреtuаl

buc. бб00

бб00

сопfоrm

documenta{iei
de atribuir€

39,37 47,24 259 842,00 зl l 8l0,40

Go F'oмar
Start Dat€

0l,07,2022

Епd Date
з0.06.202:

1.12.

оrасlе LItilities Ct
Саrе шd BiIling
Cashiering for Res
customerý - l00 ir
customer count pr

[оmсr

iential

ptual

Ьчс.
сопfоrm
documentstiei
de аtriьчirе

9t85 I I,82 б5 0 10,00 7Е 0l2,00

Gо Fоrwап

Stan Date
01.07 ,2022

Епd Date

30.06.2023

1.13.

оrасlе utilities cur
Саrе and Billing Cl
and collc:ctions lbr
Соmmеrсiаl & Indt
Customels - l00 iп
customeг count Ре

:ошеr

:dit:

ltrial

petual

buc, l55
сопfоrm
docu menta |iei
de аtriьчiге

590,52

I5 3ýJ.4l

708,62 91 5j;0,60 l 09 836,72

Go Fомаrr
Start Date

0l _01 .2022
End Date

30,06.202з

I.|4.

Мiсго Fооus Net El
fоr СС&В (Mfr is I\

Focus Intemational,
Раrtу РrоFаm) - Na
Dечеlорег Регреtuаl

рrеss
liсrо

Тhird
Terl

buc. 2

сопfоrm
documentB(iei
de вtriьчirе

l8 424,09 30 706,82 Jб 8,18,18

Go Fомаrd
Start Date

0l .07.2022 -

Епd Date
з0,06.2023Vаlоаrеа totslý (firi TvA):

Suport telhnic а licl Itelor рrосчrаtе onterior оrасlе Databalse Епtеrрrisе Edition
Nr.
d/o

DепumirеаТчБ
solicitate

ilo r
Uп

,
C_te

Sресifiсаrеr
tehnicl

Pret unitar
firi ТVz\

Рrе( чпitаr cu
тчА Sчmв filri'ГVА Sчmд сч ТVА

9

Termen de
liчrяrеl ,

4 5 6 7

DataBase ýеruеr
Епtеrрrisе Edition -

Рrос€ssоr PeфetuaI l2

сопfогm
documentafiei
de аtriьчirе

l47 893,37 l77 472,04

I

l0

buc.
l 774 720,44

l 7,14 720,44

2 l29 664,53

Gо Fомшd
Start Date

01.07,2022 -

End Date

з0.0б.2023Уаlоаrеа totalil (ftlri ТVД):
Suport tehnic а |icel :еlоr

I z lly об4.53 lц|
Nr,
dlo

l

Denumirea Ьчпчr
solicitate а ц ; Гйй** т

l .еhпiсд 
l

Еd;iйl
filrД TVA l

Рrеl чпitаr cu
тчА Sчmа lllrt ТVА

8

Sчmа сч ТУА Теrmеп de
liчrаrеJ 4 5 6

8б 202,77

9 I0WёOLoglc irеrvеr
Enterprise fidition -
ProcessoT Рэrреtчаl

buc.
8

сопfоrm
documenta (iei

de atribuire
7l 835,б4 574 б85. l2 689 622,14

Gо Fомаrd
Start Date

0l,07,2022 -

8

2 895 553,20 3 474 663,81

8

2



Епd

30,06
)ate

|02-злri
574 б8s,r2

PrrrcuraTea de licen{e _ Оrасlе DаtаЬясп П.

689 622,14

Nr.
d/o

Dепumirеа
ьч п urilоr
solicitate

U_

te

de

ml
ýur
I

с-
te

ýресifiсаrе
а tehnic5

deplinД

solicitatй,
standarde
de rеfеriп(Д

Pre| чпitаr
f{ril ТVА

Pre( unitar
сч ТVА

Sчmа tIrй
тчА

Sчmа сu
TvA

Теrmел

livrar
de

l 2 3 4 5 6

г

8

1.5:]з.864,08

Епtегрrisе Edition -
Рrосеssоr Реrреtчаl
(поддержка l год) -
лицензии долlкпы бып,
бессрчными, они не
будуr передаваткя в
пользование

посюронним
организациям в Dиде
подписки.

buc.
2

сопГоrm

documentaliei

de аtriьuiге
166,9з2.04 920.3 l 8,45

9 I

1.840.636,90

Go Fоrwфd
Date 01.01.2l

End Datc
30.06.х02

tап

!'aloarea total5 (йrб ТVА):
1.840.636,90

14. Апчiаrеа proclоdurii de achizi{ie sесtоriаlй:
'emeiul ar:rulДrii: __-_

+j",-"зореrаtоrilоr 
economici despre deciziile grчрulчi de luсru репtrч achizifii:

Modalitate;ББr.*itй

:i{:,r:;i:Ёi:;;;ii7rtrтf,:#jн!лi,::;,i:;!##i,#i;{!r:;,!;,,;iьr;т;у;4
16. ТеrmепчI de aýteptare репtrч iпсhеiеrеа contractului:ffi

Ё#i:l::r#;:;i!ri;rЁi#;:;!#il|Ё#:ii:'Ё#,:;:,,,"-"*,!iil:,
publicii Moldova).

9

Temt
Argu

Denumirea орЙЙrulчi Data transmiterii

"BTS PRO,,ýRL
"S&T моLD,,ýг

lucru
achiz

|n 
cazul achiziliilor sffi

de. aplicare а Legii пr. 7 4/2020privind
achiziliile in sectoarc:le епеrgеtЙii, apei,
trапsроrturilоr ýi serrliciilor poýtaie

(Calculc
apei, trt
сопfоrm
Reoublic



2

J

4.

5.

6.

7.

17. Сопtrасtчl de achizifie/ асоrdul-саdru i

Dепчmirеа
ореrаtоrшlчi

есопоmiс

l'пtrерrЙdБЙ
tCu capital
,rutohton/
Cu capitat

mixt/asociere/
Сч capital

strýin

I iччmлrJ
I li data
| сопtrасtul

uil
асоrdчlчi-

cadru

Cod СРV

l Vrloarrla сопl,rасtчlui

ъъ
llllt fдrI ТvА | inctusiv ТVа

Теrmеп t

valabiIitatr
contractuIt

cordului
cadru

al
/а

2

SRL "S&T MOLD. lЭарitаl autohton пr. lU5 din
18.07.2022 48бl l0004 6 778 822,84 8 l34 587,4l з 1 ,12.20

1В, Iпfоrmа[iа pl,ivind achizifii sectoriale durabile (achizilii verzi) (rubriccazul ill care la procedura'a, ocПirije-r;;,';,;;;;:;br, aplicate crileriiсопtrасt/сопtr'сtе репtrч lot/loturi репtrч car.e aufosl aplicate criterii de

г ----

[11YЧУЩ;Б;ЫТ,",^а
I Vаlоаrеа de achizifie сu ТVА din сопtrасt/ сопtrасtе 

" -тI 
lotuluvloturitor репtru саrе au fost a|licate criterii de l

I 
durabilitate (lei MD)*: -- E.-"}qrU Ll rrЁf ll u€ 

lttrаьrП

l g"q"' СРV al lotului/Ioturilor репtrч саrе аu fost aplicate criterii l
I 

de durabilitate*: --- rY'Дt' Ц l4l t ач ruýt apllcate , 
I

I Criteriul rte аtгihuirе репtrч lotul/Ioturile pentru саrе ач 
';, 

lT*t"l а
I 
aгlicate c.iterii de durabilitate*: 

- --. tle репtru саrе аu fc 
I Costul се,

l lCel mai Ь
I

iЙ-"Щ', * r" i"dirr el mai Ь

рriп рrеrcпtа clare 
.dy' уауd, grupul cle lucra declard сd termeпttl cle asсопlrасlului/сопtrасtеlо.r. iпclicatia fost respecla1 @хсерftпd cazurile prnurizote|,74/2020 PriviПd achizi\ii:t' to s'"toiieii'eпepety!!, apei, traпsporturilor ;i servi,cii!

::;:i,:;:r:erii 
coПtestal|iilor Ei/sau rесеруiБп,drii ,;p,r;;;i;; de moпitorizure, ас

Рriп рrеzепtо clare de sеапtd, grupul de lucra репtrа ac:hiziyii с:опlirmd corectituditde achixi\ie,lapl репtrч ,,оrr' iooitd ,ari"7a"b 
ф};;;;,;;,u""a"rito, legale iп чigо

l. Pre;eclintc:le gruprrlui - Lisa l 
{Щ -=,--з

Z. Sесrеtаrul gruрului _ Mutruc У Г ff- ^

}. МеmЬrul grupului - сhеrрес , _ _:#,1ф'
|. Membrul д;ruрului- (]emei С. - 4.2''-,;'
. Memblul grupului _ tri.йsoi 

". 
_ i'2И

. Membrul grupului _ I\4altrev о _ 
-Т '

, МеmЬrul grupului.* C|alaýnic * _ J&;'

a:latd se completeazii doar iп
de,durabilitale si s-a incheiat
dt,,rabilitate);

--*-.]l

-li;r r" тйl l
I

_-_]
l

i

--_lmal scdzul п l

l ппаi scйzut п l

un rароr1 calitate-pre1 п ]

urr rароп calitate-cort с ]

teptare репtru |ncheierea
le art. 65 аtiп. (3) al Legii
or poEtale), рrесum s,i сd |п,eslea аu fost ехаmiп,аtе si

rcп desfd; urdrii procedurii
Ial,e.

l0















de atribuire
de incheiere
de anulare a

DARE DE SEAMA

a contractului de achizigii sectoriale
a acordului-cadru
procedurii de atribuire

z
tr
tr

din j{f C4,lc,Jl
Date cu privire la entitatea contractanti:

Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:
in cazul in care au.fost solicitate c

Denumirea entitd{ii contractante I.M ..Regia transporl electrii

r 003600048486
!tLV.Dosoftei 146Numir de 022 204 129,02t yJ4 145
022 7s2 663E-mail oficial

Adresa de internet Mtender - SIA RSAPPersoana de contact Popescu Valentin, tel. 0n n4 ng
Lutenco Dorina, tel. 022 204 I0gTipul. entitifii contractant"-li oni""tuf

p4incipal de activitate
Activitdtile sectoria

Tipul procedurii Oe atriUui.e a rCererea ofertelor de i @-icitalie deschisd rAltele..Procedura a" aclruffi
caz)
Tipulobiectutu@
acordului-cadru Bunuri B Servicii I Lucrdri D

Cricuri de canal

E:punerea moti@
afe.gerea procedurii de atribuire (in cazulayticlyf! ahor proceduri decdt licitalita
deschisd)
Procedura de atAbuii 6u ra indii dn
c adrul p or t alului guv ername nt alW

Nr: ocds-b3wdp I -MD- I 65409%38666
Link-ul : e- licitatie.mdTcont.uct_noticEZ 63lD

Platforma de achizilii puUtice utilizate
Anun{ de inten{ie pua@
caz)

Link-ul:Tehnici gi instrumente ,pe"in"" A"atribuire lAcord-cadru lSistem di
electronicd nCatalog electronic

Sursa de finan{ar- nBuget de stat;
lSurse externe;

Ite surse: SurseValoarea estimati 2 880 000.00

Data solicitirii clarifi cnrit,or
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitl"ii de

unerea succintd a rispunsului
Data transmiterii



4. Modificiri operate in documenta(ia de atribuire:
va completa in cazul in care au fost ooerate modi I

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/altemij loacelor de informare
(dupd caz)

[Indicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

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

[Indicali numdrul de zileJ

5. Pflni la termenul-limiti (data 09.06.2022,, ora 14:00), au depus oferta I ofertant:
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/

administratorii
1. ..Landan Con" SRL t003602034399 Vitali Prisacari

Denumire document
Denumirea operatorului economic

..Landan Con" SRL
Documentele ce constituie oferta

(Se va consmna prin; prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Proounerea tehnicd prezentat
Propunerea financiard prezentat
DUAE prezentat
Garanlia pentru ofertd
(dupd caz)

nu s-a solicitat

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

Declarafie privind
beneficiarii efectivi prezentat

Formularul ofertei prczentat
Certificat de
calitate/conformitate prezentat

Declaratie de sarantie prezentat
Pasaport tehnic prezentat
Instrucfiune SSM la
exDloatarea echioamentului prezentat

6. Informafii privind ofertele depuse si documentele de calificare prezentate de citre operatorii
economici:

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin; prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul cdnd
documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))
7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicitate:

x In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informaliaprivind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile tehnice", se
va consemna prin: ,,+ " tn cazul corespunderii ;i prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

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

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului economic

Pre{ul
ofertei

(fEra TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
mdsurd

Corespunderea
cu cerintele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

Cricuri de
canal

..Landan Con" SRL aJ 153 504,00 12 buc + +

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa(ia solicitatd Rezmatul rispunsului
oDeratorului economic

08.07.2022 Landan Con" SRL Precizarea modelului de cricuri Operatorul economic a



19.07.2022 ,,Landan Con" SRL Documente justifi cative crrprinse in
DUAE

Operatorul economic a
ns oficial

Denumirea operato"ului economic Motivul res pinge"iild"s"atincerii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Ofertanfii respin,si/descalifi cati:

: eyaluare a olertelor: pentru un singur lot
Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile n
Alte limitari privind numSrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: pndicaliJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

13. Reevaluarea ofertelor:
(se va completa tn cazur tn care ofertere aufost reevaruate repetat)

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scdzut r Costul cel mai scdzut Icel mai bun raport calitate-pre{ [ cel mai bun raport calitate-cost n(In cazul in care tn cadrul proidurtt de atribuiie ** iptili" mai multe *iterii detoate criteriile de atribuire aplic ate ; i denumire a I oturilor Lferente )

l.?. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:(::,';"ff:::i::,f#_':#i,u'care aufost atribuite in baza criteriitor; cer mai bun raport catitate-pret sau cet

atribuire, se vor indica

%

Factorii O" 
"outou"

a"trnur *r.0."1
Cea mai bund calitate:-- I 20%

Punctajul calculat
Total

100%

14. in urma examiniri, evaluirii qi
decis:

(Informarea operatorilor economici implicali in procedura depentru achizisii se rearizeazd tn conforiitate cu prevederire art.
sectoarele energeticii, apei, transporturilor ;i seriiciilor poEtale )
16. Termenul de aEteptare pentru incheierea contractului:

comparirii oferteror depuse in cadrur procedurii de atribuire s-a

Atribuirea contractului de achi
Denumirea

lotului
Denumirea

operatorului
economic

Cantitate;i
unitate de
misuri

Pre{ul unitar
(frrI TVA)

Preful total
(fErd TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

Cricuri de
canal

,,Landan Con"
SRL 12 buc 3 153 504"00 3 784 204,80

l5' rnformarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii:
Denumirea operato"utui eco"o-ic Data transmiterii Modslifqfpq dp frons-i

,,Landan Con" SRL 2r.07.2022 E-mail

atribuire despre deciziile grupului de lucru
64 al Legii nr. 74/2020 priviid achizitiile tn

Motivul reevatuirii ofertelor



n cazul achiziliilor sectoriale care intrd in sfera de I O 11 zile de la data transmiterii comunicdrii privind
aplicare a Legii nr. 7 412020 privind achiziliile in I rezultatul aplicirii procedurii de atribuire -
sectoarele energeticii, apei, transporturilor qi
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 TITLULU IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

18. Informa{ia 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 tncheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

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

Prelul cel mai scdzut n
Costul cel mai scdzut r
Cel mai bun raport calitate-pre1 [
Cel mai bun raoort calitate-cost r

*Informalia se va indica pentrufiecare contract de achizilie tn parte.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a$teptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicute a fost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de srt. 65 alin. (3) ul Legii 74/2020
privindachiziliile tn sectoarele energeticii, apei, transporturilor qi serviciilor po$tale), precum;i cd tn cazul depunerii
contestaliilor qi/sau recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinute qi solulionate. Prin prezenta
dare de seamd, grupul de lucra pentra achizilii conftrmd corcctitudinea desfdsurdrii procedurii de achizilie, fapt pentru
care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii

Dorin CIORNiI

Denumirea
operatorului

economic

Cu capital:
autohton,

mixt,
asociere,
striin

Numirul
gi data

contractului
Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate

al
contractul

ui
frrd TVA inclusiv

TVA

,,Landan Con"
SRL

Autohton 87 27.07.2022 4267s000-8
3 153
504.00

3 784
204,80 27.07.2023

Au fost anlicate criterii Dentru achizitii durabile (achizitii verzi)? (DA/NUNU
Valoarea de achizifiecu TVA din contract/ contracte a
lotuIui/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD)*:

(indicafi suma cu TVA)

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

































4.
ча

DARE DE SЕАМД
de аtriЬuirе а contracfului de achizilii sectoriale

Nr.l4 din 2'7 .0'| .2022

ire la rocedura de atribuire:

fiсйri privind documenta(ia de аtriЬuirе:
'а iп cazul iп care au fosl solicitqle

ri ореrаtе iп documenta{ia de atribuire:
iп cazul tп care аu

l. сu рriчirе la entitatea сопtrасtапtй:
Dеп u nr ir эа entitйtii contractante SA ,,RED- NoRp,,
Ltlc:alital ]4un. Balfi
IDNo l 0036020065бз
Ad геsа мD-зl00, Republica Moldova, mun. Вёl{i,str, ýtefan ..Гмаrе, lBO

,rА"
Nurпirr d э telefcrn з73 23l 5зl00,
Numйr с } fax .fax: tЗJЗ-Ц_L 53J_l8
E-nraill о icial ад!i_сзццеr_а@rрjцqrd;цd.а.сhцltii.@rgdцоrd.md
Adresa d iпtеrпеt
Persoand de contact (пumе, рrепumе, titefon е-
maih 

.

Аlьеrt Маzur
02з l 53 1 5б. АlЬеrt.Маzur(Еrеdпоrd.m dTipul eintitiltii сопtrасtапtе li оые"tчl

principa11 de activitate
(Dасd eýte саzцl, mеп|iuпеа сd eпtitalea
сопtrасtапtd este о autoritate сепtrаld de
achizi|ie'pau cd achizi|ia implicd ori ar putea
implica o)altdformd de achizitie соmuпd)

Activitatile licenliate din sectoгul electroenergetic

ii de atribuire а

Tipul obiectului contractului de ucbi"ltleZ a.o.Culub

сопtоаrе electron ice trifazate

motivului/temeiului privind alegerea
de atribuire (iп cazul aplicdrii altor

Bunul dat роаrtё un саrасtеr speciГrc pentru dеsГаgurаiёi
activitatii de ргоduсеrе, а energiei еlесtriсе

рrосеdurа de аtriьuirе (se va iпdiса diп cadrul
р ort а lulu il guv еrпаm е пt al www. mt епdеr. gоv. m d) Link-ul;

Data publicйrii:
de achizi{ii publice utilizatй
ten{ie publicat in l]AP (dttpd c:az1 Datail4.01.2022

iпstrumепtе specifice cle atribuire

mаtб (lei, /drd ТVД)

iсlаrifiсйrilоr
torului есопоmiс

succirtt5 а solicitйrii de clarificare
suссiпtй а rirspunsulu i

mоdil'iсйriIоr
BAP/alte mijloacelor de informare (duрй [Iпdica|i sursa utilizatd qi data publicdriiJ

itй dc: dерuпеrе si deschidere а ofertelor [Iпdiса|i пumdrul de zileJ

й la termenu1-1imit5 (data 05.05.2022,ora 00), au depus oferta 2



Denum irea operatorului
есопоm ic

Date de contact

SRL ENERG CABLU
l 003600092 l 80

tel:060507005;
energcablu@inbox.ru

SC HABSEV GRUP SRL l 0066000з8877 tеl:06910728б;

Denum ire
document

Denumirea operatorului есопоm ic

Documentele се constituie oferta

Рrорuпеrе
а
fiпапсiаrё

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

Сопfоrm
caietului
de sarcini

б. Iпfоrmа d ofertele de docum de calificare rezentate de сйtrе о

(IПfоrmаSiа рriчiпd dепumirеq dосumепlеlоr prezeпtate se уа iпdica iп сопfоrmitаtе cu сеriпуеlе diп ia de
atribuire si se va сопsеmпа рriп: prezenlat, перrеzепtаl, пu соrеsрuпdе (iп cazul сdпd dосumепtul afost
с or es рuпdе сеriпц el or de с al ifi с ar е) )

епtаt, dar пu

7. Infr

8. Рспt

9. Оfеrtап i/descalificati:
Dепum irеа operatorului есопоm ic MotivuI respi ngerii/descalifi сй rii

SRL ENERG CABLU Nu соrеsрuпdе сеriпtеlоr caietului de sarcini

10. Modalitatea de evaluare а оfеrtеlоr:
репtrч fiecare lot

l1. Criteriul de atribuire aplicat:
Prelul cel mai scёzut gi corespunderea сеriп{еlоr tehnice
(Iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multe criterii de atribuire, se yor iпdiса |oate criteriile

de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor dеrепtе)

12. lnforma{ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i:
(Se va completa репtrч loturile care aufost atribuite iп baza criteriilor:

cal

I

cel mai Ьuп raport calitate-prey s|u cel mai Ьuп

пlЬrmа nd derea ofertelor сu cerintele solicitate:

Dепum irea
lotului

Denum i rеа ореrаtоrului
есопоmiс

Рrе{ul ofertei
(Йrа'ГVд)*

cantitate
;i unitate

de
maSUra

Соrеsрuпdеrеа сu
cerin(ele de

са lificare

Соr,
сu Sl

Spu пdеrеа
ecificatiile
ehnice

SRL Епеrs СаЬlu 912 500 lei 950/Lrn
SC Habsev Gruр SRL 966 866 lei 950 un + +

(Iпformalia priviпd "Corespuпderea cu сеriп|еlе de calificare" si "Corespuпderea cu specificaliile tеhпiсе
СоПSеmПа Рriп: ,,*" iп cazul corespunderii Ei рriп ,,-" iп cazul пecorespunderii)

,Sеча

rспtru
stabilit

elucidarea uпоr neclarititi sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа о
: in documentatia de аtriЬuirе (irlclusiv justificarea рrе!.ului апоrmаl cle scйzut) s_a

cu сеriп(еlе
itat:

Data
ýoIicitй rii

Operatorul economic Informa(ia solicitati Rezmatul rйspunsului о1

есопоmiс
eratoruIui

it(lte-

Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul alcu lat
Denumirea ореrаtоrulчi economic 1 Totl l

Denumire factorul l Ропdегеа

Dепumirе fасtогul n Ропdеrеа

2



Dепumirеа ореrаtоrului economic п Total
Dепum irt fасtоrul 1 Ропdегеа
Dепutл irt factorul n Ропdеrеа

l3. аrеа oferteltlr:
ча а tп cazul iп care ofertele au fost rееvаluqtе

Mtitivul eevaluйrii ofertelor
Modifici ,ile operate

l4. iп urmа ехаmiпйri, evaluirii Ei соmраririi оfеrtеlоr depuse in cadrul procedurii de аtriьчirе s-a decis:
АtriЬчirеа contractului de achizilie sectorialё/acordului-cadru:

Апulаrеа procedurii de achizi{ie sectorialй:
Temeiul апulбrii:

(lпfоrmаrеР operatorilor есопоmiсi implica|i tп procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru репtru achizilii se
realizeazd |п сопfоrmitаtе cu prevederile qrt. 64 al Legii пr. 74/2020 priuind achizфili iп sectoarele eпergeticii, apei,
tr апs por tu|i lor q i s erll ic i il or pos t ale

(Calculareq krmепеlоr preydzute de Legea пr. 74/2020 priviпd achizi1iile tп sectoarele eпergeticii, apei, traпsporturilor qi
s_eruic,iilor postale, iпclusiv а tеrmепеlоi de a;leptare, si фсtuеаzd ti сопfоrmitаtе cu prevederite тiтrrлut'Iv capitolul
I (Calcularpa Теrmепului) al Codului Ciyil al Rbpublicii Moldova)

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

Аrgumепtаrе:

/8. Iп rmа{iа privind achizi{ii sectoriale durаьilе (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar iп cazul iп
la procedura de achizilie secloriald au fost aplicate criterii de durabilitate si s-a iпсhеiаt сопtrасt/сопlrасtе

lot/loturi репtrч care aufost aplicate criterii de durabilitate):

Dепumirеа
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Cantitate;i
unitate de

m йsu rй

Рrе{ul unitar
(fйrй ТVА)

Рrе{ul total
(fйrй ТVА)

Рrе{ul total
(inclusiv ТVА'1

SC Habsev Grup
SRL

85Oiun l 006 855 l00,00
MDL

l026, l20
MDL

s. _l:фrщд,еа 0I9rаtоrilоr econoInici dgspre deciziile grupului de luсru pentru achizitii:
Dепum irеа operatorului есопоm ic Data transmiterii Modalitatea de transln itere

SRL Епегg Cablu 27.05.2022 e-mail
SC Habsev Gruр SRL 2,7.05.2022 e-mail

ru iпсhеiеrеа contractului:
In cazul achiziliilor sectoriale саrе iпtгё in sfera de
aplicare а Legii пr.'74/2020 privind achiziliile in
sесtоагеiе energeticii, apei, trапsроrturilоr gi serviciilor
oosta]e

1 l zile de la data transmiterii соmчпiсёrii privind
rezultatul aplicйrii ргосеdurii de atribuire

пtrерriпd
еrеа:

Cu capital
autohton/
Cu capitaI
mixt/asoci

еrе/
Cu capital

strйin

Numйrul
qi data

сопtrасtu lu i/
acord u lui-cadru

Cod СРV

vаlоаrеа contractului

Теrmеп de
valabilitate al
contractuIui/
acordului-

саdru

inclusiv
тчА

3 8552000-9
з0.12,2022

Аu lbst а ýrЦrеl]!_рýдl{ц з g ЦLzi{i i d u ra Ь i le (а ch izit i i verzi) ?

achizi{ie cu ТvА din сопtrасt/ сопtrасtс а lotului/loturilor
au fost aplicate сritеrii dc durabilitatc (indica|i suma cu TVA)

aI lotului/loturiIor репtru саrе аu fost aplicate criterii de
*:

I

lб.

Denl
ореr,

есо.

mlrеа
оrului
omic fйrй ТVА

SC Habse
SRL

Gruр 294 24.06,2022 855 100,00
MDL

1026, l20
MDL

VаIоаrе,а
пепtru ся

CtldulCP
rlrrr:rlrilifя



Criteriul de аtriЬuirе pentru lotul/loturile репtru care
criterii de durabilitate* :

аu fost aplicate
РrеРl cel mai scёzut п
costul cel mai scazut п
Cel mai bun raport calitate-tr
cel mai bun rароrt calitate-c

,et 0
)S1, a

*IпfоrmаУiа se va iпdiса peпtrufiecare coпtract de achizi|t

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupal de lucru cleclard сd te
iпdiсgtе afost respectat (ехсерfiпd cazurile prevdzute de
eпergeticii, apei, traпsporturilor si serviciilor poqtale), pr
rapoarlelor de moпitorizare, aceaslea аа |ost ехаmiпаtе s

Рriп рrеzепtа dore de sеаmd, grupal de lucru репtru aclti2
fapt репlru core poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederitor

СО ПduСitО ^' "^о|/' F::*"""" 
""n",r

(N"."J*""-ф

l iп parte,

mепul de цtерtаrе репtru tпсhеiеrеа сопtr,
,rt 65 аliп. (3) aI Legii 74/2020 priviпd асЛ
саm qi сd tп cazal depunerii coпtesta|iilor
sоlu|iопаtе,

|ii сопftrmd coreclitudiпea desfdsurdrii pro
egole tп vigoare., хгl. rW,в"@-

lп secloarele
recep|iondrii

i de achixi|ie,

4
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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. 13/22  din 21.09.22.    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Centrul de plasament temporar pentru persoane cu 
dizabilităţi (adulte), mun. Bălţi  

Localitate mun. Bălţi 
IDNO 1007601000850 
Adresa mun. Bălţi, str. Veteranilor, 3/1 
Număr de telefon 079410239 
Număr de fax 0231-2-72-69 
E-mail oficial  cp.balti@anas.md 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Olga Nicolenco, 079410239, cp.balti@anas.md  

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri √  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Produse alimentare pentru trimestrul IV 2022 
Cod CPV 15800000-6 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

Suma corespunde LD 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1660631644352 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21061666/ 
Data publicării: 16.08.22 

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

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

√ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://www.anas.md/wp-
content/uploads/2022/02/Plan-anual-achizitii-
publice-2022-centrul-de-plasament-Balti.pdf 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 450 000,00 
 

mailto:cp.balti@anas.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660631644352
https://www.anas.md/wp-content/uploads/2022/02/Plan-anual-achizitii-publice-2022-centrul-de-plasament-Balti.pdf
https://www.anas.md/wp-content/uploads/2022/02/Plan-anual-achizitii-publice-2022-centrul-de-plasament-Balti.pdf
https://www.anas.md/wp-content/uploads/2022/02/Plan-anual-achizitii-publice-2022-centrul-de-plasament-Balti.pdf
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor   
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) 

 

5. Până la termenul-limită ((data 07.09.22, ora_10:00_),  au depus oferta 7 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL “Alim Total” 1014600000912 Cristina Falinciuc 
2. SRL “Baguette” 1014600037741 Curdova Svetlana 
3. SRL ”Telemar” 1003600098573 Marian Teleucă 
4.  SRL “Meltan” 1018600003955 Tatiana Melnic 
5. EcoBio-Grup SRL 1010609003033 Ferfețchii Andrei 
6. SRL “Nobil Prest” 1010600021038 Galugher Vadim 
7. SRL “Sija-Prim” 1005600023438 Oprea Silvia 

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

Denumire document Denumirea operatorului economic 
SRL “Alim 

Total” 
SRL 

“Baguette” 
SRL 

”Telemar” 
SRL “Meltan” 

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

Specificații tehnice prezentat prezentat prezentat prezentat 
Specificația de preț prezentat prezentat prezentat prezentat 

DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat 
Garanția pentru ofertă 

(după caz) prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat prezentat prezentat prezentat 
Certificat de efectuare sistematică a 

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

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Cerere de participare prezentat prezentat prezentat prezentat 
Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de prezentat prezentat/ prezentat prezentat 
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conformitate/inofensivitate/aviz / 
declarație de conformitate 

nu 
corespunde 

lotul 5 
Autorizaţia sanitară veterinară de 
funcţionare a agentului economic 

participant 
prezentat prezentat prezentat prezentat 

Autorizaţia sanitar-veterinară pe unitate 
de transport prezentat prezentat prezentat prezentat 

Notă: SRL “Baguette” la lotul nr.  5 poziția Ragu din legume (asorti)  a prezentat certificate pentru 
Lecio (ardei gras în suc de tomate), ceea ce nu corespunde documentației . 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lot 1 SRL “Alim Total” 54450,00 Lot 1 + + 
Lot 2 SRL “Alim Total” 225384,50 Lot 2 + + 
Lot 3 SRL “Baguette” 16650,00 Lot 3 + + 
Lot 4 SRL ”Telemar” 39000,00 Lot 4 + + 

Lot 5 
SRL “Baguette” 45000,00 

Lot 5 
+ - 

SRL “Meltan” 46500,00   
Lot 6 SRL “Baguette” 17676,00 Lot 6 + + 

Notă: SRL “Baguette” la lotul nr.  5 poziția Ragu din legume (asorti)  a prezentat certificate pentru 
Lecio (ardei gras în suc de tomate), ceea ce nu corespunde documentației . 

* 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 
EcoBio-Grup SRL Prețuri majorate prezentate în ofertă 
SRL “Nobil Prest” Prețuri majorate prezentate în ofertă 
SRL “Sija-Prim” Prețuri majorate prezentate în ofertă 

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]          
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Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

Ouă de găină   SRL “Alim Total” bucăţi 22500 2,42 54450,00 65250,00 
Total    54450,00 65250,00 
Cartofi 

SRL “Alim Total” 

kg 11000 6,92 76120,00 82170,00 
Ceapă kg 1600 6,92 11072,00 11952,00 
Sveclă kg 1000 6,48 6480,00 7000,00 
Morcov kg 1600 7,38 11808,00 12752,00 
Varză proaspătă kg 3200 7,04 22528,00 24320,00 
Ardei dulci kg 100 9,26 926,00 1000,00 
Roșii  kg 100 9,26 926,00 1000,00 
Usturoi kg 150 32,41 4861,50 5250,00 
Pantrunjel cu radacina kg 150 32,41 4861,50 5250,00 
Dovleac kg 1500 9,26 13890,00 15000,00 
Mere proaspete kg 4000 6,48 25920,00 28000,00 
Poamă de masă 
Neagră kg 1500 18,43 27645,00 29850,00 
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Lamîie kg 500 24,75 12375,00 14850,00 
Rădăcină de țelină kg 150 23,15 3472,50 3750,00 
Ridiche neagră kg 300 8,33 2499,00 2700,00 
Total    225384,50 244844,00 
Verzi SRL “Baguette” kg 600 27,75 16650,00 19980,00 
Total    16650,00 19980,00 
File hering slab sarat SRL ”Telemar” kg 520 75,00 39000,00 46800,00 
Total    39000,00 46800,00 
Ragu din legume 

SRL “Meltan” 

kg 600 47,50 28500,00 34200,00 
Icră (aperetiv) din 
dovlecei kg 600 30,00 18000,00 21600,00 

Total    46500,00 55800,00 
Prune uscate fara 
sâmburi SRL “Baguette” kg 300 58,92 17676,00 21210,00 

Total    17676,00 21210,00 
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 “Alim Total” 14.09.22 email 
SRL “Baguette” 14.09.22 email 
SRL ”Telemar” 14.09.22 email 
SRL “Meltan” 14.09.22 email 
EcoBio-Grup SRL 14.09.22 email 
SRL “Nobil Prest” 14.09.22 email 
SRL “Sija-Prim” 14.09.22 email 

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

 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului 
/acordului 

-cadru 
fără TVA inclusiv 

TVA 

SRL “Alim 
Total” autohton 

Nr. 85/22 
din 21.09.22 

15
80

00
00

-6
 

279834,50 310094,00 31.12.22 

SRL “Baguette” autohton Nr. 86/22 
din 21.09.22 34326,00 41190,00 31.12.22 

SRL ”Telemar” autohton Nr. 87/22 
din 21.09.22 39000,00 46800,00 31.12.22 

SRL “Meltan” autohton Nr. 88/22 
din 21.09.22 46500,00 55800,00 31.12.22 

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 □               

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. 



DARBA DE SEAMA
de atribuire а contractului de achizi{ii publice

Nr. 50 Diп//d!.Zэzl
1. Date сu privire la autoritatea contractanti:

Dепumirеа autoritйtii contractante Inspectoratul General al Poliliei al MAI
Localitate mun. Chisinйu
IDNo l0l36010000495
Adresa Str. Tiraspol 11/1

Numйr de telefon 022-868-066
E-mail oficial achizitii (а,igр. gо v. m d
Adresa de internet www.politia.md
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе,
tеlеfоп, e-mail)

Elena Согduпеапu, tе1.022-868-06б,
enrail:,,..il,, ]l l|,,,,, , ,

Z. Date cu privire la рrосеdurа de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Рrосеduга de negociere йrй рuЬliсагеа ргеаlаЬilё а
unui anun{ de раrtiсiраrе

Tipul оЬiесtчlчi contractului de
achizi{ielacordului-cad ru

Servicii

obiectul de achizitie Servicii de еfЪсttrаrе а ехрегtizеlог medico-1egale,
pentru rrecesitйgile Irrspectoratr"rlui Getreral al Poliliei ре
раrсtlrsul апчl;.i 2022

Cod СРV 7lзl9000_7
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerii рrосеdurii de atribuire (tп cazul
aplicйrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd sau cererea фertelor de pre|uri)

1. In сопfогmitаtе сu рrечеdеrilе аrt.56 alin,(l) lit.c)
dirr T,egea пr.131/2015 privind aclriziliile prrblice.
2. Ill сопГоrmitаtе сu pct.128 subpct.3) clirl
Regulanrentul ctl privire la achiziliile pttblice (blosirrcl

ргосеdurа de псgосiеrеа, арrоЬаt рriп I-Iоtйrагеа

Guчеrпr-llui пr.599 12020.
3. irr conforrnitate сu ргечесlегilе аrt.12 alin.(4) diп
Legea rrr.1086i2000 сu ргiчirе la ехрегtizа.iudiсiагй -
,,Expeгtiza nledico-1egalй se еiЪсtuеаzil de сёtге
Сепtrul de Medicirrй Legalй de ре liпgй Ministcгtrl
Sanatйtii, iп baza гegulanrenttrlui арrоЬаt dc Guчегtr,
iаг expeгtiza psiIliatrico-1egalй se еlЪсttrеаzi ill r"rrlitйtilc

tnedico-sanitaгe din sistenrul Mir-ristcгr_rlLri Silliitirtii."
Nr. procedurii de аtriЬuirе (iпclusiv liпk-ul
procedurii de atribuire)

Nr: -

Data si оrа deschiderii оlыtеlоr Data: 08.09.2022 lога: ll:00
Anunt de intentie publicat in ВАр Nu-
Invita{ia de participare transmisй Nr:З419-3226 c|it,l 3 0 irrrgLrst 2022

Link-ul:
Data transmiterii :3 0.08 .2022

Tehnici qi instrumente specifice de
atribuire

Рrосеdttrа de rregocieгe йrй pr-rblicarrea ргеаlаЬili а

unui anunt de раrtiсiраге
Sursa de fiпапtаrе Buget сlе stat

Vаlоаrеа estimati Qei, |йrd TVA) 7 000 000,00



3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de atribuire:и u ýuпt

4. Моdifiсйri ореrаtе in documenta{ia de atribuirez пu suпt

5. Рiпй la termenul-Iimiti (data 08.09.2022, оrа 11:00)о а fost depusi 1 oferti:

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

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

8. Informa{ia privind ofertele depuse:

Сопfоrm Hotйririi de Guчеrп пr. 194 din 24 martie 2017 сч rlrivire la арrоЬаrеа tarifelor la
serviciile de exnertizi iudiciarй si extraiudiciarй, апеха пr.2 si пr.4:

Dепumirеа ореrаtоrilоr
economici

IDNo Asocia{ii/administrato rii

Сепtгul de Medicirrй legalб 1 006601 0041 05 Vasile Sаrре

Dепumirе document
Denumirea oDeratoruIui economic

сепtrul de Mediciпii lesalii
Documentele се constituie oferta

(Se va сопsmпа рriп: рrеzепtаt, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)
DUAE prezetitat
Dесlагаliе ргiчiпd valabilitatea оfегtеi prezentat
Specificalii tehnice qi рге! pl,eZL,llIat
Ceгtiflcat/decizie de irlrеgistгаге а iпtrергiпdегii sau ехtгаs din геgistгul
Dегsоаrrеlоr i uгidiсе.

prczcntat

Rechizite]e Ьапсаrе pгezentat

Dепumirеа lotului
Denumirea
operatorului

economic

Рrе{ul ofertei
(йrй ТVА)*

Cantitate qi

unitate de
mйsчrй

Corespunder
еа сu

cerin{ele de
саlifiсаrе

Corespund
еrеа cu

specifica{iil
е tehnice

seгvicii de еfесtttаге а

ехрегtizеlог ned ico-1egale,

репtгu necesitйliIe
IrlspectoгatLl lu i GепеrаI al
Poliliei ре рагсuгsul attului

2022

сепtгul de
Medicinй legala

7 000 000.00
La cotllatlda

ВеIlеtlсiагLr lr-r i
-]-

Genul
expertizei
judiciare

Specialitatea
expertizei judiciare

Tipul expertizei j udiciare Timpul
песеSаr

(пumйrul
de оrе)

Cost
- оrй
(lei)

Unitatea
de mйsurй

'Гагif
(lei)

1 ) 3 4 5 6 7

23. Expertiza
medico-Iegalй а
cadavrelor qi а
pir{ilor de
cadavre umапе

2З.0l . Expertiza
саdачгеlог qi рёг{ilог
de саdачге tllllalle

2з.0 l .0 1 . ЕхаrrriIlагеа
саdачгultti in caz de llrоагtе
tlопчiоIепtё

l0 l2B l саdачгtl l 280

2з.01 .02. ЕхаrпiIlагеа
саdачгului iIl caz de trlоагtе
чiоlепtё, пlоагtс I-паtегI"tй,

саdачгtt neidentifi cat,

lб l2B I саdачгLt 2048

+



exhLllllat, scheletat, irl

рutгеfас{iе avatlsatб,
Йtltlor"r-nёsctrt, рёг{i de
саdачгLl, геехаlп i l]агеа

саdачгLtlui
24. Bxpertiza
medico-1egalй

реrsоапеlоr

24.01. Expertiza

регsоапеIог

24.01.01, Ехаmiпаrеа
persoanei 9i constatarea
leziunilor traumatice

l l28 l регsоаlli l28

24.0l .02. Llхаtпiпаrеа

регsоаIlеi petltrtt

соllstаtагеа stйгilог 9i
violentei sexltale

)5 l2B 1 реrsоаtlй з20

25. Expertiza
medico-1egali
in baza
documentelor
medicale

25.0l. Ехрегtizа iп
baza dосutтепtеlоr,
in limitele
competen{ei
specialitбlii de
expertiz5 medico-
legalй, а саdачгеlоr,

реrsоапеlог 9i а
obiectelor biologice
de огigiпе utnat-td

25.01.0l. Expertiza

реrsоапеlоr/саdачrеIоr 9i а
рбrtilог de саdачге tlmane

,ý l28 l

ехаrпitrаге
з20

25.0l ,02. Ехрегtizа
med ico-1egaIб а оЬiесtе|ог
biologice de огigiпе urnatli
si а согрuгilог delicte

1,5 l40 l

ехаtпitrаге
210

25.0 l .0З. lrоtоgгаfiегеа irl
сегсеtйгi le med ico-1egale

0,75 l28 2 pagini 96

25.0l .04. Ехрегtizа
med ico-1egal5 irl corT isie;
25.0l .04.1 . Experliza
rlledico-1egal5
ргimагД/гереtаtЙ

60 l28 l ехрсгtizir 7680

25.01.04.2, Ехрегtizа
rnedico-1egalё
sup I i mеtltаrй/сопl р I ех5

40 l2B l ехрегtizi 5 l20

25.02. Expertiza calita1;ii asisten(ei rTedicale 10 l28 l ехрегtizб tl960

2б. Expertiza
medico-Iegalй а
obiectelor
biologice de
origine umапi
qi а соrрurilоr
delicte

26.0l . Expertiza
biologicб

26.0l .0l . Dеtегrпiпагеа
арагlеtlеtl{сi dc gгrrр а

sArlgeIui licIlid:
26.01 .01 ,1 . In sistemuI
Ав0

1,5 l40 l пl/оЬ. 2l0

26.0l .01 .2. DеtегIllirlагеа
Rеstts-Гасtогu I Lr i (anti gеп u l

D)

0,5 l40 l rll/ob. 10

26,01 .01 .3. In sistemul Р 0,-l5 l40 l

lll iсгооь iect
l05

26.01 .0l .4, Iп sistemLrl MN 1,0 l40 l

miсrооьiесt
140

26,01.02 }]хсlttdегеа
Dаtегп it5ti i (fl I iatiei)

5 l40 1 реrsоапб 700

26.0 1 .0з. Dеtеrrпiпаrеа
prezentei sirrgelui in pete

2 l40 l

пliсгооьiссt
280

26.0l .04. Dерistагеа
sрегrпаtоzоizilоr

J l40 l

lll iсгооьiесt
420

26.0 l .05, Dеtегllliпагеа
pгezetl{ei sесгеli i lог
(tгапsрiга{iе, Ltгillй, salivб)

2 l40 l

tll iсгооьiесt
2в0

26.0 l .06. Dеtегmiпагеа
арагtеrlсIl{сi cle specie а

mаtегiаlultti biologic

)s l40 l

m iсгооьiесt
з50

26.0 l .07 . Dеtеrпriпагеа
apattenerl(ei сlе gгtrрй а

singel Lr i, sесге{i i lог
bioloдice. пйгului

J l40 l

tll iсгооьiесt
420

_)



26.0 1 .08. Determinarea
aparterren{ei de gгuр5 а

{esuturilor umane (oase,

din{i, unghii, rnuqclri,

blocuri histoIogice)

1 l40 l

tll iсгооь iect
980

26.01 .09, Сеrсеtаrеа
rnorfologicё а рёrului

4 l40 l

пliсгооьiесt
560

26.01.1 0. Dеtегtпiпагеа

ргеzеп!еi сеltllеlог
epiteliLrlLri (vaginal, bucal,
rectal. ctttarlat)

4 140 l

t1-1iсгооь iect
560

26.01.1 l . Dеtегmiпаrеа
араtlепеп!еi de sex 9i
геgiопаl5

4 l40 l

rT iсгооьiесt
560

26.02. Experliza
toxicoIogicd

26.02.0l . Dеtегtlliпаrеа
collcelltra!iei de alcool
etilic qi ргеzеп!еi
sttrоgаtеlог (metoda gaz-
сrоtllаtоgгаfiс5):
26.02.01. l. In siпgе/uriпб 1,5 l40 l ргоЬir 2l0
26.02.01.2. Iп alte nledii
biolo,{ice

J l40 l ргоЬd 420

26.02,02. Dеtегtтt iпаrеа
calitativё qi cantitativб а
сагЬох i hetllogIob irleiZ
сагЬохirл ioglobine i/

rr. etllemoglobinei

6 140 l ргоЬй в40

26.02.0З . SсгееIl irlgu l

petltгtt ргеzепtа dгоguгi lоr/
tned icatrlerrteloг crt efecte
similаrе ргiп tnetoda:
26.02.03.1, Kit
itn Irlurloassay

2 l40 l ргоЬir 2ti0

26.02.0З,2. Сгоtпаtоgгаfi е

irl stгаt sLtьtiге
l4 l40 l ргоЬб l 960

26.02.0з.з, HPLC lб l40 l tlгоЬi 2240
26.02.0з.4. GC-MS 18 140 l ргоЬй 2520
26.02.04. Dеtсгrп i tlагеа
pl,ezctllci dгogtrгi loг qi

lllecl iсаtllепtсlог ct t efecte
sim i lаге (callabinoide Ei
netabolili, cocairli,
hеrоiпб, opiacee, с|оп idittб,
dегiча{i dc atnfetttnlill5, de
ferrotiazirli, de
bcrlzocl iazcllillй, а acidtrltr i

ЬагЬittrгiс etc.):

26.02.04.1. Kit
it1,1l1-1ttIroassay

2 l40 1 ргоЬб /
strbstarltбl

2,tt0

26.02.04.2. Сгопlаtоgгаfi е

itl stгаt sLrЬliге
8 l40 l ргоЬа /

sLl bstallt5l

l l20

26.02.04.з, HPLC l0 l40 l ргоlэа /

l sLtbstallttl
l 400

26.02.04.4. GC-MS ll l40 l ргоЬd /
substantil

l 540

26.02.05. Sсгееll illgttl
еlеrllепtеlог chimice
(пlсtоdа sресtгопrеtгiе de

9 l40 l рrоЬi l 260



emisie atornicб
26.02,06. Dеtеrmiпаrеа
cantitativб а toxicelor
metalice рriп metoda:

26,02.06.1 . Spectrometrie
cu absorbtie atomicб

1 140 1 ргоЬ5/
l mctal

980

26.02,06.2, Titrimetricй 14 140 l ргоЬi/
1 rnetal

l 960

26.02.07 . Dеtегmiпагеа
substatlteloI, согоsiче

12 140 l ргоЬй l бв0

26.02.08. Dеtеrпliпагеа
tохiсеlог r,olati le sерагаьi le

ргirr distiIaгe sittlplй satt

аIltгеIlаrе сu чарогi de арё

6 l40 l ргоЬа в40

26,02,09. Dеtегm i rlагеа

ргеzеп!еi ll itгili Iог/
п itгаti|оr

6 l40 l ргоЬа в4()

26.02. l 0. Dсtегtll iпагеа

ргеzеll(еi pestic idеlог
огgапоfоsfогаt,
огgапос lогttгаt, сагЬа1-1-1 ice,

регitгоizilог sintetici qi

altele

l4 l40 l ргоЬё /

l gгtrр de
toxice

l 960

26.02.1 l . Dеtегtllitlагеа
cantitativ5 а pesticideloг
оrgапоfоsfьгаtе

lб l40 l ргоЬа 2240

26.0З. Experliza histol oglca 1,0 l40 l fl,a,]rIcrlt l40
26.04. Expertiza
Inedico-
сгiпi inalisticё

26.04.0 l . Identifi сагеа
obiectului vulIlerant iп baza
leziuni lог согроrаlе 9i
dеtегiог5гi lог ре obiectele
чеstirпепtаге

28-30 l28 l ссгссtаге з tJ4.()

26.04.02. Deteгrn i паrеа
tltecatl istlltl lrl i ГоI,rllдгi i

leziLrnilor ре согрLrl lllnall,
dеtегiогйгilог qi uгпrеlоr ре
obiectele vesti rllеlltаге:
26.04.02.1. Obiecte
contortcletlte, asctr!ite 9i
агrп5 de fbc

26-2в l28 l сегсеtаге 3584

26.04,02.2.'l'гаtl lnatisnle dc
tгаl-tsрогt

з0-32 l28 l ссгссtагс 4096

26.04.03. Ссгссtагса
medico-cгitllinalisticё а

oset1-1illtеlог

38-40 l2B l сеrсеtаrе 5l20

26.04.04. Dеtегm i tlагеа
tl,tecatl i srrltt l Ll i Гогпlйгi i

ttгtrlеlог de sArlge

14-1б l28 l сегссtаге 2048

26.04.05. Аргесiеrеа
чАгstеi регsоаtlеi

4-6 12в I регsоаtli 76в

26.04.06. Dеtегlп ilrагеа

рагtiсtllагitёliIог
lllогfЬlоgiсс ale leziLrn i lог
testttLtгi lог согрr"l l r,l i r,tlllalr

4-6 l28 l сегсеtаге 768

26.04.01 . ldentifi сагеа

регsоаtlеi duрё аIпргепtеlе
derltare I5sate ре соrрuI
tlll1all

l4 lб l28 'I 
сегсеtаге 2048

.5



26.05, Expertiza geneticб

26.05.01 Рrеlечагеа 9i
соllsегчагеа ргоЬеlог
biologice iп чеdегеа
analizei ADN

0,5 286 l ргоЬа l4з

26.05,02. Ехаmiпаrеа

ргеlim irlаrh, eqantioIlaгea
gi/saLr tеstагеа гарidё а
ргоЬеi

1 286 l ргоЬа 286

26.05.03. Ргеgёtiгеа ргоЬеi
biologice peIltгlt izolare
ADN:
26.05.0З. l . ргеlечагеа ;i
exalll itlагеа ргоЬеi
biologice simple (sAnge,

ýqЦуqsiаItе sесгеtii)

l 286 l рrоЬа 286

26,05 .0З .2. ргеIечагеа si
exatllitrarea ргоЬеi
biologice conlpl icate (oase,
d i n{i, [esёtLrI,i itl-tрагаfi паtе,
tnaterial bio logic dеgгаdаt
etc.)

4 2вб l ргоЬй 1|44

26.05.04. Stabiliгea
profiltrlLri ADN:
26.05.04. l. ехtгасtiа 9i
сttаtltifiсагеа ADN dirl

ргоЬе biologice siпlрlе
(sAnge, saIivй 9i alte
sесге{i i)

5 2вб l рrоЬД l 430

26.05,04.2. ехtrасtiа Ei
сuаrltifiсагеа ADN diп

ргоЬе biologice coInpI icate
(anlestec sесге!ii, oase,
d iп(i, {esatLrгi irllрагаfi паtе,
rTaterial biologic, dеgгаdаt,
ltrl-t,te Iпаtегiаl geIletic etc.)

в 2вб 1 ргоЬй 2288

26.05 .04.З . stabi l iгеа

ргоfilulLri ДDN репtгu
tllагkегi Sl-R aLrtozornali
cotnpletat cLt trlагkегi
cгornozoIlliali Х si Y

l4 286 l ргоЬ5 4004

26.05.04.4. stabi l i геа
pгo{ilLrltri ADN репtгu
tпагkегi S'ГR specifici
cгollrozotrlttltti y

l5 2tiб l ргоЬа 4290

26.05.04.5. stаЬiliгеа ADN
mitосопdгiаl

19 286 l рrоЬ:i 54з4

26.05,05. Exatrlitlaгea
соmрагаtiчб а tlпог ргоfilе
genetice.i ud iсiаге ob(inute
irl alte lаьогаtоаге

2 2вб l ргоlil 512

27 . Bxpertiza
psihiatгico-
legald

27 ,01. Experliza
psihiatгico-1egalё in
condilii de
aInbLl lаtогi u/sta(ionar

21.01.0l , Ехрегtizа
ps i h iatгico-1egalii in
conditii de arnbLtlatoгiLt

ll 98 l ехрегtizй l 078

27.0l ,02. Ехрегtizа
psihiatгico-1egalё iп
conclitii de stаtiоtlаг

з1 98 l ехрегtizё з626

21 .02. Bxpertiza
psi h iаtгiсо-lеgа lб ?rl

2'/.02,0l. Ехрегtizа
psihiatгico-|egald irr baza

8 98 l ехрегtizrl 7 ti4



baza documentelor dосutltепtеlог (ctt excep!ia
саuzеIоr раtrimоп iale)
21 .02.02, Bxpertiza
ps ih iatгico-1ega lil in baza

dосuпlепtеlог in саuzе
раtгirlrоll iale

25 98 l ехрегtizd 2450

2В. Expertiza
psihiatrico-
psihologic5

2B.0l . Ехрегtizа
psilriatгico-psiho logicй
legalй iп condilii de
anrbLt lаtогi Lrlsta{i опаг

28.0l .0l . Experliza
ps ih iatгico-ps iho logicё
legalir iп collditii cle

anlbLtlatoгitt

l9 9в l ехрегtiz5 l 862

28.0l .02. Llхрегtizа
psi h iatгico-psiltologicё
legaIa iп conditii de
stationar

50 9tl 1 ехрегtizё 4900

29. Expertiza
cIin ico-
psihologicб

29.0 l . Ехрегtizа clinico-psihologicё in corrditii de
апlьulatoгitt

21 9в l ехрсгtizi 205 8

29.02. Experliza cl i nico-psiho logicй in bazit
dосumепtеlог

8 9в l ехрсгtizё 1в4

30. Experliza
psihiatгico-
пагсоlоgiсё

30.0l . Ехрегtizа
psih iаtгiсо- tlагсоlоgiсб itl
conditii de
апlЬu I atori r,t/sta!i опаr

30,0l .0I . Ехрегtizа
ps ih iаtгiсо- rlarcologic5
iп conditii de
atnbtrlatoгiLt

l9 9в l ехllсгtizй l в62

З0.0l .02. Ехрегtizа
psi h iаtгiсо- пагсоlоgiса
iп coIlditii de stаtiопаr

50 98 1 ехрегtizа 4900

Nr.
сrt.

Dепumiгеа scrviciului Unitatea
de

mйsurй

Tariful (lei)

l Раrtiсiраrеа expeгtuluijrrdiciar la ac{iLrrli ргосеstlаlс, inclttsiv la gedin{ele de

iudecatй

l огit 50

2. Instruirea репtru саlifiсаrеа de expert iudiciar l ог5 50
з. Consultalia expertu lui l ога 50
4. Spitalizaгea регsоапсi in sta{ionaгtrl de psilriatгie репtгLt еfЪсtuагеа expertizei

psihiatгice (fЪгй costul alimenta{iei, Inedicatlletlteloг qi investiga{iiloг
рагасIiпiсс)

l zilpat з22

5. Irnb5ls6marea cadavrulu i l

саdачгtt
450

6. Rеstаurаrеа anatotnicё а cadavru lu i l

саdачгtt
256

1, СоsIпеtizагеа gi igiепizагеа саdачгului l

саdачгtl
|92

8. Рбstгагеа саdачгultti itr саt-tlега fi,igoгifici, dLrpa еf'есtuагеа expertizei l

саdачгu/
l огd

l8

9. Рбstrаrеа corpurilor delicte 9i а obiectelor examinate dupб finalizaгea expeftizei I T,t з0

l0. ЕliЬеrаrеа copiilor de ре rароаftе 1 Dаgirlб 5

ll ЕliЬегаrеа dtrplicateIor, сеrtifiсаtеlог medicale collstatatoare ale decesulLti l

duplicat
l00

12. I-LrсгЁгi de хегосорiеге А4, А5 | рацirli l

l3, Dерlаsагеа expeгtttltti ctt tгаrlsрогttrI institLrliei la loctrl solicitat llttll ),75

Plata expertului pentru deplasarea tur-rеtur la locul solicitat l огZt 10

9. iп u.-а ехаmiпйri, evaluйrii qi соmраrйrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:



Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordultli-cadru:

10. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de luсru репtru achizi{ii:

Dепumirеа lotului
Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
misurй

Pre{ul total
(fПrй ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv ТVА)

seгvicii de еfесtuаге а
expeft izеlог nT ed ico-1egale,

репtгu necesitёlile
Iпsресtогаtulu i Gепеrа| al
Politiei ре раrсuгsul anului

2022

сепtгul de
Medicinб legal5

la conlarrda
вепеfiсiагulu i

7 000 000,00 7 000 000,00

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de translnitere

centrul de Medicinй Lesalб 07.09.2022 c-r-nzril

11. Grupul de luсru а respectat termenul de aqteptare pentru incheierea contractului сопfоrm лrt.32
alin. (3) al Legii пr. 131/2015 privind achizi{iile publice.

12. Сопtrасtul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

Nr.
d/o

Dепumirеа
ореrаtоrului

есопоmiс

Nчmflrul
сопtrасtчlчi

Data
contractului

Cod
срч

vаlоаrеа сопtrасtului теrmепul de
valalriIitate а
сопtrасtuluiffirй ТVА cu ТVА

1

centrul de
Medicinй
Legalй

130-SR 16.09.2022 71319000-7
7 000 000,00

lei MD
7 000 000,00 lei

MD з1.12.2022

Рriп prezeпto dare de sеаmd, grupul de lucra declпrd сd tеrmепul de aEteptare репtru iпclteierea
coпtractului/coпtractelor iпdicate afost respectat (ехсерftпd cazurile prevdzute de art. 32 аliп, (3) al Legii пr.
131 diп 3 ialie 2015 priviпd acltiziliile рuhliсе ), рrесum qi сd tп cozul depuпerii coпtesta|iilor, асеslеп аu fosl
ехаmiпаtе qi sоlu|iопоtе.

Рriп рrеzепtп clare cle seam|t, gruршl de lucru репtru achizitrii сопJirmd corectitucliпeo clesfcisurйrii procedurii
de achizi|ie,.fapt репtru care poortc-t rdsрuпсlеrе соtфrm prevgillril?lr!ýltle tп vigoпre.

Pre;edintele grupului de lчсru pentru achizi{ii: xandru GANACItJC

*Р,*.ч}



DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice 

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1660196368041 din ”21” septembrie 2022 
.    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
 

Denumirea autorității contractante Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova 
Localitate or. Chișinău 
IDNO 1006601000037 
Adresa str. Constantin Tănase, 7 
Număr de telefon (022) 26 25 23 
Număr de fax (022) 26 25 17 
E-mail oficial  cancelaria@mf.gov.md  
Adresa de internet www.mf.gov.md  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Adrian Andrievschi 

022 26 25 36 
adrian.andrievschi@mf.gov.md  

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri  
Procedura de achiziție repetată  Nu 
Tipul obiectului contractului de achiziție Bunuri 
Obiectul achiziției Rechizite de birou 
Cod CPV 30192000 – 1 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de 
atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

Art. 57, Legea nr. 131/2015 ”privind achizițiile publice” 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1660196368041 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1660196368041?tab=contract-notice   
Data publicării: 11.08.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată www.achizitii.md  

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

Da 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://mf.gov.md/ro/ministerul-finan%C8%9Belor/achizi%C8%9Biile-
publice  

Anunț de intenție publicat în BAP  Nu se aplică 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire  Licitație electronică  
Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 390 000,00 

mailto:cancelaria@mf.gov.md
http://www.mf.gov.md/
mailto:adrian.andrievschi@mf.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660196368041
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660196368041?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660196368041?tab=contract-notice
http://www.achizitii.md/
https://mf.gov.md/ro/ministerul-finan%C8%9Belor/achizi%C8%9Biile-publice
https://mf.gov.md/ro/ministerul-finan%C8%9Belor/achizi%C8%9Biile-publice


3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu sunt. 
4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt. 
5. Până la termenul-limită (data ”22” august 2022, ora 10:00), au depus oferta 5 (cinci) ofertanți: 

 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL ”Rădop-Opt” 1003600050218 Persin N 20%, Lantinov M 20%, Rilskii 
P 20%, Romah S 20%, Kiper V 20%, 

2. SRL ”Birovits” 1004600011241 Turea Victor 100% 
3. SRL ”Tipografia-Sirius” 1002600035029 Chiosa Ivan 50% DR Krekeler Geb. 

Soltan Larissa 50% 
4. SRL ”Cartnord Paper” 1019600044584 Victor Morgun 100% 
5. SRL ”Crafti Business” 1004600069507 Alexei Maniacov 100% 

 

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

Denumire document Denumirea operatorului economic 

SRL ”Rădop-Opt” SRL ”Tipografia-
Sirius” 

SRL ”Crafti Business” SRL ”Birovits” SRL ”Cartnord 
Paper”  

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

Formularul DUAE Prezentat  Prezentat  Prezentat  Prezentat  Prezentat  
Cerere de participare Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 
Declarație 
privind valabilitatea ofertei 

Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 

Specificații tehnice Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 
Specificații de preț Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat 

 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 
 

Nr. 
Lot 

 

Denumirea  
lotului 

Denumirea operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

 
U.M. 

 
Cantitate  

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
1 Hârtie perforată SRL ”Rădop-Opt” 87 510,00 Cutii 200 + + 

2 Hârtie xerox A4 
 

SRL ”Cartnord Paper” 166 950,00 Topuri 2000 + + 
SRL ”Birovits” 167 000,00 Topuri 2000 + Ofertă neevaluată 

3 Hârtie xerox A3   SRL ”Cartnord Paper” 17 200,00 Topuri 100 + + 
4 Hârtie albă 100% pentru notițe SRL ”Tipografia-Sirius” 7 200,00 Buc 300 + + 



SRL ”Birovits” 7 380,00 Buc 300 + Ofertă neevaluată 
SRL ”Rădop-Opt” 7 575,00 Buc 300 + Ofertă neevaluată 

5 Hârtie colorată adeziva SRL ”Rădop-Opt” 12 200,00 Buc 400 + + 

6 Tăvițe pentru documente 
SRL ”Crafti Business” 4 747,50 Buc  150 + + 
SRL ”Rădop-Opt” 4 942,50 Buc  150 + Ofertă neevaluată 
SRL ”Birovits” 6 030,00 Buc  150 + Ofertă neevaluată 

7 Biblioraft   
SRL ”Rădop-Opt” 7 575,00 Buc 300 + + 
SRL ”Birovits” 7 590,00 Buc 300 + Ofertă neevaluată 
SRL ”Crafti Business” 8 730,00 Buc 300 + Ofertă neevaluată 

8 Failuri 
SRL ”Crafti Business” 4 794,00 Buc 6000 + + 
SRL ”Rădop-Opt” 4 800,00 Buc 6000 + Ofertă neevaluată 
SRL ”Birovits” 6 960,00 Buc 6000 + Ofertă neevaluată 

9 Semne pentru cărți 
SRL ”Crafti Business” 2 975,00 Set 500 + - 
SRL ”Rădop-Opt” 5 875,00 Set 500 + + 
SRL ”Birovits” 6 850,00 Set 500 + Ofertă neevaluată 

10 Clame mici 
SRL ”Birovits” 3 550,00 Cut 500 + - 
SRL ”Crafti Business” 4 575,00 Cut 500 + + 
SRL ”Rădop-Opt” 5 950,00 Cut 500 + Ofertă neevaluată 

11  
Marker-text 

SRL ”Crafti Business” 1 980,00 Buc 600 + + 
SRL ”Birovits” 2 640,00 Buc 600 + Ofertă neevaluată 
SRL ”Rădop-Opt” 4 980,00 Buc 600 + Ofertă neevaluată 

12 Markere whiteboard 
SRL ”Crafti Business” 136,00 Buc 40 + + 
SRL ”Birovits” 180,00 Buc 40 + Ofertă neevaluată 
SRL ”Rădop-Opt” 393,00 Buc 40 + Ofertă neevaluată 

13 Calculator 
SRL ”Birovits” 3 069,00 Buc  30 + + 
SRL ”Crafti Business” 5 010,00 Buc  30 + Ofertă neevaluată 
SRL ”Rădop-Opt” 5 554,50 Buc  30 + Ofertă neevaluată 

14 Capsator  
SRL ”Rădop-Opt” 3 535,00 Buc 100 + + 
SRL ”Birovits” 3 540,00 Buc 100 + Ofertă neevaluată 
SRL ”Crafti Business” 4 400,00 Buc 100 + Ofertă neevaluată 

15 Capse  
SRL ”Birovits” 2 150,00 Cut  500 + + 
SRL ”Rădop-Opt” 2 400,00 Cut  500 + Ofertă neevaluată 
SRL ”Crafti Business” 2 750,00 Cut  500 + Ofertă neevaluată 

16 Foarfece asimetric  
SRL ”Birovits” 1 825,00 Buc  100 + + 
SRL ”Rădop-Opt” 1 830,00 Buc  100 + Ofertă neevaluată 
SRL ”Crafti Business” 2 830,00 Buc  100 + Ofertă neevaluată 

17 Clei creion SRL ”Birovits” 1 560,00 Buc 400 + + 



SRL ”Crafti Business” 2 200,00 Buc 400 + Ofertă neevaluată 
SRL ”Rădop-Opt” 2 360,00 Buc 400 + Ofertă neevaluată 

18 Creion  SRL ”Birovits” 510,00 Buc 300 + + 
SRL ”Rădop-Opt” 615,00 Buc 300 + Ofertă neevaluată 

19 Bandă adezivă SRL ”Birovits” 1 390,00 Buc 100 + + 
SRL ”Rădop-Opt” 2 380,00 Buc 100 + Ofertă neevaluată 

20 Bandă adezivă îngustă 
SRL ”Birovits” 690,00 Buc 300 + + 
SRL ”Crafti Business” 810,00 Buc 300 + Ofertă neevaluată 
SRL ”Rădop-Opt” 1 350,00 Buc 300 + Ofertă neevaluată 

21 Mape plastice cu şină 
SRL ”Birovits” 2 250,00 Buc 1000 + + 
SRL ”Crafti Business” 2 300,00 Buc 1000 + Ofertă neevaluată 
SRL ”Rădop-Opt” 3 000,00 Buc 1000 + Ofertă neevaluată 

22 Binder clips 51 
SRL ”Birovits” 1 188,60 Buc 500 + + 
SRL ”Crafti Business” 1 200,00 Buc 500 + Ofertă neevaluată 
SRL ”Rădop-Opt” 1 225,00 Buc 500 + Ofertă neevaluată 

23 Binder clips 25 
SRL ”Birovits” 569,50 Buc 800 + + 
SRL ”Crafti Business” 600,00 Buc 800 + Ofertă neevaluată 
SRL ”Rădop-Opt” 640,00 Buc 800 + Ofertă neevaluată 

24 Binder clips 19 
SRL ”Crafti Business” 499,00 Buc 1000 + + 
SRL ”Rădop-Opt” 500,00 Buc 1000 + Ofertă neevaluată 
SRL ”Birovits” 537,60 Buc 1000 + Ofertă neevaluată 

25 Mapă A4 
SRL ”Birovits” 2 620,00 Buc 200 + + 
SRL ”Crafti Business” 2 840,00 Buc 200 + Ofertă neevaluată 
SRL ”Rădop-Opt” 3 950,00 Buc 200 + Ofertă neevaluată 

26 Registru  SRL ”Crafti Business” 6 470,00 Buc  200 + + 
SRL ”Birovits” 6 480,00 Buc  200 + Ofertă neevaluată 

 
8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de 

atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat: Nu au fost solicitate. 
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

 

Nr. 
d/o 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

1 SRL ”Crafti Business” Nu corespunde cerințelor tehnice pentru: 
 Lotul nr. 9 (au fost solicitate semne pentru cărți din plastic semitransparent, adezive, 

42*12mm, set din 5 culori a câte 25 fiecare, ascuțite la un capăt, dar au fost prezentate semne 
pentru cărți din plastic semitransparent, adezive, 42*12mm, set din 5 culori a câte 20 fiecare, 
ascuțite la un capăt); 



 Oferta prezentată pentru loturile nr. 7, 13-17, 20-23 și 25 nu a fost evaluată. 
2 SRL ”Birovits” Nu corespunde cerințelor tehnice pentru: 

 Lotul nr. 10 (au fost solicitate clame mici 26 mm din sârmă rigidă (100 buc.), producerea 
MD, dar au fost prezentate agrafe MAPED piramidă, 25mm, 100 bucăți. Clame mici, din 
sârmă rigidă, placate cu nichel); 

 Oferta prezentată pentru loturile nr. 2, 4, 6-9, 11, 14, 24 și 26 nu a fost evaluată. 
3 SRL ”Rădop-Opt”  Oferta prezentată pentru loturile nr. 4, 6, 8, 10-13, 15-25 nu a fost evaluată.  

 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot.        
11. Criteriul de atribuire aplicat: Preţul cel mai scăzut și corespunderea cerințelor tehnice.                        
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 contractelor de achiziție publică: 
 

Nr. 
Lot 

 

Denumirea  
lotului 

Denumirea operatorului 
economic 

 
U.M. 

 
Cantitate  

Prețul 
unitar  
(fără 
TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

1 Hârtie perforată SRL ”Rădop-Opt” Cutii 200 437,55 87 510,00 105 012,00 
2 Hârtie xerox A4 SRL ”Cartnord Paper” Topuri 2000 83,475 166 950,00 200 340,00 
3 Hârtie xerox A3   SRL ”Cartnord Paper” Topuri 100 172,00 17 200,00 20 640,00 
4 Hârtie albă 100% pentru notițe SRL ”Tipografia-Sirius” Buc 300 24,00 7 200,00 8 640,00 
5 Hârtie colorată adeziva SRL ”Rădop-Opt” Buc 400 30,50 12 200,00 14 640,00 
6 Tăvițe pentru documente SRL ”Crafti Business” Buc  150 31,65 4 747,50 5 697,00 
7 Biblioraft   SRL ”Rădop-Opt” Buc 300 25,25 7 575,00 9 090,00 
8 Failuri SRL ”Crafti Business” Buc 6000 0,80 4 794,00 5 752,80 
9 Semne pentru cărți SRL ”Rădop-Opt” Set 500 11,75 5 875,00 7 050,00 
10 Clame mici SRL ”Crafti Business” Cut 500 9,15 4 575,00 5 490,00 
11 Marker-text SRL ”Crafti Business” Buc 600 3,30 1 980,00 2 376,00 
12 Markere whiteboard SRL ”Crafti Business” Buc 40 3,40 136,00 163,20 
13 Calculator SRL ”Birovits” Buc  30 102,30 3 069,00 3 682,80 
14 Capsator  SRL ”Rădop-Opt” Buc 100 35,35 3 535,00 4 242,00 
15 Capse  SRL ”Birovits” Cut  500 4,30 2 150,00 2 580,00 
16 Foarfece asimetric  SRL ”Birovits” Buc  100 18,25 1 825,00 2 190,00 
17 Clei creion SRL ”Birovits” Buc 400 3,90 1 560,00 1 872,00 
18 Creion  SRL ”Birovits” Buc 300 1,70 510,00 612,00 
19 Bandă adezivă SRL ”Birovits” Buc 100 13,90 1 390,00 1 668,00 



20 Bandă adezivă îngustă SRL ”Birovits” Buc 300 2,30 690,00 828,00 
21 Mape plastice cu şină SRL ”Birovits” Buc 1000 2,25 2 250,00 2 700,00 
22 Binder clips 51 SRL ”Birovits” Buc 500 2,38 1 188,60 1 426,32 
23 Binder clips 25 SRL ”Birovits” Buc 800 0,71 569,50 683,40 
24 Binder clips 19 SRL ”Crafti Business” Buc 1000 0,50 499,00 598,80 
25 Mapă A4 SRL ”Birovits” Buc 200 13,10 2 620,00 3 144,00 
26 Registru  SRL ”Crafti Business” Buc  200 32,35 6 470,00 7 764,00 

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

 
Denumirea operatorului economic Numărul și data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL ”Rădop-Opt” 

18/4-06-88 din ”05” septembrie 2022 SIA RSAP, e-mail; 

SRL ”Crafti Business” 
SRL ”Tipografia-Sirius” 
SRL ”Birovits” 
SRL ”Cartnord Paper” 
 

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  

17. Contractele de achiziţie încheiate: 

Denumirea operatorului  
economic 

Întreprin 
derea 

 

Numărul 
și data 

contractului 
Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractului fără TVA inclusiv TVA 

SRL ”Cartnord Paper” Cu capital autohton 108 21.09.2022 30192000-1 184 150,00 220 980,00 31.12.2022 

SRL ”Radop-Opt” Cu capital autohton 109 21.09.2022 30192000-1 116 695,00 140 034,00 31.12.2022 
SRL ”Tipografia-Sirius” Cu capital autohton 110 21.09.2022 30192000-1 7 200,00 8 640,00 31.12.2022 
SRL ”Crafti Business” Cu capital autohton 111 21.09.2022 30192000-1 23 201,50 27 841,80 31.12.2022 
SRL ”Birovits” Cu capital autohton 112 21.09.2022 30192000-1 17 822,10 21 386,52 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:                                      /semnat electronic/                                      Dina ROȘCA 
 

 

 



1 
 

 

DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   + 
de încheiere a acordului-cadru                           □ 

                                            de anulare a procedurii de atribuire    

Nr. 1  din   16.09.2022 . 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Parcani 
Localitate S Parcani, r.Soroca 
IDNO 1007601001547 
Adresa s.Parcani , r.Soroca 
Număr de telefon 0230 53236 
Număr de fax 0230 53236 
E-mail oficial  Primaria.parcani@gmail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Cetulean Serghei , 023053236, 
primaria.paracni@gmail.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări + 

Obiectul achiziției Lucrări de reparație a drumului cu beton 
ciment din s. Voloave, com. Parcani, rul. 
Soroca 

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

Concurs Cererea Ofertei de Preț 

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

Nr: 21061750, ocds-b3wdp1-MD-
1660716685301 
 
Data publicării: 17.08.2022 

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

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 366666.67 lei 

 
 

 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660716685301
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660716685301
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu 

(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  

(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 30.08.2022, ora 09:00), au fost depuse oferte: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1 SRL ”Damser grup” 1018607000285 Zabulica Serghei 
2 SRL ”Actiune -M” 1019607002002 Moldovan Mircea  
3 SA ”Drumuri-Soroca” 1003607003279 Cebotarean Vasilii 
4    
    

 

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

Denumire document Denumirea operatorului economic 
SRL”Damser 
grop” 

SRL 
”Actiune - 

M” 

SA 
”Drumuri 
Soroca” 

  

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

 

 

 

 
Oferta financiară prezentat 

Ofertantul 
se află în 
statutul de 
”așteptare” 

Ofertantul 
se află în 
statutul de 
”așteptare” 

  

Garanția pentru ofertă (anexa nr.9) prezentat 
DUAE prezentat 
Grafic de executare a lucrărilor  
(anexa nr. 10) 

prezentat 

Cerere de participare (anexa nr. 7) prezentat 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei 
(anexa nr. 8) 

prezentat     

Declarație privind experienţa similară 
(anexa nr. 12) 

prezentat     

Declarație privind lista principalelor 
lucrări executate în ultimul an de 
activitate (anexa nr. 13) 

prezentat     

Declaraţie privind dotările specifice, prezentat     
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utilajul şi echipamentul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului (anexa nr. 14) 
Declaraţie privind personalul de 
specialitate propus pentru 
implementarea contractului (anexa nr. 
15) 

prezentat     

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

prezentat     

Informaţii privind asocierea (anexa nr. 
17) 

prezentat     

Angajament terţ susţinător financiar prezentat     
Angajament privind susţinerea tehnică 
și profesională a ofertantului/grupului 
de operatori economici  -după caz; 

prezentat     

Declaraţie terţ susţinător tehnic   prezentat     
Declaraţie terţ susţinător profesional  prezentat     
Aviz pentru participare la licitațiile 
publice de lucrări din domeniul 
construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 
22) 

prezentat     

Îndeplinirea obligaţiilor de plată a 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 
asigurări sociale, în conformitate cu 
prevederile legale 

prezentat     

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

prezentat     

Certificatul de atestare tehnico-
profesională în domeniu dat 

prezentat     

Perioada de garanţie a lucărilor 60 luni     

 (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 

Corespunder
ea cu 

specificațiile 
tehnice 

Lucrări de 
reparație a 
drumului cu beton 
ciment din s. 
Voloave, com. 
Parcani, rul. 
Soroca 

SRL”Damser 
Grop” 

301050-15 
Conform 
caietului de 
sarcini 

+ + 

SRL ”Actiune-M” 308592-20 Ofertantul se află în statutul de ”așteptare” 

 
SA”Drumuri-
Soroca” 

276429-06 Ofertantul se află în statutul de ”așteptare” 

    

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

9. Data solicitării 
Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

02.09.2022 

SRL 
”Damser- 
Grup” 

 Argumentarea  prețului 
anormal de scăzut. 

Salariu mediu pe ora a muncitorilor nu 
depaseste tariful de 28.5 lei pe ora. 
La material s-au utilizat preturi de 
reducere procurate de la 
furnizori,locatia lucrarilor se afla 
aproape de companie. 
 

05.09.200 SRL 
„Damser 
Grup” 

Concretizarea graficului de 
executare a lucrarilor  

Terminul de executare a lacrarilor vor fi 
efectuate conform ofertei propuse -2 
luni 

 

10. Ofertanții respinși/descalificați: nu 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Motivul respingerii/descalificării 

  
 

11.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot + unicul 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:  

12. 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) 

13. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu e cazul 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
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14. Reevaluarea ofertelor: nu e cazul 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul 
unitar  
(fără 
TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

Lucrări de reparație 
a drumului cu beton 
ciment din s. 
Voloave, com. 
Parcani, rul. Soroca 

SRL”Damser-Grup” Caietului  de 
sarcini 

 301050.15 361260.18 

 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: nu 
 
În temeiul art.71  
 
 
Argumentare:     

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL”Damser Grop” 06.09.2022 e-mail, scr.nr.118 
SRL ”Actiune-M” 06.09.2022 e-mail, scr.nr.118 
SA”Drumuri-Soroca” 06.09.2022 e-mail, scr.nr.118 
   
   

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

17. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:  . 

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

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

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

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

18. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:    

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

 Numărul 
 
Lotului  

Întreprin 
derea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asociere 
Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 
contrac 
tului/ 
acordului-
cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabili 
tate al 
contractului/
acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv TVA 

Lucrări de 
reparație a 
drumului cu beton 
ciment din s. 
Voloave, com. 
Parcani, rul. 
Soroca  

SRL”Damser 
Grup” 

 

Nr.12 din 
16.09.2022 45200 

000-9 

 
301050.15 

 
361260.18 

31.12.2022 



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziţii publice □ 

Nr. 14 din 22.09.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Centrul Naţional Anticorupţie
Localitate Chişinău

1006601000222
Adresa ■ bd. Ştefan cel Mare, 198
Număr de telefon 022-257-337/078452987
Număr de fax . 022-257-337
E-mail oficial eduard.dutca@cna.md
Adresa de internet www.cna.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Eduard Dutca

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP

Procedura de achiziţie repetată (după caz) https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD- 
1660 548 867999? tab=con trac t-notice

Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri

Obiectul achiziţiei Echipament de telecomunicaţii

Cod CPV 32500000-8

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. zov. md) :

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD- 
1660548867999? tab^con tract-noti ce
https://mtender.gov,md/tenders/ocds-b3wdpl-MD- 
1660548 867999?tab=contract-noti ce
Data publicării; 15.08.2022

Platforma de achiziţii publice utilizată □ achizitii.md

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Nu

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp 1 -MD- 
1660548867999?îab=conîract-notice

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)
Sursa de finanţare □Buget de stat

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 351000

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au:?ost solicitate clarificări)
D a ta  s o lic ită r ii  c la r if ic ă r i lo r -

D e n u m ir e a  o p e r a to r u lu i e c o n o m ic -

E x p u n e r e a  s u c c in tă  a  so lic ită r ii  d e  c la r if ic a re -

E x p u n e r e a  s u c c in tă  a  r ă sp u n s u lu i -

D a ta  tr a n s m ite r ii -

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor Corectarea unei greşeli mecanice în parametrii solicitaţi

1

mailto:eduard.dutca@cna.md
http://www.cna.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1660
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1660
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1660548867999
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1660548867999
https://mtender.gov,md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1660548
https://mtender.gov,md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1660548
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp


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

SIARSAP

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

Nu

5. Până Ia termenul-Iimită (data 02.09.2022, ora 12:00), au depus oferte 3 ofertanţi:
N r . ; D e n u m ir e a  o p e r a to r u lu i e c o n o m ic 1 D N O A s o c ia ţ i i /

a d m in is tr a to r ii  :

1, SRL „Dalu Mol” 1019600010435 Chiriciuc Sergiu
2 . SRL „Business Triumf' 1013600007534 Boaehe Dumitru
3 . SRL „BTS Pro” I008600Û61565 Bogdan Gnidaş

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

D e n u m ir e  d o c u m e n t

D e n u m ir e a  o p e r a to r u lu i e c o n o m ic

SRL „Dalu Mol” SRL „Business Triumf’ SRL „BTS Pro”
D o c u m e n te le  ce  c o n s t itu ie  o fe r ta

(Se va consuma prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnică Prezentat Prezentat Prezentat
Propunerea financiară Prezentat Prezentat Prezentat
DUAL Prezentat Prezentat Prezentat

D o c u m e n te  d e  c a lif ic a r e
Se va consmna prin: prezentat; neprezentat, nu corespunde ■■■■■;■■■

Dl.: AL Prezentat Prezentat Prezentat
Specificaţii tehnice şi preţ
Oferta Prezentat Prezentat Prezentat

Informaţii generale despre ofertant Prezentat Prezentat Prezentat
Rechizitele bancare Prezentat Prezentat Prezentat
Dovada înregistrării persoanei juridice, In 
conformitate cu prevederile legale din ţara în 
care ofertantul este stabilit

Prezentat Prezentat Prezentat

Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor 
faţă de bugetul public naţional (eliberat de FISC).

Prezentat Prezentat Prezentat

Lista fondatorilor Prezentat Prezentat Prezentat
Termenul de livrare Prezentat Prezentat Prezentat
Confirmare de la Agenţia de mediu (doar pentru 
loturile la care produsele sunt supuse 
reglementărilor de responsabilitate extinsă a 
producătorului)

Prezentat Prezentat Prezentat

(Informaţia privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerinţele din documentaţia de atribuire ţi se va consemna prin: 
prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerinţelor de calificare))

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

D e n u m ir e a  lo tu lu i
D e n u m ir e a

o p e r a to r u lu i
e c o n o m ic

P r e ţu l  o fe r te i
(fără TVA)* :

C a n tita te  şi 
u n ita te  de  

m ă s u r ă

C o r e s p u n d e r e a  cu  
c e r in ţe le  d e  c a lif ic a r e

Corespunderea cu 
s p e c if ic a ţ ii le  

te h n ic e

Lotul 1 (apparat foto) SRL „BTS Pro” 52503,75 1 buc. Da Nu

Lotul 1 (apparat foto) SRL „Dalu Mol” 126700 1 buc. Da Nu

Lotul 2 (camera de supraveghere) SRL „Dalu Mol” 20900 I buc. Da Nu

Lotul 2 (camera de supraveghere) SRL „Business 
Triumf’ 23725 1 buc. Da Da

Lotul 3 (dispozitiv copiere cârduri) SRL „Dalu Mol” 6700 î buc. Da Da

Lotul 4 (tester acumulatoare) SRL „Dalu Mol” 8500 1 buc. Da Da

Lotul 5 (căşti bluetooth) SRL „BTS Pro” 22290 1 buc. Da Da

Lotul 6 (telefon mobil) SRL „BTS Pro” 45500 1 buc. Da Da

Lotul 7 (drona) SRL „Dalu Mol” 49000 1 buc. Da Da

Lotul 8 (binocular) Nu au fost prezentate 
oferte

Lotul 9 (HDD portable) SRL „BTS Pro” 7263,9 1 buc. Da Da

Lotul 10 (USB) SRL „BTS Pro” 4338,75 1 buc. Da Da

2



în urma examinării ofertelor de către specialiştii DGAO s-a stabilit că ofertele propuse la Lotul 1 nu corespund 
parametrilor tehnici solicitaţi, respectiv la acest lot va fi organizat un concurs repetat, Lotul 2 -  oferta propusă cu cel mai 
mic preţ de către SRL „Dalu Mol” nu corespunde parametrilor tehnici solicitaţi, următoarea ofertă propuisă de către SRL 
„Business Triumf’ este conformă. Ofertele la Loturile 3-7, 9,10 sunt corespunzătoare la operatorii economici care le-au 
prezentat cu cel mai mic preţ.

* 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 ne corespunderii)

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

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată Rezumatul răspunsului operatorului

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:
Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifîcării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare Iot □

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:__________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preţul cel mai scăzut n

(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 fo st 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 fo s t 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 
(Iară TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv TVA)

Lotul 2 (camera de supraveghere) SRL „Business 
Triumf’ 1 buc. 23725 23725 28470

Lotul 3 (dispozitiv copiere cârduri) SRL „Dalu Mol” 1 buc. 6700 6700 8040
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Lotuî 4 (tester acumulatoare) SRL „Daîu Mol” 1 buc. 8500 8500 10200
Lotul 5 (căşti bluetooth) SRL „BTS Pro” î buc. 22290 22290 26748
Lotul 6 (telefon mobil) SRL „BTS Pro” 1 buc. 45500 45500 54600
Lotul 7 (drona) SRL „Dalu Mol” 1 buc. 49000 49000 58000
Lotul 9 (HDD portable) SRL „BTS Pro” 1 buc. 7263,9 7263,9 8716,68
Lotul 10 (USB) SRL „BTS Pro” 1 buc. 4338,75 4338,75 5206,5

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 „Dalu Mol” 14.09.2022 e-mail
SRL „Business Triumf’ 14.09.2022 e-mail
SRL „BTS Pro” 14.09.2022 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 contractului □  6 zile în cazul transmiterii comunicării prin
este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 mijloace electronice şi/sau fax □_____________
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achiziţiile publice__________________ _________________________________________

(Selectaţi termenul de aşteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achiziţiile publice, inclusiv a termenelor de aşteptare, se efectuează în conformitate cu 
prevederile TITLULUIIVCapitolul I  (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorului

economic

întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acordului- 

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului
Termen de 

valabilitate al 
contractului/fără TVA inclusiv TVA

SRL „Dalu 
Mol” Autohton

14/2109 din 
21

septembrie
2022

32500000-8 64200 76240 31.12.2022

SRL
„Business
Triumf’

Autohton

15/2109 din 
21

septembrie
2022

32500000-8 23725 28470 31.12.2022

SRL„BTS 
Pro” Autohton

16/2109 din 
21

septembrie
2022

32500000-8 79392,65 95271,18 31.12.2022
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18. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi) (rubrica data se completează doar în 
cazul in care la procedura de achiziţie publică au fost aplicate criterii de durabilitate şi s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziţii publice durabile (achiziţii 
verzi)? Da

Valoarea de achiziţie cu TVA din contract/ contracte a 
lotuîui/Ioturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD):

199981,18 lei

Codul CPV ai lotului/Ioturilor pentru care au fost aplicate criterii 
de durabilitate: 32500000-8

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

Cel mai mic preţ

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încheierea 
contract ului/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 
recepţionârii 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.
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DARE DE SЕЛМД
de аtriЬuirе а contractului de achiz(ii sectoriale

Nr.15 din 2'7.0'7,2022
l. DaLte сu privire la erntita

2. Da

3. СIаrifiсйri privind documenta{ia de аtriЬчirе:

4. Modificйri operate in documenta{ia de аtriЬuirе:

сu rе еп tea cOnlractantE:
Dспuпt irс:а entitйtii сопtrасtапtrэ SA ,,RED- NORD
Localitatc: Мuп. Bllti
IDNo l 00з60200656з
Adlresa MD-3l00, Republica Moldova, mчп. Bйl{i,str. ýtefan cel Маrе, l80

,,А"
Nu rпйr dc: telefon цз 2з| 5з l00,
Numйrг de fax .fсш: !З]l ДL 531|8
E-rmaill ofi:cial ц]!iqqщýш@гqdцqrd.md.аф_rzrtii@rеdпоrd.md
Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп, е-
mail)

Pavel Vladimir; 023l5З l08
раче l. v]adim ir@,rednord.md

Tipul entitй{ii contractante 9i obiectul
рriпсiраl de activitate
(Dacd este cazul, mеп|iuпеа сd eпtitatea
сопtrасtапtd este о autoritate сепtrаld de
achiziyie sau сd achiziyia implicd ori ar рutеа
implicc|o altdformd de achizitie соmuпd)

Activitй{ile 1icenliate din sectorul electroenergetic

te сu privire Ia procedrLlrir de atribuire:
ТЩlulllrоr:еd u rii de atri Ьuirе apllicrrte Licita{ie rеstгiпsё
Рrrrсеd.urа de achizitie rеrrеtаtй |'duttй caz)
Tipul obiectului сопtrасtulчi de achizi{ie/ acordului-
саdru

Вuпuri

Obiecttl l aLchizi(iiei Stilpi din beton аrmаt pretensiona{i репtru reazemele rе{еlеlоr
а9l]9це de electricitate trapezoidali SET 9.5-5

Cod С]РV

442l2226-9

Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind аlеgеrеа
procedurii de аtriьчirе (iп cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licita|ia deschisd)

Bunul dat роаrtЁ uп саrасtеr specific pentru dеsйgчrаrеа
activititii de рrоdчсеrе, а energiei electrice

Procedura de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
р or t а lului guv еrпаm епt а l www. mt е пdеr. gоv, md) Link-ul:

Data рuЬliсёгii:
Platforlna de achizi{ii publice utilizatй
Апuпt de inten(ie publicat i'n ВА.Р ('clupii caz) Data:|4.01.2022

Tehnici qi instrumente specifice de аtriЬчirе
fulщ2d caz)
Sursа de fiпап{аrе Surse proprii
Vаlоаrеа estimatй (lei,ldrd ТVД) 26 500 000

ча complela iп cazul iп care аu fost solicitate
Data solicitйrii clarifi сйrilоr
Dcr;rum irеа operiltorului есопоm ic
Ецluпе,rеа, succilnti а solicitirii de cIarificare
Exllune,rea suссiпtй а rйspunsuIui
Dala transmiterii

Rc:zum atu l пr od i liсйrilоr
Publicate iп BAP/alte mijloace|or de iпfоrmаrе (duрd
caz)

Рпdiсаsi sursa utilizatd si data publicdriiJ

Termen-limitil de depunere 9i deschidere а оfеrtеlоr
prelungit (dupd caz)

[Iпdicayi пumdrul de zileJ

iп сqzul iп care аu



termenu1-1iпtitй (data 28.03.2022, оrа l6: 00), ar.r derrus ofertll l ofertanti:
Nr. Denumirea operatorului

economic
IDNo Date de contact

Asociatii/
adm inistratorii

1. SRL ARMO BETON 100360005l lз4 !эl.в13233322J:
аrmо.Ьеtоп(@mаil.ru

Сiгstеа Ion

РАпй la

6. Info ind ofertele i documentele de calificare ntarte de сitrе lI есопоm lcl:

(Iпfоrmа|iа priyiпd dепumirеа documeпtelor рrеzепtаtе se уа iпdiса iп coпformitate сu сеriп|еlе аiп ао"".епtоуи ае
atribuire si se va сопsеmпа рriп: рrеzепtаt, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (iп cazul сdпd dосuпепtul afost prezetxtat, dar пu
с or es рuпdе cer iп| el or de с alifi с ar е)

* Iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se va iпdiса prelul oferteifiпale
(Iпfоrmа|iа priviпd "Corespuпderea cu ceriп|ele de caliJicare" si "Соrеsрuпdеrеа сu specificaliile tеhпiсе" , se уа
сопsеmпа рriп: ,,* " iп cazul corespuпderii si priп ,,-" iп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtru elucidarea чпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date рriчiпd соrеsрuпdеrеа ofertei cu сеriп{еlе
stabilite in documenta{ia de аtriЬuirе (inclusiv

9. Ofertan{ii respingi/descalificati:
Dепum irea ореrаtоrului есопоm ic Motivul respingerii,ldescalifi сirii

l0. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:
Репtrч un singur lot

11. Criteriul de аtriЬuirе aplicat:
PrePl cel mai scёzut
(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multе criterii de atribuire, se yor iпdica toate criteriile

de atribuire aplicate qi dепuпirеа loturilor фrепtе)

12. Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i:
(se va completa репtru loturile care au fost qtribuite iп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-prey sau cel mаi Ьuп

Denumirea opeгatorului economic

Docunrentele се constil-uie oferta

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

nforma{ia privind сrэrеsрuпdеrеа ofertelor сu cerin solicitate:

Denumirea
lotului

Dепum irеа о;эеrаtоrului
есопоmiс

Pre{ul ofertei
(fhrё ТVА)*

cantitate
si unitate

de
mйsuri

(lorespurrderea cu
cerinteIe de
calificare

Coriesp црбgaau
cu slpecificar(iile

teh nice

SRL ARMO BETON з'7 l07 000lei _l3ЗOO/uп + +

cazul utilizdrii

menta{ia de аtriЬuirе (inclusiv iustificarea апоrmаl de scйzut) s-a solicitat:
Data

solicitirii
Operatorul есопоmiс Informa{ia solicitatй Rezm atul rйspunsului o;reriltorului

econclmic

Factorii de evaluare vаlоаrеа din о|ъrti Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic l TotaI

Denumire factorul l Ропdеrеа

Dепumirе factorul n Ропdеrеа

Denumirea operatorului economic n T'otal
Denumire factorul l Ропdеrеа



Delrumiгe factorr-rl n Ропdеrеа
l3. Rеечаlчаrеа ofertelor:

(Se va completa iп cazul iп care ofertele aufost rееvаluаtе repetat)

Mo,tiv,url rеечаluйrii ofertelor
Mc,dific5rile oDe|rate

l4. lп urmа ехаmiпйri, evaluйrii Ei соmраrйrii оfеrtеlоr depuse iп саdrul proceduriide atribuire s-a ceciil
Atribuirea contractului de achizi{ie sectorialй/acordului-cadru:

Dепчmirеа
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic:

Cantitate 9i
unitate de
mйsurй

Pre(ul uпitаr
(fйrй'ГVА)

Рrе{ul total
(fйrй ТVА)

Pre{ultotal
(incIusiv ТVА)

SRL ARMO
BEToN

1З300 un 1949,06 25922,500lei 37 10'7 000 lei

Апulаrеа рrосеdurii de achizi{ie sectorialй:
Temeiul апultrrii:
Аrgumепtаrе:

l5, lпfогпrа

(Iпformаreаoperаtorilorеcoпomiciimplicауiiпprocedurаdеаtribuiredi'1ii',
realizeazd iп сопfоrmilаtе cu prevederile art. 64 al Legii пr. 74/2020 priviпd achiziPili iп secloqrele eпergeticii, apei,
lraпsporturilor si serviciilor poqtale

lб. Теrmепul de tгu incheierea contractului:

(Calcularea termeпelor рrеvdzutе de Legea пr. 74/2020 priviпd achizi|iii" tп ,uюоrеl" 
""e.g"tbii,serviciilor postale, iпclusiv а lеrmепеlоr de asteptare, se efectueazd iп сопfоrmitаtе cu prevЙerile

apei, traпsporturilor si
TITLULUI IV Capitolul

I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

l7. Сопtrасtчl de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

18.lnformа!iаprivindасhizi{iisесtoriаledurаbile(аchizi{iii
care la procedura de achizi;ie sectoriqld au fost aplicate criterii de durabilitate si s-a iicheiat coпtracl/coпtracte
pentru lotl'loturi репtru care aufost aplicate crilerii de durabilitate):

дrr fost ap!icate c:riterii репtru achiili{ii durabile (achizitii verzi)? (Dд/NU)
VаI,оаrеа de achizi{ie сu ТVА din сс,пtrасt/ contracte а lotului/loturilor

_рýпtru саrе au fclst aplicate criterii rle durabilitate (lei MD)*: (iпdicati sumq сu ТVД
ccrcllul cp\z al lo1ului/loturilor репtru саrе au fost aplicate criterii de
durabilitate*:
Cril-eriul de аtriЬluirе репtru lotul/lclturile pentru саrе аu fost aplicate
сritrэrii de riurabilitate*:

Рrеlul cel mai scёzut о
costul cel mai scazut о
Cel mai bun rароrt calitate-pre1 о
Cel mai bun rароrt calitate-cost п*Iпfоrmаliа se va iпdiса репtru fiecare coпtract de achizi|ie iп parti.-

рriп рrеzепlа dare de seamd, grupul de lucru cleclard сd lеrmепul de a;teplare реплrа tпсhеiеrеа сопtrасtului/сопlrасlеlоr

пlогпtаrеlдрqrаtоrilоr econotnici despre deciziile яruрuluidе lucru pentrul achizitii:
[)с:пultl irrэа operatorului е,сопопr ic Data transmiterii ]\Iodalitatea de trапsm iterc

SRL ARMO BE],ON 13.05.2022 e-mail

n cazul achizi{iilor sectoriale care intrtr in sfera de
aplicare а Legii пr.'7412020 privind achizitiile iп
sectoarele energeticii, apei, transporturilor qi serviciilor

11 zile de la data transmiterii comunicДrii privind
rezultatul арliсйгii procedurii de atribuire

Dепumirеа
ореrаtоrului

есопоmiс

lntreprind
еrеа:

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asoci

erel
Cu capital

strйin

Nuпrйrul
qi data

соп tractu lu i/
acordului-cadru

Cod СРV

vаlоаrеа сопtrасtului

Теrmеп de
valabilitate al
сопtrасtu l u i/

acord u Iu i-
саdru

fйrй ТVА inclusiv
тчА

SRl. ARMO BET,ON
209 20.05.2022

44212226-9
) \q))
500 lei

з7
l07 000

lei
з0.|2.2022

indicote afost respeclal (ехсерtdПd cazurile prevlizute de art, 65 аtiп. (3) al Lbgii 74/2020 priviпd achizi|iile tп sectoarele



eПergeticii, a|ei, traПSporlurilor qi serviciilor po$tale), рrесum qi сd tп cazul dерuпеrii coпtesta|iilor qi/sau recepyiondrii
rapoartelor de monitorizare, aceastea аu fost ехаmiпаlе si sоlu|iопоtе.
рriп рrеzепlа dare de sеаmd, grupuI de lucru репlru achiziyii сопJirmii соrесtitulliпеа tlesJdEuriirii pi,ocedurii tle aphiziyie,
fapl репtru core poartd rcisptlпdere сопfоrm preyederilor legole iп vigoare.

tru achizi{ii:

Q{ume, Рrепumе)

4
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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 91   din 22.09.2022.  
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 Achizitionarea utilajului petru cazangeriile din raionul 
Briceni 

Cod CPV 39700000-9 
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:   21062869 
 
 
 ocds-b3wdp1-MD-1662377161318 
Data publicării: 05.09.2022 

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/21062869/ 

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) 487000.00  lei fara TVA 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662377161318
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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 13.09.2022, ora 15:00), au depus oferta  2 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL Aflux-Prim 1008602001596 Scutelinic Vitalie 
2 SRL Darnic-Gaz 1016607001439 Filaret Mareacre 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

 SRL Aflux-
Prim 

SRL 
Darnic 

Gaz 

   

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 

Achizitionarea SRL Aflux-Prim 409500.00    
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utilajului pentru 
cazangeriei din 
raionul Briceni 

SRL Darnic-Gaz 410000.00    

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

16.09.2022 SRL Aflux-Prim scrisoare - 
16.09.2022 SRL Darnic-Gaz scrisoare - 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
SRL Darnic-Gaz Pret mai mare 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 
 Total 
 SRL Aflux-Prim 409500.00  
 SRL Darnic Gaz 410000.00  
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13. Reevaluarea ofertelor: 

(Se va 4nclusiv 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 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) 
Achizitionarea 
utilajului pentru 
cazangeriile din 
raionul Briceni 

SRL Aflux-
Prim 

  409500.00 491400.00 

 
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 Aflux-Prim 16.09.2022 e-mail 
SRL Darnic-Gaz 16.09.2022 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  Numărul Cod CPV Valoarea contractului Termen 
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operatorului  
economic 

și data 
contractului/acordulu

i-cadru 
fără TVA inclusiv 

TVA 

de 
valabilit

ate al 
contract
ului/acor

dului-
cadru 

SRL AFLUX-
PRIM 

 Nr91 22.09.2022 39700000
-9 

409500.00 491400.00 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 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 

. 
 



DARE DE SEAMA
de аtriьчirе а contracfului de achizilii sectoriale

Nr.lб din 75.07.2022l. Da

riчirе la

la enlitatea contractalltй:te сu
Dепuпl irea entitйtii contracf:r nte SA ,,RED- NORD

Mun. Bilti
100з602006563ъ
MD-3l00, Kepu

^r,

J-ocalitate
lDN(.)
Adresa

Numir de telefon
Numir de fax
L,-mail oficial
Ar]resa de iпtеrпеt

pavel. vladimir@rednord.md
Activitй{ile tlce

Реrsоаilа de contact (пumе, рriйmqЙфrr, е-
mаil) 

-
Tipul entitй{ii contractante ýi obiectu'
principhI de activitate
(Dacd este cazul, mеп|iuпеа сd entitatea
сопtrасl,qпtd este о autoritqte сепtrаld de
achizi|iq sau cd achizi|ia imрtiсй ori ar putea
,rpttr" р "tta. ilie соmuпd)'

4. rrare сu рrlчlrе la рrосеdurа de аtriьuirе:
TipuIproceduriiffi
tдgýd"." d. 

".htrlti. 
.

LrUlLallg IсStгlпSа

BunuriTipul obiectului contractuluiffi
саdru

acIl lzlIIeI stilpi din beton armat pretension@
аеriепе de electгicitate trapezoidaIi Ъвт to,s-s

I

F

44212226-9

procerl ч yii de u,.i bu'i ;:- 7}} 
-'"",|,i\i|' 

" 
ui,'fTfi

proce eluri decat l icit al ia de.s с his й )

Bunul dat poarta un caracter @activitatii de рrоduсеrе, а energiei electrice

ъLink-ul: ъ
prrrnлdrlro.1

uw gll lччll 9 (Je чu tпаlСQ аlП CadrUl
р ort а lului guv е r паm е пt а l wyyw. mt епdе r. gоч. m d)

Data рчЬliсёrii:
latluгllta ue acnlzllll publice utilizatй

Апuпt de inten{ie putllicat iп ВАР (dupd caz) Uata: l4.U l .2|J22

Surse рrорrii
т1 s00 000

r ýIlnlcl ýl lпýtrumепtе specifice de аtriьuirе
(dupd caz)
SчrsаdеПп"пtЪГ
Vаlоаrеа estimatй (lei, /drd illД)

privind docurnenta(ia de atribuire:
Sз чu ссlц.р!еtа iп cazul iп care ач fost solicilate clarificdriDatasolicitд.iiclffi
Denurirea op".ato.

ДРцд..-" r"."
*шхрuпеrеа suссiпti а rйsрчпsului
Data transmiterii

4. Modificari n".i"t"l.-]l.-operate iп dосumепtа(iа de аtriЬuiБ
уQ еtq iп сqzul iп care аu

Rezuпl atrr l modificйrilor

[Indica|isurs"@Publicate iп BAP/alte lni.;Ioace@
caz)
l tl rlrЁtl-lllпlla ое оерuпеrе gi deschidere а оfеrtеiоr
prelungit (dupd caz)

Pпdica|i пumdrul de zilф

ъtсдцgдцl-lim it:i (data 28.03.2022. orl lб
Nr. I)епum irea ореrаtоrulu i

есопоmiс
IDNo Date de contact Asociatii/

administratorii



l SЮ ARMO BETON 100з60005 1 lз4 tеl'|+з1 з22з8322 l ; аrmо.Ьеtоп(оmаil.ru cirstea lon

(Iпfоrmаliа рriуiпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se уа iпdiса iп coпformitate cu ceriп|ele diп dосumепtа|iа de
atribuire si seva сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu corespunde (iп cazul сdпd dосumепtul afost preaeпtclt, dar пu
cor es рuп de cer iпУ el or de с al фс ar е) )

* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se va iпdiса preYul oferteifiпale
(IпfоrпаУiа рriчiпd "Corespuпderea cu ceriп|ele de calificare" si "Соrеsрuпdеrеq cu specificasiile tеhпiсе" , se уа
сопsеmпа рriп: ,,+" iп cazul corespuпderii si рriп,,-" iп cazul пecorespuпderii)

8. Репtru elucidarea чпоr neclaritД{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрuпdеrеа оfеrtеi cu сеriп{еlе

9. Ofertantii respinýi/descalifica
Denumirea operatorului есопоmiс Motiv ul resnirrserii/desc:a lifi сirii

l0. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:
Репtruчп singur lot

1l. Сritеriul de atribuire aplicat:
Рrе{ul cel mai sctrzut
(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi пulte criterii de atribuire, se yor iпdiса tPate criteriile

de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)
12. Iпfоrmа{iа privind factorii de ечаluаrе aplica{i:

(Se va completa репtru loturile care аu fost atribuite iп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-pre1 sаф cel mai Ьuп

l3. lleevaIuarea ofertelor:

йri, evalu5rii 9i соmра

tate de сйtrс:
Dепumirе
document

Dепumirеа operatorului economic

Documentele се constituie oferta

Рrорuпеrе
а
financiarё

Documente de calificare
Seya сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu corespunde

Сопfоrm
caietului
de sarcini

пfоrmа nd пdеrеа ofertelor cu cerintele solicitate:

Dепumirеа
lotului

Dепum irea clperatoruIui
economic

Pre{ul ofertei
(fЕrё T'VA)*

cantitate
gi unitate

de
mаSurй

Corespunderea cu
cerin{ele de
calificare

C|oresptr п dLеrеа

cu specifica(iile
tehnicc:

SRL ARMO BETON 1'7 924 400 lei 3900/uп + +

stabilitt in documentatia de atribuire inclusiv iustificarea ului апоrmаl de scйzut) s-a so
Data

solicitirii
Ореrаtоrul economic Informa!ia solicitatб Rezmatul r:ispunsului operartorului

economic

calit
Factorii dc: ечаluаrе vаlоаrеа din ofertй Puncta.jul calculat

Denumirea operatorului economic 1 Total
Dепumirе factoruI l Ропdеrеа

Dепumirе factorul n Ponderea

Denumirea ореrаtоrului economic п Total
Denumire factorul 1 ропсlеrеа

Dепumirе factorul n Ропdеrеа

ча iп cazul iп care ele au fost reevaluate
Ntotivu l reevalrrйrii ofertelor
Modificirile ореrаtе

4. lп urmа ехаmiпйri. evalu5rii si comnarjirii ofertelor denuse in cadrul nrocedtrrii de atribuire s-a decis:
АtriЬuirеа contractului de achizilie sectorialй/acordului-cadru:

depuse procedtt

de calificare

1

2



[)епumirеа
lotu Iu i

Dепumirеа
operatorului

economic

Cantitate qi
чпitаtе de
mДsurй

Pre{uI unitar
(fйrй ТVА)

pretul total
(fйrй ТVА)

Рrе{ul totaI
(inclusiv ТVА)

SRL ARMO
BETON

З900 uп 4596 l4 9з'7 000 lei 11 924 400 lei

Апulаrеа

Dепum irеа ореrаtоrului e"onoln ic Data trяпsm ifpri Modalitatea de trапsm itere,SRL ARMO BETON l 5 .U5.1U22 e-mail

рrосеdurii de achizitie sесtоriаlй:
теmеiul anulбrii:
Аrgumепtаrе;

l5. lnfo

(I пfоrm are а oper ator i l or 
""ono, 

i"
realizeLzd iп coпformitale cu prevedirile art. 64 al Legii пr. тцliо)О piiuind acПbiiiiti iп sectoarele eпergelicii, apei,lraпsporlurilor si serviciilor postale

ll6. ТеrmепuI de u incheierea contractului:

(CalculBrea trriiirБ р;
servi<:iilor postale, iпclusiv а.tеrmепеlоi de asteptare, si e/ectueazd ii сопfоrmitаlе cu preveierile TITL(JL;JI IV CapitolulI (Сqlсцlаrеа Теrmепului) al Codului Civil ai Rbpubl,icii йoldova)l7. Contractul de achizi{ielacordul-cadru incheiat:

репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

'пfоrrпа[

r;';:,i?:i!:!:::"!:::,":::::y_": !:_'::,, 
ariiПii ii i"i."rЙ'i" ayepro,e репtrа iпсhеiеrеа coпtraclului,/coпtroclelor,:::::r,;,{:::lf,i:l:!,!::::;:!::M:iiyyl;;";;;;;6;;;;:i;r;;;!;;,;;;;;;;::;;;::;::;;i{;:::;:,:::;

';;;';:;:l:"'i"k::;::,::y"!::::,:"_,:::':!::::,.a::y."iy y.t ,f i";;;;Ъ;;;;;;;:"'^'iii,iii'iJ!ii":::;;;:;;:r,ry 
уу yt е М 

! 
е mо п i l о r iza r е, а с е i s t е а а ч fo s l Ь *i. i, i Б Е}-;;;;; ;";'" ; ;.

;;; ;;:';:':"';';!;;;:r:;х;::'!:'i: ::::::::!:yii'!iii;: corectiludineo elesfisurdrii procedarii с!е achiiilie,flt р l р е п t r u с а r е р о а rt li r,й sp uп d i r е с о пр r m р r е", ; ;;;i; ;i;;;; ;; ;;g 
" " 

r".

арliсаrе а Legii w.74/202О pгivind achiziliile iп
sectoarele energeticii, apei, trапsроrturilоr gi serviciilor

cazul achiziliilor sectoriale са.е iпЙiБsfeББ l l zile de la data trапsmitеriiсоЙЙБЙБriчiпа
rezultatul aplic5rii procedurii de аtriьuirе

Dеп um irea
operatorului

есопоm ic

Iпtrерriпd
еrеа:

Cu capital
autohton/
Сu capital
m ixt/asoci

еrе/
Cu capital

strй in

Numйrul
si data

contractului/
acordulu i-cad ru

Cod СРV

vаlоаrеа contractului

Теrmеп de
valabilitate al
contractului/
acordului-

саdru

fйrй ТVА inclusiv
тчА

SRL ARMO BETON
208 20.05.2022

44212226-9
14 9з7
000 lei

17

924 400
lei

з0.12.2022

/1i. IпfЬrпr la

vаlоаrеа de achizi{ie сu ТvА din сопtrас/ сопtrасtе а lotului/loturilor
репtrч саrе au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD)*:codulcpv ul lo,
durabilitate*:

т""
criterii de durabilitate*:

*L 'lq Se ча

(DA/NU)

(indica|i sumа сч ТVД

Рrе{ul cel mai scёzut п
costul cel mai sсёzчt п
Cel mai bun rароrt calitate-pre{ п
Cel mai Ьuп rароrt calitate-cost п

Condrrcйtorul gru luсru репtru achizi{ii:



DARE DE SEAMA

de anulare a nrocedurii de atribuire u

Nr. L ai"dl.s|,"w2/
1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii contractante Primaria Untesti

Localitate s. Untesti. r-ul Ungheni

IDNO 10076ar004696
Adresa s. Un!e;ti, r-ul Unghenr

Numir de telefon ax6-s535810236-55352
Numir de fax 0236-55358

E-mail olicial primaria. untesti(@ gmail. com

Adresa de internet
Persoana de contact Sorotinschi Nicolae, 0690 1 93 1 00

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de preturi lLicitafie deschisd

nAltele: flndicatil
Procedura de achizitie repetatd (dupa caz) Nr: ocds-b3wdp I -MD -1662989045303

Tipul obiectului contractului de ach.lziliel
acordului-cadru

Bunuri n Servicii I Lucriri n

Obiectul achizifiei Amenajarea Parcului Central din sat. Unfeqti' r-
ul Unpheni

Cod CPV 45200000-9

Expunerea motivului/temeiului privind
aleserea procedurii de atribuire

In conformitate cu prevederile art- 57 din Legea nr.
131 din 03.07.2015

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamentol

www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp l-MD -1,662989045303
Link-ul:
https :/lach izitii. md/roipu blic/ten der 121 0ffi44 l.
Data public 6rii: 12.09.2422

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

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

nDa nNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

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

Tehnici;i instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru nsistem dinamic de achizitrie

nlicitatie electronici nCataloe electronic

Sursa de finan{are nBuset de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;
nsurse externe; nAlte surse: flndica{il

Valoarea estimati (lei, fdrd TVA)

3.

4.

Clarificiri privind documenta{ia de atribuire: Nu sunt

Modificdri operate in documenta{ia de atribuire: Nu sunt



/

6.

Pfini la termenul-limiti (data 20-, ora-' ), au depus oferta _ ofertan,ti: Nu sunt
Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare ;i aferente DUAE prezentate de
citre operatorii economici: Nu sunt

Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicitate: Nu sunt

Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justilicarea prefului anormal de scizut) s-
a solicitat: Nu sunt

Ofertan{ii respinqildescalificafi: Nu sunt

Modalitatea de evaluare a ofertelor: Nu sunt

Criteriul de atribuire aplicat: Nu sunt

Informafia privind factorii de evaluare aplica{i: Nu sunt

Reevaluarea ofertelor: Nu sunt

1

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14. in .,rma examinlri, evaluirii gi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis: Nu sunt

Anularea procedurii de achizi{ie publicS:

in temeiul art.jl a,lin. I lit A .

Argumentare: Nu afost depusi nici o oferti
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii: Nu sunt

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului: Nu sunt

17. Contractul de achizilte/acordul-cadru incheiat: Nu sunt

Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi) Nu sunt

Prin prezenta dare de seamd, grapul de lacru declard cd termenul de aqteptare pentru incheierea
contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de arl 32 alin (3) aI Legii nr.
I3I din 3 iulie 2015 privind achizi(iile pablice ); precam qi cd tn cazul depunerii contesta(iilor qilsau
recep(iondrii rapoaftelor de monitorizare, aceusteo aafost examinate Ei solalionate.

Prin prezenta dure de seamd, grupal de lucru pentru achizilii con/irmd corectitudinea desfdqurdrii procedurii

(Nume, Prenume)

w, ilf

4B

gf;'q

W
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DARE DE SEAMĂ 

de anulare a procedurii de atribuire                     

Nr. 12 din 22.09.2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria com.Bubuieci 
Localitate Com.Bubuieci 
IDNO 1007601010459 
Adresa Str.T.Bubuiog, 28 
Număr de telefon 022-41-48-32 
Număr de fax 022-41-48-69 
E-mail oficial  primaria.bubuieci@mail.ru 
Adresa de internet www.primariabubuieci.com 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Negara Inga, tel.: 068034286, e-mail: 
eftoviciinga@gmail.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Lucrări  

Obiectul achiziției Lucrări de construcție a drumului – Dimitrie Cantemir, 
s.Bubuieci, com.Bubuieci, mun.Chișinău 

Cod CPV 45233000-9 
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-1662710639938 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1662710639938 
Data publicării: 09.09.2022 

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://www.primariabubuieci.com/planu-de-achizitie-
pentru-2022 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

 

Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 905 888,40 MDL 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   
Data solicitării clarificărilor  10.09.2022 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Buna ziua, va rugam sa publicati rechizitele bancare in 

vederea perfectarii garantiei prin transfer la contul 
autoritatii contractante, multumim anticipat. 

Expunerea succintă a răspunsului  Bună ziua. În documentația standard este specificată 
scrisoarea de garanție bancară (anexa nr.3). 

Data transmiterii 10.09.2022 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662710639938
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4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

 

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

 

5. Până la termenul-limită (data 22.09.2022, ora 15:30), a depus oferta 1 ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. „MEDALMIR” SRL 1014600019994 VOLCU VEACESLAV 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

„MEDALMIR” SRL 
Documentele ce constituie oferta 

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică prezentat 
Propunerea financiară prezentat 
DUAE prezentat 
Garanția pentru ofertă nu corespunde 

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

Certificat privind lipsa restanțelor la impozite, 
contribuții și taxe, eliberat de Servicul Fiscal de 
Stat, valabil la data depunerii ofertelor 

prezentat 

Cerere de participare prezentat 

Declarație privind lista principalelor lucrări 
executate și finisate prezentat 

Declarația privind experiența similară prezentat 

Certificat privind disponibilitatea banilor lichizi/ 
resurselor creditare pentru demararea lucrărilor în 
cuantum de 20 % din valoarea ofertei cu TVA, 
confirmat de o bancă comercială. 

ne prezentat 

Rapoarte financiare prezentat 

Certificate de conformitate a materialelor utilizate 
la executarea contractelor prezentat 

Dovada înregistrării persoanei juridice prezentat 

Termenul de garanție a lucrărilor prezentat 

Graficul de execuție a lucrărilor 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: 

* 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:  

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitat
e și 

unitate 
de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Construcția drumului – 
Dimitrie Cantemir, 
s.Bubuieci, com.Bubuieci, 
mun.Chișinău 

„MEDALMIR” 
SRL 

1952142,82 1buc - + 

 
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
„MEDALMIR” SRL Nu corespunde cerințelor în conformitate cu art.68, 69 și 

art.71 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile, 
garanția pentru ofertă fiind neconformă. 

 
10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot         

11. Criteriul de atribuire aplicat: Cel mai scăzut preț                        

 (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) 



4 
 

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) 

      
 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. 1  lit. d).             

Argumentare:  au fost depuse numai oferte care:– sînt neadecvate, inacceptabile sau neconforme. 
Astfel, suma garanției fiind neconformă în raport cu suma ofertei prezentate și agentul economic fiind 
unicul ofertant grupul de lucru a fost nevoit să anuleze procedura respectivă.    

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

„MEDALMIR” SRL 22.09.2022  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 

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

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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

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

 
 
Președintele grupului de lucru                                                                              Anatolie LUPAȘCU 
 



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii sectoriale !
de incheiere a acordului-cadru !
de anulare a procedurii de atribuire Z

din 0a 08 4004.
1. Date cu privire la entitatea contractantd:

Denumirea entititii contractante LM ,,Regia transport electric"
Localitate Chiqindu
IDNO I 003600048486
Adresa str. M. Dosoftei 146
Numdr de telefon 022 204 129,022 204 t45
Numir de fax 0227s2 663
E-mail oficial rtechish inau@smai l.com
Adresa de internet Mtender - SIA RSAP
Persoana de contact Popescu Valentin, teI. 022 204 129

Dorina Lutenco, tel. 022 204 109
Tipul entitd{ii contractante ;i obiectul principat de
activitate

Activitdlle sectoriale privind domeniul
transporturilor I

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de preluri P[-icitatrie deschisd
lAltele:

Procedura de achizi{ie repetati (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizi(ie/
acordului-cadru

Bunuri I Servicii n Lucrdri n

Obiectul achizitiei Piese pentru punte spate
Cod CPV 34900000-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitatia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental www.mtender. gov.md)

Nr:ocds-b3wdp I -MD- I 6566850 1 8407
Link-ul : https://e-licitatie.md/contract-noticel 37 460
Data publicdrii:0l.07 .2021 ora 17:40

Platforma de achizitii publice utilizati r achizitii.md; E e-licitatie.md; n yptender.md
Anun{ de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) Data:

Link-ul;
Tehnici si instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie
P[-icitatie electronicd rCatalog electronic

Sursa de finanfare rBuget de stat;
rSurse externe;
PlAlte surse: Szrse proprii

Valoarea estimati Iei, frrd TVA) l 000 000.00

3. Clarificdri privind documentafia de atribuire:
va completa in cazul in care au fost solicitate cl, L

Data solicitirii clarificirilor 06.07.2022 ora: 07:03
Denumirea oDeratorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare

Clarificdri privind numerele articolelor a seturilor de
reparatie. Plasarea reperilor cu numdrul exact din catalos.

Expunerea succinti a rispunsului Referitor la lotul 1 gi 2, codurile de referinfd indicate in anun!
sunt preluate de pe piesele originale, respectiv ele se regdsesc
in catalogul produc6torului.
-Lotul 1. Specificdm, pozitia respectivA si pretul estimativ



propus presupune grupa conicd cu codurile specificate, plus
elementele de fixare (gaiba, piulila de fixare, buloane.) in iet.
- Lotul 2. Specificdm, pozilia respectivd gi prepl estimativ
propus presupune grupa conicd cu codurile
componentelor 4 4603 0 5 8 t327 60 | 53 ;44603 0 5 8 122690 1 3 S :
plus elementele de fixare(gaiba, piulila de fixare
0737300072, buloane.) in set.

Data transmiterii 06.07.2022 ora: 16:32
06.07 .2022 ora: 07:03

va in cazul tn care au modilicdr
Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/altemij loacelor de informare
(dupd caz)

[Indicayi sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

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

pndicali numdrul de zileJ

4. Modificiri operate in documenta(ia de airibuire:

5' PdnI la termenul-limiti (data 22.07.2022,ora 09:00), au fost depuse urmitoarele oferte:

6. Informafii privind ofertele depuse Ei
economici:

Lot 1, Lot2,Lot3

documentele de calificare prezentate de citre operatorii

Nr. Denumirea operatorului economic TDNO Asocia{iil
administratorii

Lot I
Lot2
Lot 3

,,Textura" SRL 10026050017s7 Anatol MOROZ

Lot 3 ,,Truck&Construct" SRL 2005027075068 Ecaterina DOGOTARI

Denumire document
Denuryrirea operatorului economic

Textura" SRL
Documentele ce constituie oferta

Garantia pentru ofertd

Documente de calificare
ntat, nu cores

Declaratie de

Declaratie privind valabilitatea ofertei Nu
a beneficiarului efectiv

Certificat de inregistrare, extras din
istrul de Stat al persoanelor iuridice

C erti fi cat de conform i tate I calitate I r aport E
incerciri(sau actul ce confirmd calitatea
bunurilor propuse la licitalie)
Garanlia de bun6 executie a conffactului
Z%io din valoarea confactului adiudecat L a adj udecarea contructului

Lot 3

Denumire document
Denumirea operatorului economic

,Truck&Construct" SRL
Documentele ce constituie oferta



Garanfia pentru ofertd

Documente de calificare

Declaralie privind valabilitatea ofertei
Declaralia benefi ciaru lui efectiv
Certificat de inregistrare, extras din

istrul de Stat al
C ertifi c at d e conform i tate I c alitate/raport de
incercdri(sau actul ce confirmd calitatea
bunurilor propuse la licitatie
Garanfia de buni execufie a contractului
2o/o din u aloarea contractului adi udecat L a adj ude c areo c o ntract ului

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin; prezentat, neprezenilil, nu corespunde (in cazul cdnd
documentul a fost prezentat, dar nu, orr tpuidr ruiirsulo, de c aifficare) )
7. rnformafia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicitate:

* In cazul utilizdrii licitasiei electronice se va indica prelul oferteifinale
(Informasia privind "Corespunderea cu cerinlele delalificare " ;i "Corespunderea cu specificasiile tehnice,,, se
va consemna prin: ,, + " tn cazul corespunderii ;i prin ,, -,' in cazul necorespunderii)

8' Pentru elucidarea unor necla"itili ,uu confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cucerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de scizut) s-aso||crtat:

Ofertanf ii respinEi/descalifi cati :

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile I
Alte limitdriprivind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: pndicaliJ

9.

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului economic

Pre(ul
ofertei

(frrd TVA;+

Cantitate
Ei unitate

de
mdsurl

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice
Lot I

,,Textura" SRL
366 510,00 5 set

Lot2 375 565.00 5 set
Lot 3 237 92s.00 5 set

Lot 3 ,,Truck&Consffuct"
SRL 300 000,00 5 set + +

Data
solicitlrii

Operatorul economic Informa(ia solicitati Rezmatul rispunsului
operatorului economic

Denumirea operatorului economic Motivul respin geriVdescalifi cirii
,,Textura" SRL Ofertantul nu indeplineqte cerinlele de califica.e gi seleclie

(la toate 3 loturi au fost anexate documente pentru o altd
procedurd)

,,Truck&Construct" SRL Prin valoarea inclusd in propunerea financia.4.epdgegte
valoarea fondurilor alocate pentru indeplinirea contractuiui
de achizifii publice



Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scdzut n Costul cel mai scezut tr
Cel mai bun raport calitate-pref E Cel mai bun raport calitate-cost I
(In cazul in care in cadrul procedurii de aftibuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica
toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:
(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pretr sau cel

i bun rartorl cal

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile onerate

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

Anularea procedurii de achizilionare a pieselor pentru punte spate din motivul cd;

- Pentru Lot 1, Lot 2, Lot 3 ,,Textura" SRL a depus o ofertd ce nu indeplinegte cerinlele de
calificare ;i seleclie (la toate 3 loturi au fost anexate documente pentru o altd procedurd);

- Pentru Lotul 3 ,,Truck&Construct" SRL a depus o ofertd ce prin valoarea inclusd in propunerea
financiard, depdqegte valoarea fondurilor alocate penffu indeplinirea contractului de achizilii publice .

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere

(Informarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru
pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 64 al Legii nr. 74/2020 privind achiziliile tn
s e ctoarele energeticii, ape i, transporturilor ; i s erv iciilor po;tale )
16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

In cazul achiziliilor sectoriale care intrd in sfera de I O I 1 zile de la datatransmiterii comunicdrii privind
aplicare a Legii nr.7412020 privind achiziliile in I rezultatul aplicdrii procedurii de atribuire -
sectoarele energeticii, apei. transporturilor ;r
serviciilor postale

(Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 74/2020 privind achiziliile tn sectoarele energeticii, apei,
transporturilor ;i serviciilor poqtale, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

mat Dun raporl calttate :ost
Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumirea ooeratorului economic Total
Denumirea Factorul I Ponderea
Denumirea Factorul II Ponderea

lrea con acmzflte sectona ul
Denumirea

lotului
Denumirea operatorului

economic
Can-te qi un

de mds
Preful total
(frrn TVA)

Preful total
(inclusiv TVA)

Denumirea Cu capital: Numirul Cod CPV Valoarea contractului Termen de



operatorului
economic

autohton,
mixt,

asociere,
striin

qi data
contractului frri TVA inclusiv

TVA

valabilitate
al

contractului

18. Informafia privind achizifii sectoriale durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tn

cazul in care la procedura de achizipie sectoriald au fost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a incheiat

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

Criteriul de atribuire pentru lotuMoturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate* :

Pretul celmai scbzut n
Costul cel mai scdzut I
Celmai bun raport calitate-pre1 !
Cel mai bun raport calitate-cost I

*Informayia se va indica pentrufiecare contract de achizilie in parte.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru tnclteierea

contraitului/conlactelor indicate t fost respectat (exce$And cazurile prevdzate de urt. 65 slin. (3) al Legii 74/2020

privindachizrtiite in sectosrele energeticii, apei, transporturilor Si serviciilor po;tale), prccum qi cd tn cazul depunerii

contesta1iilor ;i/sau recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, acesstea au fost examinate qi solu|ionate. Prin prczenta

dare de seamd, gruput de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii de achizilie, fapt pentru

care posrtd rdspandere conforru prevedetilor legale tn vigoare.

Conducdtorul grupului de lucru pentru achizi(ii

Dorin CIORNII

Au fost aplicate criterii pentru achizi(ii durabile (achizi{ii ugrz,i[ (DA/NUNU

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD)*:
(indicati suma cu TVA)

Codul CPV al lotuluilloturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate*:

i.1:;;6*Si



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice V
de incheiere a acordului-cadru D

de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr.1 din 22.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Ttptt p"o""d,r"ii de atribuire aplicate Vcererea ofertelor de preluri nlicitalie deschis[

aAltele: I Indicalil
Nr:

Tlput ofie"tolui contractulUi de
qchizif ielacorduhii-cadru

Bunuri l Servicii v Lucrlri I

Servicii de mansportare a elevilor

Cod CPV

-E*pune."amotivului./temeiuluiprivindalegereal::::::';",::,?,::::::)"(::":trutapticdriiat'lor
Procedurd r Nr: 202220807

Link-ul:
ocds-b3wdp 1-MD -166235833997 3

Data publicdrii:24.I 1 .202I
v achizitii.md; tr e-licitatie.md; n yptender.md

---"-3.'--:_

Proc€durt a fost inclusd in planul de achizi{ii
publice a autoritilii contractinte

vDa aNu
Link-ul c[tre planul de achizilii publice publicat:

Data:

Link-ul:
rAcord-cadru nSistem dinamic de achlzltte -Llcltalle
electronicd oCatalog electronic 

-

vBuget de stat; -Buget CNAM; trtsuget UNAS; osurse

exteme; trAlte swse: llndicalil-
194300.00

3. Clarificlri privind documentalia de atribuire:



Data solicitirii clarifi cirilor
Denumirea operatorului economic
Exounerea succinti a solicitlrii de chrificare
Exourerea succintii a rlsounsulni
Deta trsnsmiterii

4. Modificiri operafe in documentafia de atribuire:

(Se va completa tn cazul tn care au fost operate modtficdri)

Rezumahrl modifi c{rilor
Publicate ir BAPlaltenijloacelor de irformare
(dupd caz)

flndicali sursa utilizatd ;i data publicdriil

Termen-limitl de depunere gi deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

findicali numdrul de zile]

5. Pini fa termenul-linitl (daA 14.O9.2022, oralS:fi)), au depus oferta I ofertanti:

Nr. I)tnumirea opcralor:ulrni economic IDNO Asocialii/
administratorii

l.
6, Informafii privind ofertele depuse gi documentele de calificare ;i aferente DUAE prezentate de

1. I TURCO ANDREI 1011606001s63 A.Iurco

7. ciitre operatorii economici:

Denumire document
Denumirea ooeratorului economic

II IURCO
ANDREI

Operator economic
z

Operator econornic
-t

Operator economic
n

Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna prin: prezenlat, neprezentdt, nu coresptmde)

ProDunerea tehnice prezenlat
Propunereafinanciard prezenlal
DUAE prezenmr

Garantia p€ntru ofertd
(dupd caz)

prezema,

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

Docrxn€nt I
Document n

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din
documenta|ia de dtribuire ;i se va consemna prin: prezentdt, neprezentat, nu corcspunde (in cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinyelbr de calificare))

8. Informe{ia privind corespunderee ofertclor cu cerin(ele solicitete:

* In eazul utilizdrii licitasiei electronice se ta indica prelul ofertei finale
(lnformalia prfvind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu specifcaliile
tehnice", se vo coruemtut prin: ,,+ " in cazul corespunderii qi prin ,,-" fn cazul necorespunderil

I)enumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economie

Preful ofertei
(fEra rve;*

Cantitate qi

udtate de
mlsuri

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice
Servicii de
transportare a
elevilor

II IURCO ANDREI 194300.00 I CoresD. Coresp.



9. Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de scilzut) s-
a solicitat:

Deto
soliciErii

Operatorul economic Informatia solicita6 Rezmatul rispunsului operatorului
cconomic

10. Ofertantii respingi/descalificafi: N-au fost

I)enumirea oDeratorului economic Motivul respingerii/descalifi ctrrii

ll. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot v
Pentru mai mulG loturi cumulate o
Pentru toate loturile n
Alte limitiiri privind numirul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: flndrca1tl

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

12. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scAzut v
Costul cel mai scizut o
Cel mai bun raport calitate-prel tr
Cel mai bun raport calitate-cost D

(n uzul in care in cadrul proeedurii de anibuire sunt aplicate mti multe criterii de atfibuire, se yor
indica toate criteriile de atribuire aplicae qi denumirea loturilor aferente)

13. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

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

14. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrilc opcrane

15. in urma examinlri, evaluirii gi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decfu:

Atribuirea contractului de achizilie publicd./acordului-cadru:

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

Denumire factonrl I Ponderea

Denumire fdctorul n Ponderea

Denumirea operatorului economrc n Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea



I)enlrnirea
lotnlui

Denumirea
operitomlui

economic

CantitBte ti
unitste de
mtrsurl

Prefirl unitar
(fiirn TVA)

Pre{ul total
(fcrn TvA)

Pretul total
(inclusiv TVA)

Servicii de
trafts?ortre a
elevilor

IIIURCO
ANDREI unitate 194300.00 19,|300.00 192(t00.00

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art. 7l alin. lit

Argumenlare:

(Infotmarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu preyederile art. 3l al Legii nr. l3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

(Selectati termenul de agteptare respectat. Calcalarea termenelor prevdmte de Legea nr. I3l din 3
iulie 2015 prwind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a.geptafe, se efectueazd in conformitate
cu prevederile TITLULW IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

lE Contractul de achizifie/acordul+adru lnchciat

16. Infonnarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii:

Denumlrca operatorului
ccononic

Data traumiterii Modalitster de trensmitere

IIIURCOANDREI 14.t92022 e-mail,

17. Termenul de a$teptare pentru incheierea contractului:

In cazul ln care valoarea estimat?i a contrachrlui este
mai micit decdt pragurile previzute la art. 2 alin. (3)
al Legii ff. I 3 I din 3 iulie 20 I 5 privind aohizitiile
publice

E 6 zile in cazul transniterii comunicilrii prin
miiloace electronice si/sau faxa
tr 11 zile in cazul netrmsmiterii comunicirii prin
miiloace electronice si/sau faxa

In cazul in care valoarea estimatii a contractului este
egali sau mai mare decdt pragurile prer't1zfie \a art. 2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizi{iile publice

E I I zile in cazul fransmiterii comunicirii prin
miiloace electronice $i/sau faxa
tr 16 zile in cazul notransmiterii comunicirii prin
miiloace electronice si/sau faxo

Dcnumirea
operatorulu

I
economic

Numlrul
ti drta

contractului/acordului-
crdru

Co
d

CP
v

Valosrea contrach ui

Termen de
vdrbilit*lc al
contractului/a

cordului-
cadru

II IIIRCO
ANDREI

Nr.9 20.09.2022
194300.00 194300.00

31.12.2022



19. Informafia privind achizilii publice durabile (achu;ilii verzi)(rubrica datd se completeazd doar ln
cazul in care la procedura de achizilie publicd au fost aplicate criterii de durabililate li s-d tncheiat
conlract/conlracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de dutabilitate)t

Prin prezenta dare de seamii, grupul de lucru declard cd termenul de dgeptdrc pentru tncheierea
conaadului/contractelor indicste a fost rcspectat (excepfind cazurile prevdzute de art 32 alin, (j) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum;i cd in cazul depanerii contesta(iilor {hau
recepliondrii rapoartelor de monitoriznre, aceastea au fost uaminate gi sola(ionate.

Pfin prqcnta dqru de seamd, grupul de lucru pentru achizilii anfirmd eorulitudinea desfdgurdrii procedurii
de achizilie, fapt penfiu carc poortd rdspundere conform prevederilor legale ?n vigoare

Conduciitorul gmpului de lucru pentru achizi{ii:
,4/ n / ,4'
'Jfu,st O{"'t,,+ 'y'ea'st, to-

@-

Au fostaplic{tecriteriipentru achizilii publice durabile (achizilii
verzi)? @Ar,tu)

Valoarea de aehizifie cu TVA din contract/ contracte s
lotului/loturilor pcntru care au fost aplicate criterii de
durabilitatc {lei MD):

(indicalisumo cu TVA)

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

Criteriul de atribuirepeatrulotul/loturilep€ntnr c{Ir au
fostaplicatccriterii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut D

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitqle-plel o

Cel mai bun raporl calitdte-cost E

js"'ffiff.ft'v iu

.',i:r1;"i."r"ry



-

Aprobat

V.CARP

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice

de incheiere a acordului-cadru

de anulare a procedurii de atribuire

Nr. -L-din 02'08'2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

g
tr
tr

Canal-Orhei S.A
U.""-irea autoritltii contractante

mun.Orhei
I 002606000595
Strada 31 August 1989,nr 67

0235 22 9 5r
Num5r de telefon ' ' , ,,,,,, ,

0235 22 9 5rNumlr de fax

Adresa de internet
Saptefrat Andrei 023 50229 5 |umq Prenume, telefon'

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

italie deschisd nAltele:
fip,tt p.o.edurii de atribuire aplicate

ffichizi{ie rePetati (duPa

gun ni o Servicii M Lucrdri aTtp"t "bGctului 
contractului de

achizitie/ acordului-cadru i"u a contoarelor de apa
Obiectul achizi{iei

50400000-9

motivului/temeiuluiExpunerea motrvutuulemslurur
privind alegerea Procedurii de

uttib,tit. (in cazul aplicdrii altor
i decdt licitatia deschisd

ilmribuire (sevaindica
din cadrul portalului guvernamental Link-ul:

httos : //achizitii. md/ro/pub li" I ten

Plutfot-a de achizifii Publice
utilizatl
A"""t dtinten{ie Publicat in BAP

Link-ul:

ffiinstrumente specifice de



f-

electronice oCatalog electrontc
atribuire

tt1 CNAS; oSurse

externe; MAlte sutse surse ProqriiSursa de finan{are

400000.00 leiffi(t:t&gtYg

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

D 
"t" 

*ti.itlrii qlq4fiq[rilot
D--e n.t -ir e a o p erat o rulu i e c o n o mi c

;rp
n----.t"u .,r..it tl al4qPgnsului

Oatu transmiter4

3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire:

pfrnfl la termenur-limitl (data 2r.07.2022rora 11:-30J, au depus oferta 2-ofertan{i:

6.InformafiiprivindoferteledepusegidocumenteledecalificareqiaferenteDUAEprezentate
de citre oP-ratorii econonici:

4.Modificlrioperateindocumenta{iadeatribuire:

(Sevacompletaincazultncareaufostoperatemodificdri)

Ro.t-utul mo dificirilor i data Publicdriililnn"ut. in na,plalte mijloacelor de

TIffi"fi numdrul de zileJ
T.r-nr.n--tinritl d. depunere qi deschidere a

IXnumirea operatorului economlc

Rosca Valentin1012600015408
Sru, "fehlab ServicC Sirbulet Constantiq

101 1600033188

rului economic

Denumire document SRL "Aquateh"SRL"Tehnolab
service"

o.om.ttt.le ce constituie oferta

vd consmna Prin: Prezentat' entqt, nu core

Garanlia Pentru ofertd

Doco*.nte de calificare

Se va consmnq Prry:



mitate cu cerinlele din

coresPunde (tn cazul



7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Cantitate
qi unitate

de misurl

Pre{ul
ofertei

f-ar[ TVA

Denumirea
operatorului

economic

Denumirea
lotului

SRL"Tehnolab
service"

485395.00SRL "Aquateh"

nice se va indica prelul ofertei finale
t ," 

""ri"1"k 
de'calificare" Si "Corespunderea cu specificaliile

-;' 
in "*ri 

,orrrpunilerii si prin ,,-" in cazul necotespunderii)

g. pentru elucidarea unor neclaritili sau confir-marea unor date privind corespunderea ofertei

cu cerintele stabilite r" iL"-."i"t* de alribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de

sctrzut) s-a solicitat:

Rezmatul rlsPunsului
oDeratorului economic

Informa{ia solicitatlOperatorul economic

9. Ofertanfii respinqildescalificafi:

Wf oti*tt ."spinger{descalifi cdrii
D-en,tmir.aoperatoruluiecoloqlic

Pretul majorat a ofertei
SRL Aquateh

10. Modalit 
^tea 

de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot o
Pentru mai multe loturi cumulate n

Pentru toate loturile g
Alte limit6ri privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: [Indicafi]

Justificar ea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut M
Costul cel mai scdzut o

Cel mai bun raport calitate-pref o

Cel mai bun raPort calitate-cost tr

(in cazul in care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate msi multe criterii de atribuire' se vor

liai". i"it" ir:ir"riile de atiibuire aplicate si denumirea loturilor aferente

12, Informalia privind factorii de evaluare aplicafi:

(Sevacompletapentruloturilecareaufostatribuiteinbazacriteriilor:celmaibunraportcalitqte-
prel sau cei mai bun raport calitate-cost)



Punctajul calculatValoarea din ofertlFactorii de evaluare
torului economic 1

Denumire factorul 1

Denumire factorul n
torului economic n

Denumire factorul n

14. in urma examinlri, evalulrii qi compar[rii ofertelor depuse

atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicS/acordului-cadru :

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art. 7l alin. 
- 

lit 
-'

Argumentare:

in cadrul Procedurii de

(lnformareaopetatoriloreconomiciimplica|iinproceduradeatribuiredespredeciziilegrupuluide'
lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile att' 3l aI Legii nr' 131 din 3 iulie

20I5 privind achiziliile publice)

Preful total
(inclusiv

Preful total
(fIr[ TvA)

Preful unitar
(fnrn TVA)

Cantitate Ei

unitate de
Denumirea
operatorului

economic
491364,00 lei409470,00 tei

l.SRl"Tehnolab"servicii de

verificare
metrologica a

contoarelor de

aPa Potabila

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

Modalit atea de transmitereData transmiteriiDenumirea operatorului

di a"^ i" o t iuc @t e hl ab s e!!l! e. md
22.07.2022I.SRl"Tehnolab"

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:



ffi estimata a contractului

este mai micd dec6t praguril e ptevdzute la att.2

alin. (3) al Legii tt. 131 din 3 iulie 2015 privind

achiziliile puqigg i miterii comunicarii Prin

miiloace electronice $i/sau fax o
matd a contractulur

este egal6 sau mai mare decdt pragurile 
-

prevdiut e la art. 2 a\in. (3) al Legii nr' 131 din 3

iulie 2015 privind achiziliile publice

to rit" itr .ar.tt ttetrutrsmiterii comunicarii

n miiloace electronice qi/sgU fax c

VAil"n|ril"in"uornt^smiteriicomunicariiprin
miiloace electronice ;i/sau fax o

J

I t t zite in cazul netransmiterii comurucant

n miiloace electronice Ei/sgu fa'x g

(Selectali termenul de a;teptare respectat' Calcularea termene egea nr' 131 din 3

\;i;; ,;i";;:;;t;; '"nairiti" 
p*oii'T l"ii^in o termenetor de a azd in conformitate

cu prevederile TnLULu n"Cti:titiii ilCoil'uto'"o Termenulu Civil al Republicii

Moldova).

17. Contractul de achizilie/acordul-cadru incheiat:

seamd, Pentru tncheierca

indicate 32 alin (3) al Legii

Privind contesta(iilor Ei/sau

recepliondrii rapoattelor lle monitoriure, uceas'ea aufost examinate qi solu(ianate'

prin prezenta dare ite seand, gruput de lucru Penlru.achizilii anfirmd corectitudinea desfdsurddi procedurii

ite achizilie,fapt p"rt u 
"o," 

pooltd rdspundere confon prevederilor legale in vigoare'

Denumirea
operatorului

economic

Numirul
qi data

contractuluil'
acordului;

cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului Termen de valabilitate
al

contractuluilacord ului-
cadru

409470,00
lei

491364,00
lei

12 luni de la data

incheierii
contractuluiSRL"Tehnolab"

NR. ldin
02.08.2022 50400000-

9

Conducltoml gruPulu

6



пlode1-1ip

cJe atribuire
de irrcheiere
de апuIаге а

l. Datc ctt ;rriчirс la auttlritittcil cont

2, Date cu privire la рrосеdurа tlc at

DлItЕ DE SE,,\N{A

i contractLllui de achizilii publice
а acordului-cadru

ii de atribuire

ш
п
D

&ЦлЦ l. r-rn. С ead i ilГiЙ

И Ссrеl,са оt'сгtсlБг Сс p.quri
п l-icitatie deschisё
{l Лl]с.lс: f ltlclic,tt!i
Nг:

иts.''n*Г*--
п servicii
п l-uсrёri

.litцlзlпrа .,,,t,, о.,r,,,- ;; *;;й
l58l l l00-7

llen u m l r-ea а u tоЙiа tiЙ;; a.;;i Йi;
Localitate

mun.Ceadir-Lun
l00760l0044з.l

Nurпйr de telefon
Nчmйr de lhx
[i-mail oficial

гi lllaгilt.ccad i rt ЙЙiдсl.l И;ti i

rцЁЦфil.-Тu,lЙ;d'
Adresa de internet

ЕГrепlоча Snejana
0(29l ) 2_04-00

tщl_Ll*gýцфt Цt пяа. ас h i z i ti i

Tipul рrосе,Juri de 

't.ibu,rc 
apli.dte

l'.ocetluraffi
Tipul obiectuluiсontractului de
acordului-cadru

obicctul achizitiei

Ехрuпсrса mоtivulu7БЙсirЛui
alegerea proceclurii cle atrilruire
upliccirii altor рrосесluri rlесаt

рrоссdurассй
с ct cl r u l prl r l а l ulu i gulle r па пле пl ct l
y,|1|l1,. l11 l с п (lgrдцJIll

ЦзЦцццLlq49ЦццЦ р u Бii;; iiiiГiЙlл

NлшdtЬlцфIд4Drй62962
Lillk-rrl: .ПtrрrДLGйffiП.,rЬ.Ь
l_a

I)atrr рuьliсагii : i2lф.zоF
r асБii й йiс :,i е- r iiTiiТeri* БййаБr"с

l)rоссdurа а fost iпсlusй iп рlапul cle
achizilii publice а autoritйtii contracta
,t й t с П;йй-Т' i с,lПГIv\ IyrL'

/Da пNu

LirlIt-trl:
Й;Ъй;оrii-lrТБ-rcrlr аЙЙrc dГа.hи,ф
пLicitatie еlесtrопiсй пСаtаlоg еlесtrопiс



Sursa Се fЙпlаrс /j}ugetdes@
пsursе ехtеrпе:
gЗl9:цss: Диdiссlil _*_

NAS;

"у 1191 le_i,_qstimatй (/сi, l ird Tl/A)

lcumenta(ia

care ctu.fil,sl

le atribui

s,olic,ilct lc

3. Сlаrifiсйri privincl cl,
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții sectoriale  □ 
 

Nr.139DS din 04.08.2022  
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: 

Tipul obiectului contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

□ Servicii 

Obiectul achiziției TRANSPORTAREA PILONILOR SI 
TRANSFORMATOARELOR 

Cod CPV 60000000-8 
Expunerea motivului/temeiului 
privind alegerea procedurii de 
atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

 

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

Nr: 
Link-ul: 
Data publicării: 

Platforma de achiziții publice 
utilizată 

- 

Anunț de intenție publicat în 
BAP (după caz) 

Data:13.05.2022 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_37_0.pdf 

Tehnici și instrumente specifice 
de atribuire 
(după caz) 

□Licitație electronică 

Sursa de finanțare □Alte surse: [Buget propriu] 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2.400.000 

mailto:furnizor@premierenergy.md
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 17.06.2022, ora10:00), au depus oferta 2 ofertanți: 
 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

IDNO Date de contact Asociații/ 
administratorii 

1. BISERVICE&CO SRL 1011600043503 022 383 221 I Cirstea 
2. PROTERMACI SERVICE 

SRL 1003600097738 022 407 680 I Costru 

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

 

 
Denumire document 

Denumirea operatorului economic 
BISERVICE&CO SRL PROTERMACI SERVICE 

SRL 
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 
de stat al persoanelor juridice confirmat 
prin semnătura şi ştampila Ofertantului 

Prezentat Prezentat 
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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: 

 

 
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 

541,67 Serviciu de transportare 
pe o distanta pana la 35 
km, 1 ora 

+ + 

2,58 Serviciu de transportare 
pe o distanta mai mare 
de 35 km, t/km 

+ + 

Operator 
economic 2 

- - - - 
- - - - 

Lot 2 Operator 
economic 1 

- - - - 

 Operator 
economic 2 

4 koeficient + + 

 
* 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 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 
 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □ 
 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:    
 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
 

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

 
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

 
Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

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

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

 
13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

 

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

Atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și unitate 
de măsură 

Prețul 
unitar 
(fără 
TVA) 

Prețul 
unitar 

(inclusiv 
TVA) 

Prețul total 
(inclusiv 

TVA) 

  Serviciu de    

 
Servicii de 
transport a 
pilonilor 

 
 
BISERVICE&CO 
SRL 

transportare pe o 
distanta pana la 35 
km, 1 ora 

541,67 650,004  
 

3.226.000 Serviciu de 
transportare pe o 
distanta mai mare de 

 
2,58 

 
3,096 

  35 km, t/km    
 

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 

BISERVICE&CO SRL  
11.07.2022 

 
e-mail PROTERMACI SERVICE 

SRL 
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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 

Întreprindere 
a: 

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/ac 
ordului-cadru 

 
 
 

fără TVA 

 
 

inclusiv 
TVA 

 
BISERVICE &CO 

SRL 

 
Cu capital 
autohton 

 
2s51622 din 
04.08.2022 

 
60000000-8 

 
2.688.333 

 
3.226.000 

 
03.08.2023 

 
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. 
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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. 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. 

 
Aliona Dron, 
Manager Achizitii, Calitate Si Logistica 
Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.     
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții sectoriale   

Licitație deschisă – «Examinarea gazoductului prin metoda magnitometrica fără contact»  
Nr. MTG-L-24/22   (MTender ID mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655730523266) 

19.08.2022 
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  

tel: + (373) 22 300 495; 22 300 468; 
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) - 
Tipul obiectului contractului de achiziție /  
acordului-cadru Servicii □  
Obiectul achiziției Examinarea gazoductului prin metoda  

magnitometrica fără contact 
Cod CPV 76600000-9 
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: aa1bb044-2e77-4428-b695-70ebe516c882 
Link-ul: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1655730523266 
Data publicării: 21.06.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md;  
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 20.06.2022 

Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1655730523266-PN-
1655730523266 

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) 5 700 000,00 

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

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655730523266
mailto:office@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655730523266
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655730523266
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Expunerea succintă a răspunsului  - 
Data transmiterii - 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu se aplică 
(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 27.07.2022, ora 14:00), au depus oferta 1 ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic IDNO Date de contact Asociații/ 

administratorii 
1. „Inspect Test” SRL 1017600048256 069083668 / office@inspecttest.md Ivan MOLCEANOVSCHI 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

„Inspect Test” SRL Operator 
economic 

2 

Operator 
economic 

3 

Operator 
economic 

n 
Documentele ce constituie oferta 

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică prezentat    
Propunerea financiară prezentat    
Garanția pentru ofertă (după caz) prezentat  

Transfer la contul 
“MOLDOVATRANSGAZ” SRL 

   

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

Declarația privind neîncadrarea în situațiile 
prevăzute de art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu 
privire la evitare a conflictului de interese 

prezentat  
   

Dovada înregistrării persoanei juridice prezentat    
Informație generală prezentat    
Dovada privind experiența similară minim 3 ani prezentat    

Demonstrarea capacității economice financiare prezentat    
Declarație privind dotările specifice, utilajul și 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului. 

prezentat 
   

Declarație privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului prezentat    

Certificate ce autorizează prestarea serviciilor 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 
Examinarea gazoductului 
prin metoda magnitometrica  
fără contact 

„Inspect 
Test” SRL 5 642 920,08 120,39 km + + 

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

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezmatul 
răspunsului 
operatorului 

economic 

29.07.2022 „Inspect 
Test” SRL 

- program de lucru, indicând numele lucrărilor și termenul implementării acestora; 
- procedura de desfășurarea a lucrărilor cu implicarea specialiștilor. prezentat 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n     Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică 
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-
a decis:  Atribuirea contractului de achiziție 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) 
Examinarea gazoductului prin 
metoda magnitometrica  
fără contact 

„Inspect 
Test” SRL 120,39 km 

 
- 

 
5 642 920,08 

 
6 771 504,10 

Anularea procedurii de achiziție sectorială:  Nu se aplică 
Temeiul anulării: ___________________________________________________________________            
Argumentare:  _____________________________________________________________________ 
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15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
„Inspect Test” SRL 11.08.2022 e-mail: office@inspecttest.md 

(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. 
(art.65 (1)). 

Conf. art.65 (3): 
(3) Respectarea termenului prevăzut la alin.(1) este facultativă în următoarele cazuri: b) atunci 
când contractul de achiziţii/acordul-cadru respectiv urmează să fie încheiat cu un operator 
economic care a fost singurul ofertant la procedura de atribuire şi nu există alți operatori 
economici implicați în respectiva procedură 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 

„Inspect Test” 
SRL 

Cu capital 
autohton 

№ MTG-L-24/22 
din 19/08/2022 76600000-9 5 642 920,08 6 771 504,10 

valabil până la 
executarea integrală 

a obligațiilor de 
către „Părți” 

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)                                           
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Aprobat:  
Director SRL ”Chișinău-gaz” 

    ___________ Ruslan SACA 
       ”____”___________________ 

DARE DE SEAMĂ 

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

Nr. 35 din 26.08.2022 

Date cu privire la entitatea contractantă: 
Denumirea entității contractante SRL ”Chișinău-gaz” 
Localitate Mun. Chișinău, Republica Moldova 
IDNO 1003600066037 
Adresa Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38 
Număr de telefon +373 22 578 010 
Număr de fax +373 22 578 010 
E-mail oficial  anticamera@chisinaugaz.md 
Adresa de internet www.chisinaugaz.md 
Persoana de contact (nume, prenume, 
telefon, e-mail) 

Lisa Ion, +37322578 702, ion.lisa@chisinaugaz.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 licențiate din sectorul termoenergetic și 
al gazelor naturale - X; 

- Autoritate centrală de achiziție/ altă formă de achiziție 
comună – X; 

1. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire 
aplicate 

□Cererea ofertelor de prețuri; X Licitație deschisă;  □Altele: 
[Indicați] 

Procedura de achiziție 
repetată (după caz) 

Nr: -  

Tipul obiectului contractului 
de achiziție/ acordului-cadru 

Achiziție de bunuri 

Obiectul achiziției Achiziția computerelor și tehnicii de birou 
Cod CPV 30141200-1 
Expunerea 
motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de 
atribuire (în cazul aplicării 
altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

Licitație deschisă  

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1644410992401 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1644410992401?tab=contract-notice 
Data publicării: Anunț de participare – 09.02.2022 

Platforma de achiziții publice 
utilizată 

□ achizitii.md; □ X e-licitatie.md; □ yptender.md 

Data: 24.12.2021; 

emailto:anticamera@chisinaugaz.md
http://www.mtender.gov.md/
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Anunț de intenție publicat în 
BAP (după caz) 

Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_100_0.pdf 

Tehnici și instrumente 
specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare □Buget de stat;  
□Surse externe;  
□ X Alte surse: [Surse proprii] 

Valoarea estimată (lei, fără 
TVA) 

2 969 416,00 

2. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  09.02.2022 / 16:56 
Denumirea operatorului economic MTENDER 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Buna ziua, rugam sa divizati pe loturi achizitia pentru a permite 

participarea mai multor operatori economici. Optiunea data va 
permite economisirea bugetului si receptionarea mai multor 
oferte de la mai multi producatori. 

Expunerea succintă a răspunsului  Nu se accepta. 
Data transmiterii 11.02.2022 / 08:46 

 
Data solicitării clarificărilor  10.02.2022 / 13:21 
Denumirea operatorului economic MTENDER 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Buna ziua.Conform comunicatului AAP din 10/09/2020 , 

autoritățile contractante, care vor iniția proceduri de achiziții 
publice pentru procurarea de produse de echipamente 
electrice și electronice (EEE) urmează să solicite de la 
operatorii economici, interesați să depună oferte, numărul de 
înregistrare din „Lista producătorilor” drept dovadă a 
conformării reglementărilor HG212/2018 p. 46 și 47, dar si 
LP209/2016 art. 12 alin. (5) lit. c), alin. (6) lit. a). Este de 
menționat că, potrivit pct. 52 din Regulament, de la 1 ianuarie 
2019, pot introduce pe piață EEE numai producătorii 
înregistrați în „Lista producătorilor”, iar nerespectarea 
prevederilor Regulamentului de către cei implicați în ciclul de 
viață a EEE (producători, importatori, consumatori) constituie 
contravenție și se sancționează conform prevederilor art. 154 
din Codul Contravențional al Republicii Moldova. Va 
multumim anticipat pentru raspuns. 

Expunerea succintă a răspunsului  Au fost actualizate Anuntul de participare si Documentatia de 
atribuire (caietul de sarcini). 

Data transmiterii 11.02.2022 / 15:06 
 

Data solicitării clarificărilor  11.02.2022 / 12:44 
Denumirea operatorului economic MTENDER 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Buna ziua.Conform HG 212/2018 , autoritățile 

contractante, care vor procurara echipamente electrice 
și electronice (EEE) urmează să solicite de la operatorii 
economici, interesați să depună oferte, numărul de 
înregistrare din „Lista producătorilor” drept dovadă a 
conformării reglementărilor (p. 46 și 47, dar si 
LP209/2016 art. 12 alin. (5) lit. c), alin. (6) lit. a). 
Intrebare: vor fi admise ofertele agentilor economici, 
care nu sunt inregistrati in Lista producătorilor EEE”, 
deci nu respecta HG 212/2018 ? 

Expunerea succintă a răspunsului  Au fost actualizate Anuntul de participare si 
Documentatia de atribuire (caietul de sarcini). 

Data transmiterii 11.02.2022 / 15:07 
 

Data solicitării clarificărilor  14.02.2022 / 12:56 
Denumirea operatorului economic MTENDER 
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Expunerea succintă a solicitării de clarificare Buna ziua, va rog sa na informati daca bunurile necesita sa fie 
absolut noi sau remanufacturare de catre producator? 

Expunerea succintă a răspunsului  Noi. 
Data transmiterii 16.02.2022 / 07:49 

3. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

Rezumatul modificărilor Includerea condiției de lista producători eee 
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz) Data modificării 11.02.2022 / 15:06  nr. OCDS-B3WDP1-MD-

1644410992401-EV-1644411384374-1644576256976 
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor 
prelungit (după caz) 

16.03.2022 – 10:00 

 
Rezumatul modificărilor Modificarea cantităților de bunuri 
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz) Data modificării 18.02.2022 / 17:12 – nr. OCDS-B3WDP1-

MD-1644410992401-EV-1644411384374-1644990590264 
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor 
prelungit (după caz) 16.03.2022– 10:00 

4. Până la termenul-limită (data 16 martie 2022, ora 10:00), au depus oferte de 3 ofertanți: 
nr. 
d/o Operator economic IDNO Asociații/ 

administratorii 
Valoarea ofertei 
(lei fără TVA) Email: 

1 Evrinet SRL 1005600059008  Boțan Dorin 2 712 750,00 MDL a.canter@dmlink.md, 
aureliacanter423@gmail.com 

2 Accent Electronic SA 1003600023124  Cobîlaș Eugeniu 
2 942 236,67 MDL 

(2 938 732,04 MDL 
recalc) 

corporate@accent.md. 
aboestean@accent.md 

3 BTS PRO SRL 1008600061565  Suvorov Alexandru 2 966 240,00 MDL office@bts.md  

5. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare prezentate de către operatorii 
economici: 

Nr. 
d/o 

Criteriile de calificare și 
de selecție (Descrierea 

criteriului/cerinței) 

Mod de demonstrare a îndeplinirii 
criteriului/cerinței: 

Nivelul minim/ 
Obligativitatea 

Evrinet 
SRL 

Accent 
Electronic 

SA 

BTS PRO 
SRL 

1 Oferta: 

Cerere de participare conform - Anexa nr. 1 la 
anunțul de participare, semnat și stampilat de 
către operatorul economic, confirmat prin 
semnătură electronică; 

Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

Oferta - Anexa nr. 2 la anunțul de participare, 
semnat și stampilat de către operatorul 
economic, confirmat prin semnătură 
electronică; 

Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

Specificații de preț: conform documentația de 
atribuire (caietului de sarcini); Obligatoriu prezentat 

prezentat 
(dupa 
forma 
veche) 

prezentat 

Specificații tehnice: conform documentația de 
atribuire (caietului de sarcini); Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

2 Garanția pentru oferta: 

Garanție pentru ofertă 2% din valoarea ofertei: 
Garanție bancară emisă de către instituția 
financiară unde se deservește  ofertantul în 
valoare de 2,0% din suma ofertei fără TVA, cu 
termen de valabilitate nu mai mic decît 
valabilitatea ofertei sau prin transfer la contul 
autoritătii contractante confirmat prin dispoziție 
de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin 
aplicarea semnăturii electronice a 
participantului; 

Obligatoriu neprezentat prezentat prezentat 
(bancara) 

3 Demonstrarea eligibilității 
de către ofertant/candidat: 

Declarație privind eligibilitatea, semnată și 
ștampilată de către operatorul economic, 
confirmată prin semnătură electronică (conform 
modelului Anexa nr. 3 la anunțul de 
participare); 

Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

mailto:office@bts.md
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Declarație 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, semnată și ștampilată de către 
operatorul economic, confirmată prin semnătură 
electronică (conform modelului Anexa nr. 4 la 
anunțul de participare); 

Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

4 
Demonstrarea capacității 
de exercitare a activității 
profesionale: 

Dovada înregistrării persoanei juridice, în 
conformitate cu prevederile legale: Certificat 
sau Decizie de înregistrare a întreprinderii sau 
Extras din registrul de stat al persoanelor 
juridice - copii confirmate prin semnătură 
electronică; 

Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

Certificat de atribuire a contului bancar - copie, 
confirmat prin aplicarea semnăturii electronice 
a Participantului, valabil la data deschiderii; 

Obligatoriu neprezentat prezentat prezentat 

Informație generală: semnat și stampilat de 
către operatorul economic, confirmat prin 
semnătură electronică (conform anexei nr. 5 la 
Anunțul de participare) 

Obligatoriu neprezentat prezentat prezentat 

Rechizite: semnat și stampilat de către 
operatorul economic, confirmat prin semnătură 
electronică (conform anexei nr. 6 la Anunțul de 
particpare) 

Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

5 Demonstrarea capacității 
economice financiare: 

Certificatul privind lipsa sau existența 
restanțelor la bugetul public national,eliberat de 
către Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data 
deschiderii - copie, confirmat prin aplicarea 
semnăturii electronice; (Efectuare sistematică a 
plații impozitelor, taxelor și contribuțiilor de 
asigurări sociale și lipsa datoriilor la data 
petrecerii procedurii de achiziție (data 
deschiderii ofertelor) - informația dată se 
verifică de către autoritatea contractantă pe site-
ul Fisc.md); 

Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 
2020 sau 2021,înregistrat la Biroul Național de 
Statistică - copie, confirmat prin aplicarea 
semnăturii electronice; 

Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

Experiența similară în ultimii trei ani, (conform 
anexei nr. 7 la Anunțul de participare), 
operatorul economic va demonstra experiența în 
domeniul de activitate : 

Obligatoriu neprezentat prezentat prezentat 

Declarație privind lista principalelor 
livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de 
activitate, (conform anexei nr. 8 la Anunțul de 
participare), care atestă experiența similară, 
semnată și ștampilată și confirmată cu aplicarea 
semnăturii electronice;  

Obligatoriu neprezentat prezentat prezentat 

Ofertantul (operator economic sau membrii 
asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a 
livrat bunuri în ultimii 3 ani: 
- un contract ce au avut ca obiect execuţia unor 
livrări similare cu cele ce fac obiectul achiziției 
contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin 
egal cu 75 % din valoarea viitorului contract 
sau valoarea cumulată a tuturor contractelor 
executate în ultimul an de activitate să fie egală 
sau mai mare decît valoarea viitorului contract 
sau cifră de afaceri medie anuală, perioada 
ultimii trei ani - nu mai mică decît valoarea 
estimativă a obiectului achiziției propuse - va 
demonstra conform datelor din rapoartele 
financiare prezentate; 

Obligatoriu corespunde 
cifra medie corespunde corespunde 

7 
Demonstrarea capacității 
tehnice și /sau 
profesională: 

Corespunderea bunurilor ofertate cerințelor din 
caietul de sarcini; Obligatoriu declarație NU 

corespunde 
NU 
corespunde 

Grafic de livrare a bunurilor - formă liberă - 
semnat și ștampilat, și confirmta prin semnăturî 
electronică; 

Obligatoriu declarație prezentat prezentat 

Document care atestă relația ofertantului cu 
producătorul bunurilor - copie confirmată prin 
semnătură electronică; 

Obligatoriu neprezentat prezentat prezentat 

Disponibilitatea unui centru de serviciu oficial 
pentru repararea bunurilor propuse; Obligatoriu neprezentat prezentat prezentat 



5 
 

8 Asigurarea standardelor 
calității: 

Certificate de calitate / conformitate a 
principalelor grupuri de bunuri; Obligatoriu neprezentat prezentat prezentat 

declarație 

Declarație, referitor perioada de garanție a 
bunurilor - termen minim 24 de luni; Obligatoriu prezentat prezentat prezentat 

9 Condiții de plată: 

Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul 
achitărilor în termen de 90 de zile din 
momentul semnării Actelor de primire predare 
și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai 
des de o dată în lună; 

Obligatoriu + + + 

10 
Garanția de bună execuție  
5% din valoarea 
contractului: 

Se prezintă în formă: Garanție bancară emisă de 
către instituția financiară unde se deservește  
ofertantul în valoare de 5,0% din suma 
contractului fără TVA, cu termen de valabilitate 
nu mai mic decît valabilitatea contractului sau 
prin transfer la contul autorității contractante 
confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și 
semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii 
electronice a participantului (se prezintă odată 
cu semnarea contractului). 

Obligatoriu + + + 

11 Ofertantul este obligat să facă cunoștință cu obiectul și să elaboreze oferta în modul stabilit; - - + 

12 Oferta, documentele legate de licitație vor fi întocmite în limba romănă; + + + 

13 

Pentru eficientizarea examinării,evaluării și comparării ofertelor,autoritatea contractantă 
recomandă ofertanților să posede și să depună în sistemul electronic 
SIA,,RSAP,,(MTender),toate documentele solicitate în documentele de atribuire,la momentul 
depunerii ofertei; 

- + + 

14 Documentele ofertei depuse prin intermediul sistemului SIA ,,RSAP,,se solicit obligatoriu să fie 
completate și semnate de către ofertant, inclusiv prin semnătură electronică - + + 

15 

Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile 
goale fiind completate cu informația solicitată. 
Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind 
necorespunzătoare. 

- + + 

16 Operatorii economici obligatoriu trebuie să fie incluși și să prezinte numărul din ”Lista 
producătorilor” în conformitate cu Legea nr. 209 din 29.07.2016. prezentat prezentat prezentat 

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

6. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 
nr. 
d/o Operator economic IDNO Valoarea ofertei 

(lei fără TVA) Email: Corespunder
ea cerințelor: 

1 Evrinet SRL 1005600059008  2 712 750,00 MDL a.canter@dmlink.md, 
aureliacanter423@gmail.com 

Nu 
corespunde 

2 Accent Electronic SA 1003600023124  
2 942 236,67 MDL 
(2 938 732,04 MDL 
recalc) 

corporate@accent.md. 
aboestean@accent.md 

Nu 
Corespunde 

3 BTS PRO SRL 1008600061565  2 966 240,00 MDL office@bts.md Nu 
Corespunde 

7. 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: - ;  

8. Evrinet SRL – se propune a declara oferta ca neconformă din cauza că nu au fost prezentate mai 
multe documente cu caracter obligatoriu: garanție pentru ofertă, certificat de atribuire a contului bancar, 
informație generală, experiența similară, declarația privind principalele livrări în ultimii trei ani, document care 
atestă relația cu producătorul, disponibilitatea unui centru de service, certificate de calitate la principalele grupe 
de bunuri.  

Accent Electronic SA - În rezultatul reevaluării repetate a ofertei depuse de operatorul economic ”Accent 
Electronic” SA – în conformitate cu decizia nr. 03D-266-22 din 02.06.2022 a ANSC, și a constatărilor din partea 
motivată a deciziei date, se propune a declara oferta operatorului economic ca neconformă Documentației de 
atribuire și a o propune spre respingere. Bunurile ofertate în pozițiile nr. 1, 3, 4, 5 și 7 nu corespund cerințelor 
tehnice solicitate de autoritatea contractantă în caietul de sarcini. 

BTS PRO SRL - În rezultatul reevaluării repetate a ofertei depuse de operatorul economic ”BTS PRO” SRL 
– în conformitate cu decizia nr. 03D-422-22 din 18.07.2022 a ANSC, și a constatărilor din partea motivată a 
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deciziei date, se propune a declara oferta operatorului economic ca neconformă Documentației de atribuire și a 
o propune spre respingere. Bunurile ofertate în pozițiile nr. 5 nu corespund cerințelor tehnice solicitate de 
autoritatea contractantă în caietul de sarcini. 

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: procurare centralizată pentru mai multe 
întreprinderi din sectorul distribuției de gaze naturale;                 

9. Criteriul de atribuire aplicat: cel mai mic preț, cu respectarea tuturor criteriilor de calificare 

 (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) 

10. 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)  

11. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor Decizia nr. 03D-266-22 din 02.06.2022 a ANSC 
Decizia nr. 03D-422-22 din 18.07.2022 a ANSC 

Modificările operate Oferta operatorului economic Accent Electronic SA - respinsă, 
atribuirea operatorului economic BTS PRO SRL 
Oferta operatorului economic BTS PRO SRL - respinsă, 
anularea procedurii de achiziție 

12. În urma examinării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis: 

Atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru companiei: -; 

Anularea deciziei Grupului de lucru nr. 36 din 08 iunie 2022; 

Anularea procedurii de achiziție sectorială: - conform art. 75 Legea 74/2020, toate ofertele au fost 
respinse. 

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

economic 
 

Data transmiterii Modalitatea de transmitere Asociații/ 
administratorii 

1. Accent Electronic SA 17.08.2022 corporate@accent.md. 
aboestean@accent.md Cobîlaș Eugeniu 

2. BTS PRO SRL 17.08.2022 office@bts.md Suvorov Alexandru 
3. Evrinet SRL 17.08.2022 aureliacanter423@gmail.com Boțan Dorin 

(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 ) 

14. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

În cazul achizițiilor sectoriale care intră în sfera 
de aplicare a Legii nr. 74/2020 privind 

 11 zile de la data transmiterii comunicării 
privind rezultatul aplicării procedurii de 
atribuire 

mailto:office@bts.md


7 
 

achizițiile în sectoarele energeticii, apei, 
transporturilor și serviciilor poștale 

(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). 

15. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprindere
a: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 

contractului/acordulu
i-cadru fără TVA inclusiv TVA 

- - - - - - - - 

16. 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. 

 
1. Președintele grupului – Lisa I. – __________;   5. Membrul grupului – Malțev D. –  ________; 

2. Secretarul grupului – Mutruc R. –  ________; 6. Membrul grupului – Calașnic N. –  ________; 

3. Membrul grupului – Cherpec S. –  ________;  7. Membrul grupului – Răsoi V. –  _________; 

4. Membrul grupului – Cernei C. –  _________. 



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii sectoriale

Nr. 154 DS din 01.09.2022

l. Date cu privire Ia entitatea contractanti:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire3 nu sunt

tSe vr completa in cazul in care att ftts! solicitute clarificari)

mier fne Distributirrn" S.A.I.C.S.Denumirea entitl i contractante
mun. Chi lnauLocalitate
10036000 r 523 IIDf-O
Str. A. Do nr.4Adresa
022 431 503\unrir de telefon
022 431 205-\.'umir de far

rcnr iere nclgr . urtlIrurn izor ZiE-mail oficial
renll r d istrihut ion.rndIeAdresa de internet

Capmaru Inga. Tel.069 88 | I 67Persoana de contact (nunv. prenunte, leleJon. e'
noil)

Activitl(ile licenliate din sectorul electroenergeticTipul entitlitii contractante qi obiectul

principal de activilate
(Dacd esle cazul, nenliunea cd entilalea
conlraclantd esle o auloritale centrulti de

achi:i1ie suu cd achi:i1ia intplicd ori ar puteu
ie contuti)md de achizlit'u o altii

deschisLicita ie de tiicaterocedurii de atribuire aTi I

Nr: N/AProcedura de achizilie repelati ldupi
cu:

Bunuri
Sen ic ii

Tipul
achizi

obiectului contractului
acordului-cadru

de

Servicii de reparare;i intrefinere a automobilelor 9i

Centre Munci teritoriale
Obiectul achiziliei

CPV 501 12000-3: 501 14000-7Cod CPV
N/AExpunerea motivului/temeiului privind

alegerea procedurii de atribuire (r)r ca;trl
aplicdrii altor proceduri decdt licitaliu
tlest

Nr: Buletinul Achizi iilor Publice Nr. 37

201.l/ba dlnr370v.md/ro/s stem/files/hn ://tender.
Link-Lrl

ublicirii:11.0i.2022Data

Procedura de atribuire /se yu indicu dirt
c ulrul port ol ul u i gn emantent u I
lrtrrr.ntlandet

achizitii.md: e-licitatie.md: yptender.md: v Bravo So Iulions
Platforma de achizi{ii utilizat[

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

Anunt de intentie publicat inBAP dupd

N/Ainstrumente specifice de

buirt reta cu:
Tehnici gi

uBu
Alte surseSurca de finanfar€

433.350 MDLValoarea estimati r llD L..fdrci Tl'.1 I

I

camioanelor



Data solicitlrii clarifi clrilor
Den umirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitirii tle clarificare
fxpunerea succinti a rispunsului
Data transmiterii

4. Modificiiri operate in documentalia de atribuire: nu sunt

(Se va completa in cazul in care au fosl operate modificdri)

5. Pinn la termenul-limiti (data 17.06.2022, ora l2:00), au depus oferta,l ofertanfi:

6. Informa{ii privind ofertele depuse Ei documentele de calificare prezentate de cdtre
operatorii economici:

Rezumatul modifi cirikrr
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare
h.ltrJtti ctt:t

[hrdict4i surso utili:atd Si data publiccirii]

Termen-limiti de depunere gi deschidere a
ofertelor prelungit /dupd c'0:)

findic'a1i numdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/
administratorii

I AUTODOMS SRL. I0206tI002308 Topal Serghei
2 1004603006 I 2 I Chirigiu Alexandru
J SC MAJOR-AUTO SRL I 00760300 t 965 Tanov Evghenii

PLATGRIJP SRI - Col Nadejda

Denumire document

Denumirea operatorului economic
Operator

economic I

Operator
economic 2

Operator
economic 3

Operator
economic 4

Documentele ce constituie oferta
(Se vo consemna prin: prezentat, nepre zentot, nu core spunde )

Propunerea tehn ici Prezentat Prezentat Prezentat Prezentat

Propunerea financiari Prezentat Prezentat Neprezentat Prezentat

Garanlia pentru ofertd (clupd

caz)
N/A N/A N/A N/A

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

Certificatul privind lipsa sau

existenta restantelor fatd de
Bugetul public nalional

Prezentat Prezental Prezentat Prezentat

Copia documentelor/
autorizaliilor care permit
desllEurarea activita(ii sale

Prezentat Prezentat Prezentat Prezenlal

Copia Certificatului de
inregistrare a intreprinderii si
Extrasul din Registrul de stat al
persoanelor juridice confi rmat
prin semnAtura 9i gtampila
Ofertantului

Prezentat Prezentat Prezentat

Declaralia privind el igibilitatea
completata (conform Anexei
Nr.7 al Invitaliei)

Prezental Prezental Prezental Prezentat

GRANDLEON SRL

J. t00361 t0063 l6

Prezentat

)



I n formalia Generald (conform
Anexei Nr.8 al Invitaliei)

Prezentat Prezenlat Neprezentat Prezentat

Experien.ta similari in ultimii 3

ani (conform Anexei Nr.9 al
Invitatiei)

Prezentat Prezentat Neprezentat Prezenlat

(lnformagia privind denumirea docuntentelor prezentate se va indica in conforntik e cu cerin\ele din
docuntentalia de atribuire Si se va consemna prin: prezerrlot, neprezental, nu cotespunde (in cu:ul chtd
docttntentul afost prezentat, dar nu corespunde cerinlelor de califcare)

7. Informa(ia privind corespunderea ofertelor cu cerinlele solicitate:

* in cazul utilizarii Iicitatiei electronice se va indica prelul ofenei finale
(lnformalia privind 'torespunderea cu cerinlele de calificare" qi "Corespunderea cu specificaliile tehnice". se

va consemna prin: ..+" in cazul corespunderii gi prin,.-" in cazul necorespunderii)

tOfena companiei PLATGRUP SRL pentru loturile 2. 5. 6 nu include tor spectrut de servic ii ;i piese auto incluse

in loturi, prin unnare oferlele depuse nu corespund cu cerinlele de calificare gi nu au fost elaborate ;i prezetttate

in conformitate cu cerintele expuse in documentalia de atribuire.
* Oferta a companiei AUTODOMS SRL pentru loturile 1.2,3 nu include tot spectrul de servicii 5i piese arrto

incluse in loturi, prin urmare ofertele depuse nu corespund cu cerintele de calificare 5i nu au fost elaborate qi

prezentate in conformitate cu cerinlele expuse in documenta(ia de atribuire.
l Ofertele economice a companiilor AUTODOMS SRL ;i PLATGRUP SRL pentru loturile l-3: 5-10. deqi pot

fi luate in considerare. in conformitate cu prevederile Legii l3 I . art. 7 I pct. l(fl. nu pot fi comparate din cauza

modului neuniformde abordare a soluliilor tehnice 5i financiare.

8. Pentru elucidarea unor neclaritlli sau confirmarea unor date privind corespunderea

ofertei cu cerintele stabilite in documenta{ia de atribuire (inctusiv justificarea pretului
anormal de scizut) s-a solicitat:

-!

Denumirea
lotului

I)enumirea
operatorului

economic

Prelul ofertei
(fhre TVA)

Cantitate si
unitate de
misuri

Corespunderea
cu cerin(ele de

calificare

Corespunderea cu
specilicaliile

tehnice

Loturile I -
l4

Operator
economic I

sen

Operator
economic 2

SEN

Operator
economic 3

sen.

Operator
economic.l

SEI\

Lotul l5
Cahul

Operator
economic I

sen .

433.150 serv. + +

Operator
economic 3

sen

Operator
economic 4

sen

Operator
economic 2



Data
solicitirii

Operatorul economic lnforma(ia solicitati Rezumatul rispunsului
operatorului economic

18.06.2022 AUTODOMS SRL.
Din actele necesare. lipsesc din ataqamente:

Anexa 6 la invitatie.
Necesar sa fie prezentate in format PDF.
semnata $i gtampilati..

Prezentat

18.06.2021

Din actele necesare. lipsesc din ata$amente:
- Certificatul privind lipsa sau existenta
restantelor fali de bugetul public nalional Prezentat

28.06.2012 SC MAJOR-AUTO
SRL

Din actele necesare, lipsesc din ata;amente:
-Anexele 6. 8, 9 la Invitalie. Necesar de
prezentat in forrnat PDF. Etampilate gi

semnale.
- De asemenea anexele adilionale cu oferta
telrnice per automobile, necesar de prezentat

in lormat PDF scanate. semnate si
gtampilate.

Neprezentat

04.07.2022 PLATGRUP SRL

Pentru validare tehnici finali,
rugim se ne concretizaJi daca intr-adevdr nu

efectuali lucrerile la sistemul electric cu nr.

69-74 la automobile marca Suzuki-motor I.6
La alte tipuri de Suzuki (motor 1.4, fi 2,0)
indicat ca se efectueaze.

Prezentat

confirmarea efectuerii
lucririlor.

9. Ofertantii respinfi/descalificati:

Den umirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifi clrii
SC Maior-Auto SRL Neprezenlarea oferlei economice

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot Y
Pentru mai multe loturi cumulate
Pentru toate loturile
Alte limitAri privind numirul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant:. [Indicali]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi

I l. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scezut Y
Costul cel mai scazut
Cel mai bun raport calitate-pret
Cel mai bun raport calitate-cost

(hr ca:ul in care itt cadrul procedurii de alribuire sutl aplicale nui nulle crilerii de alribuire, se vor indico loute
criteriile de atrihuire aplicole $i denuntireo loturilor oferente)

12. Informa(ia privind factorii de evaluare aplica(i : nu se aDlici

(Se vo completa penlru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pret
sau cel mai bun raport cctlitate-cost)

Factorii de evaluare Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic I Total

-t

GRANDLEON SRL

Valoarea din ofertl



Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluares ofertelor: !!!
6e ta completa in ca:ul in care okrtele aufost reewtluute repetal)

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

l.l. in urma examiniri, evalulrii Si comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de

atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizitie sectorialracordului-cadru

Denumirea
lotului

Denumirea operatorului
economic

Cantitate /
unitate de
misurl

Preful total
(MDL fhrn

TvA)

Pretul total
(MDL inclusir

TvA)

Lotul 1 5 GRANDLEON SRL sen . 433.350 520.020

Pentru toate celelake loturi incluse in concurs. tinind cont de necesitatea stringenta fi indispensabili de asigurare

continui a serviciilor de reparare qi intrelinere a automobilelor. pentru desfhqurarea neintrerupt6 a aclivitetilor de

bazi a intreprinderii, comisia de Achizilie a decis lansarea unui nou proces de achizilie, utilizind proceduri de

negociere llia publicarea prealabili a unui anunl de participare. in conforrnitate cu Art.40, alin. (1. lit. a) al l-egii

7 412020 din21.05.2020, (nici o oferte adecvala nu a fost depuse ca raspuns la anuntul de participare la procedura

de licitalie deschisi).

Anularea procedurii de achizi{ie sectoriali: Nu se anlici
Temeiul anulirii:
Argumentare:

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

(lnformarea operatorilor economici impliculi tn procedura de atribuire tlespre deciziile grupului de

lucru pentru ichizilii se realizeazd in conformitate at prevederile art. 61 ttl Legii nr. 71i2020 pritind
achiziliile in secloarele energeticii, opei. transporturilor ;i serticiilor po$tule )

16. Termenul de a$teptare pentru incheierea contractului:

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere

16.06.2022
e-muil prin platfornru online
BRAVO SOLUTIONS

ln cazul achiziliilor sector iale care intri in sfera de

postale

i I I zile de la data transmiterii comunicirii prir ind

rezultatul aplicirii procedurii de atribuire

ALITODOMS SRL
CRANDLEON SRL
SC MAJOR - AUTO SRL
PLATGRUP SRL

aplicare a Legii nr.7412020 privind achiziliile in
sectoarele energeticii, apei. transporturilor qi serviciilor



(Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 74/2020 privind achiziliile in sectoarele energeticii,

apei. h'ansporturilor si serticiilor poStale. inclusiv o termenelor de asleptare, se efectueazd in
conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Cit,il al
Republicii Moldovct).

I 7. Contractul de achizi(ie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Numlrul
qi data

conlractului/ acord ului-
cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al

contractului/acor
dului-cadru

MDL
IErri TVA

MDL inclusiv
TVA

GRANDLEON
SRL 3s59422 01.09.2022

50112000-3.

50114000-7
433_350 520.020 Valabil 3 ani

18. Informalia privind achizifii sectoriale durabile (achizifii verzi) (rubrica dati se

completeazl doar in cazul in care la procedura de achizi(ie sectorialS au fost aplicate
criterii de durabilitate gi s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au
fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achizi(ii durabile (achizitii verzi)? NU

Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a lotuluifloturilor
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (MDL)a: Nu se aplic[t

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durrhilitate*: Nu se aplicd

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

Pretul cel mai scAzut V
Costul cel mai scdzut
Cel mai bun raport calitate-prel
Cel mai bun raport calitate-cost

Prin prczenta dare de seamd, grupul de lucru declard ci termenul de atteplarc penlru incheierea
conlractului/conlroclelor indicale a lost rcspeclat (excepldnd cazurile prevdzute de art. 65 alin. (3) al Legii
74/2020 privhul achiziliile in sectoarele energelicii, apei, transporturilor ;i serviciiktr po;tttle), precum ;i ci in
cazul depunerii conlestoliilor $i/sau recepliondrii rupodrlelor de monitorix,are, acesle ou fosl erominote qi
soluliurole, Prin prezenlo dare de seamd, grupul de lucru penlru achizilii conJirmd corccritudinea desfdsardii
procedurii de achizilie,fopt pentru care poand rfispandere conform prevederilor legale in vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii

f

?.,

I,

PP
Effi,.

6

Doros Diana <)

*htftsrnru1ia se ru indica pentrufiecare co tracl de achizi1ie in parte.
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții sectoriale  
Licitație deschisă – «Furnizarea echipamentului pentru determinarea  

componenței chimice a gazelor/ Cromatograf de laborator» Nr. MTG-L-21/22  
(MTender ID mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655382807422) 

 
02.09.2022 

 
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  

tel: + (373) 22 300 495; 22 300 468; 
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) - 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri  

Obiectul achiziției Echipamentul pentru determinarea componenței 
chimice a gazelor / Cromatograf de laborator 

Cod CPV 38432210-7 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

- 

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

Nr: 21058508 
Link-ul: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1655382807422 
Data publicării: 28.07.2022, 16:52 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md;  
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 16.06.2022 

Link-ul:OCDS-B3WDP1-MD-1655382807422-PN-
1655382807422 

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) 3 207 800,00 
 

mailto:office@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
mailto:omts.mtg@moldovatransgaz.md
http://www.mtender.gov.md/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu se aplică 
(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 se aplică 
(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, ora14 :00 ), au depus oferta 1 ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 

IDNO Date de contact Asociații/ 
administratorii 

1. «Lokmera» SRL 1007600011105 +37360464646 / office@lokmera.md Nicolai Iasibas 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

 
«Lokmera» SRL 

Operator 
economic 

2 

Operator 
economic 

3 

Operator 
economic 

n 
Documentele ce constituie oferta 

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică prezentat    
Propunerea financiară prezentat    
Garanția pentru ofertă (după caz) Garanție bancară 2%   

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

Declarația privind neîncadrarea în situațiile 
prevăzute de art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu 
privire la evitare a conflictului de interese 

Prezentat    

Dovada înregistrării persoanei juridice Prezentat    
Informație generală: Prezentat    
Declarație privind lista principalelor livrări 
efectuate în ultimii 3 ani de activitate 

Prezentat    

Demonstrarea capacității economice financiare: Prezentat    
Atestarea conformității bunurilor, identificată clar 
prin referire la specificații sau standarde relevante 

Prezentat    

Specificația tehnică Prezentat    
Declarație privind termen de garanție prezentat    

Cerințe față de operatorii economici: 
Să fie înregistrată  în  «Lista producătorilor »  în 
conformitate cu prevederile comunicatului 
HG212/2018 (operatorii economici, interesați să 
îndice în ofertă numărul de înregistrare din „Lista 
producătorilor” echipamente electrice și electronice 
(EEE) 

 
Neprezentat 

(este înregistrat) 
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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 

Echipamentul pentru 
determinarea 
componenței chimice a 
gazelor/ Cromatograf 
de laborator 

 
«Lokmera» 

SRL 

 
 
3 203 746.00 

 
 

1 buc. 

 
 

+ 

 
 

+ 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    
9. Ofertanții respinși/descalificați: Nu se aplică 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

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

13. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică 
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție 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) 
Echipamentul pentru 
determinarea componenței 
chimice a gazelor / 
Cromatograf de laborator 

«Lokmera» 
SRL 

 
1 buc. 

 
3 203 746,00 

lei 

 
3 203 746,00 

lei 

 
3 844 495,20 

lei 

 
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  
«Lokmera» SRL 02/09/2022 office@lokmera.md 

(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. (art.65 (1)). 
Conf. art.65 (3): 
(3) Respectarea termenului prevăzut la alin.(1) este facultativă în următoarele cazuri: b) 
atunci când contractul de achiziţii/acordul-cadru respectiv urmează să fie încheiat cu un 
operator economic care a fost singurul ofertant la procedura de atribuire şi nu există alți 
operatori economici implicați în respectiva procedură 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 

«Lokmera» 
SRL 

Cu capital  

autohton 

Nr. MTG-L-
21/22  

din 02/09/22 
38432210-7 

 
3 203 746,00 

lei 

 
3 844 495,20 

lei 

valabil până la 
executarea 
integrală a 

obligațiilor de 
către „Părți 
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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 pentru achiziții sectoriale: 

______________________                                                __________________________ 
         (Nume, Prenume)                                                                                                (Semnătura)                                                                                                                                                                    

 




