DARE DE SEAMA

privind modificarea contractului
de achiziții publice
Nr. 1 din 29.07.2022

I.

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact

Centrul Național de Transfuzie a Sângelui
mun. Chisinău
1006601004242
str. Academiei, 11
+373 22 109080
+373 22 109085
singe®ms.md
www.cnts.md
Sergiu Buciumaș, 069232732
jurist®cnts.md singe®ms.md

(nume, prenume, telefon, e-mail)
II.

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție
Obiectul achiziției

Licitație deschisă
Set pentru alimentarea donatorilor de sânge
’ - .
' • ' ■ uman pentru anul 2022
Cod CPV
15000000-8
Valoarea estimată a achiziției
5 833 333,33
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul Nr: ocds-b3wdpl-MD-1632918819672
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocdsl &
* W țt * —
'
:
, ЬЗ wdp 1 -MD-1632918819672?tab=contractnotice
29.09.2021
Data publicării anunțului de participare
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul
respectiv (după caz)

III.

Date cu privire la contractul de achiziție:

Bunuri
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru
Contractul de achiziție/âcordul-cadru se referă la un Nu
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene
Sursa de finanțare
Buget de stat

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 21.10.2021
acordului-cadru
Denumirea operatorului economic
SRL Cerc
Nr: ocds-ЬЗwdp 1 -MD-1632918819672
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru
Data: 24.1 1.2021
''
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Fără TVA: 5833333,33
■
Inclusiv TVA: 7000000,00
31.12.2022
Termen de valabilitate
01.01.2022-31.12.2022
Termen de execuție
IV.

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor

Modificarea Specificarea tehnică

Temeiul juridic

Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015 Art.
76 alin. (7) pct. 2,4
Creșterea prețului în urma modificării (după Nu este cazul
caz)
Modificarea anterioară a contractului de Acord adițional Nr. 1 din 12.04.2022.
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)
Modificarea Componentei II și III
(Anexa nr. 2 la Contractul nr. ocds-b3wdpl-MD16329188196720)
Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea
serviciilor)
în cadrul procedurii de achiziției publice prin Licitația deschisă nr. ocds-b3wdpl-MD-1632918819672
din 29.09.2021 privind achiziționarea Seturilor pentru alimentarea donatorilor de sânge uman pentru
anul 2022, a fost atribuit contractul de achiziție publică nr. ocds-b3wdpl-MD-1632918819672 din
24.11.2021 operatorului economic SRL “Cerc“ (valoarea achiziției - 7000000,00 cu TVA). Contractul
de achiziții publice a fost modificat anterior prin Acordul adițional Nr.l din 12.04.2022.
Descrierea achiziției înainte de modificare

Anexa nr. 2
La Contractul nr. ocds-b3wdpl-MD-1632918819672
din “24” noiembrie 2021
Specificații tehnice, privind achiziționare a bunurilor

Denumirea bunurilor

Țara de
origine

Produ-cătorul

Specificarea tehnică deplină propusă de către
ofertant

2

4

5

7

Bunuri
Componenta I, lichide în
volum de cel puțin 1,0 lit,
ambalat în ambalaj
Tetrapak
Valoarea nutritivă total
per poziție - cantitate
proteine, g
Valoarea energetica total
per poziție- calorii, kcal
Componenta II, produse
bogate în proteine,
ambalate în ambalaj de
tinechea, nu mai mult de 1
unitate per poziție din
componentă

Valoarea nutritivă total
per poziție - cantitate
proteine, g
Valoarea energetica total
per poziție- calorii, kcal
Componenta III, produse
bogate în glucide, nu mai
mult de 2 unități per
poziție din componentă

Valoarea nutritivă total

Suc de mere conf cerințelor 1 Litru

Moldova

Natur Bravo SA

Proteine -5g
Kcal
- 530
5
530

Moldova

Aviselect SRL

Ucraina

Vintar Darinka SRL

Moldova

Natur Bravo SA

a)Came pe pui în suc propriu 550 gr
conf. cerințelor
Proteine 95.75
Kcal
1273.25
b)Sardina cu adaos de ulei 240 gr
conf. cerințelor
Proteine 48
Kcal
581
C)Fasole în suc propriu 420gr conf.cerințrlor
Proteine 23.52
Kcal
331.8
167,27

2186,05

Ucraina

SeedWelth SRL

Iran

MonagroGrup SRL

b) Halva 200gr conform cerințelor.
Proteine 30.8
Kcal
1074
c) Stafide fără sâmburi 450 gr conform
cerințelor.
Proteine 13.5
Kcal
1350
44,30

2

per poziție - cantitate
proteine, g
Valoarea energetica total
per poziție- calorii, kcal
Componenta IV, produse
bogate în vitamine si
substanțe minerale, nu
mai mult de 1 unitate per
poziție din componentă
Valoarea nutritivă total
per poziție - cantitate
proteine, g
Valoarea energetica total
per poziție- calorii, kcal

2424

Aperetiv de dovleci 350gr conform cerințelor.
Proteine 3.5
Kcal
332.5
3.5

332.5

Valoarea nutritivă total
per set - cantitate
proteine, g
Valoarea energetica total
per set - calorii, kcal
Punctaj calculat

220.07

5472.55
235,49

Descrierea achiziției după modificare:

înlocuirea Conservei de pește sardina cu Conserva de pește gingirica.
înlocuirea Stafide fără sâmburi cu Curmale uscate fără sâmbure.

Anexa nr. 2
La Contractul nr. ocds-b3wdpl-MD-1632918819672
din “24” noiembrie 2021
Specificații tehnice, privind achiziționare a bunurilor

Denumirea bunurilor

Țara de
origine

Produ-cătorul

Specificarea tehnică deplină propusă de către
ofertant

2

4

5

7

Bunuri
Componenta I, lichide în
volum de cel puțin 1,0 lit,
ambalat în ambalaj
Tetrapak
Valoarea nutritivă total
per poziție - cantitate
proteine, g
Valoarea energetica total
per poziție- calorii, kcal
Componenta II, produse
bogate în proteine,
ambalate în ambalaj de
tinechea, nu mai mult de 1
unitate per poziție din
componentă

Valoarea nutritivă total
per poziție - cantitate
proteine, g
Valoarea energetica total
per poziție- calorii, kcal
Componenta III, produse
bogate în glucide, nu mai
mult de 2 unități per

Suc de mere conf cerințelor 1 Litru

Moldova

Natur Bravo SA

Proteine -5g
Kcal
- 530
5
530

Moldova

Aviselect SRL

Ucraina

Vintar SRL

Moldova

Natur Bravo SA

a) Carne pe pui în suc propriu 550 gr
conf. cerințelor
Proteine 95.75
Kcal
1273.25
b) Conservă de pește gingirica (hering) în ulei
cu tomat 240 gr conf.cerințelor
Proteine 33.60
Kcal
436.80
C)Fasole în suc propriu 420gr conf.cerințelor
Proteine 23.52
Kcal
331.80
152.87

2041,85

Ucraina

SeedWelth SRL,

b) Halva 200gr conform cerințelor.
Proteine 30.8
Kcal
1074

3

poziție din componentă

Iran

Valoarea nutritivă total
per poziție - cantitate
proteine, g
Valoarea energetica total
per poziție- calorii, kcal
Componenta IV, produse
bogate în vitamine si
substanțe minerale, nu
mai mult de 1 unitate per
poziție din componentă
Valoarea nutritivă total
per poziție - cantitate
proteine, g
Valoarea energetica total
per poziție- calorii, kcal

Valoarea nutritivă total
per set - cantitate
proteine, g
Valoarea energetica total
per set - calorii, kcal
Punctaj calculat

VI.

Importator Cerc SRL

c) Curmale uscate fără sâmbure 350 gr conform
cerințelor.
Proteine 8,75
Kcal
1137,50
39,55
2211,50

Aperetiv de dovleci 350gr conform cerințelor.
Proteine 3.5
Kcal
332.5
3.5
332.5

200,92

5115,85
221,17

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)
Prin demersul din 27.07.2022, operatorul economic “Cerc“ SRL, solicită efectuarea unor
modificări neesențiale în setul pentru alimentarea donatorilor de sânge uman pentru anul 2022 atribuit
prin contractul nr. ocds-b3wdpl-MD-1632918819672 din 24.11.2021, și anume de a înlocui Conserva
de pește sardina cu Conserva de pește gingirica (hering) în ulei cu tomat, motivând prin ceea că
producătorul Vintar Ucraina a scos conserva de pește Sardina cu adaos de ulei 240gr din producere pe
un termen nedefinit din motivul lipsei materiei prime,
și fructele uscate Stafide
tară sâmbure să fie înlocuite cu Curmale uscate fără sâmbure, motivând prin logistica îngreunată, lipsa
de stocuri stabile, calitatea proastă a stafidelor făcând ca compania să se orienteze spre alt produs
asemănător - curmale uscate fără sâmbure care pot fi găsite cu ușurință și în cantități în mai multe state
din UE, un avantaj mare fiind logistica stabilă din această regiune. Totodată, menționând că această
modificare este absolut necesară pentru a nu pune în pericol asigurarea în timp cu seturi pentru
alimentarea donatorilor de sânge uman, motivând necesitatea modificării din cauza situației
excepționale din Ucraina și Federația Rusă.
în urma examinării solicitării înaintate de operatorul economic SRL “Cerc” privind efectuarea
unor modificări în contractul nr. ocds-b3wdpl-MD-1632918819672 din 24.11.2021, dar și luând în
considerare situația din urma conflictului armat din regiune, de restricțiile impuse de către autoritățile
internaționale privind transportul, precum și de instituirea stării de urgență, grupul de lucru consideră a
fi oportun de a efectua modificări neesențiale în contractul nr. ocds-b3wdpl-MD-1632918819672 din
24.11.2021, deoarece:
-Modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care autoritatea contractantă nu ar fi
putut să le prevadă.
-Modificările nu sunt substanțiale.
-Modificarea nu afectează natura generală a contractului.
VII.

Rezultatele examinării:

în baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. ocds-b3wdplMD-1632918819672 din 24.11.2021 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea Specificației
tehnice (Anexa nr. 2).
4

Denumire operator
economic

SRL “Cerc”

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

Valoarea modificărilor (după
caz)

Nr. și data acordului
adițional
■

3

■ .... '

..

Fără TVA

Inclusiv TVA

28.07.2022

Conducătorul grupului de lucru:
_Doina Banari
(Nume, Prenume)

- ------ < ; " g g------ s

I 3 h I.

FJ®;/

\% *A
Agenția Achiziții Publice: тип. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-70^&^>
\ș5y2 o ’ j /
md;; www.tender.gov.md
www.tender.gov. md
e-mail: bap@tender.gov
bap@tender.gov.. md
'x.Xf0®60100^’ ^"
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: тип. Chișinău, bd. Ștefan cel^fărf-șCSfânt, 124 et. 4; tel.:022-820652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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DARE DE SEAMA
de atribuire а сопtrасtuIцi
de achizitii publice
Nr. ocds-bзwdpl-MD-1 652 1 7s9395
i.Ъi, i u. ов.rоr'

1.

Date сu рriчirе la autoritatea
contractantй:

Ц9]п um irea
LocaIitate

аu

tiiБпБЙБ пБ

tоritй

MD 2004, muп. ChG"a". RM

00з600023559
цuп. Chiýinёu, str.
022 22з119
1

Num5r de telefon
Numйr de fax
E-mail oficiaI
Adresa de iпtеrй

2.

ВЙu.Ц

rZ

u

022 746249

achizitii
Natalia Тurсап

Date cu privire Ia procedura
de atribuire:
l procedurii de

at.ibuir;БПcat"

procedura ае uсt,lritъ

Tipu|

obiectuIui

acorduIui-cadru
ObiectuI achizilЫ

ф

tatd

(du7эа

Licitatie

caz

de ?"tБline,€-Бiodi"a

Luсrбri_

nationale amplasate in raioanele
Floreýti, Sоrоса, Soldбnesti.

а

drumuriIor рuЬliЙ

Ехрuпеrеа mоtП
procedurii de аtriЬuirе (iп caz)t
aplicdrii altor
еdцri
decat licita{ia deschisй

рrосеdurа а"
p or ta lu

I

ui gцv

е

r

паm епt а l y,rn

n,.

rn t nn

d u r. g оr,)п rt)

Luсrёri de iпt,еliЙ; pеriodl.а

nalionale amplasaie in raioanele
Floreýti, Soroca, SoIdбnesti.

Platforma de achirilii
рuЫi."

Anun{Ceinte,,gie@
Tehnici qi

utilИЙ

а

drumurilоr рuЬIiсБ

e-licitatie.md
Data:05.04.2022

instrume@

:

i/"

-

I

i

с

itat

i

".

m d/c

о,rtrй

t- п

оtйЕЗ+

Z

sursа de finan,tare
vаlоаrеа

|I:9*T"'o,':'
репtru drumurile

estimatiБ

clarificiri privind

6 543 1б7

documenta{ia de atribuire:

Data solicit5rii сIаrifiс5rilй
Dепumirеа ореrаtоrutui

"ЙпоmЪ
пеrеа succin15 а solicitй.l;
Uе

E"pun"..u .u".intй
ЛЙрuпБIЙ
Data transmiterii

4.

publice nationale

/е-

l i

citatie.md/cont.*bnofiiЙ

сьлЕйй

Modific5ri operate in documenta{ia
de atribuire:

Rezumatul

mоаiлБ.пБ

Publicate,inBA@
(cluDa caz

1lпdiсаli

)

Теrmеп-limilйd@

olertelor рrеluпgit (dupd

caz1

,u,,rou@

[Iп di с а ! i nun, d,

ulin

iф

S+ZS

9-_

5.

Рiпй la termenuI-Iimitй (data

Nr.

Dепumirеа operatorului

02.06.2022, ora 10:00), au fost depuse 4 (patru) oferte:

IDNo

economic

SRL "Amon-Trade"

2.

S.А.,,Dгum uri-Sогосал.

3.

lPS

660600зj00
00з60700]279
004600029з96
00з60200в028

0

SRL

4.

6.

(fua тVА)

administratorii

I

"Согsаg'"

Рrе{ul ofertei

Asocia{ii/

1

5 542 l 56.t в
5 62в 410.98
5 759 891.69

сttсегеlrсо z\natolie

vasilii cetlotaгeati
h4агсhiсi Sеrgiu

6 24з 4з,/,81

Nicolae Teodorescu

DUAE prezentat de
Informa{ii privind oferta depusЙ ечаluаtЙ qi documentele de calificare aferente
сйtrе ореrаtоrul есопоmiс calificat:
Dепumirе document

Denumirea
operatorului
есопоmiс

SRL "Аmоп-

Denumirea
operatorului
economic

S.A. ,,Drumuri-

Тгаdе"

Soroca,,

+

+

+

+

Documentele се constituie oferta

/с

пп пl,iп, пrеzепtа.t. пеDl,еzепtаt. пu соrеsрцпdе)

рrоDuпеrеа tehnicй
pronunerea fiпапсiаrй

l

+

DUAE

+

+

Garan{ia pentru ofert5
(duoii caz)

Documente de calificare

Se vа сопstппа рriп: prezeпtat, перrе

сегеrе de parlicipare
Decl агаtiе privind valabilitatea оf9Дq

+
+

+

t+

Grаfiс de executare а luсrёrilоr

+

Declara{ie privind 1ista рriпсiраlеlог 1uсrбrt executate in ultimul an de
activitate
Б*r"*tt" p..t"d dotйrile specifice, utilajul 9i echipamentul necesar pentru
in rl enl n i rea соrеsпuпz5tоаrе а contractului
Declara{ie privind personalul de specialitate propus pentru lmplementarea

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

i

Lista subcontractanlilor
aceýtia
гл

Sunt lnoeptlnlTe ое
9i partea/pёr{ile din contract саrе

ii л*i,,iп/-l
iпйfпr fi

дпgаjаmепt privind sus{inerea tеhпiсй qi proteslonala а otertantulul/grupulu1
lл лл^--+пti

олл-л-iпi

-Аllпй аяz'

iпБtпr fphni

l

sustinator profesional
Aviz репtru раfitсlраге la 1icitaliile publice de lucrarl dln domenlu
л л_ -+*, ,л+i i r r ci incfqlel
iilnt,
г-л
l;
ff
l nrecedent
с de аfасеri medie апuаlб, perioada ultimiii trеi апi

Declaratie

te11

Dupa caz
Duрё caz

Dupi caz
Duрй caz
+

1

й

+

+

сu cerintele solicitate:
Iпfоrmа{iа privind corespunderea ofefielor

1.

operatorului

Рrе{ul ofertei
(йrа TVA)

S.A.,,Drumuri-

5 628 410,98

Denumirea

f)епumirеа lotului

Luсrйri de
реriоdiсй а

есопоmiс

intrelinere
dгumurilог

Corespundere
а cu сеriп{еlе

de calificare

Corespunderea

cu specificaliile
tehnice

Soroca.,

publice nationale arnplasate

in rаiоапеlе
F]оrеýti, Sоrоса, ýoldйneýti,

uпоr date privind corespunderea ofertei cu
сопfirmаrеа
sau
neclaritili
uпоr
elucidarea
Репtru
s-a
(inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scizut)
сеriп{еlе stabilite in documentalia de atribuire
solicitat:

8.

g.

Rezumatul rйspunsului

Informatia solicitati

Operatorul economic

atorului economic

Ofertanlii respinEi/descalificali:

Йп"-i."а

Йоtiпrrl rеrрiпgеrii/dеsсзЦЦ94Iц
lЗtlz0l5 experienla
22 (3)
P"tr*it
"rtсопfоrm^1Lфii
Anexei 12, 13 nu corespunde
prezentatё

ореrаtоrulul 9g9ц9ш]q

SЮ "Amon-Trade"

сеriп!еlоr inaintate,
Totodatб in devizul ofertё s-au depistat abateri
cu
cantitative pentru poziiiile пr, 1 5 ,,Beton asfaltic
cribiura ВА-16,, qi nr. 2!_о9ёЦ]тizЬ

1

0. Rеечаluаrеа ofertelor:

reeyaluate repetat)
(Se va соlпрlеtа iп сqzul iп care ofertele aufost

MMiu"t rеечаluй rii оfеr!q!qц
Modificйrile operate
11.

iп urma ехаmiпiri, evaluirii

depuse
9i соmраrйrii ofertelor

in саdrul procedurii de atribuire

s_a

decis:
Atribuirea contractului de achizi{ie publica/acordului-cadru:

Denumirea lotului
Lucrйri de iпtrеliпеrе periodicё
а drumurilor publice nalionale

Dепumirеа

operatorului
economic
S.А.,,Drumurl

cantitate
gi unitate
de mйsuri

Рrе{ul total
(fйrй

ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv ТVА)

5 628 410,98

5 628 410.98

Soroca,,

amplasate iп raioanele

Floresti. Soroca, ýoldineqti,

achizi{ii:
despre deciziile grupului de luсru репtru
12. Iпfоrmаrеа operatorilor economici
D"n.rmi."u ореrафцЦцiýg9ц9цý
SRL "Amon-Trade"
IPS "Corsag" SRL

S.A. ..Drumuri Вйl!i,,

Data transmiterii
1,1.06.2022

11.06.2022
|1.06.2022

Modalitatea de transmitere
SIд RSдР, e-lпail
SIд RSдР, e-lпail
SIA RSдР, e:шail
SIд RSдР, е-lпаil

grupului de luсru репtru
tп procedura de atl,ibuil,e despre deciziile
(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоtпiсi iпplica{i
priviпdachizi{iilepublice)
З1 al Legiiпr ]3] diiз iulie20I5
achizi{ii, sеrеаlizеаzЙiпсопfоrпtitаtе cuprevederileart.
J

13. Теrпr.пuI de astePtare репtru incheierea contractului:
I:

_::- t. ],оаrеа estlmata а contractuiui este
::аgurilе рrечйzutе la arI.2 alin. (З) al
_: ;iп j iulie 20l5 ргiчiпd achizitiile

6 zile in cazul transmiterii соmuпiсйrii
рriп -l;loroce
electronice silsau fax l

_:,-_1.

..--'-_.-

.'

_.

1] zile ?п cazul nelransmiterii comul.tic5rii prirl
mijloace еlесtrопiсе siisau fax п
П 1 l zile in cazul transmiterii co,-,-,u,-,i.a.ii Д,,
mijloace electronice si/sau fax п
П lб zile iп cazul netransmiterii
prin
mijloace еlесtгопiсе qi/sau fax п "omunica.ii

::: саге r'U

:_:..; S;Lt mаi mаrе dесбt pragurile рrечizutе la aft. 2
...n. r]lal Legiinr. ]З1 din З iulie 20l5 privind
achizitiile publice

(Selecta|i tеrmепul de a;leptare respecral. Сqlсulqrеа lеrпэепеlоr
preyЙzule с{е Legea пr. ] з ] сliп з iulie 201 5 priviпd
achizi{iile publice, iпсlusiу а tепltепеlслr cle aqteplare, se efectueqzd iп сопJьrпlitаlе
ctt preveclerite TITLuLuI П
Capilolul I (Calcularea Теппепului1 (1l Codului Civit at Repubticii Molclova).

14. ContractuI de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:
Iпtrерriп
dеrеа:

Cu

Denumirea

capitaI
autolrton

operatorului

economic

vаlоаrеа contractului
Теrmеп de

Numiru1

;i data

contractului/
acordului-

valabilitate

fuа TvA

саdгu

S.A.,,DrumuriSоrоса,.

Рriп prezeпta

al

Cod CPV
inclusiv

ТvА

contгactului

/acorduluiсаdгu
РАпё la

Cu capital

|0/01-05l24з

autohton

45200000-

din
15.08.2022

9

5 628 4l0.98

6

7

54 093.11

recep!ia

fiпаlй а
Iuсrёrilоr

.de sеаlпd, grupul de lцсrч declclrd сd tеппепul de a;teptare репtrч iпсhеiеrеа
coпlractultli/coпtractelor iпdicate а fost respectal (ехсерtdпd cazttrile
рrеуdzulе de arI. з z iliп. (Зiаt Legii пr. 1 з ] с]iп
3 iulie 20l5 priviпd achiziliile publice
), рrесuп,t_;i сй iп cazul сlерuпеrii coпtesla|iilor ;i/sau recep|ioпdrii rapoartelor
de moпilorizqre, aceStea aufost ехаlпiпаtе
;i sоluliопаlе. Рriп рiеzепtа dqrе de iuаrпа,' grupul de lucru репtl,ч achizi|ii
сопfirmd corecti,tudi,пea desfйsurdrii proceclш,ii de achizi|ie,
fapl репtru care poartd rйsрuпdеrе ,o,rfo)n, prevederilor
Iegale iп vigoare
dare

ConducйtoruI grupului de luсru pentru achizi(ii:
[оп Druсес

DARE DE SЕАМД

privi псl mOdifi
clc
N

1.

ll

Date сu

Den umirea

Localitate

г

са геtl contl.actului
achizifii publice

tlccls-b3rr,d pl-N{D-l 636016ft5157 1-2

cl

r

rl 29.0в.2022

autoritittca сопtrасtапtй:

rutorititii contrirctrrnte

Л.,44щrцrЦЦi.ц|е
.]\4l) 200J.,,,,,,,.

Stat а l)rrt

rilоr''

1 003600023559
tttцд. _Qltiцццд.qЦjщцl-iеi, 12 а
022 212296
,/
022 46249

Ntlrrrar de leleftlrl
Nulпiг de fax

щЩ!.1t]iirzjзs_фц_t!

Adres:t de ilrteгlret
persoirIt:t dc contitct

rl,rу

rr,. tt s r| . ll t cl

f, Qзlе qц Lцlli],с Lа 1lгtK:ctltrr.lt tle lrclrizjtie:
Ti|lul tlI'trct'tlrlгii tlt, lrclrizi!i" _---.-]_I
icirlrric 1lLrlllici
()blcctrrl lrclrizitiei
] l.rlcr.iir.i ;|. *],-r{l"
i}

Ccrd CP\z
V:rloaI,ea estinratii а

l,irviccit-Cl-t ili гаsi, lirrr

2

"

tl

__]

гu,lrrrlrri lй

оrlrеi-

1,20-3.1,20 (secttl г liпt

aclrizitici

гat i e-a-cl гLl lll

Data (tlatele) si геfсгiп{а

Lr l Lr

i

- r,2

1

-о

r,h е

i

-Ь гаr,

i

ceir-ca l агlrs

i

(rе{Ъr.iп!сlс)

l rrirrrrii

l.tll,(,li(,ll(.
1;r,ivirltl pгoic.cttrl
(llгtlicctcie) lit сllге sc гt:['cгir ltп u tt{trl гesllectiv
]
ll

l]1,1Yl1,0

L

llсtului

tlc

J-uct,itri п

(],

l,c

Stlt,sa tle f'iпапtаге

[Зrrgсt clc stat

l}rrgct

i

i:

['\l\S tl

[ЗLlgеt C_-NAN4 п

Sltгsе extet,Ilc п

,\ lte sLrt,sc: II'r,ogгalll

Lt

l ргiv Iltl r-сраtlizагеа
i

l,

izitic/ acit

гtl

tr l

il

i-cail

tr

ll

rni.j

lL.,! ]цЦ,,

Iоirсеlог

r rl r l

"_L

гrt

l)lrllr:]] l]]{)]1

citcl l,u

\/ltloa гclr соrt tгactttltri tlс ltсlrizitic/aco
clttl t,tt
'l'ct,rlt etl tlc

]

Da rl

1l1,oiec( si/s
Ie Urrirrnii I

di

l
l

;;-й;i;i

|-,,

aclr

пl

i

c1l

I

li

c,ctz)_

Гтi
i

-

-1

pulllicilгiltll, апtеl,itl:tге irr,Jtrгnirlrrl Oficial пl

]

7.8J-

l1ttl-lr,Бli.,trtie.rlld/achizitii/2SS45/l1lci"Ё("-

Data llublicirii апurltuluidе pallicilrare

| (clltpci

2

,{523J 1.12 a)
] З+ qqO (}0.rЮ

1lc,lt,ittlttllti gll|,et,п(llllet1l(.ll у)\|.,I1).пllеп(lеr.gа!!]]4) |
]

ltt tl

Cl,i;iM,rl, ltПI

r.c[

rrluil

villlrbilitlй

j0

Tet,ttttlll tlc ercctttie

l

сtессrllЬгiе 202]

]

. -l, i}atc cLl lli,ir il,c lll
f'Гil;rll rrrotti{rt,irгiItit,

rпlxiilic.l'r

r

ilt, Irccesllt.c lt i'i clcctrrlttc;

,

-

_.\llljrl:.lrl-r..,r_r,rL,r.ii

соllt1,1гtt,!rrГ-

f

N,Iodilicare:r ltпtегiоа,,л Г .о"i,i.ttп,л
ас lr izi ti i ;l u llli сеlа ctl l,tl u l u i-clttl -tt (
l
с1
сi
z)
t

t

1л

cIe

Lеgr:о ttt.,

цbliц,

l1Alсliп
-

с: c.t

сtl.t,

i!

]

rliп 0.J

07, :

0j З

(_7),]

-

Йi,,,/;d -iti l,

t t с:

t.cit. i l rl

l.

it

t

t:/t.t.s,t:

8J 9,\0,б0 lei irtr:lt.t,sil,

rj

.

5.

lie.чcl.icгclt lrclr izi tici irrlti lrte
;i tl upir ntocl iI'icrt r.e:
(,'tlrltl,aclttl cle lrchizitie
irlcIleiat cste irl ;,rо.., cle execLrtie.
I)cscl,ieI,elt cit,ctrltlstlttl(clo. car.c atl liicut
neccsltl.i-t rrt cttl i ficlt r.elr:
Itl i-\,ei,bal cIirl 2j.08,2022.
g.upLtlcie iLtcr.Lt, 1Il COlll
l]Oll ell til:
- Arlcll,ci E,.rllLtt,aclli. Scl'Sc.r icitr
Nltlrlitогiйге P.oiecte al i.S ._дS I)"
- llr:lLritгd ('l,LtiJLr. [)ircctor. S.( ...NcIecl
illl 1lех'. S.R.I-.
- \i ictor ('li]it jrl. l rlgirlcr -:с1'
1lr.ilicct S.It L. ..ItltexIlaLtca'.
- Nictlllic Sct ci.irl. l.cSl)\)r]\ilL]il
tcllrlic at i.s, ."лsгl...

. .6,

lrl baza llгоссstl

il exalllIlliit sitLllrtia Ilt rlllrcctttl
"I-rtcl,il,i tlс r,clrbilitlr,.c lt cl.ilrllrtltti Ii,2l О1,Ilсi-I]гаr,.iсеа-(]аIагаsi.
ltrll 2l"20 З4"20 (sccto.tt l I<rll 27"8]-],+.]0)""
;i lt cclllstlltltt ti1.1llit()al.cIc:
- Sc l1.o1ltrllc exclittlct,clt 1liclr,ei splt,te cl irl ltrc,ll,ile
cle corrstllidat.e tt taItlzLtгilor.9all{Ltl.ilor.
betorlittc" cLt tllit,iгеit gt,ilsirtlii bcroIlLrliri
later.ale
taItlzr-t.ilclг ctr A}l:2.,,-., cLr corlclilia:tsigLr.aгii
coetlcicllttrlLt i cIe
cOIlll)actili'Cl('i,[),a;liillarltLtILlicle

ffi];ill:1,il;:i:i.l

sLr bbct.lIlLtla;tclt,tlLttsi
l,especra,easpecifica{iiItlгtehrliceaiepгclicctlrlLri
il llt)l'lllcl(ll'tc]lllicc irl vigtlai,c,.,,',,,.,,ii,,.,,ea
costLtгilor.si tегrllеrli]оrсJсiеаlizаr.е
а

- Irl sctrpLrl exccLttiei riglllcltl'cilll1ill,rll
ctltcltlt'cl irl 1lroiccttlI tlс cxccLttic
* l)(] j t_i t 1,3
1lс sccttlr.ttl с]0 clr.ttrll Рс] j09 l l2
1,, Sasclli) (1l.tlicctLtI clc exccLrltc
tltlllt, sillittttt-a tllecatlizatir ll r.igoieiot.
1r,.r.:,l"
irl prirnArltltl
existcrll), :;е 1lI,tlllLtll \ ()ltlIllc sLr1llirtlclllaгc
cle, r-trll1lle,a a,,
coIll
1.,0,,.uilt.
si
rli',elltl,c
1laclal.c
lt чаrltirt.iltlг
cxistcrltc cLr irl,iltirllelt cie Lrrll1llcr.c cIe ()._j lll.
t,oILtrtlul solulLti- бr,0 ,r,З;
- Sc 1lt,tlllttlle irlclrlcIci,cit sLr1lIitllclrltal,i
lt t,o]tttllclo,. de ltrc.a,.i
1l"",,tr,, аlllеrlа_jагеа acccsr-t]lti lаtегаi cle la l)C
(stallga) crt ,rttlel-tli-jltt'c',L rtIlrti
1ltltlet tttllttlal,cLr o0,6rll'cIill eIctllerltc clirl ьiа
-l.S
clc

;J}...|

tip

ргсflrьгiсlr1

!iillijl]:|i]'i: ]l::l::'-:i;:"ll]l :; i;:1,\:,""
";,:;
- Sc
irlclLttlct,cll
11.1l1llttlc

i,LllLtllle ]tlt,clc

]trc.ili

1loclctoie exislcrlte cLr (J0,6lll Ilt illtI'itI iIcl
cclllsoiiclij,iisarltLtI,iItl, cit bcltltl ltrtlrlo]it

llr I)C

l]l,ij() (srjlgll)

c

crIilijcica licestitilt, irl

1lctlt.Lr c.\ect)till,Ca 1ler-cIiIilr, llcll.tltI

ill ctt.ti. Cn

u,,,un,=
ре ltitirllca acccseltll..:

cJ

se vог exclLtcle

^-[-aI)(']]4-1 50estcaIll1llllsittio[illtlirliirlcirlcl icalilirlp,.tliec,t.cal,clhccirll

irl bet[)n lllOllolit
lLtcritr.i

scclpttI
1lcltrl.rt

]с cle execLllie

1losibilдatllcltitjttt.caIг()ttliiI.Ll

lt

lLl i.

cti 1ltlclct ILtbrt]lt. cxislcilt t tl ( )(),NIll. ]li сlLгс
еSlC llCCcSiIl,tlc lllrltllllt
l)cl.ctc 1lor.tlil ill ar ltl si lilll()llte.
- Sc ;lгtlllLrilc ,illlcrlllj,,r,'ll ii'cc5L:l\)l, rtl
cttгl i сiltllilгlll lalirrlii аa t,,atu ai
acestor-a. 1liiili la Ir.otttltr.. illsa. cle la
]ll lllllt,tilir'li llirlii clrг"s:rllilc" lLrci,a.ile
Se \,.,I, cxccLtta соIl1Ъгrll

:i::iii,J]' '

ccr.irltcIor. pi.tlicctttJLti cle

Ill ttccs1 ScllS S-iltl itlltlctll
рt,сtLIгilС

it

cjcvize la i,tllttlllc]c tlc

]Ltcгijr

i cal,e Ll1,1llcazli а

ilicrlej llcijriclcctttc",\ceStc rlllttc,ilt]c.Scl,\,eSc
а,.1r' Ь,,rп

1;t:tllt'Lt

fl irlc]Lrse irl cler,,izLtl !.cller.aI irl
;lltoclllir.clt Lttltti ,\crlr.cl\ci ititlilal

irl scollLtlcclrltirlLl,it,iicxecLrtici ILtcl,ir-il.lr.
Iir.ii ilrlpccl illlcllte.
Irl ctltltcxtil] ccltl. cxllilsc tlllii stls,
lr Iilst cIaLlo1,1it Ll;l tjcl,iz
1lcrllr.Lt r,o]Lttllelc с]с iLtct.ir.i si rllater.iirlc
с]с rtlltitit'ltt'c lt
'ltlo'li ctrtllt'llctttItri. \Irrtlitlca.iй irrtel,r,,cl]ite s;llt stt.ict rlecesitl.c itl t ciier.ca cxccLttiir.ii

;::]Жl|]]ili ]],',ll]]li;ii'';',J';lili,l:i|";',,;"1;'"""altc
Clt

ГczLl

I)e .n,.. ,r,,,u,i,alea (]clltractaIltti Alllгellrcrlo ttl si

ltat al sltLrlltict ,'''tl )lillilic. iil,;rll..J Cill]1 (lc
1lгe!cticгilcl

,calizlrtc crt illli.zic.e,

1

]8.0.3.2022;

t,a l ott t.e,ct l

7'11,11

/ .]

i.cl,ii

1lrir illri lrcllrzitrilc prrbIice ]]

"\ttt.elli,ctlrlI,Ltl 1lolt.t,-t гiisllrtrlcle,.c ctllliilr.rll 1lr.ci,eclct.iltlr.ccllltl.actLtalc.

li]0

t5

]

l

1,

Rezultatele exalninl-trii:
Iп геzultаtul exarllitliгii rlecesitaliloг c]e rllocliflcaгe а collt],ilctLrlui de achizilie s_a decis.
acoгdLrlrti acliliorlal rlr,. 2 clirl 29.0В.2022 ргiviпd пlос]iflсагеit чаlогii cot,ttгllctr_tllti.

Luсrйri nrodificate" lei iпсlцsiч ТvА

Dепumirе орегаtог есопошiс

NELEDIMPEX"

Соtlсluсйtогtll gгLrpLrlLri de

luсгt_t:

95 з.5 б

ILrгiе Ра

,*oY

-ТчБ, --аб

д\

д\

"sГу r.,_

/ý

,r'ъ-iy

hйfir*;ý

mcldel-tip

DARE DE SЕАМД
dезсhi

i: i*H::#:ljlixiil:i

z

i

1

i

i

blice

g
п

de anulare а procedurii de atribuire

tr

din /J, 09.1U4U
l.

Date сu privire la autoritatea contractanti:

Dепumiгеа autorititiii contractantre
Localitate

IMSP Spitalr Clinic Мuпiсiраl,,Sfбпtа .Гrеiпrе"
MD-2068 mr п. ChiEinйu, str. Alecu Russo, l l

IDNo

1

Adresa
Numйr de telefon
Numir de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoan:l de contact (пumе, рrепuliпе,

003600 l 52j 92

mun. Chiginti , str. Alecu Russo, l l
02244ll85, z24.\82з7

02244ll85

achizitii.sf.trt ime@smail.com
www.treime. nd
tеlе.[оп,,

viоrеl pocriciur

e-mail)

2,

Date cu рriчirе la рrtlсеdurа de аtriЬuirе:

Tipul procedurii de аtriЬuirе aplicate
Рrосеdurа de achizitie rереtаtй (duрёt ctlz)
Tipul obiectului contractrului de achizi(ir;:/ асоrduluiсаdru

obiectulachizitiei
Cod СРV

псеrеrеа oferl :lоr de рrе{uri Licitalie deschisi nAltele:
ппdiсаlil

Nr:

вuпuri sегчiсi п Luсrйri

п

Luсrёri de vc ntilare lаЬоrаtоr а,2022
45300000-0

Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (iп cazul aplicdrii аltоr
рrо

ced

u

r

i dec at

liс

it аУ

i

tl

de.s

chis d)

Рrосеdчrа de аtriЬuirе (se va iпdica diп cadrul

р ort alu

lui guч

er

папепt al и,ww.

mt епdеr, gо\,. tп_ф

21

059839

gфýФ}rydрl MD- l 65760926783|
,ov. md/tenders/ocds-b3 wdp l -Iй D6576092678з ltab=,contract-noti се
Data publicбrii: 12iчliе2022

https://mtender.
l

Platforma de ac:hizitii pub,lice utiliz:atй
рrосеdurа а fost inclusй ?rr nlanlll de achizitii nrlhlice
а autoritй{ii contractante
Апuп{ de intentie publicat in ВАР (dupd

<:az)

Tehnici 9i instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)
sursa de fiпапtаrе

Vаlоаrеа estimatб (lei, /drd ТVД)

3. Сlаrifiсiri

]

И achizitii.md; l e-licitatie.md; п урtепdеr.md
ИDа пNu
Link-ul сйtrе pl nul de achizi{ii publice publicat:
httns://treime.пt V
Data:

Link-ul:

пАсоrd-саdru
пSistem dinamic de achizilie ИLicitalie
еlесtrопiсб lc rtalog electronic
lBuget de stat ИBuget CNAM; пВugеt CNAS; пSursе
ехtеrпе; ИAlte urse: sиrse proprii
452 764,00

privind documentt{ia de atribuire:

(Se va completa iп cctzul iп care

aufost solicitatc: clarфcdri)

Data solicitirii clarificйrilor
Dепчmirеа operatorului есопоmiс
Ехрuпеrеа ýuссiпti а solicitйrii de
сlаrifiсаrе
еrеа succintй а risрuпsчlчi
Data transmiterii

4,

Моdifiсйri ореrаtе in documenta{ia de аtriЬчirе:

(Se va complela iп ctlzul iп care au.fo,st operate mоdфсdri)

Rezumatul modifi сirilоr
Publicate in BAP/alte mijloar:elor rle
informare (duрd caz,
Termen*linritй de dерчпеrе qi deschidere
ofertelor prelungil. ('dupd cctz,

5.

utilizatd si data publicdriiJ
ul de zileJ

Рflпi la termenul-limitй (2б.07.2022, оrа), ач depus oferta

ofertan{i:

Dепumirеа ореrаtоrului economic
,10146000264

КВК PROJEKT SRL

б.

Informa{ii рriчiп,d ofertele depuse gi dtlcumentele de са
RSAP Mt
сйtrе o;reratorii <lсопоmiсi:

Dепumirе
document

Сопfоrm datelor SIA RS,4P
Мtепdеr
gi aferente

DUAE prezentate de

КВК PROJEKT SRL
Documentelc: се constituie
е ча сопsmllа рrlп:

tehrlicД

Сегеrе de paltcipare
la рrосеdurа de

Documente de calificare
Se ча сс,пsпlпа рriп: pre2,entat,

ceгtificat de
еfесtuаге sistematicё
а рl61ilог

irTpozitelor,

сопtri buti i lоr

Extras din Registru
de Stat а реrsоапеi

iuridice
Dесlагаliа privirnd
valabilitatea ofertei
Catalogul/pagaportul
produsului cu
descrierea detal iаtй

2

(IпfоrmаУiа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezentate se va i,
documeпtct|ia cle atribuire Ei se va сопsеmпа рriп: рrех,епtаt,
сапсl dосumепtul а,fost рrеzепtаt, dar пu corespuпdeceriп|elor

1,

Iп{Ьrmа{iа privind соrеs;ruпdеrеа ofertelclr сu сеriп{еlе

Dепumirеа
Iotului

Luсrёr]

ventilare
laborator

Lucrёri

ventilare
ЬuсЁtйriе

Lчсrёri

ventilare

Denumirea
oper:rtorului

Рrе{ul оfеrtеi
(йrй TVA)*

mйsurй

calificare

Соrеsрuпdеrеаr
cu s;pecifica(iilc:
tehnice

cu cerin{ele de

de
235 421,98

l

+

+

9I297,14

l

+

+

62 l69,05

1

+

+

de
de

квк

PRoJl=KT
SRL

iп cazul utilizdrii licita{iei electronice se vа iпdica pre|ul ofer
(IпfЬrm(]tiа priviпd "Corespuпderea c:u сеriп|еlе de calificare"
tеhпiсе" , se vа сопsеmпа рriп: ,,+" iп cazul corespuпderii si
Репtru elucidarea uпоr nec|arititi sач сопfirmаrеа uпоr
сеriп{еlе stabilite,in clocumenta{ia de atribuire (inclusiv j
а solicil,at:

Operatorul есопоmiс

Informa{ia solicitat

ifiпаlе

i

"

(|ore spuпderea сu

specifica|iile

п ,,.-" iп cazul пecorespuпderii)

privind corespunderea ofertei cu
ificarea pre{ului апоrmаl de scйzut') s-

Rezmatul rispunsului
rчlчi есопоmiс

Ofertan{ii respin;i/descalifica{i:

Denumirea operatorului есопоmiс

l0.

icitate: Qопtоrm апехеi
Соrеsрuпdеrеа

*

9.

саlфсаrе))

Cantitate q
unitate de

ecOnOmic

саmеrа Mai

8.

iп сопfоrmitаtе cu сеriп{еlеl diп
', пu соrеSрuпdе (iп cazul

моtiчlul re:ipingerii/descalifi сйrii

Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

pentru fiecare lot И
pentru mai multe loturi cumulate п
репtru toate loturile п
Alte limitйri privind пumйrul de loturi саrе pot fi atribuite acelui

i ofertant: [Iпdica|i]

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

l1. Criteriul

de аtriЬчirе aplicat:

Рrе{ul cel mai scёzut

И

costul cel mai scazut п
Cel mai bun rароrt calitate-pret tr
Cel mai bun rароrt calitate-cost п
(iп cazul iп care iп cadrul proc:edurii de atribuire suпt apli,
iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate ;i dепumirеа loturil,

l2. Informa{ia privind factorii

de evaluare aplica{i:

mаi multe criterii de atribuire, Se
afe,reпte)

,Vor

(Se va completa репtru

loturile care aufost atribuite iп baza crit riilo,r: cel mаi Ьuп raport calitate-pre|

sаu cel mаi Ьuп raport c:alitate-cost)

Denumirea operatorului economic
Denumire factorul

Punctajul calculat
Total

vаlоаrеа din ofertir

Factorii de еч:tluаrе

1

Ропdеrеа

1

Denumire factorul п Ponderea
Denumirea operatorului economic n
Ропdеrеа
Denumire fасtоrul 1
Denumire factorul n Ponderea

Total

13. Reevalrtarea ofertelor:

Motivul rеечаlчйrii

(Se va comple:ta iп cazl:tl iп care
ofer t el е

ctu fo,s

t

rее

v

а l tl.at

е

Modificirile ореrаtе
14.

in urmа ехаIпiпiri, ечаluйгii

gi

in саdrul procedurii de atribuire s-a

соmраr5rii оfеrtеlоr depu

decis:
Dепumirеа lotului

Dепumirеа

ореrаtоrului есопоmiс

cantitate

Pre{rlrl

unitar

9i unitate

de mйsurй

I-ol l

Luсrйri
ventilare laborator

КВК PROJEKT
SRL

апехеi

ТV/r)

КВК PROJEKT SRL

235 42l,98

282 50б,38

(inclusiv

тчА)

i dе,luсrч pentru achizi{ii:

Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile gru

Dепчmirеа ореrаtоrului
economic

Рrе{ul total

(fДrй

Сопfоrm
апехеi

СопJоrm

Pre{ul total
(f5rй ТVА)

Modalitatea de transmiterc:

Data transmiterii

е-mаil

06.09.22

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implicali iп procedura de atril\uire despre deciziile grupttlui de
lucru репtru achizilii se realizeazd iп coпformitate сu prevedeiile art, 3] al Legii пr. 13l diп 3 illlie
20l5 priviпd achizi{iile publice)
15. Теrmепul de aqteptare репtru incheierea contractului:

In cazul in саrе valoarea estimatё а contractului
este mai miсё decAt pragurile prevёzute |а art.2
alin. (3) al Legii пr. l3l din 3 iulie 2015

privind achizitiile publice
In cazul in саrе valoarea estirnatё а contractului
este egalё sau mai mаrе decAt pragurile
previzute la art. 2 alin. (3) al Legii пr. 1З 1 din
З iulie 2015 privind achiziliile publice

й

б zl|e in ca:zul tгansmiterii comunicбrii prirl

m ij l о

асе

е

п l l zile

lесtrqццgý{ýgц_fащ_

in cazul netransmiterii cclmunicйrii
prin miiloace c:lectronice si/sau fax п
П 11 zile in carzul transmiterii соmuпiсёrii prin
miiloace electronice si/sau fax п
п 16 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
пriп miiloace c:lectronice si/sau fax п

(Selecta{i tеrmепul de a;teptare respectat. Calcularea tеrmепеlо| prelvdzute de Legea пr,

I3I diп 3 iulie

20l5 priviпd achiziyiile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de astePtare, se фсtuеаzd tп coпformitate сu
prevederile TITL{JLUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) ql Co,dului Civil al Republicii Moldol,a),

4

lб. Contractul

de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:
l

nt

гергi

TermenLdcl

пdеrеа:

valabilitat

tCu

capitll

Denumirea
ореrаtоrului
economic

autohton
,Ctt

capitll
rnixt/aso
ci ere/

\raloarea contractului

Niumйrul
qi data
contractului/
асоrdчlui-саdru

Cod СРV

,Clt

capital

stгiiп

КВК PROJEKT
SRL

hlo

0З,9gфлl

fliri ]'V,\

inclusiv

2.35 421,9B

2в2 50б,38

eal

contractul
ui/acorrlul
чi-саd rч

тчА

45300000-0

з1.12.2(122

17. lnformir{ia privirld achizi{ii putllice durabile (achizi{ii verzi) (rurbrica dat5 se соmрlеlеаzй dоаr in
cazul in саrе la рrосеdur:л de achizi{ie publicй au fost aplicate criterii de durabilitate Ei s-a
incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru саrе аu fost aplicate criterii de drrrabilitate):

Аu lbst aplicate criterii репtru achizi{iii publiccl durabile (achizi{ii
verzi)?
Vаlоаrеа de achizi{ie cu ТVА din сопl,rасtl contracte а
lotului/loturilor репtru саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

(Lrд/NU)

ardi"rЙ;riuu

Тrl,Ц)

Codul СРV al lotului/loturilor репtru саrе ач fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de аtriЬuirе pentru lotul/loturile репtrч саrе ач fost
aplicate сгitеrii de durabilitate:

Рrе|ul cel mai scazut t]
crostul cel mai scazut Е
С,эl mai bun rароrt calitate-pret
С,эl mai bun rароrt calitate-cost

tr
trl

Рriп рrеz,епlч clare cle sепmri, grupul de lucra declard сd termeпtll de asteptare репtru iпсhеiеrеа

ulпlrасlullti/сtlпtruсlеlоr iпclicute aJbsl respectat (ехсерtапd cazurile рrеллdх,цlg de art. 32 аliп. (,3) al Legii ,пr.
l3l diп 3 iu|ie 2015 privittd ucllizi\iile publice ), рrесаm;i сd tп сuх,ul depuпerii coпtesla|iilor;ilsau
receplitlпdrii rupoпrtelortle пlопitоrizurе, aceastett aafost ехаmiпаtе;i scllulionale.

Рri.п рrеzепtа dore rlе sеаmd, grupul cle lucra репtru acltizi|ii сопlirmd co,rectiladinea desfisurdrii, proc:eclurii
de пchizi|ie,.fap| репlru care роurtd rcispuпdere сопfоrm prevederilor legale iп vigoare.

ConducitoruI gruрului de lucru perltru achizi{ii:
(lVumе, Рrепumе)

DARE DE SEAMA

privind modificarea contractului
de achizifii publice
Nr.3 din

0'7.09.2022

Date cu privire la autoritatea contractantl:

I.

Denumirea autoritltii contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Num5r de telefon
Numir de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

II.

Centrul de Medicina Legal[
Mun. Chisindu
1

00660 1 004 l 05

Str.VLKorolenko,

8

aa
022 t-) 87 331067 744 986

022 72 79 33

cance laria. cml(@c m l. go v. md

httn ://medicina- leeala. md
Furdui Doina, 0677 44986,
doina. furdui@,cml. gov. md

Date cu privire la procedura de achizi{ie:

Tinul nrocedurii de achizitie

Obiectul achizitiei
Cod CPV
Valoarea estimatl a achizitiei
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
p o r t al ul ui guv e r nam e nt al v,w w'. rn I e n d e r. gr tt'. m d )
Data publicdrii anuntului de participare
Data (datele) ;i referinfa (referin{ele)
publicirilor anterioare in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele)
la care se referi anuntul respectiv (dupd caz)

III.

Nesocieri fara Publicare
Servicii de paza fizicd, si tehnica
79713000-s
709 287.60\ei
Nr:202200299
Link:
16.12.2021

Date cu privire la contractul de achizilie/acordul-cadru:

Servicii
Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru
Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se referi la Nu
un proiect qi/sau program finan{at din fonduri ale
Uniunii Europene
Buget de stat
Sursa de finan{are

Data deciziei de atribuire a contractului

de

achizitie/ aco rdu lui- cad ru
Denumirea operato rului economic
Nr. qi data contractului de achizi{ie/acorduluicadru
Valoarea contractului de achizi{ie/acorduluicadru
Termen de valabilitate
Termen de executie

IV.
I

30.12.2021

I.S. ServiciiPazd a MAI
Nr: K-0171
Data: 03.01.2022
Fird TVA: 709 287,60lei
Inclusiv TVA: 851 145.12lei
3r.12.2022
t2 luni

Date cu privire la modificirile necesare a fi efectuate:

modificlrilor

Temeiul iuridic

Maiorarea valorii contractului
Ordinul CML nr. 56 din 30.08.2022 cu privire

Cregterea prefului in urma modificlrii (dupd
caz)

Modificarea anterioarl a contractului de Acord acliyional de mic;orare
achizitii publice/acordului-ca dru (dupd caz)
11.04.2022 tn sumii de 8470,53 lei
Alte informatii relevante

V.

nr. 2

din

Descrierea achizifiei inainte gi dupd modificare:

A fost incheiat contract privind achizilionarea serviciilor de pazd fizica gi tehnicd prin negocieri llrd publicare in
sumd de 85 I 145,12 lei (inclusiv TVA). Dupd incheierea acordului de micsorare nr. 2 suma contractului constituia
849131,31 lei. Dupa modificarea datd suma contractuluiva corrstitui 853596,90 lei.

VI.

Descrierea circumstantelor care au lEcut necesari modificarea:

Urrrarea redeschiderii Seclieirnedico-legale Leova, aapdrutnecesitatea de majorareacontratuluinr. K-0171 din
03.01.2022.

VII.

Rezultatele examinlrii:

in rezr,rltatul examinhrii necesitdlilor de modificare a contractului de achizitie s-a decis incheierea acordul adilional
privind majorarea contractului nr. K-0171 din 03.01.2022.

Denumire operator
economic
I.S. Servicii Pazii a MAI

Nr. qi data acordului
aditional
07.09.2022

J

Conducltorul grupului de lucru:

\

Sarpe Vasile

L.$.

Valoarea modificlrilor (dup[ caz)
FIrI TVA
Inclusiv TVA
3221,33. )e
3865.59 lei

(lt'ume, Prenume)

(Senndtura)

Agenlia Achizilii Puhlice: mun. Chi;indu,

Hince;ti,

53; tel.; 022-820-703;fcx; 022-820-728;
d
,4gen1ia NaYionald pentrlt Solutictnarea Contestaliilor; mun. Chi;indu, bd. $tefan cel Mare;iSftnt,
6 5 2 ; /'ax : 0 2 2 - 8 2 0- 6 5 1 ; e- m ai l : c on t e s t a t i i,'a'la n sc. m d ; wwv'. a nsc. m d
e-

m a i I : b a p r d):l e n d e r.

gov. m d ; v'wv,.

I

e n

cl c r.

scts.

gov.

m

l2l

et.

l;

tet.;022-820-

DARE DE SEAMA

orivind modifi carea contractului
de achizitii publice/acordului-cadru
Nr.gdin 12.09'2022
Date cu privire la autoritatea contractanti:

ncaOemia-iaStefan cel Mare"

Mun. Chigindu
t

ooo0o t oooo0q t

Str. Asachi 2l
022-73-s8-95

Numflr de tqlqfo!
Numflr de fax

Mz-trsa-ss

dumitru.ghela

Adresa de internet
Persoana de contact
(*^t, Prrn"me, tttefo'''-mtlL

Dumitru Ghelan

achizifie:
Date cu privire la procedura de

ticitatie deschisa

Ttnut Procedur!! ie 3gtuzl
Obiectul achizi
Cod CPV
Fuloatea estjlqlq 3 39!g!

i

pto

Produsele alimentare

din cadrul

rtalului gw irnoment al wy-'wlcndgL89J'md

Data pu btta[r!! 3! u n1!!!i-q9

2 816 928 MDI,
d/ro/Public/
tender/21 0492881
24.12.2021

a

{referin{ele)

uI*. i1 r :1*ll,
i" nir.*ii", unt.'ioprivind
"
-o-l:l:i",:l
(proiectele)
proiectul
ilffiil' ;;t"p.;;
lu.ur. se refer[ a
-

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

/acordului-

Licitatie deschisd

cadru se, referi
din fonduri
fu-on proi".t qiisau program finanfat
ale Uniunii Euro
Sursa de finan{are

fficontractuluide
ru
achizitie/ acordului-cad

D.""tit.a

"Petatorului

@tractului

Buget de stat
14.01.2022

SR' VILLA PRODOTTI
II Gemenii-Sirbu

economic

de

achizi{ie/acord ul ui-cad ru

ie/acordului-

SRL ADRICA
SRL Delmix Prim
nr: Oin 26.01.2022
nr.4 din 26.01.2022
nr.6 din 26'01.2022
nr.7 din 26.01.2022

SRL VILLA
PRODOTTI

ll

lei
Fard

Gemenii-Sirbu

SRL ADRICA

TVA: 584 154,00 lei
Inclusiv TVA: 700 624,80
lei

TVA: 184 900,00 lei
Inclusiv TVA: 199 692,00

F6rd

lei

SRL Delmix Prim

Termen de valabilitate
Termen de executie

Fird TVA: 591 007,60 lei
lnclusiv TVA: 709 237,49
lei

31.12.2022

30 zile din momentul intrArii in visoare

a

contractului.

IV.

Date cu privire la modificdrile necesare a fi efectuate:

Tinul modificlrilor
Temeiul juridic

Micsorarea sumei contractului

Legea achizitiilor publice Nr. l3l din 03-072015:
Recomandarea Ministerului Finanfelor nr.l309/94 din 14.04.2422
Nu

Creqterea prelului in urma modificlrii
6und caz)
Modificarea anterioarfl a contractului de Nu
achizifii publice/acordului-cadru (dupd
caz)

Nu
Alte informatii relevante
V. Descrierea achizi{iei inainte qi dupi modificare:

(Se vor indica nqtura
serviciilor)

;i

amploarea lucrdrilor, nqlura $i cantitatea sau vqloqrea bunurilor, nalura

;i

ampbarea

intre Academia ,,Stefan cel Mare" a MAI in calitate de beneficiar Ei SRL VILLA PRODOTTI; II

Gemenii-Sirbu; SRL ADRICA; SRL Delmix Prim in calitate de vinzdtor, au f,ost incheiate contractele

nr.3;4;5; 6 din 26.01.2022 privind achizilionarea produselor alimentare'
Au fost inaintate solicitdri de la toli agenlii economici sus enumera{i, prin care solicitd majorarea
pre{urilor la produsele alimentare cu 600/o; modificarea lunard a pre{urilor; rezilierea contractelor fbrl
ref inerea

garan{iei bancare.

VI.

Descrierea circumstan{elor care au flcut necesari modificarea:
in urma desfbqurarii licitaliei privind achizilionarea produselor alimentare Nr: ocds-b3wdpl-:MD:
16!934_5*6A3*69_9, Academia ,,Stefan cel Mare" a MAI a incheiat contractate cu agenlii economici SRL
VILLA PRODOTTI; II Gemenii-Sirbu; SRL ADRICA; SRL Delmix Prim pentru toatd perioada
an.2022.

Prin urmare agen{ii economici au inaintat scrisori precum cd in contextul crizei energetice, starea
de urgenl[ instituitd in 1ar6, cre$terea excesivd a prelurilor la produsele alimentare cu 60oh; modificarea
lunard a pre{urilor in dependen{a de cre$terea pre{urilor de pe piald a materiei prime, produse
petroliere, ambalaje gi alte servicii prin care au solicitat - rezilierea contractelor fbrd re{inerea
garan{iei bancare gi pdstrarea dreptului de a participa la achiziliile publice ulterioare.
Astfel s-a propus de a fi micgorate valoarea contractelor cu agenlii economici sus-mentionali.

Vil,

Rezultateleexaminlrii:
inbaza {eciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilielacordului-cadru nr.
din O 7 O.f 2022 afost incheiat acordul adilional privind micaorarea produselor alimentare.

VILLA PRODOTTI SRL
II Gemenii-Sirbu
ADRICA SRL

Nr. qi data
aeordului aditional
/J.0e.2022
/J09.2022

Delmix Prim SRL

/1.0e.2022

a

oe.2o22

Valoarea modifielrilor (dupd,caz)
FIril TVA
Inchrsiv TVA
47 519,95
57 026,22
506453,74
607 768.80
t49 332,17
t79 205,77
475 735,56
570::905;51

Conducltorul grupului de lucru:
(Nume, Prenume)

AgenliaAchizilii Publice: mun. Chi;indu,;os. Hincegti,53; tel.: 022-820-703: fax: 02
e- mai I : b ap(@te nde r. gov. md ; www. te nde r. gov, md
Agenlia Nalionald pentru Soluyionarea Contestayiilor: mun. Chi;indu, bd. $tefan cel
6 5 2 ; fqx : 02 2 - 8 2 0- 6 5 I ; e -mai I : c onte statii@ansc. md; www. ansc. md

fD
r

t?4

atty'

A.YEI, :022-820-

DARE DE SЕАМД
de atribuire а contractului de

1.

Vr. 03

Nr.

achizilii publice

din

Date сч privire Ia аu toritatea
tea contractanti:
contracf

primaria соm.вurlасепi
Com,Burlaceni
1 00760 l 006667
s.I}urlaceni. strJ0 let P"bdi
299)64-2зб 64-3х

Numir de telefon
Numir de fax

E-mail oficial
Adresa de internet

burlachen(@gmail-com
Сагрепсо Lida, tеЮП 033S0
burlachen(@gmail.com

Date cu privire la рrосеdurа de atribuire:

urii de atribuire а
procedura de асьиtъ
Tipul obiectului cont.a.tului dеЪБЕЦЙ
acordului-cadru
Obiectul achizi{ici

псеrеrеа оfегtеlоr de рrеturi

,,Construclia

соmр@

multifunclional de jоасй de sport pentru
9i
copii de la 3 рiпё la l8 ani in аеr libbr.''

Expunerea motivului/te-eiuБi -priroirrO
аlеgеrеа procedurii de аtriЬчi re (iп cazul

aplicdrii altor proceduri decdt licitatia

deschisd)

рrосеdurа

аеffi

cadrul portalului
цww,

|.ll

|э]lф.(,

gрJ,!чф

guчеrпаmепtаl

Nrq
Link-ul:

Datapubiicйrii: 29,0S.2022
Platforml а. u.t i"Цii рuПБ utП-И
п achizitii.md;
Апuп{ de inten{ie рuЫiсаt-., ВаF
1dирЕ

Tehnici
atribuire

qi

instrument; sрес.iflrс.е

Sursa de fiпап{аrе

пВugеt Local. Fondul lЧаliопаl
репПu

Dezr,,oltare Regionalй 9i Lосаlй.

VаIоаrеа estimatб Qei,

3.

781642 lеi

СIаrifiсiri privind documenta{ia

(Se va completa iп cazul iп care

Б

de atribuire: пu аu fost

aufost solicitate clarфcdri)

Data solicitйrii clarificйriloi
Denumirea operatorului e"orro-i"
Expunerea succinti а solicitf,rii de
Ехрuпеrеа succinti а
Data transmiterii

4.

Modificйri operate in documenta{ia de аtriьuirе: пч ач fost
(Se va completa iп cazul iп care aufost operate
modificdri)
Rezumatul modifi сйrilоr
Publicate in BAP/alte mi.llоасеlоr de
informare (dupd caz)
Теrmеп-limitй de depunere qi Ceschide.e
а ofertelor prelungit (dupd caz)

5.
Nr.

2

00

), аu depus

оfеrtа

2

Asocia{ii/
administratorii

0086000388 l 5
l 02 1 6030008s7
l

3

6,

tlпdica|i пumdrul de zileJ

Рfiпi la termenu|-Iimitй (data _0б.09.2022
_, tlra l0 :
Dепumirеа ореrаtоruIui economic
IDNo
SRL Nova Nivel Grup
SRL POWER GREEN

1

llпdica|i Sursa utilizatd si data publicdriiJ

Cirlan Stepan
Dobrioglo Stepan

Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de саlifiсаrе qi
aferente DUдЕ prezentate
сitrе operatorii economici:

de

Dепчmirе document

Nr.
d/o
1

2
3

4
5

6
7
8

9

l0

(Se vа сопsmпа

п.uuffiй

Dепumirеа operatorului
есопоmiс
SRL Nova Nivel SRL POWER
Grup
GREEN

рriп: prezeпtat, пеулrеzепtаt пu соrеsпuпrlе)

Certificat de inregistrare а intreprinderii
certificat de atribuire а contului Ьапсаr
Certificat de еfесtчаrе sistematica а platii irn,p"r,t"'o.,
contributiilor
Ultimul rароrt fi папсiаr
Оfеrtа de рrе[
Declaralia privind conduita eticй qi neimplicrlrea in
practici frauduloase 9i de corupere
Autorizalia /la luсrёri sus men{ionate/
Grаfiс de executare а luсrйrilоr F3.3
Declara{ia de neincadrarea iп situatriiterce аеtгr-iпа
excluderea de la рrосеdurа de atribuire,ce {in in
aplicarea аrt.l8 din Legea nr.13l din 03.07.20l5.
Garanlia pentru оfеrtй in lei moldouar"yi, c,и"t.r-u' l% din чаlоаrеа estimatй а оfеrtеi, fЬrй taxa ре valoarea
adёugatй

рrеzепlаt
prezentat

рrеzепtаl
перrеzепtаl

рrеzепtаt

рrеzепtаl

рrеzепtаl
рrеzепtаt

перrеZепlаl
prezeпtal

рrеzепtаt

перrеZепlаt

рrеzепtаt
рrеzепtа|

рrеzепlаl
перrеZепlаl

preZeпtat

перrеZепlаl

рrеzепtаI

рrеzепlаt

Certificatae@;Бdo"й
produser"r, БiiЛсаtй prin
i.x]* la:::РЧ"tеа
referile
specificalii sau ,'Й.rа. *ib",r"
Ёiu'jr r zo,
са.rе sй соп}iпй lista fiесйrui
echipament oferit, sй fie
eliberat de сйtrе orpanisme C"..'.'ii."rb
acreditate,
сопfоrm codului аЙiсоlului
.;;;;};;епf ionat in
specificalia tehnicй Апеха пr.22.сепffiсаtul
va fi
cu. sem

з::."1,1i:1l
producйtorului.

n

Certificate

йturа autori zata ;
9
iiamp

i

t

prezeпtat

перrеzепlаt

а

;-

conformitйlii, cu рriчirБ la sistemele
.ui ,tunaurdele de
management de mediu, autorizate
de сёtrе organismele
nalionale de acreditare Certificat
ISo i400I eliberat
producёtorului de echipamente
de catre organisme de
сеrtifiсаrе acreditate. certificatul
uu л autentiljcat cu
semnйtura autorizatё si
ila Рrоduсйtо,rului.

Aviz

-

sanita

"-

prezeпtal

перrеZепlаl

рrеzепtаt

перrеzепtаl

fu

'
de autoritatea nalionalё соmреtе;Й
репtru domeniul de fаЬriсаrе а echipamentelor

de joacй.
cu s emnatuia autori zata q i
1:::],ila:ъproducйtorului.
|l i:l11'i :"1
fi

Fоrmulаrulзtfurdг
Fo.ruturul

Declaralia рri"
ultimui an de activitate F3.10

;..ut""t. l"

Informafia privind corespu nderea
оfеrtеlоr cu сеriп{е|е solicitate:

Dепumirеа
lotului

Lot

1

Dепumirеа
operatorului
economic

ýRL Nova Nivel
ý.up
SRL роWЕп
GREEN

Рrе[ul
ofertei
(йrё
ТVа1*
772885
9l з l 83,96

cantitate
de
mйsurй
lei

Соrеsрuпdеrеа
сч сеriп{еlе de
calificare

cu specifica{iile
tehnice

согеsрuпdе

согеsрuпdе

Б

согеsрuпdе

согеsрuпdе

qi rrnitate

Соrеsрчпdеrеа

*

Iп cazul utilizdrii licita|iei еlесtrопiсе
se vа iпdica pre{ul oferteifiпale
(Iпfоrmаliарriviпd

"Corespuпderea cu сеriп|еlе ar
roti7icare'' si ''Corespuпderea cu
specфca|iile tеhпiсе" , Se vа сопSеmпа
priп; ,,+'' iп cazul corespuпderii
;i рriп ,,-'' iп cazul
пecorespuпderii)

8,

Репtru elucidarea.unor neclaritйfi sau
сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпсlеrеа
ofertei
in documentalia de atribuire (inclusiv
1u.tiл"ч."ч prЫ"l апоrmаl de
;Jr;:li1l'J:;i1}'"',:

Ореrаtоrul

I,rfо.-чliчiБП"iБЕ

""опБЙ"

Ofertan{ii respinqi/clescalifi

D.nulni..u olr..uto"uБi

Rezmatul raspuБului
rаtоrului есопоmiс

caf i:

ЙЙЙБ

Motinul

.espffi

Modalitatea de ечаluаrе а оfеrtеlоr:
pentru fiесаrе
lot
Justificarea deciziei de а nu atribui
contractul ре loturi:
11.

Criteriul de atribuire aplicat:

Рrеtul cel mai scёzut
(IП cazul iП care iП cadrul
Procedurii de a.tribuire suпt aplicate mаi multe criterii
vor iпdiса toate criteriile ie atribuire
de atribuire, se
aplicate si сlепumirЬ-о ыurilo, аfеrепtе)
12.

Informafia privind factorii de ечаlчаrе
aplica{i:

(Se va completa
репtru loturile care аu fosl atribuite iп baza
criteriilor; cel mai Ьuп raport
calitate-pre1 sau cel mai Ьuп raport
calitate,cost)

Factorii de ечаIuаrе
Denumirea

Denumire fасtоruп
Denumire factorul n

vаlоаrеа din оfеrtй

torului economic l

Punctajul calculat

Denu*i.eaoperЙ

Denumire factorul l
Dепumirе factorul n

l3. Rеечаluаrеа ofertelor;
(Se va completa iп cazul tп care
ofertele aufost reevaluate repetal)

Motivul rеечаIuйriйЕйБ
Modificйrile ореrаtе

", Зъжехаmiпiri,

еvаluйrii qi соmраr5rii оfеrtеlоr depuse
iп саdrчl рrосеdurii de аtriьuirе

Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:

Dепumirеа
lotuIui

Dепumirеа
Cantitate gi
ореrаtоruIui
unitate de
economic
mйstlrй
Lot 1
SRL Nova Nivel
lei
Grup
Anularea рrосеd ur de achizilie publi.a:

Рrе{ul
unitar

(fПrй ТVА)
772885

Pre(ul total
(fйrЕ ТVА)

PrefuI total
(inclusiv

772885

927462

тчА)

in temeiul art. 7l

alin.

lit

Argumentare:
15, Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului
de luсru pentru achizi{ii:

Dепчmirеа operatorului
economic
l SKt- Nova Nivel Gruп --l

Data transmiterii

SRL POWER GREEN

Modalitatea de trапsmitеrе

09,09.2022

рriп telefon gi pogta
electronicй

09.09.2022

рriп tеlеfоп qi poqta
electronicё

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i tп procedura de atribuire
despre deciziile grupului
de lucru репtru achizi|ii se realizeazd tп coпformitate сu prevederile art. З l al
Legii пr. 1з 1 diп з
iulie 20l5 рriviпd achizi|iile publice)

lб. Теrmепul

de aqteptare репtrч iпсhеiеrеа contractului:

In cazul in саrе valoarea estimatй а
contractului este mai miсй dесбt рrаgurilе
prevйzute la art. 2 alin. (3) al Legii пr. 13l
din З iulie 20l5 privind achiziliile publice

ч б zile iп cazul transmiterii comunic5rii

prin mijloace elecJronice Ei/sau fах п
п l1 zile in cazul netransmiterii
comunicйrii prin mijloace electronice qi/sau
fax п
П l l zile in cazul transmiterii
"om""i"-a.ii
рriп mijloace electronice qi/sau fах п
П 16 zile in cazul netransmiterii
comunicйrii рriп mijloace electronice qi/sau
fax п
-

In cazul in саrе чаlоаrеа estimatй а
contractului este egalй sau mai mаrе decбt
pragurile prevйzute la аrt. 2 alin. (3) al Legii
nT. l3l din З iulie 20l5 privind achiziliile
publice

(selectayi tеrmепul de asteptare respectat. calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. l з ] сJiп
3 iulie 20l5 priviпd achizi|iile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de asteptare, si фсtuеаzd iп
coпformitate сu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Catcularea Теrm-епului) al Codului Civil
al Republicii Moldova).

l7. Contractul

de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Numirul
Dепчmirеа
ореrаtоrului
economic

SRL Nova
Nivel Grup

qi data

contractului/
асоrduluiсаdrч
35

16.09.2022

valoarea contractului
Cod СРV

37400000-2

теrmеп de valabilitate
aI

йri

Т'VА

772885

inclusiv

тчА

927462

contractu lui/acord

саdru

u

l

ui-

|6.1|.2022

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica dаtd se compleleazd
doar iп cazul iп care Ia procedura de achiziyie publicd aufost aplicate crilerii de durabilitate si
s-a iпсhеiаt сопtrасt/сопtrасtе репtrч lot/loturi репtrч care au fosl aplicate crilerii de
durаЬilitаtе)з

Au_fos.t aplicate

(achizilii verzi)?

criterii репtrч achizi{ii publice dчrаЬiIе

Y1l:ul:u de achizifie сu ТVА clin сопtrасt/ сопtгасtе а
lotului/Ioturi|or репtrч саrе ач fost aplicate
criterii de
durabilitate (lei MD):

(Dд/NU

Йl

Соdчl СРV al lotului/Ioturilor
репtrч саrе au fost aplicate
criterii de d urabilitate:

сritеriul

de аtriьuirе репtru lotul/loturile
репtru саrе au
fost aplicate criterii de durabilitate:

Pre|ul cel mai scdzut а

costul celmai scdzul о
Cel mai Ьuп raporl calirarc-prey п
Cel mai Ьuп raporl calitate-cosl а

prin рrеzепlа clare

cle_ sеуmd, grupul cle lucru cleclard
сd tеrmепul cle aEteptare peпtru iпсhеiеrеа
сопlrасtului/сопtrасlеIоr iпclicate i
1ort r_eýpectat (жсерtfrпсl cazurile pr"uirit" cle art. 32 аIiп. (3)
al
Legii Пr. l3] diП 3 ialie 20I5
рriчiпi асПizЦiitе p"btiiii, i}п"uл;i сd iп cazul сlерапеrii coпleslo|iilor
si/sou rесер|iопdrii rapoartelor cle попitоrkоrr, o""^rii оо jor'
ехапtiпаlе

Ei soluyioпate.

рriп Рrеzепtа clare cle sеаmd, grupul cle lucru
репtrч achizi|ii сопlirmd corectitudinea clesfdsurdrii
procedarii de achizi|ie,
fapt репiru-саrе poartd ,bponarri iin1or- prnveclerilor legate
iп vigoare.
Сопduсйtоrul grupului de lucrT
репtrч achizi{ii:
а-

DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice □
Nr. 3 din 13 septembrie 2022 .
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa

IMSP Centrul de sanatate s.Gura Galbenei
s.Gura Galbenei
1013605002800
4118, MOLDOVA, Cimişlia, s.Gura Galbenei,
strMihai Eminescu 145
078307439
csgura-galbeneims
csgura-galbeneims

Număr de telefon
Număr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, Lidia Vicol
e-mail)
2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Procedura de achiziție repetată (după caz)
Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru
Obiectul achiziției
Cod CPV

□Cererea ofertelor de prețuri
Nr:
Lucrări □
Lucrari de renovare a oficiului de sanatate din
s.Albina r.Cimislia al IMSP Centrul de sanatate
s.Gura Galbenei
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete
sau parţiale şi lucrări publice

Expunerea motivului/temeiului privind Legea nr. 131/2015 privind achizițiile
alegerea procedurii de atribuire (în cazul publice ,pragurile valorice ale achizițiilor
aplicării altor proceduri decât licitația publice prin Cererea ofertelor de prețuri:
deschisă)

a) pentru contractele de achiziţii publice de
lucrări – Lucrări cu condiţia ca

valoarea estimată a achiziţiei să nu
depăşească 2 000 000 lei fără T.V.A.

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr: 21061162
portalului
guvernamental Link-ul:
www.mtender.gov.md)
ocds-b3wdp1-MD-1659691234687
Data publicării:
5 aug 2022, 12:20
Platforma de achiziții publice utilizată
Procedura a fost inclusă în planul de
achiziții publice a autorității contractante

□ achizitii.md;
□ Da
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
1

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)
Tehnici și instrumente specifice de atribuire
(după caz)
Sursa de finanțare
Valoarea estimată (lei, fără TVA)

Data:
Link-ul:
□Acord-cadru
□Sistem dinamic de achiziție
□Licitație electronică □Catalog electronic
□Buget local;
456 144,60

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

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

5. Până la termenul-limită (data 24.08.2022 15:27 ), au depus oferta 6 ( șase) ofertanți:

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Denumirea operatorului economic
Casabella Group
ALARCON GROUP
Arta Zidarului
S.C.Cimtermic
SRL BAUHOF GROUP
SV Regal Construct

IDNO

Asociații/
administratorii

1014600026503
1017605003285
1008605005403

Corina Cojocaru
Terzi Alexandr
Negru Ruslan

1008605005403
1019600006285
1009600000754

Ivan Terzi
Ion Barbarasa
Oprisco Andrei

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

Denumirea operatorului economic
Operator
Operator
Operator
Operator
Operator Operator
economic economic
economic
economic economic economic
1
2
3
4
5
6
Casabella
SRL
SV Regal
Group
ALARCON
ALARCON
ALARCON BAUHOF Construct
GROUP
GROUP
GROUP
GROUP
Documentele ce constituie oferta
2

prezentat
prezentat

prezentat

prezentat

prezentat
prezentat

prezentat

prezentat

prezentat
prezentat

prezentat

prezentat

prezentat
prezentat
prezentat

prezentat

prezentat
prezentat
prezentat
prezentat

Garanția pentru
ofertă
(după caz)

prezentat

DUAE

neprezen
tat

Propunerea
financiară

prezentat

prezentat

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

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

Denumire ofertant
5.

SRL
BAU
HO
F
GR
OUP
SRL

6. SV
Regal
Construc
t SRL

prezentate

S.
C.
Ci
mt
er
mi
c
SR
L

prezentate

Art
a
Zid
aru
lui
SR
L

prezentate

prezentate

1.Cerere de participare Conf Obli
irmat gator
a
iu
prin
semn
atura

1.Ca
sabe
lla
Gro
up
SRL

prezentate

Documentele
solicitate şi alte
condiţii, cerinţe
obligatorii

4.

3.

prezentate

2.

AL
AR
CO
N
GR
OU
P
SR
L

3

5.Declaratie privind
lista principalelor
lucrari executate in
ultimul an de
activitate (anexa
nr.13)

Conf Obli
irmat gator
a
iu
prin
semn
atura

6.Declaratie privind
dotarile
specifice,utilajului si
echipamentului
necesar pentru
indeplinirea lucrarilor
corespunzatoare
(anexa nr.14)

Conf Obli
irmat gator
a
iu
prin
semn
atura

7.Declaratie privind
personalul de
specialitate (anexa
nr.15)

Conf Obli
irmat gator
a
iu
prin
semn
atura

prezentate

prezentate

prezentate

prezentate

prezentate

prezentate

8.Certificat privind
lipsa datoriilor de la
IFS

Conf Obli
irmat gator
a
iu
prin
semn
atura

prezentate

prezentate

prezentate

prezentate

prezentate

prezentate

prezentate
prezentate
prezentate
prezentate

prezentate
prezentate
prezentate
prezentate

prezentate
prezentate
prezentate
prezentate

prezentate
prezentate
prezentate
prezentate

prezentate
prezentate
prezentate
prezentate

prezentate
prezentate
prezentate
prezentate

prezentate

Conf Obli
irmat gator
prin iu
semn
atura

prezentate

4. privind experienta
similara

prezentate

Conf Obli
irmat gator
prin iu
semn
atura

prezentate

3.Grafic de executare
a lucrarilor

prezentate

Conf Obli
irmat gator
a
iu
prin
semn
atura

prezentate

2.Declaratie privin
valabilitatea ofertei
(anexa nr.8)

4

prezentate
prezentate
prezentate
prezentate
prezentate
prezentate

prezentate

prezentate
prezentate
prezentate
prezentate
prezentate
prezentate

prezentate

prezentate
prezentate
prezentate
prezentate
prezentate

prezentate

prezentate
prezentate
prezentate
prezentate
prezentate

prezentate
prezentate
prezentate
prezentate
prezentate

prezentate

prezentate

Conf Obli
irmat gator
prin iu
semn
atura

prezentate

15.Îndeplinirea
tuturor criteriilor
de selecție impuse
Termen 3 zile de la
solicitare.

Conf Obli
irmat gator
prin iu
semn
atura

prezentate

14.Cifra
de
afaceri
medie
anuală
Valoare
600.0
mii
lei
Perioada
20192020-2021

Conf Obli
irmat gator
prin iu
semn
atura

prezentate

13.Cifra
de
afaceri
anuală
(volumul
vânzărilor)
Valoare 600.0 mii
lei Perioada a.2021

prezentate

Conf Obli
irmat gator
prin iu
semn
atura

prezentate

12.Aviz pentru
participare la licitatii
publice de lucrari si
instalatii

prezentate

Conf Obli
irmat gator
prin iu
semn
atura

prezentate

11.Informatii generale
despre ofertant

prezentate

Conf Obli
irmat gator
prin iu
semn
atura

prezentate

10.Formularul ofertei

prezentate

9.Devizul de cheltuieli Conf Obli
(formular 3,5,7)
irmat gator
prin iu
semn
atura

5

prezentate

prezentate

prezentate

prezentate

prezentate

Nu este prezentate

17.garanția pentru
ofertă( bancară)

(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
Prețul
Cantitate Corespunderea Corespunderea
operatorului
ofertei
și unitate cu cerințele de cu specificațiile
economic
(fără TVA)* de măsură
calificare
tehnice
Casabella
Group 334 795,65
1.0
Nu
Corespunderea
Lotul I
SRL
Bucata
Corespunderea cu specificațiile
Lucrari de
cu cerințele de tehnice
renovare a
calificare
oficiului de ALARCON
336 389,83
1.0
Corespunderea Corespunderea
sanatate
GROUP SRL
Bucata
cu cerințele de cu specificațiile
din
calificare
tehnice
s.Albina
369 461,04
1.0
Corespunderea Corespunderea
r.Cimislia
Arta Zidarului SRL
Bucata
cu cerințele de cu specificațiile
al IMSP
calificare
tehnice
Centrul de
S.C.Cimtermic SRL 384 603,73
1.0
Corespunderea Corespunderea
sanatate
Bucata
cu cerințele de cu specificațiile
s.Gura
calificare
tehnice
GalbeneiC
SRL
BAUHOF
398
644,09
1.0
Corespunderea
Corespunderea
PV: 452000
GROUP
Bucata
cu cerințele de cu specificațiile
00-9 calificare
tehnice
Lucrări de
SV Regal Construct
1.0
Corespunderea Corespunderea
construcţii
SRL
Bucata
cu cerințele de cu specificațiile
complete
sau parţiale
calificare
tehnice
şi lucrări
publice

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
6

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

Data
solicitării
29.08.2022

Operatorul economic
ALARCON GROUP
SRL

Informația solicitată
justificare a preţului
anormal de scăzut.

Rezmatul răspunsului
operatorului economic
Conform informației prezentate
s-a justificat preţul anormal de
scăzut.
SRL „ALARCON GROUP”
garanteaza executarea lucrărilor
conform devizului de cheltuieli
przentat cu prețurile indicate în
deviz si în termenii stabiliți.

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic
Casabella Group SRL

Motivul respingerii/descalificării
1.

1.Conform Articolul 68. Garanţia pentru ofertă la lucrări,
operatorul economic Casabella Group SRL nu a depus, odată
cu oferta, şi garanţia pentru ofertă.Punctul 17 din ANUNȚ DE
PARTICIPARE Garanția pentru ofertă, Garanție bancară ,
cuantumul_1%_ nu este îndeplinit.

2.Conform Articolul 70. Casabella Group SRL Oferta anormal de
scăzută În cazul achiziţiei publice de lucrări, o ofertă prezintă un preţ
semnificativ mai scăzut în comparaţie cu ofertele altor ofertanţi sau în
raport cu lucrările ce urmează a fi executate dacă preţul ofertat
reprezintă mai puţin de 85% din valoarea lucrărilor, calculată de
autoritatea contractantă în modul stabilit.
456 144,60 *85%=387722.91 lei, Însă a prezentat oferta anormal de
scăzută cu suma de 336389,83 lei.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru toate loturile □
11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ
sau cel mai bun raport calitate-cost)
Factorii de evaluare
Valoarea din ofertă
Denumirea operatorului economic 1
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea
Denumirea operatorului economic n

Punctajul calculat
Total

Total
7

Denumire factorul 1
Denumire factorul n

Ponderea
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
Lotul I Lucrari de
renovare a oficiului de
sanatate din s.Albina
r.Cimislia al IMSP
Centrul de sanatate
s.Gura
GalbeneiCPV: 452000009 - Lucrări de construcţii
complete sau parţiale şi
lucrări publice

Denumirea
operatorului
economic
ALARCON
GROUP SRL

Cantitate și
unitate de
măsură
1.0
Bucata

Prețul unitar
(fără TVA)
336 389,83

Prețul total
(fără TVA)
336 389,83

Prețul total
(inclusiv
TVA)
403667,80

2. 1.Conform Articolul 68. Garanţia pentru ofertă la lucrări, operatorul economic Casabella
Group SRL nu a depus, odată cu oferta, şi garanţia pentru ofertă.Punctul 17 din ANUNȚ
DE PARTICIPARE Garanția pentru ofertă, Garanție bancară , cuantumul_1%_ nu este
îndeplinit.
2.Conform Articolul 70. Casabella Group SRL Oferta anormal de scăzută În cazul achiziţiei publice
de lucrări, o ofertă prezintă un preţ semnificativ mai scăzut în comparaţie cu ofertele altor ofertanţi sau
în raport cu lucrările ce urmează a fi executate dacă preţul ofertat reprezintă mai puţin de 85% din
valoarea lucrărilor, calculată de autoritatea contractantă în modul stabilit.
456 144,60 *85%=387722.91 lei, Însă a prezentat oferta anormal de scăzută cu suma de 336389,83
lei.
În temeiul art. 71 alin. __ lit __.
Argumentare: _______________________________________________________________
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
Casabella Group
ALARCON GROUP

Data transmiterii
29 august 2022
29 august 2022

Modalitatea de transmitere
sherban-korina@mail.ru,
alarcon_group@yahoo.com
8

Arta Zidarului
S.C.Cimtermic
SRL BAUHOF GROUP
SV Regal Construct

29 august 2022

artazidarului.negru@mail.ru

29 august 2022
29 august 2022
29 august 2022

Cimtermic@mail.ru
barbarasamoto@gmail.com
svregal@mail.ru

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

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

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

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

30 decembrie
2022

452000009 - Lucrări
de
construcţii
complete
sau
parţiale şi
lucrări
publice

inclusiv
TVA

fără TVA

Cod CPV

Termen de valabilitate
al
contractului/acorduluicadru

403667,80

ALARCON
GROUP
SRL

Valoarea
contractului

336 389,83

Cu capital
autohton

Numărul
și data
contractului/
acorduluicadru

Contract de
antrepriză nr 1
din 12
septembrie 2022

Denumirea
operatorului
economic

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

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

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

(/NU) ___________

9

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.

10

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitii publice

Nr. 1p din 4septembrie 2022

t. Da te cu
re la autoritatea contractanti:
Denumirea autoritdtii contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Numir de telefon
Numtrr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

)

Da te cu

Academia,,$tefan cel Mare"
Uun.Chiqindu
I

00660 I 000069

Str. Asachi 2l

I

076017221
022-73-s8-98
Alina.bivol@mai.gov.md
Alina BIVOL

pnvire la

ura de atribuire:
1ry4 procedurii de atribuire aplicate
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/acordului-

Bunuri

Obiectul de achizitie

Echipament sportive

cadru

Cod CPV

Expunerea motivului/temeiului privind alegerii
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor

Licitalie deschisa

I

8400000-3

proceduri decdt licitalia deschisd sau cererea ofertelor de

preluri)

@Nr. procedurii de atribuire (inclusiv linE-ul Nr. ocds-b3wdp I -MD- I 6607 4t636022

procedurii de atribuire)

Data qi ora deschiderii ofertelor

Anun{ de intenfie publicat in BAP

Link-ul:
lrttps :i/ach i zitii.mdl rolpub I icltende
Data:29.08.2022 I Ora:15-00

r 12 |

06 | 840 I

Dan

Data:

Anunf de participare publicat in BAP/
Invitafia de participare transmisE
Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
Sursa de finanfare
Valoarea estimati (lei,./drd TVA)

3. Clarificiri

privind documentatia de atribuire:

eta in cazul tn care au

solicitate clarificdri
Data solicitirii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintd a rezumatului demersului
Data transmiterii
Rispunsul la demers
Data solicitdrii clarificlrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a rezumatului demersului
Data transmiterii
va

Nr:

Link-ul:

2 I 059207

Link-ul: ocds;b3wdp I -MD:l
Data publicdrii: 17 .08.2022

656507410-656

Buset de stat
374 400,0 MDL

Rispunsul la demers
Data solicitlrii clarifi clrilor
Contestarea documentatiei de atribuire
4.

Modificiri operate in documentafia de atribuire:
e va comnlcla ln c'azul tn care au lost oDerqle m( xli

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (duod caz)
Termen-limiti de depunere;i deschidere a
ofertelor nrelunsit (duod caz)

5.
Nr.

)

6.

Pflni la termenul-limitl (data 29.08.2022, ora l5-00), au fost depuse 2 oferte:
IDNO

Denumirea operatorului

economic
CANINDSPORT SRL
ELTAVIUTEX SRL

Asociaf

Cutenco Dmitrii
Nani Iurie

t00260003924s
I

Informafii privind ofertele depuse
citre operatorii economici:

009606005566

;i documentele

ii/ administratorii

de calificare gi aferente DUAE prezentate de
Denumire operator economic

Denumire document
Cerere de participare anexa nr. 7 din documentatia standard
Oferta
Garanlia pentru oferta (anexa nr.9) din documentatia

CANINDSPORT
SRL

ELTAvTUTEX
SRL

T

+
+

standard

+

Eligibilitatea oferantului. Lipsa
restanlelor la impozite
Mostrd Dentru bunurile DroDuse
Raport de expertizd frrivind determinarea producdtorului
marl6 (eliberat de camera de Comert si Industrie)
Certificat de conforrhitate a materiei prime, eliberat de
organismul national Dentru verificarea conformitatii.
Prezentarea actului ce atestd dreptul de alivral presta

+
+
+

+

bunuri/servicii

(lnformalia privind deimirea tlocumentelor prezentale se va indica in conformitate cu cerinlele din documentalia de atibuire $i se va
consemna prin: prezentat, neprezental, nu corespunde (in ca:ul cand documenlul a.fitst prezentat, dar nu corespundecerinlelor de

calificare))

7,
Denumirea
lotului
Echipament

sportiv

:

lnformafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:
Denumirea
operatorului economic
CANINDSPORT SRL

ELTAVIUTEX SRL

* ln cazul utihzdrii

Irc

rtal

tec tron tc

Pre{ul
ofertei
(fdrd TVA)*
348 500.00
349 000.00

tndic

prelul ttferte t finale

Cantitate
qi unitate

de

misurl
buc
buc

Corespunderea
cu cerinfele de
calificare
+

Corespunderea
cu specifica{iile
tehnice
+

(lnformaln privind "Cb.re.tpunderea cu cerinlele de caltficare" sr "('orespunderea cu specrficatrile tehnic'e" , se va consemna prin: ,,. "

in cazul corespundertt y prrn

i

,,-" in cazul necorespunderit)

Pentru elucidardra unor neclarittrfi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerintele stabilitO in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de sclzut)

8.

s-a

solicitat: i

Operatorul economic

Data

solicitirii

9.

Informatia solicitati

Rezmatul rispunsului operatorului
economic

t.

Ofertanfii respinqi/descalificafi:
Motivul resoineerii/descalifi

Denumirea operatorului economic

clrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot X

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul oe loturi:

I

l. Criteriul

de atribuire aplicat:
Preful cel mai sclzut X

Informalia privind factorii de evaluare aplicali:

Factorii de evaluare

Valoarea din

Denumirea operatorului economic
Denumire factorul I londerea
Denumire factorul n )onderea

oferti

I

Punctajulcalculat
Total

Denumirea ooeratorului economic n
)onderea

Denum re factorul I

Total

)onderea

Denum re factoruln

12. Reevaluarea ofertelor:

Motivul reevalulrii ofertelor
Modificlrile operalte

l3 in urma examintrri, evalulrii gi c mparlrii ofertelor depuse
in cadrul procedurii de atribuire
dep
decis: Atribuireo-cbntractului de achizifie publici/acordului-cadru:

s-a

j

Denumirea
lotului

,-Qenumirea
operatorulur economrc

Echipament

CANINDSPORT SRL

sportiv

14. Informarea

Cantitate qi
unitate de

Pre{ul total
(f{rl TVA)

Pre{ul total
(inclusiv

I

348 500.00

2

349 000.00

348 500.00
349 000.00

4l 8 200.00
4l 8 800.00

misurii

ELTAVIUTEX SRL

(ftrl

TVA)

TVA)

operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii:

Denumirea oDeratorului economic
CANINDSPORT SRL
ELTAVIUTEX SRL
15.

Pre{ul
unitar

Data transmiterii
07.09.2022
07.09.2022

Modalitatea de transmitere
e-mail
e-mail

Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:
cazul in care valoarea estimatS a contractului

este mai micd decdt pragurile previzute \a art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 201 5 privind

achiziliile publice

]n

,

X 6 zile in cazul transmiterii comunicirii prin
miiloace electronice si/sau fax n
n l1 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax I

In cazul in care v{loarea estimati a contractului
este egalA sau mat:mare decdt pragurile prevAzute
la art.2 alin. (3) a:[ Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
ivind achiziliile publice
16.

[]

|

I zile in cazul transmiterii comunicdrii prin

miiloace electronice si/sau fax n
n 16 zile in cazul netransmiteriicomunicdriiprin
miiloace electronice si/sau fax r

Contractul de achizifie incheiat:
Numirul

Denumirea operatorului
economic

CANINDSPORT SRL
17.

Cod CPV

qi data

contractului

l')

/6.0e.2022

I

8400000-3

inclusiv TVA

Termen de
valabilitate al
contractului

313 650.00

3t.12.2022

Valoarea contractului
ferA

TVA

261 450.00

Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datfl se completeazl
doar in cazul in care la procedura de achizifie public[ 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 achizifii publice durabile (achizifii

verzi)?
Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:
Criteriul de atribuire pentru

lotul/loturile pentru care au fost

(DA/NU)

(indicali suma cu TVA)

r

Prelul cel mai scdzut
Costul cel mai scazut n
Cel mai bun raport calitate-pre1 n
Cel mai bun ranort calitate-cost n
Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declara cd termenul de a$teptare pentru incheierea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr.

aplicate criterii de durabilitate:

l3l

din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum 9i ca in cazul depunerii contestaliilor

Ei/sau

recepfionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate gi solulionate.
Prin prezenta dare de seami, grupul de lucru pentru achizilii confirmi corectitudinea desfrqurarii procedurii de
achizilie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare

(Nume, Prenume)

(Semn6tura
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DARE DE SEAMĂ
de anulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţii publice privind
achiziţionarea lucrărilor de reparație a acoperișului și etajului II a
edificiului CM Rîșcani din str. Ștefan cel Mare, nr. 1, or. Rîșcani
(modificată)

Nr. 162/22 din 16.09.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, email)

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate

Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț
de participare
Procedura de achiziție repetată (după caz) Tipul obiectului contractului de achiziție/ Lucrări
acordului-cadru
Obiectul achiziției
Lucrări de reparație a acoperișului edificiului
CM Rîșcani din str. Ștefan cel Mare, nr. 1, or.
Rîșcani
Cod CPV
45454000-4
Expunerea motivului/temeiului privind La data de 23.09.2022, termenul-limită de
alegerea procedurii de atribuire (în cazul depunere a ofertelor în cadrul procedurii prin
aplicării altor proceduri decât licitația licitaţie deschisă privind achiziţionarea lucrărilor
deschisă)
de reparație a acoperișului edificiului CM
Rîșcani din str. Ștefan cel Mare, nr. 1, or. Rîșcani
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1MD-1659356455267?tab=contract-notice,
autoritatea contractantă a constatat că nu a fost
depusă nici o ofertă. Subsecvent, în temeiul pct.
128 din Regulamentul cu privire la achizițiile
publice folosind procedura de negociere, aprobat
prin HG nr. 599/2020, a apărut necesitatea de a
iniţia procedura de negociere fără publicare
prealabilă a unui anunţ de participare, privind
achiziţionarea lucrărilor de reparație a
acoperișului edificiului CM Rîșcani din str.
Ștefan cel Mare, nr. 1, or. Rîșcani.
1

Procedura de atribuire (se va indica din Nr: cadrul
portalului
guvernamental Link-ul: www.mtender.gov.md)
Data transmiterii Invitaţiei de participare
09.09.2022, următorilor operatori economici:
1) SRL „Drostal”
2) SRL „Carnals Grup”
3) SRL „MVM-Speranţa”
Platforma de achiziții publice utilizată
Da
Procedura a fost inclusă în planul de
Link:
achiziţii publice a autorităţii
http://www.asp.gov.md/ro/transparenta/achizitiicontractante
publice/planul-anual-de-achizitii-publice
Anunț de intenție publicat în BAP (după Data: caz)
Link-ul: Tehnici și instrumente specifice de atribuire
(după caz)
Sursa de finanțare
Surse proprii
Valoarea estimată (lei, fără TVA)
1 950 000,00
3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost.
4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost.
5. Până la termenul-limită (data 15.09.2022, ora 16:00), nu a fost depusă nici o ofertă.
Nr.
1

Denumirea operatorului
economic
-

IDNO

Asociații/administratorii

-

-

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

Denumirea operatorului
economic
„Drostal”
„Carnals
„MVMSRL
Grup” SRL Speranţa”
SRL

Documentele ce constituie oferta
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnică
Propunerea financiară
DUAE

Nu a fost depusă nici o ofertă

Garanția pentru ofertă (după caz)
Documentele de calificare
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și
neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru
participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări
criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani
2

- declarație pe proprie răspundere - în termen de 5 zile
după data comunicării rezultatelor procedurii de
achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va
prezenta această Declarație autorității contractante și
Agenții Achiziții Publice (formularul Declarației va fi
publicat pe SIA RSAP (MTender)), confirmată prin
semnătura electronică a operatorului economic
Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de
90 de zile - declaraţie privind valabilitatea ofertei,
completată conform Anexei nr. 8 la Documentația
standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor
nr. 115 din 15.09.2021 - copia în format electronic de
pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură
olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau
documentul confirmat prin semnătura electronică a
operatorului economic
Devizul ofertă (formularele F3, F5, F7), întocmit
conform prevederilor actului normativ CPL.01.01-2012
„Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru
lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”.
Copiile în format electronic de pe documentele pe suport
de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii
electronice sau documentele confirmate prin semnătura
electronică a operatorului economic.
Expunerea detaliată a graficului executării
lucrărilor. Graficul de executare a lucrărilor, completat
conform Anexei nr. 10 la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7
mai 2021 - copia în format electronic de pe documentul
pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea
semnăturii electronice sau documentul confirmat prin
semnătura electronică a operatorului economic.
Atestarea tehnico-profesională a dirigintelui de
șantier.
(Construcţii
civile,
industriale
şi
agrozootehnice). Copia certificatului în format electronic
de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură
olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau
documentul confirmat prin semnătura electronică a
operatorului economic.
Atestarea cunoștințelor în domeniul securității în
muncă. Copia adeverinței în format electronic de pe
documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă
fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul
confirmat prin semnătura electronică a operatorului
economic
Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică. Copia
avizului completat conform Anexei nr. 22 la
Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului
Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021, în format electronic de
pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă
fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul
confirmat prin semnătura electronică a operatorului
economic.

Nu a fost depusă nici o ofertă

3

Menținerea garanției lucrărilor pentru o perioadă de
5 ani. Declarație pe propria răspundere - copia în format
electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu
semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice
sau documentul confirmat prin semnătura electronică a
operatorului economic
Dispunerea de dotări specifice, utilaj și echipament
necesar.
Declarație privind dotările specifice,
utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului, completată conform
Anexei nr. 14 la Documentația standard aprobată prin
Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021 copia în format electronic de pe documentul pe suport de
hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii
electronice sau documentul confirmat prin semnătura
electronică a operatorului economic.
Dispunerea de personal de specialitate în domeniu.
Declarația privind personalul de specialitate propus
pentru implementarea contractului, completată conform
Anexei nr. 15 la Documentația standard aprobată prin
Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021 copia în format electronic de pe documentul pe suport de
hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii
electronice sau documentul confirmat prin semnătura
electronică a operatorului economic
Experiență specifică în executarea lucrărilor similare
(art. 22 alin. (3) lit. a) din Legea 131/2015 privind
achizițiile publice. Declarație privind experiența
similară de minim 5 ani de activitate, completată
conform Anexei nr. 12 și, respectiv, Declarație privind
lista principalelor lucrări executate în ultimul an de
activitate, completată conform Anexei nr. 13 la
Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului
Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021.
Declarațiile vor fi însoțite de certificări de bună execuție
pentru cele mai importante lucrări, în care să se conțină
cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să
nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract
sau valoarea cumulativă a tuturor contractelor executate
în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare
decât valoarea viitorului contract. Certificările de bună
execuție indică beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt
autorități contractante sau clienți privați, valoarea,
perioada și locul execuției lucrărilor și precizează dacă
au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale
din domeniu și dacă au fost duse la bun sfârșit (copiile
proceselor-verbale de receptie la terminarea lucrarilor).

Nu a fost depusă nici o ofertă

Copiile în format electronic de pe documentul pe suport
de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii
electronice sau documentul confirmat prin semnătura
electronica.
4

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

Nu a fost depusă nici o ofertă

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

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

Denumirea
operatorului
economic

-

-

Prețul
ofertei
(fără TVA)*

Cantita
te și unitate
de măsură

Corespun
derea cu
cerințele de
calificare

Corespun
derea cu
specificațiil
e tehnice

-

-

-

-

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

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

Operatorul economic

-

-

Informația solicitată

Rezumatul răspunsului
operatorului economic

-

-

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu se aplică
Denumirea
operatorului economic
-

Motivul respingerii/descalificării
-

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
5

Pentru fiecare lot □
Pentru un singur lot ✓
Pentru mai multe loturi
Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: ________________________
11. Criteriul de atribuire aplicat:
Preţul cel mai scăzut ✓
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preţ □
Cel mai bun raport calitate-cost □
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică.
13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică.
14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de
atribuire s-a decis:
Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: nu se aplică.
Denumirea lotului

Denumirea
operatorului
economic

-

-

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

-

-

Prețul total
(inclusiv
TVA), lei
-

Anularea procedurii de achiziție publică:
În temeiul art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, se anulează
procedura de atribuire a contractului de achiziţii publică privind achiziţionarea lucrărilor de
reparație a acoperișului edificiului CM Rîșcani din str. Ștefan cel Mare, nr. 1, or. Rîșcani.
Argumentare: Nu a fost depusă nici o ofertă.
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:
Denumirea operatorului
economic
-

Data transmiterii

Modalitatea de transmitere

-

-

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

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

pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii  16 zile în cazul netransmiterii comunicării
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile prin mijloace electronice și/sau fax □
publice
17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: nu se aplică

Denumirea
operatorulu
i
economic

-

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

-

Numărul
și data
contractului/
acorduluicadru

-

-

Valoarea
contractului
Cod
CP
V

fără
TV
A

-

inclusi
v TVA

-

Termen de valabilitate
al
contractului/acordului
-cadru

-

-

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

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

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

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

Președintele Grupului de lucru
pentru achiziții publice

Gheorghe POJOGA

7

DARE DE SEAMA
de atribuire а contractului de achizitii publice

Nr. 21057348 din
1.

Date cu privire la autoritatea сопtrасtапtЁ:

Dепumirеа autoritйtii contractante
Localitate

IDNo

IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Mo;neaga"
mun. Chisinlu
00з600l 5078з
mun. Chisinёu. str. Testemiteanu. 29
022 40з 69,7
022 40з 691
aclr izitiipu Ь l сеsсr(а) cnrai l. соlп
1

Adresa

Numir

de telefon

Numйr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пuпlе, рrепulпе, tеlеfоп, еmail)

7

16.09.2022

j

lvtvч,.scl,.tnd

Cebuc Andrian, tе|.02240З 69'l,
email : achizitiipublicescr@дmail.com

Date cu privire la рrосеdurа de atribuire:

Tipul procedurii de аtriьчirе aplicate
Licitatie deschisй
Рrосеdurа de achizi{ie repetatй (dupd caz)
Nr:
Tipul obiectului contractului de achizitie/ BunuTi
acordului-cadru
Obiectul achizi{iei

Echipamentului informational 9i

Cod СРY

30000000-9

de

Telecomunica{ii (inclusiv а pieselor de schimb
IT) репtru лпul2022

Expunerea motivului/temeiului privind

alegerea procedurii de atribuire (iп сqzul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia deschisd)
Рrосеdчrа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul Nr: clocis-bЗrvdp
portalului guvеrпаmепtаl wууw,mtепdеr. gоv.md) Link-ul:

t

-N4l}-

l {эS-19 l

296Ш25',

https ://achi zitii,mdl ro lpublic/tend

platforma de achizitii publice utilizat5
Рrосеdчrа а fost iпсlusй in planul de achйi{ii
publice а autoritй{ii contractante

er l 21 0 57 З 48

l

Data publiclri : З0,05,2022
achizitii.md
Da
Link-ul сltге planul de achizilii publice publicat:
lrt tp //s с r. n-r cj iu pl о ardlc dito r l AC.HI Z1' I'I I/I'l an de rrc
:

DcljtlЦy 2Q22,Bdf
Data: ВАР пr. 41 diп27.05.2022

jltz-il_ii

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

Link-ul:

httlrs ://tonder. gov.md/гo/systenr/liles/bap/20 l

Tehnici

gi

(duрd caz)

instrumente specifice de аtriЬuirе

sursa de finantare
Vаlоаrеа estimatй

rr 41

1.рdГ

Licitalie deschisй
Buget CNAM;

(lei,

fdrd TVA)

1515 624,80

4lbap

3. Clarificйri privind

achizitii.md): пu sunt

4. Modificiri
5.

documentatia

de atribuire: (clarificйri parvenite ре

operate in documenta{ia de atribuire: пu sunt

Рiпё la termenul - limitй (data 21.06.2022, оrа 09:30), au depus oferta

Nr.

Denumirea operatorului
economic

IDNo

1.

Accent electronic SRL

100з6001 50783

1

BTS PRO SRL

1

3.
4.

Тriоmас SRL

1

6.

platforma

vAD SRL

00з600

1

4 ofertan{i:

Asocia{iil
administratorii

50783

003600 1 50783
1 002б000 1 443з

Russu Vladimir, Ladighina Nina
Arcadie Тораlо, Alexandr Suvorov, Irina
Volociuc
Constantin Alexandru, Malairau Sergiu
Goncearuc Anatolie

Informa{ii privind ofertele depuse 9i documentele de calificare
prezentate de сitrе operatorii economici:

si

aferente DUAE

Denumirea ореrаtоrului economic

Тriоmас
Accent
BTS PRO SRL
SRL
electronic SRL
constituie oferta (Se va сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt,

Dепumirе document
Documentele се

DUAE

Gагапliа pentru оfегtа - in
чаlоаге de |yо din suma
ofertei йrа TVA
Specificatii tehnice

Specificalii de рrе{
Сегеrе de participare
Declaralie ргiчiпd
valabilitatea оfеrtеlоr

vAD SRL
пu соrеsрuпdе)

prezeпtat

рrеzепtаt

рrеZепtаt

рrеzепtаt

prezeпtat

prezeпtat

prezeпtat

рrеzепtаt

пu corespuпde

prezeпtat

prezeпtat

prezeпtat

рrеzепtаt
prezeпtat

prezeпtat

preZeпtat

prezeпtat

prezeпtat

prezeпtat

рrеzепtаt

рrеzепtаt

preZeпtat

рrеzепtаt

prezeпtat

Dосumепtе de calificare

Se уа сопsеmпа рriп; prezeпtat, пе7эrеzепtаt, пu соrеs|эuпdе

Deciziel Ехtгаs de iпгеgistгаге
Acte се atest5 calitatea
ргоdusеlоr

Dесlагаliе prin саrе se va
сопfiгпrа с1
ргоduсйtогul/di stгibuitorul
de echipamellte еlесtгiсе 9i
electronice (ЕЕЕ) este
inclus in Lista
produc5torilor de ргоdusе
supuse rеglеmепtйrilоr de
гesponsabilitate extinsй а
ргоduсltоrilоr, сопfогm
Regulamentul ргiчiпd
de9eurile de echipamente
еlесtгiсе 5i еlесtгопiсе,

prezeпtat

preZeпtat

рrеzепtаt

prezeпtat

prezeпtat

рrеzепtаt

рrеzепtаt

рrеzепtаt

prezeпtat

prezeпtat

рrеzепtаt

prezeпtat

2

aplobat pTin HG пr, 212 din
07,03,201 8,

7.

Informa{ia privind corespunderea оfеrtеlоr сu cerintele solicitate:

Dепчmirеа
lotului

Lot 1:
calculator de
t\p 2

Lot2:
Monobloc

Pre{ul
ofertei
(йrl ТVА)*

cantitate si
unitate de

36 150,00

5 buc

*

*

Тriоmас SRL

38 900,00

5 buc

*

*

BTS PRO SRL

38 942,00

5 buc

*

{<

Triomac SRL

765 750,00

50 buc

+

BTS PRO SRL

845 517,50

50 Ьuо

+

+

922 650,00

50 buc

,*

*

Triomac SRL

2 з75,00

5 buc

+

+

BTS PRO SRL

2 з75,50

5 buc

*

*

2 449,00

5 buc

*

{<

59 744,75

65 buc

+

6] 795,65

65 buc

+

SRL

[ý6 tlO1,10

З0 buc

+

Triomac SRL

87 ] 5{}.00

30 buc

+

BTS PRO SRL

9l

30 buc

BTS PRO SRL

24 8з?"50

5 buc

+

28 185,65

5 buc

+

7 56з.50

70 Ьuс

+

+

7 8|9,70

70 buc

*

*

Triomac SRL

2 975.00

5 Ьuс

+

+

BTS PRO SRL

з 467,00

5 buc

*

*

BTS PRO SRL

1918,00

70 buc

+

+

2 l49.70

70 buc

{<

{<

Triomac SRL

2 800,00

70 buc

*

*

BTS PRO SRL

76 s94,t}0

10 buc

+

+

Denumirea
operatorului
economic
Accent Electronic

SRL

Accent Electronic

SRL

Lot З: DVD
+RW

-

Accent Electronic

SRL
BTS PRO SRL

Lot 4: UPS

Accent Electronic

SRL

Accent Electronic

Lot 5: Monitor
de tip 1

Lot 6: Мопitог
de tip 2

Lot7:

Tastaturй,

SRL
BTS PRO SRL

Accent Electronic

Tastaturб

Lot 8: Set

Accent Electronic

SRL

*

Mouse

Lot 9: Mouse

Lot 10:
Multifunctiona

Accent Electronic

SRL

4"58.00

)

mйsurй

Соrеsрuпdеrеа Corespunderea
cu cerinfele de cu specificatiile
tehnice
calificare

+
*

J

l laser

Lot

11:

Imргimапt1
laser
mопосrоm

Lot

12:

Extensie

BTS PRO SRL

1{i9 650,00

40 buc

+

1з7 486,40

40 buc

+

BTS PRO SRL

2 794,50

45 buc

+

Тriоmас SRL

3 060,00

45 buc

+

8 014,95

45 buc

+

Accent Electronic

SRL

(pTelungitor)

Accent Electronic

Lot 1З:НuЬ
USB

BTS PRO SRL

548,30

2buc

+

+

Triomac SRL

3 040,00

20 buc

+

+

BTS PRO SRL

3 983,00

20 buc

*

*

4 840,00

20 buc

*

*

Triomac SRL

3150,00

15 buc

+

+

BTS PRO SRL

4 087,50

15 buc

*

*

5 014,95

15 buc

Lot

14:

comutator

SRL

Accent Electronic

SRL

Lot

15:

ConrutatoT

Accent Electronic

SRL

Lot

16:

comutator

Lol1]: Ruter
Lot

18:

BTS PRO SRL

б1 812,50

Triomac SRL

BTS PRO SRL

buc

+

+

7 240,00

2 buc

+

+

7 499,70

2 buc

)'|<

+

1

Bloo

Fйrа оfеrtй

de alimentaTe

Lot

19:

Bloc

Flrl

de alimentare
Lot 20: Вlос
de alimerrtare

Fйтl оfеrti

de аlimепtаге
Lot 22: Вlос
de аliпrепtаге

Fйrа Ofertй

Triomac SRL

de mеmогiе

Lot24: Modul
de memoTie

оfеrtй

Fйrй Ofertй

Lot21: Bloc

Lоt2З: Modul

*

17 150,00

35 Ьuс

+

+

20 з57,05

З5 buc

+

*

20 4|6,67

35 buc

*

BTS PRO SRL

22 0|I,5

35 buc

*

*

Тгiоmас SRL

б 400,00

20 buc

+

+

BTS PRO SRL

7 095,00

20 buc

*

+

7 142,80

20 buc

*

)&

10 000,00

20 buc

+

*

Accent Electronic

SRL
vAD SRL

Accent Electronio

SRL
VAD SRL

4

Lot25 Modul
de memorie

Lot26:
Dispozitiv
SSD intern

Lot2]: Harddisk intern

Triomac SRL

5 550,00

10 buc

+

+

BTS PRO SRL

5 644,00

10 buc

*

*

6 020,40

10 buc

{<

*

6 250,00

10 buc

19 833,зз

40 buc

+

Accent Еlесtгопiс

2| |50,40

40 buc

+

BTS PRO SRL

21286,00

40 buc

+

+

Тriоmас SRL

1610,00

1

buc

+

+

l

677,00

1

buc

*

,!

1 б93,88

1

buc

Ф

*

2 577,88

4 buc

+

2 77з,60

4 buc

+

+

BTS PRO SRL

4 0з,7,50

250 buc

+

+

BTS PRO SRL

56,50

10 buc

+

+

Accent Еlесtгопiс

SRL
vAD SRL

vAD SRL
SRL

BTS PRO SRL
Accent Electronic

SRL

Lot 28: Harddisk intem

Lol29:
Adaptor

Lot 30: Рrizё

Accent Blectronic

SRL
BTS PRO SRL

Lot 31 : Ptizб
dubli
LоtЗ2:
Сопесtоr RJ-

Ф

Fаrа Ofer11

Flrй оfеrtй

10

Lot З3:

Conector RJ-

BTS PRO SRL

78,40

50 buc

+

+

Triomac SRL

340,00

2 buc

+

+

Triomac SRL

14 760,00

4 buc

+

+

|7 420,52

4 buc

*

+

21 285,00

4 buc

+

*

11

Lot 34:
Acumulator
Lot З5: Наrddisk

Accent Electronic

SRL
BTS PRO SRL

Репtrч elucidarea uпоr neclaritйfi sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа
ofertei cu сеriп{еlе stabilite iп documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului
апоrmаl de scйzut) s-a solicitat:

Operatorul economic

Informa{ia solicitatй

14.07.2022
|4,07.2022
29.0,7.2022

BTS PRO SRL
Accent Electronic SRL

pTezentarea mostrelor

29.0,7,2022

Accent Electronic SRL

Data
solicitйrii

BTS PRO SRL

prezentarea mostrelor

Rezmatul rйspunsului
ореrаtоrului economic

prezentarea mostrelor

Operatorul а prezentat mostre
Ореrаtоrul а pr ezentat m о stre
Operatorul а ptezentat mostre

рrеzепtаrеа mostrelor

operatorul а prezentat mostre

REPETAT

5

REPETAT
\0.08.2022

BTS PRO SRL

|0,08.2022

Тriоmас SRL

9.

Acte се atestl calitatea
produselor
Acte се atestй calitatea
рrоdusеlоr

Operatorul а rispuns in tеrmеп
Operatorul а rispuns in termen

Ofertan{iirespingi/descalificafi:

Denumirea
operatorului
economic
Accent Electronic

SRL

Motivul respingerii/descalificйrii
In temeiul art. б9 alin. (б) din Legea 13112015 se descalificй oferta:

Lot 4,5, б, 11, 26,28
Oferta nu este сопfоrmй, lipsa codului de rеfеriп!й, !аrа
denumrea producйtorului, denumirea modelului
imposibilй evaluaTea tehnic1.

in

рrоduсйtоаrе,

fоrmulаrul oГertei face

Lot |2

Se апulеаzй atribuirea contractului- in temeiul art.7| alin. (1) lit. d) din Lea
|З|12015 deoarece oferta financiaTй рrорus1 репtru lot depйgeqte cu З0%
чаlоагеа estimatй а achizi{iei.

BTS PRO SRL

In temeiul art. б9 alin. (б) din Legea 131/2015 se descalifici oferta:

Lot

4

Lot

6

Lot

11

Oferla nu corespunde se solicita cu З prize dаr se ofeT1 cu 2 prize

OfeTta nu corespunde se soliciti cu bloc de alimentare iпсоtрогаt dаr se оfеrй
cu bloc de аliпrепtаге separat

Oferta nu col,espunde se soliciti iпrрrimапtй cu opliunea WI-FI dаr se оfеrй Йrй

Lot |2

Se anuleazй atribuirea contractului- in terneiul аrt.7| alin. (1) lit. d) din Lea
13112015 dеоаrесе oferta financiar1 рrорusй pentru lot depйqegte cu 30%
valoarea estimatй а achizi{iei.

Triomac SRL

iп temeiul аrt.

б9 alin. (б) din Legea 131/2015 se descalificй oferta:

Lot2

Оfегtа nu col,espunde se soliciti Ьlос de alimentaTe ctt putere miniml de 155W
daT se оfеrй cu putere de 90W

Lot |2

vAD SRL

Se апulеаzй atribuirea contractului- iп temeiul art.7| alin. (1) lit. d) din Lea
|З|/20115 dеоагесе оfеrtа financiaTй рrорusй репtru lot depйqeqte cu З0%
чаlоагеа estimatй а achiziliei.
In temeiul аrt. б9 alin. (б) din Legea 131/2015 se descalificй oferta:
6

Lot26

Oferta nu corespunde se soliciti yileza de scriere de 500 Mbps dar se оfsгй
ytteza de 330 Mbps,

10.

Modalitatea de ечаluаrе а оfеrtеlоr:

pentru fiecare lot g
pentru mai multe loturi cumulate
pentru toate loturile g

11.

g

Criteriul de atribuire aplicat:

PreJul cel mai scйzut М

12.

Informa{ia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i: пu se aplicd

13.

Rеечаlчаrеа ofertelorz - пu se aplicd

L4. in urmа

ехаmiпf,ri, evaluirii gi соmраrйrii оfеrtеlоr depuse
atribuire s-a decis:

in cadrul рrосеdчrii

de

Atribuirea contractului de achizitie рuЬliсй: se atribuie Contractul de achizifie urmйtоrilоr operatori
economici:

Denumirea lotului

Lot2: Monobloc
Lot 3: DVD -+RW
Lot 5: Monitor de tip
1

Lot 7: Tastatur1
Lot 8: Set Tastaturi *
Mouse
Lot 9: Mouse
Lot 10:
Multifunctional lаsеr
Lot 13: Hub USB
Lot 14: Comutator
Lot 15: Comutator
Lot 16: Comutator
Lot |7: Ruter
Lоt2З: Modul de
memorie

Lot24: Modul

de

memoTie

Lot25: Modul de

memorie

Lot26: Dispozitiv

Denumirea
operatorului

Cantitate;i
unitate de
mЁsurй

Pre{ul
unitar
(fпrй ТVА)

Рrе{ul total
(fйrй ТYА)

Рrе!чl total
(inclusiv

50 buc

16 910.35

475,00

845 517.50
2 з75.00

1 014 б21,00

5 buc

Тriоmас SRL

З0 buc

2 905,00

87 150,00

104 580,00

BTS PRO SRL

70 buc

108.05

7 5б3.50

9 076,20

Triomac SRL

5 buc

595,00

2 975,00

3 570,00

BTS PRO SRL

70 buc

27.40

1918.00

2 з0].,60

BTS PRO SRL

10 buc

7 659,40

76 594,00

91 912,80

BTS PRO SRL
Triomac SRL

2buc

657,96

Тriоmас SRI.

3 040,00
3 150.00

з 648,00

15 buc

buc
2 buc

274,75
152.00
210.00
61 812.50
з 620,00

548,30

20 buc

61 812,50
7 240,00

74175,00

Тriоmас SRL

З5 buc

490,00

17 150,00

20 580,00

Triomac SRL

20 Ьuс

з20,00

6 400,00

7 680,00

Triomac SRL

10 buc

555,00

5 550,00

6 660,00

BTS PRO SRL

40 buc

5з2.I5

21 286.00

25 54з.20

economic

BTS PRO SRL
Тriоmас SRL

BTS PRO SRL
TTiomac SRL

1

тчА)

2 850,00

3 780,00
8 688.00

7

SSD intern
Lot 27: Hard-disk
intern
Lot 28: Hard-disk
intern
Lot29: Adaptor
Lot З0: Priz1
Lot 33: Conector RJ11

Lot З4: Acumulator
Lot З5: Hard-disk

Triomac SRL

1

buc

1 610,00

1 610,00

| 9з2,00

BTS PRO SRL

4 buc

69з,40

2 77з,60

з з28,з2

BTS PRO SRL
BTS PRO SRL

250 buc
10 buc

16,15
5,65

4 0з,7,50

56,50

4 845,00
б7,80

BTS PRO SRL

2 buc

з9,20

78,40

94,08

Triomac SRL
Triomac SRL

2 buc
4 buc

170,00
3 690,00

з40,00
14 760.00

408,00
\7 7|2.00

Апulаrеа рrосеdurii de achizilie publicй:
1) Pentru loturile nr. 18, Ig,2О,27,22,З|,З2 - in temeiu| art.1| alin.(l) lit.a) а1 Legii nr.131
din 03.07.2015 privind achizitiile publice, se апulеаzй atribuirea contractului.
Дrgumепtаrе; Autoritatea contractantd, din рrорriа iniliativй, anllleazd рrосеdurа de atribuire а
contTactului de achizilii publice, dacй ia aceastй decizie inainte de data transmiterii comunicйrii privind
rezultatul aplicйrii procedurii de achizi{ie public1, dасi пч а fost depusf, nici о oferti.
2) Pentru lotul nr. 12 -intemeiul art.'7I alin. (1) [t. d) deoarece toate ofertele depiqesc cu
307о чаlоаrеа estimatй а achйi{iei, саlсчlаtй conform prezentei legi;
3) Pentru loturile tr,4,6, 11 - in temeiul art,]I alin.(l) lit.c) al Legii пr.131 din 03.07,2015
privind achizi}iile publice, se anuleaz1 atribuirea contractului. niciunul dintre ofertan{i пu а intrunit
condi{iile de calificare prevf,zute in documenta{ia de atribuire;
4) Pentru lotul ш.1 - In temeiu| art,7| alin.(l) lit.g) al Legii пr.131 din 03.07.2015 privind
achizi}iile publice, se anuleazй atribuirea contractului deoarece in caietul de sarcini sunt еrоri care fac
imposibilй atribuirea contractului, 9i anume s-a indicat anul producerii minim 20|9, iпsй conform
scrisorii Agenliei de Guчеrпаrе Electronic1 se indicб necesitatea de achizitionaIe minim anul
producerii 2021.

NOTA: PENTRU ТОАТЕ LOTURILE ANULATE ЧА FI DЕSFДýURАТД О PROCEDURД

RЕрЕтлтД.

15.

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

Dепumirеа ореrаtоrului
economic
Accent electronic SRL

Data transmiterii

BTS PRO SRL
Triomac SRL
vAD SRL

05.09.2022

16.

05.09.2022
05.09.2022
05.09.2022

Modalitatea de transmitere

e-mail,
e-mail,
e-mail,
e-mail,

SIA
SIA
SIA
SIA

RSAP
RSAP
RSAP
RSAP

Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

cazul in саге valoarea estimati а contractului
este mai nrici decAt рrаguгilе prevйzute la aft.2
alin. (З) al Legii пг. 1Зl din З iulie 2015 privind
achiziliile publice

Тn

In cazul in саrе чаlоагеа estimatй а contractului
este egalб sau mai trrare decAt ргаgurilе

/

б zlle in cazul transmiteTii comunicйrii prin
rnijloace electronice qi/sau fax п
п 11 zile in cazul netгansmiteгii comunicйTii
prin mijloace electronice ;i/sau fax п
П 11 zile in cazul transmiterii соmuпiсlгii ргiп
mijloace electronice gi/sau fax п

prevazute |а art, 2 аliп. (3) al Legii nr.

iulie 2015 plivind achiziliile

l7.

13 1

publice

din

3 | П 16 zile in cazul

I

netransmiterii comunicйrii

prin mijloace electronice ;i/sau fax п

Contractul de achizi(ielacordul-cadru incheiat:
ntreprindere
а:

Dепumirеа
ореrаtоrului
economic

Сu capital
autohton/

Сu capital
mixt/asociere/

Сч capital

vаlоаrеа contractului
Теrmеп de
valabilitate
al
contractului
/acorduluiсаdrч

Numirul
gi data

Cod

contractului/
acorduluiсаdru

срY

firi ТVА

inclusiv

0000000-9

1022185,80

1226622,96

з1.12.2022

з0000000-9

151740,00

182088,00

з1.12,2022

тчА

striin

BTS PRO SRL

autohton

Triomac SRL

autohton

18.

Nr. 06-194122

di1,1

14.09,2022

Nг. 06-195/22 din
16.09.2022

з

Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rчЬriса dati se completeazй
dоаr in cazul in саrе la рrосеdчrа de achizifie рчЬliсй ач fost aplicate criterii de
durabilitate ;i s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi репtru саrе аu fost aplicate
criterii de durabilitate) :

Ач fost aplicate criterii репtru achizi{ii publice durabile

IxIu

(achizi{ii verzi)?

Vаlоаrеа de achizilie cu ТVА din contract/ contracte а
Iotului/loturilor репtru саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

lxtru

Codul СРY al lotului/loturilor репtru саrе ач fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuire репtrч lоtulЛоturilе репtru саrе ач fost
aplicate criterii de durabilitate:

Рriп prezenta dore de sеаmd, grupul de luсru declard сd tеrmепul de

aqteptare репtru tncheiereo
fost respectat (ехсерfiпd cazurile prevdzute de art. 32 аliп. (3) aI Legii

coпtraclului/coпtraclelor indicate а
пr. 131 diп 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), рrесum;i сй iп cazul depuпerii contestatiilor ;i/sau
receptioпЙrii rapoartelor de monitorizare, aceastea аu fost ехаmiпаtе ;i sоluliопаtе.
Рriп prezenta dare de sеаmй, grupul de luсru репtru achizi|ii сопlirmй
de acltixi|ie,.fapt репtru care роаrlй rdsputt

Сопdчсйtоrul grupului de luc

procedurii

Dragog

s
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DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice
Nr. 107/22 din 16.09.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Agenţia Asigurare Resurse şi Administrare
Patrimoniu a Ministerului Apărării
Republica Moldova
1006601001229
mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84
022-25-21-49 21-21-28 25-20-71 25-23-00
022 25 20 49
dumitru.negoita@army.md
https://army.md
DUMITRU NEGOIŢĂ
dumitru.negoita@army.md
TATIANA MARIAN
tatiana.marian@army.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire
aplicate
Procedura de achiziție repetată
(după caz)
Tipul obiectului contractului de
achiziție/acordului-cadru
Obiectul achiziției
Cod CPV
Expunerea motivului/temeiului
privind alegerea procedurii de
atribuire (în cazul aplicării altor
proceduri decât licitația deschisă)
Procedura de atribuire (se va
indica din cadrul portalului
guvernamental
www.mtender.gov.md)
Platforma de achiziții publice
utilizată
Procedura a fost inclusă în
planul de achiziții publice a
autorității contractante
Anunț de intenție publicat în
BAP (după caz)
Tehnici și instrumente specifice
de atribuire
Sursa de finanțare
Valoarea estimată (lei, fără TVA)

Licitația deschisă
Bunuri
Îmbrăcăminte de exterior (scurtă călduroasă din țesătură
camuflată), pentru necesităţile Armatei Naţionale în anul 2022
18220000-7
ocds-b3wdp1-MD-1659621705707
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659
621705707?tab=contract-notice
Data publicării: 04.08.2022
achizitii.md
DA
https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=148&obj=7319
BAP nr. 40 din 24.05.2022
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_40_0.pdf
nu
Buget de stat
1 575 000,00

1

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

-

Data transmiterii

-

Expunerea succintă a răspunsului

-

-

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 21.08.2022, ora 18:00), a depus oferta 2 ofertanți:
Nr.

Denumirea operatorului economic

IDNO

Asociații/ administratorii

1.

ÎS „Russca”

1003605003817

Serghei BĂLAN

2.

SC „Handitehnica” RSL

1004600041303

Olga DODON

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

Denumirea document

Propunerea
tehnică

Propunerea
financiară

Eligibilitatea
ofertantului

ÎS „Russca”

Documentele ce constituie oferta
(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Specificaţii tehnice (anexa nr. 22, conform
prezentat
documentației standard) – original, cu aplicarea
semnăturii electronice a ofertantului
Specificații de preț (anexa nr. 23, conform
prezentat
documentației standard) – original, cu aplicarea
semnăturii electronice a ofertantului
Garanţie pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără
TVA:
1. scrisoare de garanție (anexa
nr.9, conform
documentației standard) - original eliberat de bancă, cu
prezentat
aplicarea semnăturii electronice a ofertantului
sau
2. transfer la contul autorității contractantecopia
ordinului de plată cu aplicarea
semnăturii electronice a ofertantului
DUAE - Formularul standard al Documentului Unic de
prezentat
Achiziții European, cu aplicarea semnăturii electronice

SC
„Handitehnica”
RSL

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

2

Cererea de
participare
Declarație
privind
valabilitatea
ofertei

a ofertantului
Original, cu aplicarea semnăturii electronice a
ofertantului (anexa nr.7, conform documentației
standard)
Original, cu aplicarea semnăturii electronice a
ofertantului (anexa nr. 8, conform documentației
standard)

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

Documente de calificare
Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
Dovada înregistrării persoaneijuridice, în conformitate cu prevederile legale
prezentat
din țara în care ofertantul este stabilit
Certificat de atribuire aconturilor bancare

prezentat

Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față debugetul public
național
Prezentarea de dovezi privind conformitatea bunurilor,identificată prin
referire la specificațiile solicitate

prezentat
prezentat

Statut „în
așteptare”
Statut „în
așteptare”
Statut „în
așteptare”
Statut „în
așteptare”

Constatări/Comentarii:

La lotul „Scurtă călduroasă din țesătură camuflată”, prețul cel mai scăzut a fost
propus de către ofertantul ÎS „Russca”. În urma examinării documentelor ce constituie
oferta, documentelor justificative și a mostrei, prezentate de către operatorul economic
ÎS „Russca” pentru lotul menționat, s-a constatat că acestea corespund cerințelor
solicitate de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Se propune
achiziționarea lotului „Scurtă călduroasă din țesătură camuflată” de la operatorul
economic ÎS „Russca”.
7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:
Denumirea lotului

Scurtă
călduroasă din
țesătură
camuflată

Denumirea operatorului
economic

Prețul ofertei
(fără TVA)*

ÎS „Russca”

1218000,00

Cantitate și
unitate de
măsură

Corespunderea
cu cerințele de
calificare

Corespunderea
cu specificațiile
tehnice

+

+

+

Statut „în
așteptare”

3500 unit.
SC „Handitehnica” RSL

1743700,00

* 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
Rezumatul
solicitării
Operatorul
răspunsului
Informația solicitată
economic
operatorului
economic
23.08.2022

ÎS „Russca”

Prezentarea documentelor justificative și
clarificări la documentele ce constituie
oferta, prezentarea garanției în original

A prezentat informațiile
solicitate

3

9. Ofertanții respinși/descalificați:
Denumirea operatorului economic

Motivul respingerii/descalificării

-

-

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
-

Pentru un singur lot

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

Preţul cel mai scăzut

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se referă la procedura în cauză

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

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

Punctajul calculat
Total
-

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

Nu
Nu

14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:
Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:
Denumirea lotului

Denumirea operatorului
economic

Cantitate și
unitate de
măsură

Prețul
unitar
(fără TVA)

Prețul total
(fără TVA)

Prețul total
(inclusiv
TVA)

Scurtă călduroasă din
țesătură camuflată

ÎS „Russca”

3500 unit.

348,00

1218000,00

1461600,00

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:
Denumirea operatorului
Modalitatea de transmitere
Data
transmiterii
economic
ÎS „Russca”
prin e-mail
12.09.2022
(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în
conformitate cuprevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

4

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:
Denumirea
operatorul
uieconomic

ÎS „Russca”

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

-

Numărulși
data
contractului/
acordului-cadru
14/672

16.09.2022

Valoarea contractului
Cod
CPV
18224000-5

fără TVA

inclusiv
TVA

1218000,00

1461600,00

Termen de
valabilitate al
contractului/a
corduluicadru
23.12.2022

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completeazădoar în
cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate șis-a încheia
t contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

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

(DA/NU)

(indicați suma cu TVA)
Preţul cel mai scăzut □

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicatecriterii Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preţ □
de durabilitate:

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
proceduriide achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

Sergiu VOINU
(Nume, Prenume)

(Semnătura)
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DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice
Nr. 5 din 12.09.2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorității contractante
I.P. Agenția Informațională de Stat „Moldpres”
Mun. Chișinău
Localitate
1003600071952
IDNO
Str. Pușkin, nr. 22, et. 3
Adresa
069390006
Număr de telefon
022232696
Număr de fax
inga.bratetchi@moldpres.gov.md
E-mail oficial
www.moldpres.md
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, Inga Bratețchi, 069390006,
e-mail)
inga.bratetchi@moldpres.gov.md
2. Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire
aplicate
Procedura de achiziție repetată
(după caz)
Tipul obiectului contractului de
achiziție/ acordului-cadru
Obiectul achiziției

Cererea ofertelor de prețuri
Servicii

Servicii de tipar al Monitorului Oficial al Republicii Moldova
pentru anul 2022
79800000-2
Cod CPV
Expunerea
motivului/temeiului privind alegerea procedurii de
atribuire (în cazul aplicării altor
proceduri decât licitația deschisă)
Procedura de atribuire (se va ocds-b3wdp1-MD-1660733170765
indica din cadrul portalului Link-ul:
guvernamental
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MDwww.mtender.gov.md)
1660733170765?tab=contract-notice
Data publicării: 17.08.2022
achizitii.md
Platforma de achiziții publice
utilizată
Procedura a fost inclusă în planul
de achiziții publice a autorității
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
contractante
Anunț de intenție publicat în BAP Data: (după caz)
Link-ul: Tehnici și instrumente specifice Licitație electronică
de atribuire
(după caz)
Buget propriu
Sursa de finanțare
Valoarea estimată (lei, fără TVA)
800 000,00
3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu sunt
4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu sunt
1

5. Până la termenul-limită (data 29 august 2022, ora 10:00), a depus oferta 1 ofertant:
Nr.

Denumirea operatorului economic
Î.S. Editura „Universul”

1.

IDNO

Asociații/
administratorii
Snejana Atanasova

1003600077839

6. Informații privind oferta depusă și documentele de calificare și aferente DUAE
prezentate de către operatorul economic:
Denumirea operatorului
economic
Î.S. Editura „Universul”

Denumire document

Documentele ce constituie oferta
(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnică
prezentat
Propunerea financiară
prezentat
DUAE
prezentat
Garanția pentru ofertă, 1%
prezentat
Documente de calificare
Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
Cerere de participare
prezentat
Declarația privitor valabilitatea ofertei
prezentat
Declarație privind lista principalelor livrări/ prestări efectuate în
prezentat
ultimii 3 ani de activitate
Certificat de înregistrare a întreprinderii
prezentat
Raport financiar înregistrat
prezentat
Declarație pe propria răspundere privind asigurarea procesului de
prezentat
tipar alternativ, în cazul periclitării liniei poligrafice de bază a
ofertantului
Declarație pe propria răspundere privind transportarea tirajului
prezentat
integral, la centrul de distribuire a presei până la ora 23-00, pentru
toate edițiile, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului
(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 ofertei cu cerințele solicitate:
Denumirea
lotului
Lot 1
Lot 2

Denumirea
operatorului
economic
Î.S. Editura
„Universul”

Prețul
ofertei
(fără TVA)*
600 000,00

Î.S. Editura
„Universul”

200 000,00

Cantitate
și unitate
de măsură
tiraj 1650
exemplare
per variană
tiraj 500
exemplare
per variană

Corespunderea Corespunderea
cu cerințele de cu specificațiile
calificare
tehnice
+
+
+

+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile
tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)
8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului
anormal de scăzut) s-a solicitat: 2

9. Ofertantul respins/descalificat:
Denumirea operatorului economic
-

Motivul respingerii/descalificării

-

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru toate loturile
11. Criteriul de atribuire aplicat:
Preţul cel mai scăzut
12. Reevaluarea ofertelor: nu sunt
13. În urma examinări, evaluării ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:
Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:
Denumirea lotului
Denumirea
Cantitate și unitate
operatorului
de măsură
economic
Lotul 1.
Î.S. Editura
1650 exemplare
Servicii de tipar al
„Universul”
per variantă
Monitorului Oficial
(38 variante)
al Republicii
Moldova pentru anul
2022 – l. română
Lotul 2.
Î.S. Editura
500 exemplare
Servicii de tipar al
„Universul”
per variantă
Monitorului Oficial
(38 variante)
al Republicii
Moldova pentru anul
2022 – l. rusă

Prețul total
(fără TVA)
600 000,00

Prețul total
(inclusiv
TVA)
-

200 000,00

-

14. Informarea operatorului economic despre decizia grupului de lucru pentru achiziții:
Denumirea operatorului
economic
Î.S. Editura „Universul”

Data transmiterii

Modalitatea de transmitere

07.09.2022

e-mail:
aleabatir@yahoo.com.
(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achizițiile publice)
15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 16. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorului
economic

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

Î.S. Editura
„Universul”

Cu capital
autohton

Numărul
și data
contractului/
acorduluicadru

Nr. 3

12.09.2022

Valoarea
contractului
Cod CPV

fără
TVA

79800000-2 800 000

inclusiv
TVA

-

Termen de
valabilitate
al
contractului/
acorduluicadru

31.12.2022

3

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării
procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
Președintele grupului de lucru pentru achiziții publice:
Viorel Buzdugan
(Nume, prenume)

(Semnătura)
L.Ș.

4

Model-t

DAREA DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizi{ii publice
de incheiere а acordului-cadru
de апulаrе а procedurii de atribuire
19'09'2022

1.

Date сч priyire la autoritar.,

u mir"r. пutо.itйtiГЙпБ,rсБrrtБ
Localitate

Рrimйriа
s.Ustia

IDNo

I Iqt

s.Ustla,r-l Dubasari
0248-55-2-зб
0248-55-2-зб
рr ustia@mail.ru

1\umаr tle telelbn
Nuпrйr de fax

ffi
реrsоапа
E-maiI

de contact
Date cu privire la р.осеduЙТБ

Tipul

obicctului

---

С"

Ubiectu|
de acIrizitie
ъ
Cod СРV

Ехрuпегеа

lic

cazti

iIatict cleschi.yti

Nг. ргосеdurii de at.ibuir.e 617l,rлч liпk-ul
i

i Jc

t

tt

r

i

Ь

Lr сrаrl tr

1

tlc atribuil.e 0,;

ctplicйrii clllor prrlcedtп.i clectil

вuпuriп serviciiп

йъ
ýRппппп-к

-otlnu@

aIegerii ргосссlurii

l atlana Cojuhari

пББчi.е

achizi!ie/:rcoгtl ul цi-саd гu "uni,rrс,,lui

rriltlr

tr

t00?6010090и

Adresa

|,1t,ocer,ltt r

tr

.r",}';#";]П

D"n

2.

tr

tti rс)

ъ ýt
Anun{tleinteulleffi

orir 0eschl(lerii оl'еrtеlог

пr: ocds-b3wdpI-MD-166l75102l

ъI;..l.,,l.
nata

Nuп

:

alлlлtlл

0 z.

104

Lz

zОzZ-ТбБ
9q.
Dап

О9П

Data:

Link-ul:
ul : https ://achizitii.md/ro

лrlullL uc Irarulclpilre publlc:lt iп tlAP/
Invita(ia tle раrtiсiраrе tгansmisit

/publ icltend er 12 132028

Nг:

Nг:

l,i пk-Lr
/рu bl

,г,

sIrumепtе specltlce de atribuire

з"лr,'. fir""rt,*

Link-ul:Link-

l

:

L

i

п

k-u l,t

icltellder/

ttрiulаББЙБсzrо

Data рuЬliсёrii/
transmiterii:

Nuп

асоrd-саdruп sistem dйa,T,ic

acltizilieп licita(ie

catalog еlесtrопiсп

Buget de stat п
Buget CNAM п
Buget CNAS п
surse externe п

Vаlоаrеа estinliit бРi Р76jV7Ц
ОрсrlЦ(цl cc()Il()mici c:lr
lus ccrcl.i cle
.. _ Dепuпliгса ореrаtогilg....,оББ--Т
.l.

РrоzоrочsйТiliй

Alte surse: Гiпdiсаtil
I9623za

rосеdurа de atribuire:
Datl tlсрuпеrii cererii d" раЙ

03.09_06.09.2022

03.09-06.09.2022

de

еlесtrопiсйп

SRL Villa Ргй;пiSл FаЬrlйБ tlnaFБrcstt
SC"Brodetchi" SRL
CC"Nivali Prod''SRL

03,09-06.09.2022
0з.09-06.09.2022
0з .09-06.09 .2022

----._
отп9пбю920п
;;--;=--.
Clarificйri privind Со.чБББЦч С" utribuire:

4.

(Se va соmрlеtа iп cazul iп care
au'fost solicitate

Drrta soliciti rii

cl:rrificirilor

30.0в.2022

ореrаtЙului еЙпЙБ
Вхlruпеrеir succintй а rezumatu|ui
Den uпlirеа

clarфcdri)

Data transmitcrii
Rrispunsul Ia clelners
Expu пеrеа suссйБ?rаsрuпsuБ
Сопtсsllrгса dot umentalici tЙ аt,iБuЙ
5. Modific5l.i орсrаtе in ао.uБЪПаliа
de atribuire:
(Se уа соttцлlаlа iп cazul iп care
attfos't operale пlоdфсdri)
Rezumatul пlоdifi сйriIоr
Publicate in B,t ГZЛББ[БЙЫБ.Б
iпfоrmаl,е 1cllc lc|t caz)

б.

u lп i

t,cir

о;r"."t*ilБ

п Cu

zile

IDNo

l, Рrоzоrочski Lilian
"Baguette"S.It.I

0 l

Asocia{iilad min istratorii

0605000089

0 1,160003774 l

SRL Villa Prodcltti
SA FаЬriса de unt Flc,resti
.ýС"Вrоdеtсhi" ЫiI

0l66000077l9

I,rod"SI{L
DescIlideren
егеа n|i,"rffi
оfЪrtеlоr
t.-,

Nuп

u

Da

ecorloltl ici

t

Data:

d".БЙЙ

Termen-liпritri cle dерuпеrе.i
оfеrtеlог prelungit
Pf,nй la t....nu
Derr

suгsа utilizatё ;i data ptrblicёrT

Ntvaii

l

0036070l l922
00460600l 297

Iооосопlю

r

Grigоrаs Апdrеi

Brodetchi Ion
NIоrаri Viсtоr

lz

а avut loc la d"t" .i" 07.09.2022 o.u 09.00

OfЪrte irrtArziate (dupa caz);
Den

u nt

irе:r ореrаtоrilоr

Datir, оrа рrеzепtirii

ccortoInici

7.

орЙt-Ь

ааь

-!

.YФ
.;g
'1-9Ф

0!

'_- i]
95с

Е:ч

с .О

Ф.-

Prozorovski t.
"Baguette"S. R.l,
I.

r

П-lrп

SRL Villa Piodotti
SA FаЬriса de uпtТББstj
СС"NiчаП
(Iпfо

р,

iu i,rc]

+

+

+

+

lТй;SПГ
r m а | i ct

+

dо

Фл

Р о.?

л

+

+
+

+

+

+

+

+

+

.;:.(
i 9:

L,-=
бaл
OLý

о

(r)

U-

8.

сйri privincI

D*u.n.rffi;

Dепuпliгеа

.

Гtlotifi

+

""stituiiЙlБПеlо.

L=ФLэ
а!
!:Е
\r=1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Йn n t n h

р

Constatй rilСоmепtаr" ii (dupi
Modalitalea clc cvaluirre:

Бi,,
с:

az )

t ctt

e,s u

fi atribuite асеluiаýi оfегtапt

сй

рriп:

,, +

" iп cazul

prir"tarit

:

Репtru lnai multe loturi

Alte limitйri pгivilld пu,паruI?ББr,.i

ча сопSеl11l1а

"r:

pentru toate loturile
п

,,

6

r;E

L!
Ф9

+

r,

:,,1 L

Ф

+

" iп cazul перrеzепtdri

JustificaгeaC.ffi
ре loturi

9. Criteriul

de atribuire aplicat:
*Dcnulttirc"

ri nu.
caztlliп care ilt caclrul procedurii de atribttire
suпt aplicate mаi mчltе
a

costul cel mai scёzut
п
cel maj brrn rароrt calitate-pre{
п
cel mai bult гароП calitate-cost п

10.

Informnt@

)Ф
q)

Dепumirса lotului

q')

l4

Lamie proaspata

l5

Paste fаiпоаsе

Taietei de cqs(l сu оu

l7

Crupa

de

20

роrumь сопsеrvаt

2|

caslrave li
пtцrаti, atllbalat

24.88

+

50

l8.зз

+

50

l4.0l

+

з0

,|2,15

10

з6,1 l

+

40

12.з7

+

5()

21.09

+

50

zJ.5э

+

7.зб

+

рас

фriпаtа
Ulei vegetal пеrаfiпаt

50

рас

porumb

l9

+

рас

Mazare uscata

l8

29.1]

kg

(farfale)

lб

80

kg

Ьuс

1l

рас

_bor.400 gr

+

рас

0,500kя
Rosii murаlе,аmЬаlаt
0,500 ks

рас

Cartofi

kg

24

Сеара пlаsсаlа

kg

25

Моrсоч

kg

22

26

Varza pichilleza

kg

,,
yarza
proaspala

kg

28

Sfecla rosie

kg

29

Ceai пеgru , l 00 рас
*2 gr.al
ata

рас

30

Меrе ргоаsреtе

kg

зl

Stafide ,ambalat 1,0
kg

kg

з2

Palrunjel verde

kg

JJ

olet de mqsa

btrc

з4

Rosii proaspete

2,7

l
I

kg

_import

Маgiuп
35

А

s

ort im

е п t

(пl еr

,caise)
36

j8
39

р

е

re

Castraveli proaspeti
Sеzоп

з7

е,

l200
300

8.96

200

8.96

l00
l

l

000

250

+

+

,24.14
+

lзJs

+

7.76

+

52.48 l

+

8.29

+

48.зз

+

l0

73.1 5

+

I0 l

в.zц

а

80

41.6,7

+

50

24.88

+

80

25.00

+

l50

45.24

+

l50

28.4,7

+

з00

29.0з

+

6

800

5

bol,c

kg

Brocoli

kg

Conopida

kg

BarlaIre

kg

40

sardiпa iп ulеi

btrc

4|

sardiпa iп sos de

Ьчс

42

Sare de lamie l00 gr

Ьuс

castraveti

kg

rosii

+J

proaspeti,import
,|4

Rosii proaspete sеzоп

kg

45

мапdаriпе

kg

16

Ridiche пеаgrа

kg

47

Porlocale

kg

48

Сrчра de mei

рас

49

Сruрё de аrрасаý

рас

paste fъinoase

50

spictrsor

рас

51

Рrurrе

kg

52

вiсаrьопаt de sodium

рqс

Brinzica asortiment

Ьuс

54

Аrdеi dulci саlifогпiа

kg

55

Rёdйсiпё de 16Iiпё

kg

5З |

Usturoi l

56

tc

57

Агdеi dulci sеzоп

kg

58

реrе mascate

kg

рrоаSреtе
59

сlеrпапtiпе

kg

60

рruпе uscate fаrа
simburi cutie 5 ks

kg

Регsiсi

kg

бl
62

бз

Fulgi de оvQs cu
сопlропепtе

Fаiпа
Pulpe

de

cle

gritt

рас
рQс

pui brolkr

64

dezosata

65

саrпе de t,ila

Spale

kg

+

40

20.79

+

l5

l5.8з

+

+

80

l7.59

+

l50

26.6,7

+

60

l3.89

+

250

26.61

т

40

l6.63

+

40

8.83

+

40

22.50

+

50
10

2l00
50

40
1.5

80

300

l50
2

l50
l00
I0

300

Sold de gaittafara
66

20,,79

l\)

kg

lg

40

з00
300

17,59
12.63
5.,74

49,94

т
+

т
+

2з.94

+

46.06

+

l5.6l

+

20.з,7

+

28,96

+

395.00

+

22.69

+

l4.46

+

22.82

+

Piept de pui broiler

lietilena

Smintina,pahaг 350
гаslп1l

Сhеfiг

arnbalat

2._5 96

]д0;|00kg реliсuii
uпt tаrапеsс pachet
200g,grasimea
72,5%,GqST 3737оý

Iаuгt 1.5 %
asofiinlent
Pet 0.5

I

Сhеfir bio 2,5%
Pet 0.5
Р

I

iiпс.frапzеlа

рiiпе

de

secara

pasta de rosii
Sеmiпtе de iп pacllel

Suc de j.ucte cu

suc de rosii сu

Fructe

,,,rrоББiЙ

atпbala.l 2,-5 kg,cal.

Biscuiti Bebelu,gi

':!":;;rr:,;Y'rea

О]] ctt specificayiile lеhпiсе se уа iпdica
рriп: ,,+ " iп cazul corespuпderii si

рriп

constatйrilcomentarii (se completeazd iп
c.azul tп care specifrca|iile tеhпiсе
ale uпui оЕ пч соrеsрuпd
ceriп|elor stabilite iп documeпtaiia
de atribuire, ,u йu;;;rа песопfоrmitdlii)

*Informafia privind
factorii de ечаIuаrе se prezint' astfel:
(Se va СОПtРlеtа tabelul
de
Yai jo.s репtrч lotur.ile care aufost atribuite iп baza criteriilor, cel mai ьuп
rqp9rt calitat_e-prg|,
се,!
{qu
|паi ЬuЙ raport calitale-cost)
Dепuпlirеа factorului tlc ечаluаrе
si
vаIоаrса ttin оfегti
ропdеrеа fiесйrui fасtоr
iгеа ореrаtогului econonric

*лIпfоrrпа{'о

о.'

(Se va соп,tрlеtа tabelul cle
mаi jo.; iп cazul

aplicdrii licita{iei еlесtrопiсе)

Dепumirеа

Ргеtul ГЯ.Д ТVД /noile

11. clasamentuI <lfcrtelor

12,

Рrе{uI fa.,i

ТVЛlпоilе

iп tlгпil aplicйrii criteriiltlr de atribuire

Репtru eluciciarea uпоr neclaritйfi sau
сопfirmаrеа_uпоr date privind соrеsрuпсlеrеа
ofertei gi/sa
uno.,oui
de
scйzut)
сеriпfеlоr stabilite i
;H?;H:i;;";T}:.ilT,.Г::lН;-;"'tiГi..",.""'p,.i"l"i

ОреrаtоruI a.o,ro-i"

DocumcntuI
Sl/Sa u

D:tta trarrsmitel.ii

Rйsрuпsul operatorult,i

.Йпо.i"

informatia

solicitali

atrilruirc:

operatorului ecclnomic

cla

Data solicitйrii documentelor contjrmative:
Data рrеzепtёrii
rеzепtд:t,l t d
docutnentelor colltirmative:

tatia

d

se indici documenteh
cottfol,m documcnta{iei de airibuire (iпсt'ч.riч

-

п|il'i,"

Ь\
sU
Фл
ecoIlomic
1.1.

Ofertan

{i

i respin;i/descalifica{i:

Nоtй* 'п cazul iп care оJёrtа uрurоiоru]iiБЙiЙ
clclsat pu pri
stabilite iп dосumепtаliа de alribuire, grbpul
,, corespuпzdtor
de lucru уа completa
uп tabel ideпti,
dc lucru пr. з din 12.09.2022 s-a tlecis

::::.:]",
c:tdru:
Dепulпiгеа lotului

-

Орсгаlоrul
ecoltclntic
desemnat
cffýtig:itor

Biscttiti clitt lttple lo1lil

__Covr
Саrпе

de

ige

i

fhrir

I.[. Рrоzоrочsl<i
Lili:rlr
I.[. Pгtlzorllvsl<i

50

|.I. Рt,оzогllчski

l50

50

l,ililrn

porc proaspata

l-ili:r

PI,etul
tal.

u ll i

n

ТVА

Рrе{ul total
f5г:i ТVА
88,50

2].7,7

lз

2б.85

lз42,50

l450,00

84.95

|2142,50

I5291,00

73,00

447,50

Bors classic рас 20 gr

I.I. Рrоzоrочski

)0

Тпmсhi

1.I. Pгozorovski
Li!irr n

l20

5l,21

6145,20

sctre iotlata

I.[. P1,ozortlvski
l,ili:r rl

20

8.90

I78,00

Оuа de gаiпа

r.t. l-t,Ozortlvs|(i

l Б()0

2.40

4з20,00

Hrisca

r.r. rгоzоrочski
I-iIian
I.I. Ргоzоrrlуsl<i

50

36.9l

l845,50

80

l4.з l

l 144,80

lз

Prtrzoгrlvsl<i
l,i Iilr rr

40

,r,,1д

909,60

I09l,б0

I.[. Pгozorrtvski

40

8.8з

з5з,20

424,00

40

l l.]4

709,60

85l,60

l0

2,I.З1

24з,l0

262.60

30

2\).

l,/

875,1 0

l050,00

30

24.88

746,40

895,80

50

l8.зз

91

50

14.01

700,50

de pesfu

Crupa

lrec

cle gri,s

оrеz

ъ Crupa de or:
9upo de Дrпdutсd
Fa.yo!e

Lamie proaspata
Paste Jаiпоаsе

Lilian

I,i

9цро

de

роrumЬ

irr

п

Liii:lп

I. [.

l,i
][.I.

l

п

irr

P.u.ornu.ki
Liliл

1.1.

п

l'rozorrlvsl<i

Lililrrl
1.I. Рrоzогrlчslri
],i lilr

-

п

i.I. Ргоzоrtlчsl<i

з

l-ililn

1f,arfale)
Taielei de casct cu ou

l

7.46

r.l. rrozorovsl<i
Lili:l
1.1.

п

Ргоzоrllуski
l,ilill

п

,ut"iiu

,

de atribuire, in baza decizi,
de achizifie publici/acordulu

atribuiria;;ff;;

Cantit;t(elt

reriпte,

6,50

7з74,00
2l

з,60

5I 84,00

l

,, иJ0-

1

7з,60

l00,00

s4OJГ

I.[. ProzorovsJ

Mazare uscctta sfаriпшtа
Ulei veТetal пеrаfiпаt

Liliл п
l.r. rrоzоrочSl(l

ll

Liliлп

з0

l2.15

l0

36.1

364,50

393,60

l0

ъ3J0

\2.з7

494,80

593,60

l

36 l,

Porumb сопsеrчаt bor. 400

i.t. Ргоzоrоr,ski

40

с as trave t i mural i, апlь alat
0,500krl

i.I. Pгozorovslti
Lilia п

40

2,7,09

108з,60

1зOOд

l.[. Prozortlvski

50

zз.3з

1

166,50

l400,00

l,iIiln

gr

ъ

ii

Ros

пtttrate, апtЬ al ar

kp

0, 5

00

LiIia

Cal,trlfi

1.1.

Pt,ozclгrlvski

tl00

].зб

5888,00

би0^00

Сеара

1.1.

Prclzorrrvski

з00

8.96

2688,00

2904,00

200

Е.9б

1792,00

l936,00

l2rp0

,

I.I.

Varza

50

-l.l. ['r,oztlгrrr,ski

500

lз.38

Prozorovski
Liliап

200

,],,76

6

l. l.

Ceai пеgru, t00 рас *2

l'1,ozorllvs ki

l,ilill

Раtruпjеl verde
tttct,sct

Маgiuп

I

i

sеz

оп

Sare de lamia l00

Ros ii ]эroaspe

?,60-00

5

48.зз

241,65

289,95
395,00

I0

8.24

82,40

98,90

t. rl,оZOг{)чski

4о

4I.67

l666,80

ПOOд

25

2,t.88

622,00

746,50

80

25.00

2000,00

2l б0,00

80

45,24

зб19,20 Т

зфП0

80

28.4,]

22,17,60

,46ор0

],i

l

irr

п

|,iIilrn
1.1.

P!,0ZoroYski
LiIilr

i.l.

п

gr

i, i пlport
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Model - tip

DARE DE SEAMĂ

privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr.11 din 14.09.2022
Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție

Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni
Or.Briceni
1009601000131
Str. Stefan cel Mare 38
0247-2-29-08
0247-2-26-68
contabilitateadirectia@mail.ru
Danilova Olga 060560138
Cererea ofertelor de prețuri +
Licitație deschisă Altele: [Indicați]
Procurarea carbunelui,lemnelui si a peletelor

Obiectul achiziției
09200000-1
Cod CPV
370000.00 lei Fara TVA
Valoarea estimată a achiziției
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul Nr: 21056992
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)
Link: ocds-b3wdp1-MD-1653369976338
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056992/
Data publicării anunțului de participare
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referă
anunțul respectiv (după caz)
Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Bunuri + Servicii □
Lucrări □
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un Nu + Da □
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene
Buget de stat + Buget CNAM □
Sursa de finanțare
Buget CNAS □ Surse externe □
Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 12.09.2022
acordului-cadru
SRL Tincomert-Grup
Denumirea operatorului economic
Nr: 67
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru
Data 24.05.2022
Fără TVA: 32000.00 lei
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Inclusiv TVA: 40000.00lei
31.12.2022
Termen de valabilitate
Termen de execuție
Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor

Micşorarea valorii contractului
Majorarea valorii contractului +
Modificarea termenului de executare/ livrare/

prestare □
Modificarea termenului de valabilitate □
Rezelierea contractului □
Altele: [Indicați]
331110
Temeiul juridic
Creșterea prețului în urma modificării (după [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al
caz)
contractului de achiziţii publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de [Se vor indica toate modificările operate anterior
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)
și valoarea acestora]
Alte informații relevante
Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și
amploarea serviciilor)

__ __ Direcția Învățămînt Tineret și Sport Briceni majoreaza suma în contract pe Lemne
,carbune si peleti, din motiv ca sa alocat bani pentru LT Larga a procura peleti
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

__ Direcția Învățămînt Tineret și Sport Briceni majoreaza suma în contract pe Lemne ,carbune si
peleti, din motiv ca sa alocat bani pentru LT Larga a procura peleti

Rezultatele examinării:
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 11 din
14.09.2022
a fost încheiat acordul adiţional privind majoreaza contractelor pe Procurarea
carbunelui,peletelor si a lemnului
Denumire operator
Nr. și data acordului adițional
economic
SRL
Tincomert- Nr 11
14.09.2022
Grup

Valoarea modificărilor (după caz)
Fără TVA
Inclusiv TVA
32000.00
40000.00

Conducătorul grupului de lucru:
Sef DITS
Știrbu Vitalie

____________________
(Semnătura)

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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Model - tip

DARE I}E SEAMA

privind modificarea contractului
de achizifii publice/acordului-cadru
Nr.3 din
I.

12 septembrie2022

Date cu privire Ia autoritatea contractant5:

Denumirea autori
Localitate
1014620006260

NumIr de telefon
NumIr de fax
E-mail oficial

Persoana de contact

Constan{a Giidianu- 07 9ZBr,03

Date cu privire Ia procedura de achizifie:

Tipul procedurii de achiziflJ

Cererea ofertelor de prefuri
icitalie deschisd r: Altele:

!19!!qg alryentare pentru arrul2022
Valoarea estimatl a achizi

523 249,66\ei
Nr:21049614

Nr. qi link-ul proceduriiffi
Qalalgllticlrii anuntutui de
Data (datele) qi referinfa (@
anferioare in Jurnalul Oficial aI Uniunii Europene

i tqk'_qg4$3wdp1-MD- r 64I23866 i%0
04.01.2022

privind. pr_oiectul (proiectele) Ia care se referl anuntrut
respectiv (dupd caz)

III.

Date cu privire la contracful de achizifie/acordul_cadru:

Tipul contractului de achizifielaco"Out"i-caO""
Lonrracrur oe achizifie/acordul-cadru se referi la un
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Surse externe r:

Buget

Alte surse: findicalif

,,rretmlx rfitn. }KL
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ry.
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I
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Buget CNAS

qglglq!ryr qpglatorului

1\r.

Bunuri

31.12.2022

motlificlrile

necesare a

fi efectuate:

Micgorarea valorii contractului n
Majoralea valorii contr.actului n
Modificalea tenrrenului de executare I livtarcl

prestare n
Modificarea termenului de valabilitate n

Rezelierea contractului

@
Creqterea prelu

Altele: llndicatil

I

L',

- Uq{!!!!!ULIg!!!a
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caz)

tiv, arti col,

dacd se
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a I ine a
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tl
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valoarea ace,slqraJ
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c tu I
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V.

Descrierea achizi{iei inainte qi

dupl modificare:
iotrro ;i ,iitinrco

(se vor indica natura qi amplo:area lucrdrilor,

serviciilor)

procurcrea pr oduselor alimentare pentru
arlul 2022

vr.

sau yuloarea bunurilor, notura
Ei amploarea

Descrierea circumstanferor care au fficut necesari
modificarea:

(se vor indica motiveleiar^gumentele modificdrii
contractu|tui-ii-achizilie/acordului-cadru)
Licita,tia penhu anal 2022 s-au desfEqurai la sfirEitul
anului 2o2l- inceputul

anului 2022 pentr'o perioadd de
l(unu) an' Drept urnare au fost inc'heiate contracte
de achizigii publice la prefurile care erau la mornentul
desfasurarii procedurii' La for:narea prefului s-a
flnut cont o. prq.fr, produ."irrciusiv la car.buran{i gi logistici
rormfirii prefului gi nu a fosrposibil de prevazut
prerurilor
]a ry1i9af1
ra roare produsere alirnenrare de

"irt"."u

la25%;o -100%.

Avind in vederc,lrev^e!9r9lelegale qi instrucfiunile/recomanddrile
Ministerului de Finanle al R.M.
prin dernersul nr' 13-09194 din-14.04.2a22 qi
arr,r*"' pct. 1, lit a) Analiza posibilitdqii rezolufiunii contractului
de achizilii public{ de cdtre pdxti,la solicitalea operatorului
economic, in conformitate cu pct. g.l din contracful
model(Anexa w' 24la oMF nr' 115/2021), ffu5 a solicita
includerea acestuia in lista de interdiclie, este necesar
de areziliacontactul.

VII.
in

Rezultatele examinlrii:

baza deciziei grupului de lucru de modificare a conh'actului
de achizilielacordului-cadru
a fost incheiat acordul adilional privind r.r*ri"rlu
.ortrffiri-"

l2'septernbrie 2022

Denumire operator
economic
,,Dehnix Prim" SRL

ltreprinderea:
Cu capital

autohton/
Cu capital
mixt/asociere/
Cu capital sfrlin
Cu
capital
autohton

Valoarea

rr.1 din

modificlrilor (dupi

Nr. pi dafa acordului
adifional
12.09,2022

z*_

grupului de lucru:

UlSemndtural

53; tel. : 022-820-703;
65 2 ; .fm

:

0 2 2 -8 2 0- 6 S

I

; e-mai I : contu sratii(@1m

sc.md ; ww,w. ansc.

rud

fax: 022-820-728;
124 et. 4: tel.:022-820-

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

Nr.3 din 09.09.2022

1.

Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autorității contractante
Localitate
1DNO
Adresa
Număr de telefon
Numărdefax
E-mail official
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, email)

2.

IS ’’IntreprindereapentruS ilviculturaEdineț”
Municipiul Edineț
1003604153298
Mun.Edineț, str. Șoseaua Bucovinei,24
+37324622993
+37324622993
edinet@moldsilva.gov.md
http://edinet.silvicultura.md/
Elena Sofroni

Date cu privire la procedure de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire ■Cererea ofertelor de prețuri nLicitație deschisă nAltele: [Indicați]
aplicate
Procedure de achiziție repetată Nr:
(după caz)

Tipul obiectului contractului Bunuri ț Servicii □ Lucrăric--------------------------------------------------de achiziție/ acordului-cadru
Obiectul achiziției
achiziționarea produselor auxiliare de transport
Cod CPV
34000000-7
Expunerea motivului/temeiului
privind alegerea procedurii de
atribuire (in cazul aplicării altor

proceduri
deschisă)

decât

licitația

Procedure de atribuire (se va
indica din cadrul portalului
guvernamental
mw. nitender. gov, md)
Platforma de achiziții publice
utilizată

Procedure a fost inclusă in
planul de achiziții publice a
autorității contractante

Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp 1 -MD1660126489282?tab=contract-notice
Link-ul:
https
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD1660126489282?tab=contract-notice
Data publicării: 10.08.2022
Д achizitii.md: □ e-licitatie.md; □ yptender.md

И Da Nu__________________________
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

httpV/edinet.silvicultura.md/libview.phpîHro&idc^l 28&id=593&t=/;
http://achizitii.md/ro/public/tender/21049804/lot/l 1549926/

Anunț de intenție publicat in Data:
BAP (după caz)
Link-ul:
□Sistem dinamic de achizitie Bl.icitatie electronica
Tehnici și instrumente specifice □Acord-cadru
de atribuire
□Catalog electronic
(dupăcaz) -

Sursă de ffinanțare

□Buget de stat; QBuget CNAM; oBiiget CNAS; nSurse exteme; ИлКе

surse: surse proprii

Valoarea estimată (lei, fără 295000 lei
TVA)

Clarificări privind documentația de atribuire:

3.

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

Modificări operate în documentația de atribuire:

4.

(Se va completa în cazul in care au fast operate modificări)
Rezumatul modificărilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare

[Indicați sursa utilizată și data publicării]

(după caz)

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

Până la termenul-limită data 20.08.2022, ora!3:30), au depus oferta un ofertant::

5.

Nr.

[Indicați numărul de zile]

Denumirea operatorului economic

1.

IDNO

„Agropiese TGR Grup” SRL
6.

Asociații/
administrator^
Hamurari Vladimir

1005600038722

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate
de către opera torii economic!:
'

Denumire document

Agropiese TGR
Grup” SRL

Denumirea operatorului economic

Operator economic
2

Operator economic
3

Operator economic
n

Documentele ce constituie о erta

Propunerea tehnică
Propunerea financiară
DUAE
Garanția pentru oferta
(dupăcaz)

Document 1
Document n

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentctt, nu corespunde)
prezentată
prezentată
prezentată
prezentată

Documente de calificare

Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din
documentația de atribuire și se va consemnaprin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in qazul
când documentul a fast prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare))

7.
Denumirea
lotului

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea
operatorului
economic

Prețul
ofertei

(fară TVA)*

Cantitate și
unitate de
măsură

Corespunderea
cu cerințele de
calificare

Corespunderea
cu specificațiile
tehnice

2

Lot 1
Total:
Poz. lîncărcător
frontal

Poz.2Cupă de
încărcare
obișnuită
Poz.3Clește
pentru bâme
Poz.4Grapă cu
discuri

„Agropiese TGR
Grap” SRL

285000,00

4 bucăți

+

+

115 000.00

1 bucată

+

+

20 500.00

1 bucată

+

+

35 500.00

1 bucată

+

+

114 000.0

1 bucată

+

+

/

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

8.

Data
solicitării

9.

Operatorul economic

Informația solicitată

Rezmatul răspunsului opcratorului
economic

Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic

10.

Motivul respingerii/descalificării

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot И
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:

Pretul cel mai scăzut И
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun report calitate-preț □
Cel mai bun report 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 și'denumirea loturilor aferente)

12.

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate•prețsuu cel mai bun report-calitate-cost)---------- ------- ------------------------------------------------------- —
Valoarea din ofertă
Factorii de evaluare
Denumirea operatorului economic 1

Punctajul calculat
Total
3

Denumire factorul 1
Denumire factorul n

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

Total

Reevaluarea ofertelor:

13.

(Se va completa in cazul in care ofertele au fast reevaluate repetat)
Motivul reevaluării ofertelor
Mod ifîcările operate

14.

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

Atribuirea contractuhii de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului
economic

Cantitate și
unitate de
măsură

Prețul unitar
(fără TVA)

Prețul total
(larăTVA)

Prețul total
(inclusiv TVA)

1 bucătă

115 000.00

115000.00

138000.00

1 bucătă

20500.00

20500.00

24600.00

1 bucătă

35500.00

42600.00

42600.00

1 bucătă

114000.00

114000.00

114000.00

4 bucăți

285000.00

285000.00

319200.00

Lotul nr.l
Incărcător
frontal
Cupă de
încărcare
obișnuită
Clește pentru
bâme
Grapă cu
discuri
Total:

„Agropiese
TGR
Grap”
SRL

Anularea procedurii de achiziție publică:
In temeiul art. 71 alin.__ lit__ .

Argumentare: __________________________________________________________ _________
15.

Informarea operatorilor economic! despredeciziile_gr.upului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului
economic
Agropiese TGR Grap” SRL

Data transmiterii

26.08.2022

Modalitatea de transmitere
e-mail

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

4

i
j
i

16.

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:
M 6 zile in cazul transmiterii comunicării prin
mijloace electronice si/sau fax □

In cazul in 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
In cazul in 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 in cazul netransmiterii comunicării prin
mijloace electronice si/sau fax □
□ 11 zile in cazul transmiterii comunicării prin
mijloace electronice și/sau fax □
□ 16 zile in cazul netransmiterii comunicării prin
mijloace electronice și/sau fax □

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

17.

Denumirea
operatorul
ui
economic

Agropiese
TGR
Grap”
SRL

18.

Intreprindere
a:
Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asociere/
Cu capital
strain

Valoarea contractului
Numărul
și data
contractului/
acordului-cadru

3

01.09.202
2

Cod CPV

~
: inclusiv
fara TV A
1 V

340000
00-7
' % ..

285000,00

Termen de
valabilitate al
contractului/aco
rdului-cadru

319200,00

31.12.2022

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

in cazul in care la procedura de achiziție publică au fast aplicate criterii de durabilitate și s-a incheiat
contract/contractepentru lot/loturipentru care aufast aplicate criterii de durabilitate)’.

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

(DA/NU)____________

(indicați suma cu TVA)

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

Prețul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □

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

5

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea
contractului/contractelor indicate a fast respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau
recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fast examinate și solutionate.
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirma corectitudinea desfășurăriiprocedurii <
de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale in vigoare.

6

DARE DE SEAMA
de anulare а procedurii de atribuire

шr.

1.

5l

cin

Date cu рriчirе la autoritatea contractantй:

Dепumirеа autoritйtii contractante
Localitate

IDNo

Adresa
Numйr de telefon
E-mail oficial
Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

2.

{Q,оq,?о2а
Inspectoratul General al Poli{iei al
mun. Chiqinёu
l0136010000495

MAI

Tiraspol 11/1
022-868- 1 з0
achizitii@igp. go v. md ;
www.politia.md
Victoria Lupan, victoria. lupan@igp. gov.md,
str.

022-8 68 -26 5,

0

67

-402-|

7

4

Date cu privire la рrосеdurа de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Рrосеdurа de achizi{ie repetati (dupd caz)
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
асоrdului-саdru
Obiectul achizi{iei
Cod СРV

Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind

Cererea оfеrtеlоr de preturi
Nr: ocds-b3wdp 1 -MD -| 659 | 0225 8074

Bunuri

Мйqti de proteclie, dezinfectant qi mёпuqi de uпiсё
folosintё
33100000-1

alegerea procedurii de аtriЬuirе (tп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita[ia deschisd)
Procedura de atribuire (se va iпdiса diп cadrul Nr: ocds-b3wdp 1 -MD -|

portalului guуеrпаmепtаl www. mtепdеr. gоv.md)

Link-ul:
ЬЗ

Platforma de achizitii publice utilizatй
Рrосеdurа а fost inclusi in planul de achizi{ii
publice а autoritЁ{ii contractante
Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd caz)

wdp 1 -MD

659 10225 8074

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-16 59 1

02 2 5

8

07 4?

Data publicбrii 29.07 .2022
achizitii,md;

tab:contract-notice

Da
Link-ul сйtrе planul de achizilii publice publicat:
https фо litia. md/sites/default/fi les/plan_de_ achizit
ii_2022.pdf
:

Data: i 8.01.2022

Link-ul:

https ://tender. gov.md/ro/system/fi

пr

4 l.pdf

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire

I-icitalie electronicй

Yаlоаrеа estimatf, (ei, fdrd TVA)

Buget de stat;
265 000,00

(dupd caz)
Sursa de finantare

3. Сlаrifiсйri

les/bap/20

1

4

lbap

privind documentafia de atribuire:

Data solicitйrii clarificёrilor
Ехрчпеrеа sчссiпtй а solicitirii de
сlаrifiсаrе (textul clarificйrilor сопfоrm SIA

29 iulie 2022,17:58
Buna ziua, licitatia ocds-b3wdpl-MD-l659101482641 este
cu aceiesi cantitate diferenta publicarii de 30 min, difera
1

RSAP)
Ехрuпеrеа ýuccintй а rйspunsului
(rйspunsul autoritй{ii contractante сопfоrm

SIA RSAP)
Data transmiterii

Data solicitйrii clarifi сйrilоr
Ехрuпеrеа suecintб а solicitirii de
clarificare (textul clarificёrilor сопfоrm SIA
RSAP)

Ехрuпеrеа succinti а rispunsului
(rйspunsul autoritalii contractante conform
SIA RSAP)
Data transmiterii
Data solicitйrii clarificйrilor
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de
clarificare (textul clarificбrilor conform SIA
RSAP)

Ехрчпеrеа succinti а rispunsului
(rёspunsul autoritёlii contractante conform
SIA RSAP)

doar suma. Este о nedumerire se чоr demara ambele?
Iп licitalia рrесеdепtб а fost gresit indicatё sutna estimativй.
А fost anulat6.
1 august

2022,07:51

2022,09:27
Caiet de sarcini: Ambalaj in butelii de minim 5, maxim 10
litri. Anun1 de participare: Cantitatea (2), unitatea de
mhsurб (litri). iпtrеЬаrе: Dacl am ?n{eles соrесt, solicitali
oferta de рrе[ pentru maximum 20 litri de dezinfectant
pentru mini? Bugetul репtru 20 litri de dezinfectant mini
este de 40000 lei?
Se solicitй 2 000 litri de dezinfectant, informa{ia сопfоrm
anun{ului de participare gi din SIA RSAP. Dezinfectaful
urmеаzй а fi livrat in butelii de minim 5 litri - maxim 10
1 august

litri.
1 august 2022,09:З7

2 august 2022,12:02
Anuntul de participare: 60000 buc, insa in caiet de sarcini:
30000 perechi 1а чаlоаrеа estimata de 75000 lei. Intrebare:
Oferim З0000 реrесhi (manusile la buc пu pot fi), respectiv
in specificatie tehnica si pret unitatea de masura саrе este?
30000 de perechi reprezinti 60000 de bucбti. Platforma nu
permite indicarea unitatii de misurё са,,реrесhе,, respectiv

oferili cantitatea solicitatl exprimati in unitatea de mйsurё
doritй.

Data transmiterii

2 august 2022,13:35

Data solicitйrii clarifi сirilоr
Ехрuпеrеа succinti а solicitf,rii de
clarificare (textul clarificйrilor conform SIA

3 august 2022, 15:48

RSAP)

Ехрuпеrеа succinti а rёspunsului
(rйspunsul autoritёtii contractante conform
SIA RSAP)

Data transrniterii

4,

Buna ziua, ча solicitaln гespectt_los sa excIudeti sintagma

,,collcelltгatia de gliсегiIlа.....,, dеоагесе

t_tllii ргоduсаtогi о

utilizeaza altii пu, cu atit mai mult са este о substanta
аtrхiIiага се nu irnpiedica actittt-tea dezinfectantului.
Totodata va aducem la cunostinta са uгIl]еаzа sa сгеаti о
corrcttгetlta larga si sa пu limitati рагtiсiраrеа ОЕ la
рrосеduга. Din се|е mentionate rnai sus va asigttram са ctt
nimic nLl se diminueaza activitatea produsului, ча
multumim
Dezinfectantul este achizi{ionat репtru а fi folosit la
dezinfectarea minilor, respectiv glicerina аrе rol de а nu
usca pielea. Faptul сб пu toli produc5torii :ut|rizeazd
glicerina nu denotб faptul сб, autoritatea contractantй
limiteazй concuren{a ci doar igi doregte sё achizilioneze ulr
produs de о anumitб calitate. Acliunea de а dezinfecta nu
depinde de рrеzеп}а glicerinei ci dоаr ac{iunea asupra
pielei. Totodatб, analizind procedurile anterioare а
autoritatii contractante, cit gi а аltоr autoritati se constati сй
dezinfectant саrе conline glicerinб este propus de un numбr
mare de operatori economici, respectiv пu este limitatб

сопсurеп{а.

3 august 2022,16.26

Modificf,ri operate iп documenta{ia de atribuire: Nu sunt
2

5. Рiпй
Nr.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
1
8.
9.

10.

б.

la termenuI-Iimitй (data 08.08.2022, оrа 10:00), au depus oferta 2 ofertan{i:

Denumirea operatorului economic
TRIBESTAR FARM SRL
TRIUMF-MOTIV SRL
IM NATUSANA SRL

MEDGLOBALFARM
ICS FARMINA SRL
М INTER FАRМА SRL

ECOCHIM GRUP SRL
PROFI PENTRU SАtТАТДТЕ
DITA ESTFARM SRL
ECOCHIMIE SRL

SR'

1

0

1

Asociatii/administratorii
Cristina JECHIU
Tatiana JIGHILI
Diana TUTUNARU
Boris GRANACI
Rodica CAIS
Nina PALII
Nelea DIDIC
Ion CHITANU
Reghina TUDOSAN
Nicolae IURCU

4600033307

1012600021 180

006600025657
1 0 l 6600000765
1 0026000 1 0549
1 003600005263
l016604001988
10|96000]I472]l
1 002600046359
1 002б00052 1 56
1

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

Denumirea
ореrаtоrului
есопоmiс

Dепumirеа document

DUAE

Ofefia specificatii

Declaralie privind
valabilitatea
ofertei репtru о

пr.2З completate)

certificat се сопfirmй
calitatea Ьuпurilоr
propuse cu referire la
standarde indicate in
caietul de sarcini

duratй de 30 de

zile calendaristice

(сопfоrm
Anexei пr,9).

рrеzеп.tаt

рrеZеп.|аl

рrеZепtаl

рrеzеп|аl

рrеzепtаl

prezett.lat

рrеzепtаt

рrеzепtаt

prezelll,ctl

рrеzепlаt

рrеZеп,tаt

рrеzеп.tаt

preZeпtat

prezel,tlal

рrеzепtаt

tehnice ;i de рrе{
(Anexele пr.22 Ei

TRIBESTAR
FARM SRL
ECoCHIM
GRUP SRL
рRоF]
PENTRtJ
sАтчАrдтв
SRL
TRIUMFMOTIV SRL
IM
NATUSANA
SRL
MEDGLOBA
LFARM
ICS

IDNo

F,ARMINA
SRL
м INTER
FARMA SRL
DITA
ESTFARM
SRL
ECOCHIMIE
SRL

(фrlа

Gаrапliа
pentru ofertЁ

l%

se aJlii iп arsleptare

(Iпfоrmаliа priviпd dепumirеа dосumепtеIоr prezeпtate Se уа iпdica tп coпformitate сu сеriп|еlе diп
dосumепtа|iа de atribuire si se va сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu corespaпde (tп cazul сdпd
dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdе ceriп|elor de caliJicare))

7.

Informa{ia privind согеsрuпdеrеа ofertelor сu cerin{ele solicitate:

Nr.
lot

Denumirea lotului

M69ti de proteclie

1.

,

Dezinfectant репtru mбiпi

3,

Denumirea
operatorului
economic

Mйnuqi de unicб folosin!й

TRIBESTAR
FАRм SRL
TR]UMF-MoTIv
SRL
IM NATUSANA
SRL
MEDGLOBALFA
RM
ICS FARMlNA
SRL
М INTER FARMA
SRL
ECOCHIM GRUP
SRL
MEDGLOBALFA
RM
PROFI PENTRU
sАtчАтдтв sKlМ INTER FАRМА
SRl.
MEDGLOBALFA
RM
DITA ESTFARM
SRL
TRlUMF-MoTIV
SRL
lCS FARMINA
SRL

Рrе{чl
ofertei
(йrа ТVА)

cantitate
qi unitate
de
mаsurа

79 500,00

Corespunde
rеа сu
сеriп{еlе de
calificare

Соrеsрuпdе
rеа cu
specifica{iile
tehnice

+

+

l47 000,00
150 000,00

з00 000
buc.

l94 999,00

Оf-sfiа se аflа iп аstерtаге

195 000,00

225 000,00
51 440,00

+

+

2 000litri

Oferta se аflё in aqteptare

51 599,00

з8 100,00

+

+

з8 888,89
43 598,00
43 599,00
64 800,00

60 000
buc.

Oferta se аflё in aqteptare

72 000,00

ECOCHIMIE SRL

80 400,00

|м NATUSANA
SRL

82 500,00

*

iп cazul utilizdrii licitaSiei electroпice se уа iпdiса pre|ul oferteiJiпale
(Iпfоrmа|iа priviпd "Соrеsрuпdеrеа сu сеriп|еlе de caliJicare" si "Corespuпderea сu specфca|iile
tеhпiсе " , se va сопsеmпа рriп: ,, " tп cazul corespuпderii ;i рriп ,, - " iп cazul пecorespuпderii)

l

8.

Репtrч elucidarea чпоr neclaritn{i sаu сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei
cu cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de
scizut) s-a solicitat:

Data
solicitйrii
10.08.2022

(scrisoarea
пr.34l92998 din
10.08.2022)

Operatorul
economic
Parlicipan!ilor
саrе all
participat in

cadrul
ргосеdurii de

achizilie

Int'orma{ia soIicitatй
Gruрul dе lucru репtrч achizilii al IGP al
MAI, in conformitate cu prevederi|e ari.22
alin.(l) lit. е) al Legii nr.l31l2015 privind
achiziliile publice, solicitб prezentarea
mostrei репtru bunul propus in cadrul
procedurii

Rezumatul rf,spunsului
operatorului economic
Mostra а fost prezentat6 рбпй 1а
data de |2,08.2022la adresa:
mun. Chiqinбu, str. Tiraspol 11/1.
Mostra а fost examinati, iп urmа
сirоrа specifi calia tehnici

solicitati de autoritatea
сопtrасtапtй corespunde cu
specifica[ia tehnicй рrорчsi de
operatorul economic.
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9.

Ofertanfii respinqi/descalifica{i: Nu sunt

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor: Pentru fiecare lot
11.

Criteriul de atribuire aplicat: Prelul cel mai scйzut

12.Informa{ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i: Nu se aplicй
13.

Rеечаluаrеа оfеrtеlоr: Nu se aplicё

14.

in

urmа ехаmiпйri, evaluёrii qi соmраrйrii оfеrtеlоr depuse
аtriЬuirе s-a decis:

in cadrul procedurii

de

Апulаrеа procedurii de achizi{ie publici: in temeiul art. 7| аliп. (1) lit. d) din Legea
Ж.lЗI2015 privind achiziliile publice Ei anume - ,,Autoritatea contractantё, din proprie

inifiativ6, апulеаzё procedura de atribuire а contractului de achizilii publice, dасй ia ъсеаstё
decizie inainte de data transmiterii comunicёrii privind rezultatul aplicйrii procedurii de achizifie
publicй, in cazul in саrе au fost depuse numai oferte care sunt neadecvate, inacceptabile sau
neconforme"
Аrgчmепtаrе: in conformitate cu art.67, alin. (1) din Legea lЗ12ОI5 privind achiziliile
publice 'Ооfеrtа este valabilй in termenul specificat iп documentalia de atribuire".
Astfel, autoritatea contractantё se аflб in imposibilitate de а evalua ofertele depuse in cadru|
procedurii de achizilie qi anume - termenul de valabilitate а ofertelor а expirat.
15.IПfОrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

Denumirea operatorului есопоmiс
TRIBESTAR FARM SRL

TRIUMF-MOTIV SRL
IM NATUSANA SRL
MEDGLOBALFARM
lCS IIARMINд SRL
М INTER FARMA SRL
ECOCHIM GRUP SRL
PROFI PENTRU SANATATE SRL
DITA ESTFARM SRL
ECOCHIMIE SRL

Data transmiterii

Modalitatea de transmitere
еmail : сопt аЬ il@,lr

|9.09.2022

md
е mai l : tr iumf, mо t iy @maiL ru
email : паtus апа-mоldоу a@mail. ru
е mаi l : mе dgl о Ь al far m@mаil. r u
email : t е пdеr @,far miпа. md
е mаi l : пiпа@miпt е r farma. md
email : ес о сhim. tr а de @яп.tаil. соm
email : achizitii, рр s @gmаil. с оm
еmail : tепdеr@,ditа.md
email : iпfо@есосhimiе. md
iЬ

е

s lсп,.

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i tп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
luсruрепtru achizi|ii se realizeazd iп ioпformitate cuprevederile art, 3] а[ Legii пr. 13I diп 3 iulie
2015 priviпd achizi|iile publice)
16.

Теrmепчl de aqteptare репtru incheierea contractului: Nu se арliсё

17.

Contractul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
ореrаtоrчlчi
есопоmIс

Iпtrерriпdеrеа:
Cu capital
autohton/
Сч capital
mixt/asociere/
Сч capital strйin

Numйrчl
gi data
сопtrасtului/
acorduluiсаdrч

YаIоаrеа
contractului

Cod

срч

firй

тчА

inclusiv

тчА

теrmеп de valabilitate
al
contractului/acorduluiсаdrч

18.Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datй se completeazй

doar in cazul in саrе la рrосеdurа de achizi{ie publicй аu fost aplicate criterii de
durabilitate qi s-a incheiat contract/contracte репtru lot/loturi pentru саrе аu fost aplicate
criterii de durabilitate): Nu se aplic5

рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de lucra declard cd tеrmепul de

aEteptare репtrа tncheierea
coпtractului/coпtractelor iпdicate а fost respectat (ехсерfiпd cazurile prevdzute de art. 32 аtiп, (3) al Legii
Пr, l31 diп 3 iulie 2015 priviпd achizi|iile publice )l рrесum qi сd iп cazul depuпerii contesta|iitor qi/saa
recep|ioпdrii rapoartelor de tпotlitorizare, acestea aufost ехоmiпаtе qi sоlu|iопаtе.
Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de luсru репtru achizi|ii сопlirmd corectitudiпea clesfйsurdrii procedurii
de achixilie,fapt репtru care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale tп vigoare,

Сопdчсitоrчl Grupului de lчсrч pentru achizi{ii:
Аlехапdrч GANACIUC

rr( АсtrГЛ,пl

J:

ф'о,,u.л."*:ý

6

Moclel - tip

DARE DE SEAMA

privind modifi carea contractului
de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr.l din 14.09.2022
Date cu privire Ia autoritatea contractantl:

I.

Dt:numirea autorit[tii contractante
Localitate

Primaria Briceni
raionul Bricerri or. Briceni
10076010049',t3

IDrNO

Briceni. Str.

Adres:r

Numir

dre

0247-2-33-41
0247-2-33-41

telefon

Numf,r de fax
E-mail oficial
Adresa dre internet
Pe,rsoarna de contact

II.

carolina-melni

ntei 28

mail.ru

Vanghelii Car,rlina

Date cu privire la procedura de achizi{ie:

Tipul pro,cedurii de achi
Olbiectul achizifiei

COP

Cod CPV

45200000-9

Valoarea estimatl a achizitiei

533 469.00

Lucrarilor de reparatie capitall la
Gradinita de copii nr. 1 Andries din
or. Briceni

Nr. Ei link-ul procedurii (se va indica ,lin

p or I al u I ;t i g u

ve

rnam

e

n ta

I

w w w. n i en d e r. go v. n t1!)

cadrul

Nr:

ocd s-b3 wclp I -M.D - | 6 52

Link-ul: 21056477
Data rrubliclrii anuntului de parrticipare

Data (datele) qi referin{a (referin{ele) publiclrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectel,e) la care se referfl anun(ul

Data:

16.12.'.)-1t21

re;spectiv (dupd caz)

III.

Date cu privire la contractul de achtzi[ielacordul-cadru:

Tipul rcontrilctului de achizi{iel:rcordului-cadru
Contr:rctul de achizi{ie/acordul-cadru se referl la un
proiect gi.isau program lfinanfat din fonduri ale
Uniunii E,urorlene
Su rsa dre finan(are
Data deciiziei de atribuire a contractului de achizi{ie/
acordul ui-c:rdru
Denumirea operatorului economic
Nr. qi rCata contractului de architzi(ielacordului-cadru

Lucrari

Nur

r

Buget de stal. rt
02.06.2022

IM Gluck SRL
Nr:67

Valoarea contractului de achizi{ielacordului-cadru

Data:}9.06.20'22
Fdrd TVA: 432 687,44
Inclusiv TVA: 519 224,93

Termen de valabilitate
Tr:rmen dle executie

6 luni
2 luni

6202U

3 6,1-

IV.
TiLpul

Date cu privire la modificlrile necesare a fi efectuate:

Tr:meiul iuridic
Creqterea pre{ului

(nz

Micgorarea valorii contractului n

rnodiliclrilor

in urma modificirii

Lesea nr. 131 din 03.07.2015
[Se va indica dacd se utilizeazd prelul actualizat al
(tdr ul
c ontr ac tului de ac hiz it i i pub I i c e / ac o r dului' c
[Se vor indica toote modificdrile operate anterior
si valoarea acestoral

(ilupd

)

Modificarer anl,erioarl a contractului
achizitiii rrublice/acordului-r:adru (dupd caz)
Allte informatii relevante

V.
(Se

de

Descrierea achizi{iei inainte qi dupi modificare:

vor indica natura Si amploarea lucrdrilor, natura Si cantitatea sa'u valoarea bunurilor, na'tura

annpl o ar e a s erv ic i il or)

Lucrarilor de reparatie capital la Gradinita de copii nr.
Briceni

VI.

Descrierea circumstan{elor care au

1

Si

Andries din or.

flcut necesarl modificarea:

Irr legatura cu volumele de lucrari executate la obiect si a Actului de verificarer a aparut
necesitatarea de micsorare a contractului sus mentionat.

VII.

Rezultateleexaminlrii:

inbaza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilielacordului-cadru
a fost incheiat a,corduladiJional privind
Denumire operator
economlc
IN4 Gluck SRL

Nr. qi rlata acordului adilional

Nr.l

|

13.09.2022

nr.--din

Valoarea modificirilor (dup[ caz)
Inr:lusiv l['VA
FIr[ ]'VA

-18967.19

-22760.63

I grupului de l,ucru:

ii Vitalii

#*,u

022-820-728;
Publice: mun. Chiqindu, Sos. HtnceSti, 53; tel.: 022-820'
gov. m d ; wtuw. t ender. gov. m d
Agenlia iayionald pentru Solulionarea Contesta\iilor: mun. ChiSindu, bd. $tefan <:el Mare Si Sfdnt, 124 et.4;
tel.:022-820-652;fax: 022-520-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www-ansc.md
'.

2

Апехi

la Ordinul Agen{iei Achizitrii PubIice
пr.

din

Formular - tip

Dаrе de sеаmй privind modificarea сопtrасtului
de achizi{ii publice/acordului-cadru
Nr. б

Din

14.09.2022

Date сu рriчirе la autoritatea contractanti:

I.

Denumirea autoritй{ii .on t.n.tu.rt.
Localitate

рrimйriа ustia
s.Ustia
l

s. Ustia,r-l Dubёsari
0248-55-2-зб
024в-55-2-зб

Num]ir de telefon
Numirr de fax
E-nrail
Adrcsa dc internet
реrsоапа de contirct
II.

Г)аtе сu

00760 1 009026

Tatiana Coiulrari

privire la рrоссdurа de achizitie:

рrоссdurа de atrilruil.c апliсrя
Nr. prclccdurii

Concttrs рriп сегегеа ofeftelor de
рrеt
Nr: ocds-b3wdpt -M1-1 OSZ7SB UУ t В

@ВАР

z>.U5.20,2,2

Nr.
uata publicirii in ВАР

Data (datclel si
riоаrе in Jurпаlul Oficial al Uniunii Вurорепе
privintl proiectul (proiectele) la саrе se rеfеrй
ante

ъanull{uI

respectiv.

II I.

г)аtе cu рriчirе la сопtrасtеlоr de achizitie:

Tipul сопtrасtеlоr

clc achizitie

Obicctul ,i" n.hiriti.
Cod

Вuпuri п
Ргоdusе aIinlcntare pent.u Gradinia

,.Аrldгiеs" de la

Cl'V

1

01

5800000-6

Ctlntractul se rеlЪrй t.r uп-lЙБ.t gi/srрrоgrаm finan{at din fЬпdчri ale Uniunii

Еurорепе
Sursa de fiпап{аrе

Data dccizici de ot.ibui."

Buget de stat п

*Бrй.Бй

14.09.2022

.06.2о22-15.09.2022.

Ореrа toru l ui есоЙ m ic cts7i grito r

LI.ProzorourtЙ

Baguette,S.Л.Z,

SA Fabrica de uпt

SC "Brodetchi"

Date dc.onta

Nr. contract сБ

u.ы7й

rn ocl

ilicirilor

Atr

I'огm otii

ГОst

-022401100

Baguette

S.R.L.

24

з1.12.2021

MicqorarenuuЙ

Маjоrаrеа valorii contractului п
Modificarea tеrmепului de executare/ liчrаrе/
рrеstаrе п
Modificarea teгmenului de valabilitate
п
Reze]ierea contractului п
Altele:

48l5I.66

р

ach izif ic р u blicir/acordulu

v'

S.R.L.

зL.12.2021

орсr:r te

gImа modificйrii
Modificarea anterioarй

п

I.LProroro.'@
Baguette

Date сu рrivirе ia mоdifiсiгiIе сопtrасtulчi
de achizi{ie/acordului-caclru:

Informa{ii

i

1003б070] lg22

] 004б0600 t 297

06.06.2022

Tenreiul iuridic
Vаlоаrса -ооlri.д.;ь

Ai te

Floresti

SRL

SA FаЬriса de unt Floresti- 25
SC"Brodetchi".ýлZ 2б

Vаlоаrса cont.o"tului dс,йi,иti"
теrmсп ctc чаlаьiпtаtе
Теrmсп tle е_хесфе

Tip ul

] 4600037741

SA FаЬriса de uпt Floresti-079 g4l1gg
SC "Brodelchi" SRL -0684l2288
I.[. Рrоzоrочski Lilian 2]

Data contl-act de achizjtie

Iv,

10

Nu se арliсё п

ч-lБrrt.*Бьi
i-cadru

*э

lei

Nuп
Dап

iJ..ЙЙ

I)escrierea achizi{iei inainte
;i dupй modificare (паturа Ei аmрlоаrеа luсrйrilоr,
паturа qi cantitatca sau valoa".o Бuпu.ilоr,
паturа qi amploarea serviciilor):
irlclreiate contt'acte pгivind achizitionar.u
рЙ;;_аlimепtаrе;.;;; br"dinita de copii
j,i;J;!9,2022, in sumё totalй аЬ-zzзвtц.оs lЁi,ехесutаt

#:';Ё *:*:j.:i"
\/[.

1754б2.з9 lei,

Dеsсriсrеа circtlmstantelor саrе au fйcrrt
песеsаrй modificarea:
putine prodrrse alimentare

-

VIL Motivcle/argumentele modifiсйrii contractului
de achizi{ie/acordului_cadru:

2

rnui

it

purin" orodur" uli-.nru

Vlll.Rezultatcle ехаmiпйrii:
" baza deciziei
In
grupului de lucru репtrч achizilii
de modificare а contractului de achizilie
publicй/acordului-cadru Nr. 4 dirr
14.09.2а22 а fost incheiat acordul
adilional N;. i;,io,tzain
14.09.2022 privind:

inclusiv ре agenfi econonrici
i.I. Prozorovski Lilian 4з062.65 iei
:

SC Brodetchi

SRL

SA FаЬriса de шrt

l2l7.10lei

Floresti- 3871.9l

lei

Сопduсitоrul grupului dc luсru:

Executor ; Executor; Cojuhat.i
Tel.:02J85 52 7 3

Таl

iапа

Е-mаil

3

DARB DE SEAMA

privind modificarea contractului de achizi{ii publicc

I.

Nr. 4.1

au'' t6.0g.2022

Date cu privire la autoritarea contractanti:

IMSP Centrul Naf ional de Asistenfd Medicala
tJlgenti Prespitaliceascd
mun. Chisinf,u
1015600032824
nI!.! h!!l!g!. slr. Consranlin Varnav, l6
022 28-62-70
022 28-65-01

Denumirea autoriti !ii contra( lante

Localitate
IDNO
Adresa

Numir
Numir

de telefon
de fax

E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact

cnamup.ae

izirii

a

a

www.ambulanta.md

rn bu

Ianta. md

Pesteleanu Nina, 022025907

(nume, prenume, telefon, e-mail

II.

h

cnamup.achizitii@ambulanta.md

Date cu privire la proccdura de achizitie:
Cererea ofertelor de preluri

Licitalie deschisi n

Tipul procedurii de achizitie
Obiectul achizi{iei
Cod CPV
Valoarea estimati a achizitiei
Nr. qi link-ul procedurii (se va ndica din cadrul
po r talu lui guv ernament al www. r tender.gov.md)
Data putrlicirii anun(ului de p rrticipare
Data (datele) qi referin(a (refe:
anterioare in Jurnalul Oficial
Europene privind proiectul (p
rcferi anunluf respe(tiv ldupa

in(ele)

putrlicirilor

l Uniunii
oiectele) la care se

Altele: N e go c i e r e u./ dr d pu b I i c ar e a pre a I ab i ki a
unui anunl de pcrticiplre g
Scrvicii de deservire a autosanitarelor Ford
Transit pe perioada de garantie
50112000-3
6649521,67 fird TVA
Nr:
L in k-u l:

Data publicdrii: Invitatia de participare a fbst
transmisd pe data de 15.02.2021
Nu se aplici

)az)

IILDate cu privire la contractul de achizifie/acordul-cadru:

Tipul conlractului de ach izitier rcordului-cadru
Contractul de achizilie/acordu -cadru se referl la
un proicct qi/sau program finat L{at din fonduri ale
Uniunii Europene
Sursa de finan{are

Data deciziei de atribuire a con tractului de
achizitie/ acordului-cailru
Denumirea operatorului econ o mic
Nr. qi data contractului de achi zitielacorduluicadru

I

Bunuri tr
Servicii g
Lucrdri !

NuM

Dar

Bugel de stat n
Buget CNAM M
Buget CNAS r
Surse externe I

Alte surse:

Nr. 07 din 1 7.02.2021

"Daac Hermes" SA
Nr, 09
Data: 17.U2.2021

IV. Date cu privire la

V. Descriereaachizi{iei
lSe vor indi,.a natura 5i anploarea tucr

VI. Descrierea circumstan
In contractul de bazd nu au fi
gazelor la parcursul de 150000
Transit, acestea sunt necesare
km.

VII.

e necesare a

qi

fi efectuate:

dupl modificare:

or, naturq $i cantitqtea sau valoareq bunurilor, na{ura Si amploqrea seryiciilor)

r care au flcut necesari modificarea:
incluse lucriri qi piese pentru schimbul mecanismului de distribulie a
dar conform recomanddrilor uzinei producdtoare a vehiculelor Ford
a fi menlinutd perioada de garanJie de 24 luni sau parcurs de 200000

Rezultatele

Inbaza d,eciziei grupului de I
incheiat acordul aditional la
prin care se majoreazd suma
constitui 8084024.00 lei. inclusiv

nr.47 din 15,09.2022 de modificare a contractului de achizitie a fost
nr. 09 din 17.02.202l,incheiat cu compania "DAAC Hermes" SA,
tatd cu 104598,00 lei, inclusiv TVA. iar suma finald a contractului va
A.

Conducltorul grupului de
Anatol FORTUNA

Agenlia Achizilii Publice: nun. ChiS
e- n a il ; bap@t ender. gov. md ; wwu,.
Agenlia Nqlio ald pentru Solulionqrea
652: fax: 022-820-65I ; e-mail:

HinceSti, 53; tel.; 022-82a-7a3;.fer:
d
estaliilor: mun. Chgindu, bd. $tefan cel Mare;i Sfdnt, 124 et. 4; tel.:022-820c.md; www.ansc.md

Sos.

.gov.

m

DARB DE SEAMA

privind modificarea contractului de achizi{ii publicc

I.

Nr. 4.1

au'' t6.0g.2022

Date cu privire la autoritarea contractanti:

IMSP Centrul Naf ional de Asistenfd Medicala
tJlgenti Prespitaliceascd
mun. Chisinf,u
1015600032824
nI!.! h!!l!g!. slr. Consranlin Varnav, l6
022 28-62-70
022 28-65-01

Denumirea autoriti !ii contra( lante

Localitate
IDNO
Adresa

Numir
Numir

de telefon
de fax

E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact

cnamup.ae

izirii

a

a

www.ambulanta.md

rn bu

Ianta. md

Pesteleanu Nina, 022025907

(nume, prenume, telefon, e-mail

II.

h

cnamup.achizitii@ambulanta.md

Date cu privire la proccdura de achizitie:
Cererea ofertelor de preluri

Licitalie deschisi n

Tipul procedurii de achizitie
Obiectul achizi{iei
Cod CPV
Valoarea estimati a achizitiei
Nr. qi link-ul procedurii (se va ndica din cadrul
po r talu lui guv ernament al www. r tender.gov.md)
Data putrlicirii anun(ului de p rrticipare
Data (datele) qi referin(a (refe:
anterioare in Jurnalul Oficial
Europene privind proiectul (p
rcferi anunluf respe(tiv ldupa

in(ele)

putrlicirilor

l Uniunii
oiectele) la care se

Altele: N e go c i e r e u./ dr d pu b I i c ar e a pre a I ab i ki a
unui anunl de pcrticiplre g
Scrvicii de deservire a autosanitarelor Ford
Transit pe perioada de garantie
50112000-3
6649521,67 fird TVA
Nr:
L in k-u l:

Data publicdrii: Invitatia de participare a fbst
transmisd pe data de 15.02.2021
Nu se aplici

)az)

IILDate cu privire la contractul de achizifie/acordul-cadru:

Tipul conlractului de ach izitier rcordului-cadru
Contractul de achizilie/acordu -cadru se referl la
un proicct qi/sau program finat L{at din fonduri ale
Uniunii Europene
Sursa de finan{are

Data deciziei de atribuire a con tractului de
achizitie/ acordului-cailru
Denumirea operatorului econ o mic
Nr. qi data contractului de achi zitielacorduluicadru

I

Bunuri tr
Servicii g
Lucrdri !

NuM

Dar

Bugel de stat n
Buget CNAM M
Buget CNAS r
Surse externe I

Alte surse:

Nr. 07 din 1 7.02.2021

"Daac Hermes" SA
Nr, 09
Data: 17.U2.2021

IV. Date cu privire la

V. Descriereaachizi{iei
lSe vor indi,.a natura 5i anploarea tucr

VI. Descrierea circumstan
In contractul de bazd nu au fi
gazelor la parcursul de 150000
Transit, acestea sunt necesare
km.

VII.

e necesare a

qi

fi efectuate:

dupl modificare:

or, naturq $i cantitqtea sau valoareq bunurilor, na{ura Si amploqrea seryiciilor)

r care au flcut necesari modificarea:
incluse lucriri qi piese pentru schimbul mecanismului de distribulie a
dar conform recomanddrilor uzinei producdtoare a vehiculelor Ford
a fi menlinutd perioada de garanJie de 24 luni sau parcurs de 200000

Rezultatele

Inbaza d,eciziei grupului de I
incheiat acordul aditional la
prin care se majoreazd suma
constitui 8084024.00 lei. inclusiv

nr.47 din 15,09.2022 de modificare a contractului de achizitie a fost
nr. 09 din 17.02.202l,incheiat cu compania "DAAC Hermes" SA,
tatd cu 104598,00 lei, inclusiv TVA. iar suma finald a contractului va
A.

Conducltorul grupului de
Anatol FORTUNA

Agenlia Achizilii Publice: nun. ChiS
e- n a il ; bap@t ender. gov. md ; wwu,.
Agenlia Nqlio ald pentru Solulionqrea
652: fax: 022-820-65I ; e-mail:

HinceSti, 53; tel.; 022-82a-7a3;.fer:
d
estaliilor: mun. Chgindu, bd. $tefan cel Mare;i Sfdnt, 124 et. 4; tel.:022-820c.md; www.ansc.md

Sos.

.gov.

m

DARE DE SEAMA

privind modificarea contractului
de achizi{ii publice/acordului-cadru
Nr.

l/6

din 13.09.2022.

Date cu privire la autoritatea contractantA:

Denumirea autoriti{ii contractante
Localitate
IDNO
Adresa

Numir de telefon
Numir de fax

E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact

(nume, prenume, telefon, e-mail)

Liceul Teoretic ,, Petre Stefinucl"
or. Ialoveni
101262000876s

or. Ialoveni. Str. Basarabiao 2 MD-

6801

026821965
026821870
Itpetrestefanuca@gmail.com

Vera Balan

Date cu privire la procedura de achizi{ie:

Tipul procedurii de achizi(ie
Obiectul achizitiei
Cod CPV
Valoarea estimatl a achizitiei
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
p o r t alul ui guv er name nt al www. mt e nde r. gov. md)
Data publiclrii anuntului de particinare
Data (datele) qi referinfa (referin{ele) publiclrilor
anterioare in Jurnalul Olicial al Uniunii Europene

!

Cererea ofertelor de pre{uri
Licitalie deschisd n Altele: flndicatil
I-ucrdri de reparatie interioare , bloc A
45400000-l
1122256,77

Nr:21052929

gov.md/tenders/ocdsb3wdp I -MD- 164683097 4522
09.03.2022
L ink ://mtender.

privind proiectul (proiectele) Ia care se referi
anun{ul respectiv (dupd caz)

II.

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

Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru
Bunuri r Servicii n
Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se referl la NrE Dan
un proiect qi/sau program finan{at din fonduri ale
Uniunii Buropene
Sursa de finan{are

a contractului de
achizi{ie/ acordului-cadru
Denumirea operatorului economic
Nr. Ei data contractului de achizifie/acorduluicadru
Valoarea contractului de achizi{ie/acorduluicadru
Termen de valabilitate
Termen de execu(ie
Data deciziei de atribuire

m.

t.D

I
I

Lucrlri

!

Buget de stat
Buget CNAM n
Buget CNAS
Surse externe
Alte surse: findicayil
SRL VerilarProiect

I

Nr: I /2, Nr trez.2022-0000000808
Data: 06.04.2022
F[ra TVA:883405,01
Inclusiv TVA: 1060086,01
31.12.2022
60 zile

Date cu privire la modificlrile necesare a fi efectuate:

Micgorarea valorii contractului n

Tipul modificlrilor

Majorarea valorii contractului

!

Modifi carea termenului de execut arel livrarel
prestare o
Modificarea termenului de valabilitate n
Rezeliereacontractului n

Altele: findicatil
Legea Achizitiilor nr. l3l din 03.07.2015

Temeiul juridic
Creqterea pre{ului in urma modificlrii (dupd
caz)

anterioarl a

contractului

Modificarea
achizitii publice/acordului-ca dru
AIte informatii relevante

IV.

(dupd

cadrul

de

9"L

[Se vor indica toote modificdrile

operate

anterior $i valoarea acestoraJ

dupl modificare:
lucrdrilor, natura Si cantitatea sau valoarea bunurilor, natura

Descrierea achizifiei inainte qi

(Se vor indica naturo Si amploarea

art.76,al.7pc.l (a)
[Se va indica dacd se utilizeazdprelul actualizat
al contractului de achizilii publice/acordului-

Si amploarea

serviciilor)
Lucrdrile stipulate in contract prevdd lucrdri de reparalii la et. 2 gi 3 al blocului A, lucrdri mai complexe
in 9 cabinete pi bucataria profesorilor: cu desfaceri, tencuieli, grunduire, cu instalarea tavanelor suspendate
,,Armstrong". in l0 cabinete erau prevazute doar instalarea radiatorelor din ofel. Lucrdrile stipulate in contract
prev[d lucr[ride reparalii in cantina liceului, in veceele de la et. 1,2,3'
V Descrierea circumstan{elor care au fficut necesarl modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificdrii contractului de achizilie/acordului'cadru)
Lucrarile de repara{ie au fost incepute in baza unui caiet de sarcini verificat in modul corespunzitor qi a
devizului coordonat cu Sec(ia Construc{ii Gospodarie Comunala gi Drumuri a Consiliului Raional Ialoveni.
Pe parcursul executdrii lucrdrilor, responsabilul tehnic a depistat un volum mai mare de lucrSri
suplimentare care sunt necesare a fi executate ca urmare a unor imprejur[ri care nu puteau fi luate in calcul de la

bun inceput. In caietulde sarcini nu au fost prevazute lucrdrile aparute laet2 albloculuiA, gianume
desfacerea a l59mZ de pardoseala, pentru a nu ingrela sarcina pe planqeu.Pentru economisirea energiei electrice
s-a hotdr6t de a schimba schema de alimentare a coridorului cu energie electric6, fapt ce a dus la lucrdri
suplimentare de montare a cablului cu lungimea de l46m gi instalarea unui intrerupitor'
in-cab. 22,cab ll, veceul si camera muzeu nu au fost prevazute lucrari de montarea cablurilor elecrice, dar pe
parcursul executarii lucrarilor de e/e la et. 2 p/u siguranta energetica a aparut necesitatea de a face aceste
modificari.. in cabinetul 9 in urma verificdrii cotetor pardoselelor s-a constatat cd diferenfa intre cote este de
tocmai l7cm, fapt ce a dus la hotdr6rea de a le desface pe S:72m2, pentru a nu ingrela sarcina pe planqeu qi a le
indrepta cu cimentoptast cu grosimea medie de 5 cm pe o suprafalA de 66m2.
in cabinetele unde s-a facut racordarea la sistema de incalzire existent6, a fost nevoie de taiat din coloana de ghipscarton gi ulterior s-a montat ugife pentru a fi posibil utilizarea robinetului din interior
Pe parcursul executdrii lucrdrilor de repara{ie s-a constatat ci unele lucrdri urmeazi a fi stopate, deoarece
este necesar de a executa lucrarile suplimentare inaintea celor din caietul de sarcini dupi cum urmeaz6:
Cabinetul 8: lucrdri de reparafie in jurul tocului uqii,
Cabinetul g: Desfacerea pardoselilor recidin beton sau mortar de ciment gr. 7-lOmm -72,60m2,
Pardoseli din cimentoplast in grosime de 5 cm -66m2, Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de l025 A -lbuc, Montarea cablurilor electrice 3x2,5 mmp -l3m , Montarea cornierului din aluminiu '35,32m,
Grunduirea glafurilor cu Betonocontact -6,12m2 , Tencuirea glafurilor cu mortar, driscuirea cu amestec uscat,
incleerea plasei, aplicarea Eurofinului, grunduirea si vopsirea glafurilor 6,12m2130,8m'1, Demontarea glafuri
montate la ferestre -3,70m, Glafuri din PVC - 3,7m,Grile de ventilatie 200x9t300 -6buc , Montarea profilelor
de imbinare a pardoselilor din linoleum cu gresia -l m

Cabinetul l0: Taierea in captusiriea din carton ipsos a coloanelortehnico edilitare in scopul
schimbarii coloanelor de incalzire -4,8m,Restabilirea captuselii coloanelor de incalzire din carton Ipsos 0,64m2,Tencuirea coloanelor cu amestec uscat, incleerea plasei, aplicarea eurofinului, grunduirea si vopsirea
glafurilor -0,64m2

ri

2

ll:

montarea unuiintrerupitor gia Instalarea plinteidin gresie -10m, Montarea
interupatoarelor unipolare saLr bipolare de l0-25 A -l buc, Montarea cablurilor electrice 3x2,5 mmp -29m (ca
urmare a schimbarii schemei de aprovizionare cu energie electrica), uiite la coloanele de ghips-carton.
Camera-muzeu: montarea a l3 m de cablu electric pentru aprovizionarea direct de la panoul electric
din coridor (ca urmare a schirnbarii schemei de aprovizionare cu energie electrica).
Cabinetul 12: Demolarea peretilor de zidarie -0,8lm2,Desfacerea pardoselilor reci din plinte -36m,
Placarea corob 300x500mm cu placi din ghips-carton - 9,04m2, Placarea peretilor cu placi din ghips-carton 3,7m2, Tencuirea peretilor cu amestec uscat, incleerea plasei, aplicarea eurofinului, grunduirea si vopsirea
glafurilor -65,3m2, Montarea corpuri de iluminat Led 600x600 -2 buc, Plinte din PVC -36m,Tencuirea
coloanelorcu amestec uscat, incleerea plasei, aplicarea eurofinului, grunduirea si vopsirea glafurilor -5,7m2,

Cabinetul

Taierea incaptusiriea dincarton ipsos acoloanelortehnicoedilitare inscopul schimbariicoloanelor de
incalzire -2,56m, Restabilirea captuselii coloanelor de incalzire cu carton Ipsos - 0,2m2, Grile de ventilatie cu
jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x300 -3buc.
Cabinetul l4: Desfacerea pardoselilor reci din plinte -36m, Matarea santurilor dupa instalatii electrice
-5m, Plinte din PVC -36m, Tencuirea coloanelor cu amestec uscat, incleerea plasei, aplicarea eurofinului,
grunduirea si vopsirea glafurilor -6,l lm2,Demontarea glafuri montate la ferestre -2,4m, Glafuri montate la
ferestre din mase plastice, pentru ferestre 250 -2,4m, Grile de ventilatie 200x300 - 3 buc. Cornir din aluminiu
-24.5m, Montarea cablurilor electrice -52m
Cabinetul l5: desfacerea pardoselilor- 28 m, matarea;anfurilor in pere{i- 9m, usite-3 buc, montarea
baghetelor-

I

2,6 m.

Cabinetul 22: desfacerea pardoselilor- 28m, panou de distribulie cu automate-lbuc,automate qi
intrerupatoare p/u automate -l0buc, cablurielectrice din cupru 5x4-25m sicablurielectrice din cupru cu
sec[iunea 3x1,5-36m ;i prize (conform cerintelor partenerilor Clasa Viitorului, s-au montat plinte-28m gi ugile
din PVC-4buc.
Veceul a fost alimentat cu e/e prin montarea cablului direct de la panoul elcetric,
Cabinetul 2l: lucrdri de tehnicl sanitard, piese de racordare cot-12 buc, teu-8 buc.
Bucitaria profesorilor: desfacerea pardoselilor- l5m, indrepatarea pardoselilor cu cimentoplast cu
grosimea de 5 cm pe o suprafaldde 12m2. placarea peretilor cu plSci de ghips-carton-5,89 m2. Lucrari de
tencuieli, grunduire, tencuieli, vopsire-5,89 m2, prize-3 buc gi cabluri electrice din cupru cu sectiunea3x4mmp45m.

Urmare a celor expuse gi a executdrii lucrdrilor de repara{ii a aparut necesitatea de a solicita de a fi
efectuate lucrSrile suplimentare ce nu au fost prevazute inifial pentru afinaliza obiectul.
Analizdnd situa(ia creatd, s-a constatat cd nu puteau fi prevazute toate aceste lucr[ri inilial, la elaborarea
devizului, astfel a fost atenfionat ;eful de gospoddrie, domnul Antoci $tefan, responsabil de elaborarea devizului
in comun cu devizierul angajat pentru a evita astfel de erori privind respectarea procesului tehnologic in realizarea
lucrdrilor.

vI.

Rezultatele examindrii

:

in

baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizi{ie/acordului-cadru nr.112 din
06.04.2022 a fost incheiat acordul adilional Nr L Din 12.09.2022 privind Majorarea valorii

contractului.

Denumire operator
economic

SRL VerilarProiect

Qr

u capital

autohton/
Cu capital
autohton

Nr.

Nr.l

Ito

adi{ional

12.09.2022

/ "lMl

c

^",
-;W:r,,r-il,e- m a i I : b a p@t

FIrE TVA

Inclusiv TVA

100677t,84

1208126,21

/

ff"

),'o'

;

Valoarea modificf,rilor (dun6 caz)

gi data acordului

grupului de lucru:

C

l\)

Intreprinderea:

,rlice: mun. Chisindu, sos.Hincesti, 53;tet.: 022-820-703;fax: 022-820-728;
m d ; www. t e nde r. gov. m d

ender. gov.

Agenlia Nalionald pentru Solulionarea Contestaliilor: mun. ChiSindu, bd. $tefan cel Mare Si Sfiint, 124 et. 4; tel.:022-820652 ; fax: 022-820-65 l ; e-mail: contestqtii@qnscmd; www. ansc.md

ri

DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziţii publice ■

de încheiere a acordului-cadru

□

de anulare a procedurii de atribuire

□

Nr. 46 din 19.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante

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

IP USMF ’’Nicolae Testemiţanu”
mun. Chişinău
1007600000794
bd. Stefan cel Mare si Sfânt 165
022205265
»

>

achizitii@usmf. md
Eugenia Gligor

2. Date cu privire la procedura de atribuire:
□Cererea ofertelor de preţuri ■Licitaţie deschisă
Tipul procedurii de atribuire aplicate

□Altele: [Indicaţi]
Procedura de achiziţie repetată (după Nr:
caz)
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ Bunuri ■ Servicii □ Lucrărin
acordului-cadru
Obiectul achiziţiei

Cod CPV
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (în cazul

Reactivi şi consumabile de laborator pentru activitatea
ştiinţifică
33600000-6

aplicării altor proceduri decât licitaţia
deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din Nr: ocds-b3wdp 1-MD-1657196004322
cadrul
portalului
guvernamental Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21059626/
Data publicării: 07.07.2022
www. mtender. gov. md)
■ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
Platforma de achiziţii publice utilizată
Procedura a fost inclusă în planul de
□ Da □ Nu
achiziţii publice a autorităţii
Link-ul https://achizitii.usmf.md/ro/planuri-de-achizitii
contractante
Anunţ de intenţie publicat în BAP (după

caz)

Tehnici şi
atribuire

instrumente

specifice

(după caz)

Sursa de finanţare
Valoarea estimată (lei, fără TVA)

Data:
Link-ul:
de □Acord-cadru □Sistem dinamic de achiziţie ■ Licitaţie
electronică oCatalog electronic
□Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse
externe; nAlte surse: proprii
538 889,4

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor

Denumirea operatorului economic
E x p u n e r e a s u c c in tă a s o lic ită r ii d e c la r ific a r e

Expunerea succintă a răspunsului

Data transmiterii

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]
[Indicaţi numărul de zile]

5. Până Ia termenul-limită (data 01.08.2022 ora 16:30) au depus oferta 12 ofertanţi:
Nr.
i.

Denumirea operatorului economic

Asociaţii/ad ministrato rii

IDNO

GBG-MLD SRL
2. Biotehlab SRL
3. Sanmedico S.R.L
4. Mic-Tan SRL
5. Ecochimie SRL SRL
6. Bio Analitica SRL
7. Imunotehnomed SRL
8. Medist Grup SRL
9. Biosistem MLD SRL
10. Profî pentru Sănătate SRL
11. M-Inter-Farma SA
12. Medglobalfarm SRL

Tudor Ceaicovschi
Marcel Pîslaru
Vitalie Goreacii
Gheorghe Michinciuc
Nicolae Iurcu
Ghenadie Rusu
Petru Bolea
Gabriela - Cristina Anghel
Vitalie Poiată
Ion Chiţanu
Maria Morozov
Boris Granaci

1003600117582
1004600067330
1003602008154
1002600038282
1002600052156
1015600017171
1002600012565
1018600004516
1010600028048
1019600014721
1003600005263
1016600000765

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

D ocum entele ce
constituie oferta

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

D eclaraţie
valab ilitate

A cte/C ertif
icate

L ista

C ertificat
conform ita

Deci.
beneficiar

+

D eclaraţie

4

H-

+

+

+

+

+

+

+

+

4

4

!

ofertei

4

Valabil

4

Situaţii
fin an ciar

GBG-MLD
SRL
Biotehlab SRL

e
e
L

C ertificat

1.

E xtras din
R egistru de

Specificaţii
tehnice

4

C ertificat
de

G aranţia

C.
£
*z
a
C
c*

r

C erere de
participare

j

D enum ire
operator
econom ic

DUAE

N
r.
d/
o

+

+
+

4

4

4

4

+
+

4

4

+

4

4

+

+

+

4

4

+

+

+

+

4

4

+

+

+

+

4

4

+

+

+

+

+
+

+

+

+

H+

+

+

+

-f

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4

4

4

4

+

+

+

+

+

+

Sanmedico
S.R.L
Mic-Tan SRL

4

4

+

+

+

+

+

+

+

4

4

4

4

4

+

4

+
+

+

4

+
+

+

Ecochimie SRL
SRL
Bio Analitica
SRL
Imunotehnomed
SRL
Medist Grup
SRL
Biosistem MLD
SRL
Profi pentru
Sănătate SRL

+

+

+

+

4

4

+

+

+

4

4

4

+

+

+

4

4

4

+

+

+

4-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4-

+

4

+

+

4-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

4-

4

2

M-Inter-Farma
SA
Medglobalfarm

11.
12.

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

SRL

(Informaţia privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerinţele din

documentaţia de atribuire şi se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul
când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerinţelor de calificare))
7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:
Denumirea lotului
1. K it L iv e/D ead cell
assay
2. P ro tein aza K

3. (D im eth y lam in o )
b en z ald eh y d e

4. P erch lo ric acid 70%

Denumirea
operatorului
economic
G B G -M L D S R L

8 5 1 5 ,0 0

M ic -T a n S R L

32 8 0 0 ,0 0

B IO T E C H L A B
M ic -T a n S R L

6. S afron du G atin ais
7. B rillian t C rocein
MOO

8. H idroxid de am o n iu

9. K it H em a to x ilin a
F erica W eigert
10. L eio carp o sid e

11. M u ltitest C D 3 /C D 16
+ C D 5 6 /C D 4 5 / C D 19
12. M u ltite st C D 3
/C D 8 /C D 4 5 /C D 4

Cantitate
şi unitate
de măsură
1

set

1

buc

+
4-

+
+

S a n m e d ic o S R L

6 5 0 ,0 0

+
+

+

B IO T E C H L A B

7 4 2 ,5 0

E c o c h im ie S R L

7 5 7 ,0 0

M ic -T a n S R L

9 9 0 ,0 0

+

B IO T E C H L A B

6 1 7 ,0 0

+

11

1

buc

buc

4-

B IO T E C H L A B

3 6 8 5 ,0 0

+

E c o c h im ie S R L

3 6 9 0 ,0 0

+

M ic -T a n S R L

5 172,50

S a n m e d ic o S R L

12 5 0 0 ,0 0

M ic -T a n S R L

11 6 8 2 ,5 0

E c o c h im ie S R L

2 3 4 9 ,0 0

B IO T E C H L A B

2 3 5 0 ,0 0

M ic -T a n S R L

3 3 9 2 ,0 0

S a n m e d ic o S R L

4 4 5 0 ,0 0

+

B IO T E C H L A B

4 6 0 ,0 0

4+

buc

1

buc

+

+

7 8 0 ,0 0

1

+

+

E c o c h im ie S R L

+

+
+
+

+

+
1

1

buc

buc

+
+

M ic -T a n S R L

4 6 2 ,0 0

E c o c h im ie S R L

7 4 3 ,0 0

E c o c h im ie S R L

7 4 5 0 ,0 0

B IO T E C H L A B

8 8 0 0 ,0 0

M ic -T a n S R L

11 5 7 7 ,5 0

B io A n a litic a

14 8 0 0 ,0 0

+

B IO T E C H L A B

15 7 9 5 ,0 0

+

M ic -T a n S R L

23 6 9 8 ,0 0

E c o c h im ie S R L

23 7 0 0 ,0 0

B io A n a litic a

13 7 8 0 ,0 0

Im u n o te h n o m e d S R L
B io A n a litic a

14 0 0 4 ,8 0

Im u n o te h n o m e d S R L

14 5 1 5 ,8 0

+

+
+

+
1

buc

+
+

1

buc

+

+
+
+

1

buc

1

buc

1 172,60

1

buc

1 2 7 6 ,5 0

1

buc

1 3 7 4 ,2 0

1

buc

1

buc

1

buc
buc

+

buc

4-

13 7 8 0 ,0 0

+

+

G B G -M L D S R L

6 2 0 ,0 0

Corespunderea cu
specificaţiile
tehnice

Corespunderea
cu cerinţele de
calificare

4 4 0 0 ,0 0
5 80 5 ,0 0
6 4 4 0 ,0 0

M ic -T a n S R L
5. A lcian B lue 8G X

Preţul
ofertei
(farăTVA)

13. B D T M F A C S C lean
S o lu tio n

Im u n o te h n o m e d S R L

14. B D D eterg en t
so lu tio n co n c en tra te

Im u n o te h n o m e d S R L

15. B D T M E xten d ed
F lo w C ell C lean S o lu tio n

Im u n o te h n o m e d S R L

16. B D F A C S L y sin g
S o lu tio n

Im u n o te h n o m e d S R L

4 6 0 3 ,8 0

17. B D T M S heath
A d d itiv e

Im u n o te h n o m e d S R L

1 8 7 2 ,8 0

1 8 .C S T B eads

Im u n o te h n o m e d S R L

5 5 5 6 ,6 0

1

19. D iluent for M y th ic

Im u n o te h n o m e d S R L

2 5 7 8 ,4 0

2

4-

4+
+

4-

4-

4-

4-

4-

4-

+

+

4-

4-

4+
1

4-

3

20. E n zy m atic C lean in g
S o lution
21. L ytic R eag en t 5 D iff
22. C o n tro l L .N .H

Im u n o te h n o m e d S R L
Im u n o te h n o m e d SR L
Im u n o te h n o m e d SR L

2 3 2 8 ,0 0
5 4 9 7 ,5 0
4 2 9 1 ,2 0
7 4 0 ,0 0

+

buc

3

buc

+

+

9

buc

+

+

1

buc

+

+

23. 2 -H y d ro x y eth y l
ste arate, lOOg

E c o c h im ie S R L

24. P ro c alc ito n in a

G B G -M L D S R L

4 0 0 0 ,0 0

E c o c h im ie S R L

67 2 0 0 ,0 0

G B G -M L D S R L

1 5 6 0 ,0 0

4

+

25. M ediul A g ar ag a r

26. N itro fu ra l (fu rac ilin ă )

27. O leum 20 %

M ic -T a n S R L

1 9 5 0 ,0 0

E c o c h im ie S R L

3 120,00

S a n m e d ic o S R L

5 2 5 0 ,0 0

B IO T E C H L A B

6 5 0 0 ,0 0

M ic -T a n S R L

9 3 3 9 ,0 0

E c o c h im ie S R L

9 3 4 0 ,0 0

E c o c h im ie S R L
B IO T E C H L A B

8 3 9 7 ,7 6
8 4 0 0 ,0 0

M ic -T a n S R L

8 6 2 4 ,0 0

-

4

3

buc

4

+

4

-

4

-

+

1

Kg

-

+
+
+

400
gr

+

-

4

+
+

4

-

4

-

400

gr
buc

4

-

+

4

-

+

+

28. I L - 1

G B G -M L D S R L

6 3 5 8 ,0 0

1

29. IL - 6

G B G -M L D S R L

6 3 5 8 ,0 0

1

buc

30. T N F - a

G B G -M L D S R L

4 85 5 ,0 0

1

buc

+

+

buc

+

+

buc

+

-

-

-

31. P C R de înaltă
se n siv ita te
32. S O D , su ficien t p e n tru
rea liz a re a a cel pu ţin 500
te ste co lo rim etric e
33. C o n ţin u tu l de
p ro tein e carb o n ilice,
su ficien t p entru
re a liz a re a a cel p u ţin 100
te ste co lo rim etric e
34. K it de a n a liz ă
co lo rim etric ă a activ ităţii
g lu ta tio n p e ro x id az ei în
ser, ăp en tru cel pu ţin 100
de te ste co lo rim etric e
35. K it E nzyC hrom
G lu tatio n R edu ctază
p en tru cel puţin 100 de
te ste co lo rim etric e
36. R P M I-1 6 4 0 M e d iu
R S L 0 1 1 G -5 0 0 m l
L o S era (H IM E D IA ) cu 1alan y l-l-g lu ta m in e şi
b ic arb o n at de so d iu
37. D im etil su lfo x id
(D M S O )
38.
D ip h en y lb o ry lo x y e th y a
m in e

G B G -M L D S R L
M ic -T a n S R L

10 80 0 ,0 0

E c o c h im ie S R L

11 8 0 0 ,0 0

E c o c h im ie S R L

1
i

18 5 0 0 ,0 0

2

73 2 6 0 ,0 0

71 2 8 0 ,0 0

2 3 0 0 ,0 0

4 4 0 0 ,0 0

B IO T E C H L A B
M ic -T a n S R L
S a n m e d ic o S R L

2 7 4 5 0 ,0 0

M ic -T a n S R L

1 8 2 6 ,8 7

B IO T E C H L A B

1 84 5 ,0 0

S a n m e d ic o S R L

12 5 0 0 ,0 0

40. A n tic o rp m o n o c lo n a l
de şo arece sau iep u re
an ti-lam in in a (32.

M e d ist G ru p S R L

■

buc

+

buc

4

-

buc

4

-

4

-

2 9 2 5 ,0 0
19 2 5 0 ,0 0

+

4

buc
5
buc

+

+
4

-

4

-

+

+

+

1

+
buc

13 5 9 3 ,9 7
M e d ist G ru p S R L

+

2

M ic -T a n S R L

S a n m e d ic o S R L

+

2

M ic -T a n S R L

B IO T E C H L A B

4

buc

18 4 9 9 ,9 9

M ic -T a n S R L

39. A n tic o rp m o n o c lo n a l
de şo arece sau iep u re
anti -C D 1 0 5

41. A n tic o rp m o n o c lo n a l
de şo arece sau iep u re
an ti-co lag en tip IV.

6 3 5 8 ,0 0

4

-

+

1
13 5 9 3 ,9 7

G B G -M L D S R L

7 5 8 0 ,0 0

M e d ist G ru p S R L

12 3 9 0 ,4 4

1

buc

1

buc

+

4-

4

-

+

4

-

4

42. H id ro g en P ero x id e
B lo ck in g
43. L am e de m icro sco p

M e d ist G ru p S R L
E c o c h im ie S R L
S a n m e d ic o S R L
M ic -T a n S R L
G B G -M L D S R L

44. B ond W ash lOx
C o n c en tra te
45. T rilo n B
46. C itrat de sodiu m

47. C o n tain er p en tru
congelare cu 1 °C
48. C o lo an ă
c ro m a to g rafică tip clasic
u m p lu tă cu so rb en t C 4 şi
set de p reco lo an e cu
acelaşi sorbent.
49. C o lo an ă p en tru
H PL C faza A m in o
(N H 2), 250 m m x 4 .6
m m cu m a rim ea
p articu le lo r 5 pm , p o re
size 100 Â ,
50. C lip ap p lier cu clam e
incluse

M e d ist G ru p S R L

+

+

3 8 9 ,9 9

+

-

3 9 0 ,0 0

+

-

+
+

+

1 3 6 1 ,3 7

1

6

7 2 5 ,0 0

buc

buc

2 4 6 0 ,0 0
1 89 4 ,0 8

1

buc

+

+

1 6 0 0 ,0 0

1

buc

+

-

buc

+
+

E c o c h im ie S R L
M ic -T a n S R L

4 9 8 5 ,0 0

E c o c h im ie S R L
M ic -T a n S R L

6 5 0 ,0 0
1 4 8 5 ,0 0

1

E c o c h im ie S R L

1 9 0 0 ,0 0

1

B IO T E C H L A B

3 2 4 5 ,0 0

B IO T E C H L A B
E c o c h im ie S R L

15 9 9 5 ,0 0
16 0 0 0 ,0 0

B IO T E C H L A B

7 4 2 5 ,0 0

E c o c h im ie S R L

11 6 9 9 ,0 0

B io siste m M L D SR L

5 3 2 4 ,9 4

+

1

1
1

52. In stru m en te p en tru
ch iru rg ia g lau co m u lu i

1

1
1

1

55. In stru m en te p en tru
ch iru rg ia g la u co m u lu i

1

56. In stru m en te p en tru
c h iru rg ia g lau co m u lu i

1

57. In stru m en te p en tru
c h iru rg ia g lau co m u lu i

buc

1

51. In stru m en te p en tru
ch iru rg ia g lau co m u lu i

53. In stru m en te p en tru
ch iru rg ia g la u co m u lu i
54. In stru m en te p en tru
c h iru rg ia g la u co m u lu i

buc

58. In stru m en te p en tru
c h iru rg ia g lau co m u lu i

1

59. In stru m en te p en tru
c h iru rg ia g lau co m u lu i
60. In stru m en te p en tru
ch iru rg ia g la u co m u lu i
61. In stru m en te p en tru
ch iru rg ia g lau co m u lu i
62. In stru m en te p en tru
ch iru rg ia g lau co m u lu i
63. In stru m en te p e n tru
ch iru rg ia g lau co m u lu i

1

1
1

1
1

buc

set

-

+

-

+

+

+
+

+

+

+

-

+

+

+

+

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

1

buc

65. In stru m en te p en tru
ch iru rg ia g la u co m u lu i

1

buc

66. In stru m en te p en tru
ch iru rg ia g la u co m u lu i
67. V as ÎL

1

buc

M ic -T a n S R L

9 0 0 0 ,0 0

10

buc

+

M ic -T a n S R L

150,00
3 9 0 ,0 0

1

buc

+
+

E c o c h im ie S R L

-

buc

64. In stru m en te p en tru
ch iru rg ia g lau co m u lu i

68. S o lu ţie P erhidro l 35
%

-

5

B io A n a litic a S R L

69. Set de că ciu liţe cu

32 4 0 0 ,0 0

elec tro z i E E G
p reasam b late.
7 0 . S et p e n tru p re le v a re a

1

1

m ateria lu lu i b io lo g ic
E c o c h im ie S R L

71. A lcool 9 9 ,9 %

1 2 4 5 ,0 0

10

72. A n tic o rp p rim a r an tiC D 72

1

73. A n tic o rp p rim a r an ti-

1

C D 100
74. L am p a U V -V is S PD
2 0 A S h im ad zu

B IO T E C H L A B

14 3 2 5 ,0 0

E c o c h im ie S R L

3 3 2 0 0 ,0 0

1

set

1

buc

76. A ce p /u ac u p u n c tu ra
0 .3 0 m m x 4 0 m m

4000
0

buc

77. A ce p /u a c u p u n c tu ra
0 .3 0 m m x 5 0 m m

3000
0

buc

3000
0

buc

13 8 0 0 ,0 0

79. M ânuşi p/u
ex a m in a re n e ste rile latex
de m ărim e M

80. M ânuşi p/u
e x a m in a re n e ste rile latex
de m ă rim e L

PROFI P E N T R U

6 130,50

S Ă N Ă T A T E SRL
M -IN T E R -F A R M A S A

6 5 5 7 ,5 0

M e d g lo b a lfa rm SR L
Im u n o te h n o m e d SR L
E c o c h im ie S R L
M ic -T a n S R L

6 5 6 5 ,0 0
6 5 6 6 ,0 0
11 9 7 9 ,5 0
21 82 5 ,0 0

+

+

+

buc

buc

PROFI P E N T R U

+

buc

4000
0

S Ă N Ă T A T E SRL

+

set

75. A ce p /u a c u p u n c tu ra
0 .2 5 m m x 2 5 m m

78. B otosei

+

+

-

9700

+
buc

M -IN T E R -F A R M A S A

5 0 0 7 ,0 0

+

5 0 0 8 ,0 0

+

Im u n o te h n o m e d S R L

5 0 0 9 ,0 0
16 6 5 0 ,0 0

7400

buc

+

+
+
+
+

M e d g lo b a lfa rm SR L
M ic -T a n S R L

-

+

+
+

* în cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale
(Informaţia privind ”Corespunderea cu cerinţele de calificare ” şi ’’Corespunderea cu specificaţiile
tehnice ” , se va consemna prin: „ + ” în cazul corespunderii şi prin „- ” în cazul necorespunderii)
8. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului anormal de scăzut) sa solicitat:
Data
solicitării

04.08.2022

Operatorul economic

GBG-MLD SRL, Biotehlab SRL,
Sanmedico S.R.L, Mic-Tan SRL,
Ecochimie SRL SRL, Bio Analitica SRL,
Imunotehnomed SRL, Medist Grup SRL

Informaţia
solicitată

Documente
aferente DUAE

Rezmatul răspunsului
operatorului economic

au prezentat

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:
Motivul respingerii/descalificării

Denumirea o/ e
S a n m e d ic o S R L

L o tu l 3 . S - a c e r u t a n u m e f la c o n c u 2 5 g r r e a c tiv . S a p r o p u s r e a c tiv c e s e liv r e a z ă in
f l a c o a n e a c i te 1 0 0 g r.
L o tu l 4 3 . S - a u p r o p u s la m e s im p le , s - a u s o li c it a t în c ă r c a t e p o z i tiv p e n t r u
i m u n o h i s to c h im ie

M ic - T a n S R L

L o t. 6 S - a c e r u t m a s a to t a l ă r e a c tiv - 2 5 g r a m e , s - a p r o p u s c a n t i t a t e a d e 5 g r a m e
L o tu l: 3 2 , 3 3 , 3 4 , 3 5 , 4 5 , 6 7 o f e r ta e s te m a i m a r e c u 3 0 % d e c ă t a f o s t e s tim a tă
L o tu l 4 3 . S -a u p r o p u s la m e s im p le , s - a u s o li c it a t în c ă r c a t e p o z i tiv p e n t r u
i m u n o h i s to c h im ie

B io A n a litic a S R L

L o tu l: 1 1 , 12, n u e s te c e r t i f i c a t în a s i g u r a r e a a s is te n ţe i te h n ic e , p r o g r a m a r e a p r o c e s u lu i
d e t e s t a r e şi a b s e n ţa d a t e lo r d e s p r e u til iz a r e a a c e s to r r e a g e n ţi c u a p a r a tu l e x i s te n t în
la b o r a to r B D F A C S V 1 A T M

E c o c h im ie S R L

L o tu l: 3 2 , 3 3 , 3 4 , 4 5 o f e r ta e s te m a i m a r e c u 3 0 % d e c ă t a f o s t e s tim a tă

6

Lotul 43. S-au propus lame simple, s-au solicitat încărcate pozitiv pentru
imunohistochimie
Lotul 47. S-a cerut Recipient congelator Mr. Frosty, transparent, pentru tuburi de 18 x
1,2 / 2.0 ml, cu capac cu filet albastru. în care se utilizează C3H60 (acetona) pentru
Criocongelare a ţesuturilor şi celulelor vii cu viteza de -1°C pe min S-a propus: Caseta
congelare criotuburi 2.0 (1,8) ml, 100 locuri cu capac ataşat, informaţia despre care la
producător nu poate fi găsită.
Lotul 48. NU corespunde după parametrul ’’mărimea particulelor”, s-a solicitat 3,5
micrometri, dar s-a propus 3,0 micrometri.
nu a prezentat Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public
naţional valabil la momentul deschiderii ofertelor, eliberat de Inspectoratul Fiscal al RM,
semnat electronic de către operatorul economic

Biotechlab SRL
Profi pentru
Sănătate SRL

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ■
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: [Indicaţi]
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:__________________________________
11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preţul cel mai scăzut ■
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preţ □
Cel mai bun raport calitate-cost □
(In cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate şi denumirea loturilor aferente)
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

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

Valoarea din ofertă

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

Punctajul calculat
Total

13. Reevaluarea ofertelor:

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

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:__________ ___________ __________
Denumirea lotului

Denumirea
operatorului
economic

Cantitate şi
unitate de
măsură

Preţul
unitar
(fără TVA)

Preţul total
(fără TVA)

10218,00

1. K it L iv e /D ead cell assay

G B G -M L D S R L

set

1

8 5 1 5 ,0 0

2. P ro tein aza K

B io te c h la b S R L

buc

1

4 4 0 0 ,0 0

4 4 0 0 ,0 0

5 2 8 0 ,0 0

3. (D im eth y lam in o )
b en zald eh y d e

B io te c h la b S R L

buc

7 4 2 ,5 0

7 4 2 ,5 0

8 9 1 ,0 0

4. P erch lo ric ac id 7 0 %

B io te c h la b S R L

buc

1
1

6 1 7 ,0 0

8 5 1 5 ,0 0

Preţul total
(inclusiv
TVA)

6 1 7 ,0 0

7 4 0 ,4 0

5. A lcian B lue 8 G X

B io te c h la b S R L

buc

1

3 6 8 5 ,0 0

3 6 8 5 ,0 0

4 4 2 2 ,0 0

7. B rillian t C ro ce in M O O

E c o c h im ie S R L

buc

1

2 3 4 9 ,0 0

2 3 4 9 ,0 0

8. H id ro x id de am o n iu

B io te c h la b S R L

buc

1

4 6 0 ,0 0

4 6 0 ,0 0

2 8 1 8 ,8 0
5 5 2 ,0 0

7

E c o c h im ie SR L

buc

10. L eio carp o sid e
11. M u ltitest C D 3 /C D 1 6 +

B io A n a litic a SR L

buc

Im u n o te h n o m e d

buc

C D 5 6 /C D 4 5 / C D 1 9

SRL

12. M u ltitest C D 3
/C D 8 /C D 4 5 /C D 4

Im u n o te h n o m e d
SRL

buc

13. B D T M F A C S C lea n

Im u n o te h n o m e d
SRL

buc

S olution
14. BD D e te rg e n t so lu tio n
co n c en tra te

Im u n o te h n o m e d
SRL

buc

15. B D T M E x te n d e d F lo w
C ell C lean S o lu tio n

Im u n o te h n o m e d
SRL

buc

16. B D F A C S L y sin g
S olution

Im u n o te h n o m e d
SRL

buc

17. B D T M S heath A d d itiv e

Im u n o te h n o m e d
SRL

buc

18. C S T B eads

Im u n o te h n o m e d
SRL

buc

19. D iluent for M y th ic

Im u n o te h n o m e d
SRL

buc

20. E n zy m atic C le a n in g
S olution

Im u n o te h n o m e d
SRL

buc

21. L ytic R eag e n t 5 D iff

Im u n o te h n o m e d
SRL

buc

22. C o ntrol L .N .H

Im u n o te h n o m e d
SRL

buc

23. 2 -H y d ro x y eth y l ste a ra te ,
100g

E c o c h im ie S R L

buc

24. P ro c alc ito n in a

G B G -M L D S R L

buc

25. M ediul A g a r a g a r

G B G -M L D S R L

26. N itro fu ra l (fu ra c ilin ă )

B io te c h la b S R L

Kg
g ra
m

27. O leum 2 0 %

E c o c h im ie S R L

G ra
m

9. K it H em a to x ilin ă F e ric ă
W eig ert

1
i
i
1
i
i
1
i
1
1
2
3
3
9

7 4 5 0 ,0 0
14 8 0 0 ,0 0

7 4 5 0 ,0 0
14 8 0 0 ,0 0

8 94 0 ,0 0
1 7760,00

14 0 0 4 ,8 0

14 0 0 4 ,8 0

1 6805,76

14 5 1 5 ,8 0

14 5 1 5 ,8 0

1 7418,96

1 172,60

1 172,60

1407,12

1 2 7 6 ,5 0
1 3 7 4 ,2 0

1 2 7 6 ,5 0
1 3 7 4 ,2 0

1531,80
1649,04

4 6 0 3 ,8 0

4 6 0 3 ,8 0

5 5 2 4 ,5 6

1 8 7 2 ,8 0

1 8 7 2 ,8 0

2 2 4 7 ,3 6

5 5 5 6 ,6 0

5 5 5 6 ,6 0

6 6 6 7 ,9 2

1392,34

2 5 7 8 ,4 0

2 7 8 4 ,6 7

7 7 6 ,0 0

2 3 2 8 ,0 0

2 5 1 4 ,2 4

1832,50

5 4 9 7 ,5 0

5 9 3 7 ,3 0

4 7 6 ,8 0

4 2 9 1 ,2 0

5 1 4 9 ,4 4

7 4 0 ,0 0

7 4 0 ,0 0

8 8 8 ,0 0

4

1 0 0 0,00

4 0 0 0 ,0 0

4 8 0 0 ,0 0

1

1 5 60,00

1560,00

1872,00

16,25

6 5 0 0 ,0 0

7 8 0 0 ,0 0

1

400
400

2 0 ,9 9

8 3 9 7 ,7 6

10077,31

28. I L - 1

G B G -M L D S R L

buc

1

6 3 5 8 ,0 0

6 3 5 8 ,0 0

7 6 2 9 ,6 0

29. IL - 6

G B G -M L D S R L

buc

1

6 3 5 8 ,0 0

6 3 5 8 ,0 0

7 6 2 9 ,6 0

30. T N F - a

G B G -M L D S R L

buc

1

4 8 5 5 ,0 0

4 8 5 5 ,0 0

5 8 2 6 ,0 0

31. P C R de in a ltă se n siv ita te

G B G -M L D S R L

buc

1

6 3 5 8 ,0 0

6 3 5 8 ,0 0

7 6 2 9 ,6 0

36. R P M I-1 6 4 0 M e d iu
R S L 0 1 1 G -5 0 0 m l L o S e ra
(H IM E D IA ) cu 1-alanyl-lg lu ta m in e şi b ic a rb o n a t de
sodiu

B io te c h la b S R L

buc

5 7 5 ,0 0

2 3 0 0 ,0 0

2 7 6 0 ,0 0

37. D im etil su lfo x id
(D M S O )
38.
D ip h en y lb o ry lo x y e th y a m in e
(sin o n im 2A m in o e th y ld ife n ilb o ra te

B io te c h la b S R L

buc

5 8 5 ,0 0

2 9 2 5 ,0 0

3 5 1 0 ,0 0

M ic -T a n S R L

buc

1 826,87

182 6 ,8 7

39. A n tic o rp m o n o c lo n a l d e
şo arece sau iep u re anti C D 105

4

5

2 192,24

1
buc
M e d ist G ru p S R L

40. A n tic o rp m o n o c lo n a l d e
şo arece sau iep u re an tila m in in a P2.

M e d ist G ru p S R L

41. A n tic o rp m o n o c lo n a l de
şo arece sau iep u re an tico lagen tip IV.
42. Flidrogen P ero x id e
B lo ck in g
43. L am e de m ic ro sco p

G B G -M L D S R L

13 5 9 3 ,9 7

13 5 9 3 ,9 7

1 4681,49

13 5 9 3 ,9 7

13 5 9 3 ,9 7

1 4681,49

1
buc
1
buc

7 5 8 0 ,0 0

7 5 8 0 ,0 0

9 0 9 6 ,0 0

1 3 6 1 ,3 7

1 3 6 1 ,3 7

1470,28

4 1 0 ,0 0

2 4 6 0 ,0 0

2 9 5 2 ,0 0

1
M e d ist G ru p S R L

buc

G B G -M L D S R L

buc

1
6

8

44. B ond W ash lOx
C o n c en tra te

M e d ist G ru p S R L

47. C o n tain e r p e n tru
c o n g e la re cu 1 °C

B io te c h la b S R L

buc
buc

i
1

buc

48. C o lo an ă cro m a to g ra fic ă
tip clasic u m p lu tă cu so rb e n t
C 4 şi set de p re c o lo a n e cu
acelaşi so rb en t.
49. C o lo an ă p en tru H P L C
faza A m in o (N H 2 ), 2 5 0 m m
x 4.6 m m cu m a rim e a
p articu le lo r 5 p m , p o re size
100 Â,

buc
B io te c h la b SR L

B io siste m M L D
SRL

in clu se
68. S o lu ţie P erh id ro l 35 %
69. Set de c ă c iu liţe cu
electro zi E E G p re a sa m b la te .
C o n fec ţio n a te din m a te ria l
tex til extensibil.
71. A lcool 9 9 ,9 %
74. L am p a U V -V is S P D 20 A S h im ad z u

M ic -T a n S R L

79. M ânuşi p /u e x a m in a re
n esterile latex d e m ă rim e M

M -IN T E R -F A R M A S A

80. M ânuşi p/u e x a m in a re
n esterile latex d e m ă rim e L

M -I N T E R - F A R M A S A

2045,61

3 2 4 5 ,0 0

3 2 4 5 ,0 0

3 8 9 4 ,0 0

16 0 0 0 ,0 0

16 0 0 0 ,0 0

19200,00

7 4 2 5 ,0 0

7 4 2 5 ,0 0

8 9 1 0 ,0 0

5 3 2 4 ,9 4

5 3 2 4 ,9 4

638 6 ,9 3

150,00
32 4 0 0 ,0 0

150,00
32 4 0 0 ,0 0

180,00
3 8 8 8 0 ,0 0

124,50
1 4 3 2 5 ,0 0

1 2 4 5 ,0 0
1 4 3 2 5 ,0 0

1494,00
1 7190,00

0 ,6 7 6 0

6 5 5 7 ,6 0

7 0 8 2 ,1 0

0 ,6 7 6 6

5 0 0 7 ,0 0

5 4 0 7 ,5 6

1

set

i

buc

1

B io A n a litic a S R L

set

1

E c o c h im ie S R L

i
buc

10

buc

9700

buc

7400

B io te c h la b S R L

1 8 9 4 ,0 8

1

E c o c h im ie S R L

50. C lip ap p lie r cu c la m e

1 8 9 4 ,0 8

1

Anularea procedurii de achiziţie publică:
In temeiul art. 71 alin.__lit__ .
Argumentare: ____________________
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii:
Denumirea operatorului economic

Data
transmiterii
07.09.2022

Modalitatea de
transmitere

GBG-MLD SRL, Biotehlab SRL, Sanmedico S.R.L, Mic-Tan SRL,
e-mail,
Ecochimie SRL SRL, Bio Analitica SRL, Imunotehnomed SRL, Medist
Grup SRL, Biosistem MLD SRL, Profi pentru Sănătate SRL
M-Inter-Farma SA, Medglobalfarm SRL
(Informarea operatorilor economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achiziţii se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achiziţiile publice)
16. Termenul de aşteptare
pentru încheierea contractului:
---- ^----------------------------------.
----------------------------------------------------—

□ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin
In cazul în care valoarea estimată a contractului
este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 mijloace electronice şi/sau fax □
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
□ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării
privind achiziţiile publice
prin mijloace electronice şi/sau fax □
□ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin
In cazul în care valoarea estimată a contractului
mijloace electronice şi/sau fax □
este egală sau mai mare decât pragurile
□ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării
prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achiziţiile publice
prin mijloace electronice şi/sau fax □
(Selectaţi termenul de aşteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achiziţiile publice, inclusiv a termenelor de aşteptare, se efectuează în conformitate cu
prevederile TITLULUIIVCapitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).
Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:
întreprind
erea:
— * ----------------------------------------

Cod CPV

Valoarea
contractului
9

Denumirea
operatorului
economic

Bio Analitica
SRL
Biosistem
MLD SRL
Biotehlab SRL
Ecochimie
SRL
GBG-MLD
SRL
Imunotehnome
d SRL
Medist Grup
SRL
Mic-Tan SRL

tară TVA

Numărul
şi data
contractului

Cu capital

autohton

V5_.09.2022

autohton

U

autohton

9A

autohton

4 7 2 0 0 ,0 0

3 3 6 0 0 0 0 0 -6

5 3 2 4 ,9 4

3 3 6 0 0 0 0 0 -6

5 6 6 4 0 ,0 0

Termen de
valabilitate al
contractului
3 1 .1 2 .2 0 2 2

6 3 8 9 ,9 3

3 1 .1 2 .2 0 2 2

4 6 6 2 4 ,5 0

5 5 9 4 9 ,4 0

3 1 .1 2 .2 0 2 2

3 3 6 0 0 0 0 0 -6

3 6 1 8 1 ,7 6

4 3 4 1 8 ,1 1

3 1 .1 2 .2 0 2 2

3 3 6 0 0 0 0 0 -6

4 8 0 4 4 ,0 0

5 7 6 5 2 ,8 0

3 1 .1 2 .2 0 2 2

6 9 6 3 8 ,1 7

3 1 .1 2 .2 0 2 2

32 8 7 8 ,8 7

3 1 .1 2 .2 0 2 2

2 3 7 2 ,2 4

3 1 .1 2 .2 0 2 2

1 2 4 8 9 ,6 6

3 1 .1 2 .2 0 2 2

■№ U (>

%x

autohton

3 3 6 0 0 0 0 0 -6

inclusiv
TVA

. ofcs

ÎL
O '*

autohton

ll

"je l l
3 3 6 0 0 0 0 0 -6

V* C'“.

autohton

59 0 7 2 ,2

.U L.l
3 3 6 0 0 0 0 0 -6

3 0 4 4 3 ,3 9

3 3 6 0 0 0 0 0 -6

1 9 75,87

3 3 6 0 0 0 0 0 -6

11 5 6 4 ,5 0

<* o«* . O -

autohton

%L

M-Inter-Farma autohton
SA

%

^

^

'U i d

t

Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul
în care la procedura de achiziţie publică au fost aplicate criterii de durabilitate şi s-a încheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):____________
Au fost aplicate criterii pentru achiziţii publice durabile (achiziţii
(DA/NU) nu
verzi)?
Valoarea de achiziţie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
(indicaţi suma cu TVA)
durabilitate (lei MD):
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost
Preţul cel mai scăzut □
aplicate criterii de durabilitate:
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preţ □
Cel mai bun raport calitate-cost □
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încheierea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice ), precum şi că în cazul depunerii contestaţiilor şi/sau
recepţionării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate şi soluţionate.
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:
" A '*

(-^

" ____________________________

(Nume, Prenume)

10

DARE DE SЕАМД
de atribuire а contractului de achizilii publice

Nr.
1.

y'!,Jg.)olz

Date сч privire la autoritatea сопtrасtапtй:

Dепчmirеа autoritй{ii contractante
Localitate

IDNo

Adresa
E-mail oficial
Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

2,

аiп

Inspectoratul General al Politiei а1 MAI
mun. Chiqinйu
101360l0000495
Str. Tiraspo1 11/1
elena. corduneanu(@i gр. gоч, md
http://politia.md/
Elena Corduneanu, (022) 868-066,
elena. corduneanu(E i gр. g оч. md

Date cu privire la рrосеdurа de atribuire:

Tipul procedurii de аtriЬuirе aplicate
Рrосеdurа de achizitie rереtаtй (dutэd caz)

Tipul оЬiесtчlчi contractului de
асоrdчlui-саdrч
ObiectuI achizi{iei

achizi{ie/

Licitalie deschisй
Nr:
Bunuri
Echipamerrt de rеlсчаrе а ttrrпеlоr рарilаге (Ргоiссt

СrimАRТ)

Cod СРY

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia

32200000_5

deschisd)

Рrосеdurа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul Nr: ocds-b3wdp1 -MD-1 656591 |06542
Lirrk-ul :https ://mterrder. gov. md/tenders/ocdsр о r а lul ui guy еrпапlе пl а l ll, l l l r. l l а п l с t,. yt l l,. tlt c.l)
Ь3 wdp l -MD- 1 65 65 9 1 1 0 6 5 42?tab:contгact-noti се
l

t

t

r

platforma de achizitii publice utilizatй
Рrосеdurа а fost iпсlusй in planul de achizi{ii
publice а autoritй{ii contractante
Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz)

Data public drii:З 0.0 6.2022
aclrizitii.md

Da

Litrk-r.rl сйtге planul de achizi!ii pLrblice pr-rblicat:
- page-type/l i ste-

https ://politia. rnd/ro/advancec1

achizitii
Data:-

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire

Link-ul:Licitalie electronicй

Sursa de finantare
Vаlоаrеа estimat5 aei, fdrd TVA)

Buget de stat;
523 200,00

(dupd caz)

3.

СIаrifiсйri privind documenta{ia de atribuire:

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr
Expunerea suссiпtй а solicitйrii de сlаrifiсаrе

11 itt| 2022, 12:41

Subiectul intrebiirii: Lot 2 lrlslala!ic 1lсrltгtr
rелlечаrеа uгt-пеlоr papi lаге cll су.tllоzlсгуl atc
[ntrelrrrre: Vа гugаrп sa ne explicati ое aveti irl
1

чеdеrе ргiп сеriп!а &quot;. Nuпrйгul de nivele irl
саmеrй - 3 sau 4 &quot;? Nutlrirtrl cle

rafturi/polite?

de nivele ргеzutrrй пut,1,1iгltl сlс
polile/rafturi, рrеfеrаЬil metalice, cu posibilitatea
plasйrii obiectelor ре nrai nrlthe nivele, totodati
dAnd posibilitate vaporilor сlс суаtrосагуlаtе si
сirсulе printre nivele. Ataqez itTzrgirre sirTbol

Ехрчпеrеа succintй а rйspunsului

Nurnйrul

Data transmiterii

orierrtativй.
|2 iu| 2022,09:47

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de сlаrifiсаrе

|2 itll2022, 09:31
Subiectul intrebirii: Lot 2 Instala(ie репtгLr
rе]ечаrеа uгtпеlоr рарilаге cLl суаIlоасrуlаtе
Intrelrare: VI rugйm sa tle collllrnicali dасё sc
adnrite о limitd сlе егоагс la dirlrensitttlilc схtегrlс si
iпtегпе de +/-50 nrm (сum a!i adrllis de exenlplr-r [а
licitatia ocds-b3wdp1 -MD- 1 656329l 2Sб68 )?

Ехрuпеrеа suссiпtй а rйsрuпsчlui
Data transmiterii

da, se admite.
12

iul 2022,12:59

Data solicitйrii cIarifi сйrilоr
Expunerea succintй а solicitirii de сlаrifiсаrе

12

itl]r

2022. 09:3З

Sulriectul intrebirii: Lot 2 Instala!ic

гелl

evarea uгrrrе l ог papi l аге

с

рсrltгLt

Ll суztпоасгуl ate

IпtrеЬаrе: Vl rugбr-rr sй explicati сс inscatnt-td
&quot; Sераrаtоаrе а spa{ir_rltri репtгu геlечагеzt
obiectelor mai mici. &quot;. Evetltual, sa пе da[i
link cu о poza, репtru о claritatc rrlai brrtlzi. Vй

Ехрuпеrеа succintё а rйspunsului

Data transmiterii

4,
5.
Nr.
1.

,

3.

mtrllur-rrinr.

Sераrаtог - о placii саге .ll, рсгlllitс пriсsогагса
spa{iului in cazul citrd sLtpunem рrсluсririi obiecte
rnai rnici. Е ceva sitrrilaг tttll-ti гаli сlаг сilге tlг
inclride о раrtе din spalitr, adici poate fi plasat rllai
sus sаu rrrai .ios 1rl iпtеriогul саrllсгеi с[с гсlечitге,
реlltru са ablrrii de суztпоасгуlаtе sй t-ttt сiгсulе in
tot spa{iul din irrteriorul сеrlпсгеi, dаг рс il рсlгtiurlс
nrai tnicй репtru un гсzultаt Irrai bltll.
12 u\2022, IЗ:47

Моdifiсйri ореrаtе in documenta{ia de аtriЬчirе: пu sunt
Рffпi la termenul-1imitй (data 20.07.2022,оrа 14:30), ач depus oferta 3 ofertan{i:
Denumirea operatorului economic

Lokmera" SRL

o,Bio Analiticaoo SRL
ooTriumf-Motiv'o SRL

6.

Lttl

IDNo
1007600011l05
1015600017171
l012600021180

Asocia{ii/
administratorii
Nicolai Iasibas
Rusu Glrcrladic
.Ii,{hili 'l'aliirtra

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

Denumire document

Denumirea oneratorului economic
Analitica"
SRL
,,Bio
,,'l'гi urт f'-Motiv" SRL
,,L,okmera" SRL

Documentele се constituie oferta
(Se va сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)

DUAB

preZentat

Specificalii tehnice
specificatii de рrеt

ргеZепtаt
DreZentat

ргеZепtаt

ргеzепtаt
prezentat

pгezentat

Сегеге de рагtiсiраrе
Gагапliа репtгu оfЪrlй lo%
(сопfогm Anexei пr,9).

pгeZentat

ргеzепtаt

l]гсZапtаt
ргеzспtаt

pгeZelltat

l]геZепtаt

preZentat

ргеZепtаt

l)гсZепtаt

pгeZentat

ргеZепtаt

ргеZепtаt

pгeZentat

pгezentat

ргсzепtаt

pгeZentat

ргеZепtаt

ргеZспtаt

Declaralie pгivind valabilitatea
оfегtеi репtru о durаtd de 60 de zile
сегtifiсаt de conforrnitate satt alt
сегtifiсаt echivalcrlt се сопfiппё
calitatea ргоdusеlог oferite
sегчiсе Сепtгu Аutогizаt
Dovada iпrеgistгбгii in Lista
ргоduсбtогilог de ргоdusе stlpuse
геglсmепtiгilr de гesponsabilitate
extinsё а ргоduсйtогilог, delillutй de

ргеZепtаt

Agenlia de Mediu

(IПfЬrmа!iа priviпcl, еlепu.mirеа clocutlt,eп|elor рrеzепlсI[е se уа iпdicct iп соп.|Ьrпlilсtlе ctt сеl,iпlаlе сliп
docutlleпlct!ia cle alribuire;i se tla сопsепlпа ])riп; рrеzепtоt, перrе^епtаt, п.tt corespltttcle (iп cctzttl
сапеl сlосulltепlul, u.fbsl рrеzепlаl, dar пu cclra,spttпdeceriп!elor de cali|icurc))

7.

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

Dепumirеа
lotului
Instala{ie
репtru
rеlечаrеа

urmеlоr
papilare сч
cyanoacryIate

Denumirea
operatorului
economic
,,Bio Analitica" SRL
,,Lokmera" SRL
,rTriumf-Motiv"

SRL

Pre{ul
ofertei
(йrа ТVА)*

Соrеsрuпdеrеа
сu cerintele de
calificare

Corespunderea сu
specificafiile
tehnice

298 000,00
375 000,00

+

+

+

+-

з80 250,00

+

+

iп caztl ttIilizdrii licila!ie i аlесlrопiса se llct iпclicct pra{ttl oferlei./iпctle
(Iп.firmuliсt priviпcl "Соrеsръtп.d,еrесt cu сеriп!еlе cle calificare" si "Core,s7эttпtl.crea c,tt ,s:peci.ficctIiila
lеhпiсе" , ,\,е |,{1сопs,епlпа рriп; ,,+" iп cazul cores|luпderii Ei рriп ,,-" iп cc.tzul пecrlt,c,уlэttпclerii)
*

Comentarii: Evalr"rarea tehrricб а fost efectr-rati de сйtrе Cerrtrtrl telrrrico-crirlrinalistic Ei ехрсгtizс
judiciare, ргiп dеrпеrsul пr. \2200 diп29,08.2022.
8. Репtru elucitlarea uпоr neclaritйti sarr соIrfirmаrеа llnor clate privintl соrеslrurrtlеrеl оlЪгtеi ctl
сеriп{еlе stabilite iп tlосumепtа{iа dc atribuire (inclusiv justificarea рrе{ului anorIrlal cle sc:iztlt)
а solicitat:
Data
solicitйrii
04.08.2022

(scrisoarea
пr.34/92933 din
04.08.2022)

Ореrаtоrul
economic
,,Bio Analitica"
SRL

Rezumatul rispunsului operatorului
есопоmiс

Iпfоrmа(iа solicitatй

s-a solicitat

сlагifiсёгi

ргiчiпd:

-

dечiеге mаjогй iпtге

рге{ul din оfегtб а

bLrnr.rlLri

оfегitl

- dimensittllea ехtегiоагё а

irlstalaliei,
illtегiоагД

dinletrsiltlrea

а

саtl-tегеi,

dirnerlsitrnile itltегiоаге

s-

а

Орегаtоrul ecotrotnic а cilll-tt,ttlicat сё:
- la iпtосtl-tiгеа оlЪгtеi OIl s-a conclLts cle рге!ul

геаl al echipalnclltttlLti рс сilге la

llгol)tls

-

t,ог

ргоduсitогttl Тораiг Systerns;

ditnensittnile ехtеI,it,lаге

si

ill1сгiоаr,с-

fi

Inodificate fa{ir de tlloclcIeIe stаllсlагd, l)еlltгtl а se
irrсаdга itl сегiп(еlе tellnice а caictLtltti de saгcirri

din Iicitalie. Ргоdtlсitогttl 'l-ораiг Systetlls. va
соrlstгtli rnoclelul SCj-075-t) ctl clilllcllsittllile
J

callleгei ,,Sерагаtоаге

а

spa{iului репtru геIечагеа
оьiесtеlоr mai mici"

22.08.2022
(scrisoarea
nr.34l12-

,,Bio Attalitica"

SRL

1092 din

22.08.2022)

s-a solicitat

сlагiliсёгi

ргiчiпd:

- nivelele iIl сапегб sй

f'ie

tnetalice 9i sё реrmitб
ciгcLrla{ia чароrilог de

суапоасгуlаtе

рriпtге

accste niveIe;
- Lrmiditatea сu о чагiа{iе
de la 60% рАпй la 90О/о, it,t

ofertd este

specificat
iIltегчаlul de la 60% рАпй

la В0%;
- tе1-1-tрегаtuга irl irltегчаluI

l00-2з0'С, itl оfегtа este
indicat stгiсt l00oC.

9.

solicitate.

-

,,Sераrаtоаге а spaliLrlLri репtгLt геlечагса
оЬiесtеlог rnai mici", modeluI SG-075-Р este
реrfогIпаtlt si rlu аге rlevoie de геduсегса spatitrlLri
реIltгu геIечагеа ргоЬеIог mici, va fi dotat cLr
sерагаtоаге саге vог геdLtсе spaliuI total al
саlтtегеi, iп scopul гidiсiгii cotlcelltгatiei.
Орегаtоrr-rl econoI1-1ic а cotl-tt_lllicttt сi:
- пr"ttпбгttl пiчеIеlог пlеtаliсе саге регtпit геlечагса
ргоЬеlоr ITlici, чог strf'eгi пlоdiliсirгi fh(а clc
rnodelLrl staIldaгd, сlеsсгisе ill docunlentatia
tehnici atagat Ia оf'егtа 1tгсzсll1ttli, sclLll clc liчгаt.с
incltlde 3 nivele 1'аЬгiсаtе clill tllctal, cc;lc1.1llit
tгесегеа fuInuItti si рlаsагеа ре elc а ргоЬсlоr.
tnici,
- dotnenittl de Lrmiclitate cste гсglаЬiI illtгс 60% si
90Уо, ргоduсёtогul Тораiг Systenls avАllci
capacitatea tehrlici sit seteze геgIагеа Lrrlliditritii irl
acest doIlrell iLl:

- dorneniul cle tеlпрегаttlгi estc гсglаЬilб iпtгс 0"С]

gi 230'С, placa de irrcdlziгe se poate гirdiса la
сhiаг;i рапё la 250'С, dаг cliIl
tnotive de sigLtгап{d, petltгtt ечitагеа sLlрга
solicitirii, estc setat tttl Iitllitatoг cle illсilziге.
Modeltrl SG-075-Р, cstc оfЪгtаt cle pгoclttcittot.ttl
SG-075-P-SP, се indicit i,t соlll'igLtгаrс sllccialit
fa!Д de specil'icatiile rnodclLtILri stаtlсlагсl aligat cic
pagina web ;i itl doctltlletltele lehrlicc, агс
capacitatea de а е{Ъсttrа ilnelc rпосjiflсбгi tchrlicc
ale асеstог tTodele, []еlltгtl tl se ittсасlга itl
tеtlrрегаtttга

necesitбliIe speciale alc aIlLllllitoг LrtiIizator.i.

Ofertan{ii respingi/descalifica{i: пu sunt

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor: Репtrч fiесаrе lot
11. Criteriul de аtriЬчirе aplicat: Preful cel mai ýcf,zut
12.

in urmа ехаmiпйri, ечаlчйrii
decis:

qi

соmраrйrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:

Denumirea lotului
Instala{ie репtru
rеlечаrеа чrmеlоr
papilare cu
cyanoacrylate

Dепumirеа
ореrаtоrului
economic
,rBio

Analitica"

SRL

cantitate si unitate
de mйsurй

Pre{ul unitar
(fйrй ТVА)

Pre{ul total
(fйrй ТVА)

1 Ьчс

298 000,00

298 000,00

Вuпurilе urmеаzЙ а fi achizi{ionate in cadrul proiectului de fiпап{аrе ехtеrпй fiind scutit cle
ТVА Ei respectiv cad sчЬ inciden{a Ноtйrflrii Guчеrпчlчi пr.246/2010 "Сu privire la modul de
aplicare а facilitй{ilor fiscale ;i vamale aferente realizйrii proiectelor de asisten{й tehnicб qi
investi{ionalй in derulare", саrе cad sчЬ inciden{a tratatelor interna{ionale la саrе Republica
Moldova este раrtе.

13. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grчрului de luсrч pentru achizi{ii:

Dепumirеа oреrаtоrulчi
есопоmiс

,rlokmera" SRL
,,Bio Analitica" SRL

,oTriumf-Motiv'o SRL

Data transmiterii

Modalitatea de transmitere

0|.092022

e-tпail

0|.09.2022
0|.09.2022

e-п,tail

e-mail

(Iп/оrmаrеа operalorilrlr есrlпопliсi implicali iп procedura de atribuire clcs1lt,e cleciziile grttllttltti clc
репtru clchizi!ii ,se realizectzd iп соrфrплilаtе ctt preveclerile ctrl, 3I ctl Legii пr. tзt сtiп з ittlic
20 l 5 priviпd ctchizi|iile publice)
luсrъt.

14. 'Геrпrепul de aqte;ltare репtru iпсhеiеrеа сопtrасtului:

In cazul in саrе чаlоаrеа estimatё а contractulr-ri
este mai rr,icй decAt рrаgurilе prevйzttte 1а art.2
alin. (3) al Legii пr. 131 dirr 3 iulie 20l5 privind

achiziliile publice
ln cazul in саrе valoarea estimatl a contractului
este еgаlй sau mai mаrе decAt pragurile
prevйzute la аrt. 2 аliп. (З) al Legii пг. 131 din 3
iulie 2015 privirrd achiziliile publice

Хб ztle iп cazul transt-triterii cotnurricйгii ргirl
nTiiloace electronice siisar,r lЪх п

П 11 zile in саzul пеtrапstпitегii coIrrr.trricitгii
prin mijloace electronice si/sau 1Ъх п
П 1 1 zile in cazul transrr.iterii cornulricirii рriп
nrijloace electronice gi/satr fax п
п 16 zile itr cazul tlctгatrsгt-titcгii cotlltrrliciгii
prirr rnijloace electгortice si/sar-r l'ax Ll

(Selecla!i lеrmепul de a;leptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevйzttle cle Legect пr, ]3l сliп 3
iulia 20]5 prilliпd achizi!iile publice, iпсlttsiч ct, tеrпл.епеlоr de a;te1llara, se cJ'ectttcazЙ iп crlп.|ol.пtilctle
cu. Prel'eclerile TITLULUI IV Capilolul I (Calculareа Теrп,tепъltti) al C|rlclttltti Cillil ctl Rept.tblicii

Moldoyct).

l5. Contractul

de aclrizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului
есопоmiс

tпtrерri

,rBio Analitica"

Capital
social

SRL

пdеrеа:

Numirul

qi data
contractului/
асоrduIчi-саdru

|з4-

BN

|9.09.2022

vаlоаrеа contractului
Cod

срч

о
о
Оиl
о|
N
*

thrй

ТVА

298 000,00

f5rй

ТVА

298 000,00

теrmеп cle
valabiIitate
al
contractului
/асоrdчluiсаdru

з|.|2.2022

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de lacru declard сd tеrmепаl de

aqteptare репtrч tпсhеiеrеп
сопtrасtului/сопlrасtеlоr iпdiсаtе afost respectat (ехсерfiпd cazurile prevdzute de art, 32 аliп, (3) al Legii
пr, 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achiziyiile publice ), precum qi сd tп cazul clepuпerii coпtestaliilor Ei/sпu
recep|ioпdrii rapoartelor de moпitorizale, aceastea aufost ехаmiпаtе ;i solulioпate.

Рriп рrеzепtа dare cle sеаmd, grupul de luсru репtru achizi|ii сопlirmd соrесtituсliпеп clesfdsurdrii proceclarii
de achizilie,.fapt репtru спrе poorlci rdsрuпdеrе cottform prevederilor lеgпlе itt vigoпre.

-.-<
Preqedintele grupului de lчсru репtru

GлNлсIUс

DARE DE SEAMĂ
de anulare a procedurii de atribuire



Nr.1 din 20 septembrie 2022 .
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante
Banca Națională a Moldovei
Localitate
Republica Moldova, mun.Chișinău
IDNO
79592
Adresa
Bulevardul Grigore Vieru 1
Număr de telefon
022 822 348; 022 822 188
Număr de fax
022 228 697
achizitii.contracte@bnm.md
E-mail oficial
Adresa de internet
www.bnm.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, Eduard Cucuruzac, tel.: 022 822 348 e-mail:
e-mail)
Eduard.Cucuruzac@bnm.md
2. Date cu privire la procedura de atribuire:

□Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă
□Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)
Nr: n/a
Tipul obiectului contractului de achiziție/ Bunuri □ Servicii □ Lucrări 
acordului-cadru
Obiectul achiziției
lucrări de demontare a porților din lemn și din
metal, cu montarea de rolete
Cod CPV
45450000-6
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (în cazul
aplicării altor proceduri decât licitația
deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr: ocds-b3wdp1-MD-1661411931670
portalului
guvernamental Link-ul:
https://mtender.gov.md/tenders/ocdswww.mtender.gov.md)
b3wdp1-MD-1661411931670?tab=contract-notice
Data publicării: 25.08.2022
 achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
Platforma de achiziții publice utilizată
 Da □ Nu
Procedura a fost inclusă în planul de
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
achiziții publice a autorității contractante
https://www.bnm.md/ro/content/planul-achizitiilorTipul procedurii de atribuire aplicate

publice-al-bancii-nationale-moldovei-pentru-anul-2018

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)
Tehnici și instrumente specifice de atribuire
(după caz)
Sursa de finanțare
Valoarea estimată (lei, fără TVA)

Data: Link-ul: □Acord-cadru
□Sistem dinamic de achiziție
□Licitație electronică □Catalog electronic
□Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS;
□Surse externe; □Alte surse: [Indicați]
612 449,00

1

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

-

5. Până la termenul-limită (data 15 septembrie 2022, ora11:00), nu au fost depuse oferte:

Nr.

Denumirea operatorului economic
-

1.

IDNO
-

Asociații/
administratorii
-

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

Denumirea operatorului economic
Operator
Operator
Operator
economic 1
economic 2
economic 3
Documentele ce constituie oferta
(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Denumire document

Operator
economic n

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

Documente de calificare
Se va consemna 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 corespunde cerințelor de calificare))
7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:-

Denumirea
lotului
Lot 1

Denumirea
Prețul
Cantitate Corespunderea Corespunderea
operatorului
ofertei
și unitate cu cerințele de cu specificațiile
economic
calificare
tehnice
(fără TVA)* de măsură
Operator economic 1
Operator economic n
2

Lot n

Operator economic 1
Operator economic n

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

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ
sau cel mai bun raport calitate-cost)
Factorii de evaluare
Valoarea din ofertă
Denumirea operatorului economic 1
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea
Denumirea operatorului economic n
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Punctajul calculat
Total

Total

13. Reevaluarea ofertelor:-

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)
3

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:Denumirea
Denumirea
Cantitate și
Prețul unitar
lotului
operatorului
unitate de
(fără TVA),
economic
măsură
MDL
-

Prețul total
(fără TVA),
MDL
-

Prețul total
(inclusiv
TVA), MDL
-

Anularea procedurii de achiziție publică:
În temeiul art. 71 alin. (1) lit a) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.
Argumentare: nu a fost depusă nicio ofertă.
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:-

Denumirea operatorului
economic
-

Data transmiterii

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

-

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:-

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

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

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

-

-

Valoarea
contractului
Cod
CPV

-

fără
TVA,
MDL

-

inclusiv
TVA,
MDL

-

Termen de valabilitate
al
contractului/acorduluicadru
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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):
n/a
Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții
verzi)?

NU

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

__________________
(indicați suma cu TVA)

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

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau
recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate.
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:
Tatiana IVANICICHINA
(semnat electronic)
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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. 25/22 din 06.09.2022 .
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Agenția de Dezvoltare Regională Sud
Denumirea autorității contractante
or. Cimișlia
Localitate
1009601000290
IDNO
blv. Ștefan cel Mare, 12
Adresa
0 (241) 2 62 86
Număr de telefon
0 (241) 2 62 86
Număr de fax
adrsud@gmail.com
E-mail oficial
www.adrsud.md
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, Dorin Coroian
e-mail)
0 (241) 2 62 86; dorin.coroian@adrsud.gov.md
2. Date cu privire la procedura de atribuire:

□Cererea ofertelor de prețuri ■ Licitație deschisă
□Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)
Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ Bunuri □ Servicii □ Lucrări ■
acordului-cadru
„Racordarea la utilități a subzonei nr. 18 (Cahul)
Obiectul achiziției
din cadrul Zonei Economice Libere „Bălți””
45200000-9
Cod CPV
Expunerea
motivului/temeiului
privind Valoarea estimată a achiziției corespunde pragului
alegerea procedurii de atribuire (în cazul valoric al procedurii de achiziții publice Licitație
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) deschisă
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr: ocds-b3wdp1-MD-1653387596607
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) Link-ul:
mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1MD-1653387596607
Data publicării: 24.05.2022
■ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
Platforma de achiziții publice utilizată
■ Da □ Nu
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții http://adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=4
publice a autorității contractante
822&t=/Achizitii-Publice/Planificare-proceduri-deachizitii/Planul-achizitiilor-publice-pentru-anul2022-al-Agentiei-de-Dezvoltare-Regionala-Sud
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)
Data: BAP nr. 14 din 22.02.2022
Link-ul:
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap
_nr_22_1.pdf
□Acord-cadru
□Sistem dinamic de achiziție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire
(după caz)
□Licitație electronică □Catalog electronic
■ Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS;
Sursa de finanțare
□Surse externe; □Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)
10.443.875,00
Tipul procedurii de atribuire aplicate
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)
25 mai 2022, 08:44
Data solicitării clarificărilor
Întrebare în SIA achiziții.md
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Buna ziua.De ce ati publicat inca o licitatie la aceeasi
procedura de achizitie pe cind cea precedenta este in
evaluare?
Rezultatele procedurii au fost anunțate. Procedura
Expunerea succintă a răspunsului
anterioară este anulată.
25 mai 2022, 12:04
Data transmiterii
25 mai 2022, 09:43
Data solicitării clarificărilor
Întrebare în SIA achiziții.md
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Verificati va rog perioada depunerelor ofertelor si
faceti modificarile necesare.
Bună ziua. Termen de primire a ofertelor 15 zile.
Expunerea succintă a răspunsului
25 mai 2022, 14:28
Data transmiterii
25 mai 2022, 12:49
Data solicitării clarificărilor
Întrebare în SIA achiziții.md
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Răspuns (25 mai 2022, 12:04): Rezultatele
procedurii au fost anunțate. Procedura anterioară este
anulată.Putem sa stim motivul anularii?
În temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) – prin valoarea
Expunerea succintă a răspunsului
inclusă în propunerea financiară, depăşesc valoarea
fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de
achiziţii publice.
25 mai 2022, 14:27
Data transmiterii
25 mai 2022, 15:13
Data solicitării clarificărilor
Întrebare în SIA achiziții.md
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Da si pe platforma de ce sunt indicate doar 6 zile?
Modificati va rog.
Bună ziua. Au rămas 8 zile pentru clarificări + 6 zile
Expunerea succintă a răspunsului
pentru depunerea ofertei
25 mai 2022, 15:55
Data transmiterii
25 mai 2022, 16:35
Data solicitării clarificărilor
Întrebare în SIA achiziții.md
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Stimata AC, in timpul clarificarilor noi nicidecum nu
putem depune oferta, conformativa legislatiei si
extindeti perioada de depunere a ofertelor va rog.
Bună ziua. Vedeți Răspuns (25 mai 2022, 15:55). Vă
Expunerea succintă a răspunsului
sugerăm să folosiți timpul acordat pentru clarificări
într-un mod util, să vă verificați încă o dată
documentele care vreți să le depuneți și să analizați
corespunderea acestora cu cerințele din documentația
de atribuire.
26 mai 2022, 13:53
Data transmiterii
26 mai 2022, 09:13
Data solicitării clarificărilor
Întrebare în SIA achiziții.md
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Răspuns (25 mai 2022, 14:27): În temeiul art. 71
alin. (1) lit. d) – prin valoarea inclusă în propunerea
financiară, depăşesc valoarea fondurilor alocate
pentru îndeplinirea contractului de achiziţii publice.
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Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii
Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de clarificare

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

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

Expunerea succintă a răspunsului

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

Expunerea succintă a răspunsului

Atunci poate trebuie de revizuit devizul de cheltuieli
conform preturilor la ziua de astazi?
Bună ziua. Prețurile au fost actualizate în ianuarie februarie 2022.
26 mai 2022, 13:56
26 mai 2022, 14:02
Întrebare în SIA achiziții.md
Răspuns (26 mai 2022, 13:56): Bună ziua. Prețurile
au fost actualizate în ianuarie - februarie 2022.Da
sunt actualizate dar din februarie pina in mai
preturile au crescut considerabil si inca urmeaza
schimbari, deci nicidecum suma estimata deja nu
este valabila, in acest caz cum veti selecta compania
invingatoare?
Bună ziua. Dacă nu vor fi identificate surse
suplimentare de finanțare - nicicum.
26 mai 2022, 14:16
26 mai 2022, 15:55
Întrebare în SIA achiziții.md
Se permite de montat cablu NA2XS(F)2Y-12/20
1x240/50 in loc de RHZ1 2OL 12/20 kV 1x240
KAL+H50? (au acelesi caracteristici tehnice)
Bună ziua. Da, se permite.
27 mai 2022, 09:23
27 mai 2022, 15:44
Întrebare în SIA achiziții.md
Buna ziua. Am vrea sa cunoastem daca proiectul are
acoperirea financiara 100%.
Bună ziua. Pentru moment, în limita costurilor
estimative publicate - DA.
28 mai 2022, 10:05
1 iun 2022, 11:06
Întrebare în SIA achiziții.md
Buna ziua. În caietul de sarcini retele electrice
exterioare poz.16 cu norma 08-02-148-2 este pozarea
cablului in Tevi -960 m. Teava cu cantitatea de 960
m unde este ca material deoarece acesta pozitie
prevede numai montarea dar materialul nu.
Bună ziua Într-o țeavă se montază trei fire astfel
avem doua porțiuni châte 80m de țeavă total 160m
reflectate în poz. 4 960m/6 fire =160m
6 iun 2022, 15:21
1 iun 2022, 14:46
Întrebare în SIA achiziții.md
Buna ziua. Justificati va rog, din ce motiv au fost
excluse materialele si manopera din mai multe
pozitii din caietul de sarcini, fara a fi justificate
modificarile. Ca exemplu poate fi pozitia 133 din
devizul 2-1-1, la care a fost exclusa manopera.
Asemenea modificari sunt prezente in tot caietul de
sarcini.
Bună ziua. A se respecta prevederile caietului de
3

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

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

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

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

Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii

sarcini.
2 iun 2022, 14:39
2 iun 2022, 16:03
Întrebare în SIA achiziții.md
Deviz 2-1-1 poz.96 rugam sa specificati urmatoarele,
Hidrant subteran sau suprateran? care este inaltimea
si diametrul?
Bună ziua. A se lua în considerare hidrantul subteran
cu înălțimea de 1 m și diametrul de 100 mm.
6 iun 2022, 15:21
2 iun 2022, 16:30
Întrebare în SIA achiziții.md
Se vor descalifica operatorii economici, a caror
devize (formularul desfasurat) F5, se va diferentia de
ceea ce a publicat AC? Dat fiind faptul, ca apar
numeroase intrebari referitor la excluderea din
pozitii, a resurselor nejustificat, noi putem intocmi
oferta dupa coduri si cantitatile de lucrari ?, sau
oferta noastra trebuie sa corespunda in totalmente cu
formularul desfasurat publicat de dvs?
Bună ziua. A se respecta prevederile caietului de
sarcini.
6 iun 2022, 15:22
6 iun 2022, 16:55
Întrebare în SIA achiziții.md
Caietul de sarcini publicat actual , contine toate
modificarile in urma clarificarilor de la licitatia
anulata?
Bună ziua. Exact. Caietul de sarcini publicat este
ultima variantă din cadrul procedurii precedente.
6 iun 2022, 17:56
7 iun 2022, 10:19
Întrebare în SIA achiziții.md
Constructia sistemului de alimentare cu gaz Post de
reglare a presiunii este prevazut ?
Bună ziua. Proiectul nu prevede post de reglare a
presiunii gazelor (PRG).
8 iun 2022, 15:20
7 iun 2022, 13:57
Întrebare în SIA achiziții.md
Deviz nr.2-2-1 poz4 cum explicati excluderea
nisipului din aceasta pozitie?? Totusi este vorba de o
cantitate mare de nisip si as vrea sa ne clarificam cu
neintelegerea data
Bună ziua. Proiectul nu prevede pat de nisip la rețea
exterioară de canalizare.
8 iun 2022, 15:21

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
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informare (după caz)
Termen-limită de depunere și deschidere a
ofertelor prelungit (după caz)
5. Până la termenul-limită (data 15.04.2022, ora 12:00), au depus oferta 4 (patru) ofertanți:

Nr.

1

2
3
4

Denumirea operatorului
economic
Asocierea „Emcom E&E S.R.L –
SCViscomteh SRL –
LuxGaz S.R.L.”
Orizontul Lux SA
Compania Termosistem
SC Foremcons SRL

IDNO
Lider Emcom E&E S.R.L
1011600027451
Asociat SC Viscomteh SRL
1014600016982
Asociat LuxGaz S.R.L.
1004600011768
1003603009332
1003600117881
1005600001878

Asociații/
administratorii
Emil Oprea
Maximciuc Vladimir
Plesca Alexei 50%,
Plesca Gheorghe 50%
Boiatiuc Alexandr
Ursu Valeriu
Andrei Grecov

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

Denumirea operatorului economic
SRL Emcom E&E 61,63%
SA
SC
Denumire document
Compania
SC LuxGaz SRL 33,18%
„Orizontul
Foremcons
Termosistem
SC Viscomteh SRL 5,19 %
Lux”
SRL
Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnică
prezentat
n/a
n/a
n/a
Propunerea financiară
10 339 183,86
10.441.591,95 11.689.242,76 11.969.264,89
- 1,00 %
- 0,02 %
+ 11,93 %
+ 14,61 %
DUAE
prezentat
n/a
n/a
n/a
Garanția pentru ofertă
prezentat
n/a
n/a
n/a
(după caz)
Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
nr.
Conținutul
Cerințe
Ofertanți
d/o
ofertelor
minime
SRL „Emcom E&E” 61,63%
Următoarele 3
SC LuxGaz SRL 33,18%
oferte nu au fost
SC Viscomteh SRL 5,19 %
evaluate
EmcomE&E
LuxGaz
Viscomteh
1 DUAE
da
da
da
Valoarea ofertei cu
2
12.407.020,63
TVA
Valoarea ofertei
10.339.183,86
3
10.443.875,00
fara TVA
-1,00%
4

TVA

5

Termenul de
executie a
lucrarilor

6

Garantia pentru
oferta

2.067.836,77
max 10 luni

8 luni

1%

da
110.000,00
14.08.2022
5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Graficul de
executie a
lucrarilor
Durata de
valabilitate a
ofertei
Termenul de
garanție asupra
lucrărilor
Cerere de
participare (anexa
nr. 7)
Declarație privind
valabilitatea ofertei
(anexa nr. 8)

Experiență similară
în lucrări
(informațiile date
se vor include în
anexele nr. 12 si nr.
13)

Declarație privind
dotările specifice,
utilajul și
echipamentul
necesar pentru
îndeplinirea
corespunzătoare a
contractului (anexa
nr. 14)
Declarație privind
personalul de
specialitate propus
pentru
implementarea
contractului (anexa
nr. 15)
Lista
subcontractanților
și partea/părțile din
contract care sunt
îndeplinite de
aceștia (anexa nr.
16)
Informații privind
asocierea (anexa

da
8 luni
60 zile

60 zile
14.08.2022

minim 5 ani

5 ani

da

da
da
* iluminat
Nisporeni
1.438.999,0
0 (2020)
* iluminat
Pohrebeni
1.878.375,9
1 (2021)
* iluminat
Țarigrad
2.611.197,3
6 (2022)

da
AAC
Sîngerei
5.046.337,0
9

da
rețea gaz de
înaltă
tensiune
Briceni
Grimăncăuți
1080806,56

da

da
contract de
arendă +
autorizație
la laborator
electric

contractul
de arendă
dat este
expirat, act
adițional nu
este

da

da

da

da
nu sunt

nu sunt

nu sunt

da

da
SRL „Emcom E&E” 61,63%

6

SC LuxGaz SRL 33,18%
SC Viscomteh SRL 5,19 %

nr. 17)

17

18

19

20

Declarație terț
susținător (anexele
18, 19, 20,21)

Aviz pentru
participare la
licitațiile publice de
lucrări din
domeniul
construcțiilor și
instalațiilor (anexa
nr. 22) - Avizul
AST, trebuie să nu
conțină informații
despre aceea că au
fost depistate
încălcări grave,
aplicate sancțiuni
economice,
înregistrate cazuri
de accidente
Extras din
Registrul de stat al
persoanelor
juridice
Certificat de
efectuare
sistematică a
plăților
impozitelor,
contribuțiilor
eliberat de
Inspectoratul Fiscal
- valabil la data
deschiderii
ofertelor

da
„Instel-Prim”
SRL anexa
19, 20
susținere
tehnică și
profesională

nu sunt

nu sunt

da

da

da
aviz de
expertiză

da

da

da

da

da

da

da
2019, 2020,
2021

da
2019, 2020,
2021

da
2019, 2020,
2021

21

Raport financiar
pentru ultimii 3 ani

22

Deviz de cheltuieli

da

23

Certificat de
atestare tehnicoprofesională a
dirigintelui de
șantier și
legitimație pentru
fiecare tip de
lucrare

da
da
da
Oprea
Pleșca
Bogdan
Gheorghe
Gheorghe
Spiridon
- rețele
- construcții Coroban Ivan
electrice
civile
Hmelevschii
- automatizare - construcții
Leonid
+
rutiere
Pleșca Genadie
autorizație
Brega Ivan
securitatea
7

electrician

24

25

26

27

28

29

- AAC

industrială a
obiectelor
periculoase

Informații privind
deținerea de
laboratoare proprii
da
da
autorizate și
nr. 143 din
nr. 27 din
acreditate în modul
30.06.2021 02.02.2022
da
stabilit sau a
Incercom
Incercom
contractelor cu
mat-constr
mat-constr
aceste laboratoare,
pentru încercări
Cifra de afaceri
>/=
medie anuală (3
23.701.851,00 53.814.485,00 10.382.900,00
13.000.000
ani)
lichiditate generală
(active
Minim 100% 218,67%
137,64%
127,00%
circulante/datorii
curente)
Disponibilitate de
bani lichizi sau
da
capital circulant, de
(credit de 2.000.000,00 pentru procurarea
mijloacelor circulante inclusiv pentru proiect)
resurse creditare
(sold în contul băncii 1.166.556.43 lei)
sau alte mijloace
financiare
Garanția de bună
execuție – 5 %
(Pentru agentul
economic
da
5%
câștigător la etapa
semnării
contractului)
DECLARAŢIA
privind
confirmarea
identității
beneficiarilor
efectivi
neîncadrarea
acestora în situația
da
condamnării pentru
participarea la
activități ale unei
organizații sau
grupări criminale,
pentru corupție,
fraudă și/sau
spălare de bani

(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:
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Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului
economic

„Racordarea
la utilități a
subzonei nr.
18 (Cahul)
din cadrul
Zonei
Economice
Libere
„Bălți””

SRL Emcom E&E
SC LuxGaz SRL
SC Viscomteh
SA „Orizontul
Lux”
Compania
Termosistem
SC Foremcons
SRL

Prețul ofertei
(fără TVA)*
10 339 183,86
- 1,00 %
10.441.591,95
- 0,02 %
11.689.242,76
+ 11,93 %
11.969.264,89
+ 14,61 %

Cantitate
Corespunderea Corespunderea
și unitate
cu cerințele de cu specificațiile
de
calificare
tehnice
măsură
1 bucată

+

+

1 bucată

n/a

n/a

1 bucată

n/a

n/a

1 bucată

n/a

n/a

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

Data
solicitării
nr. 207
din
20.06.2022

Operatorul
economic
EMCOM E&E SRL

Informația solicitată
Prezentarea documentelor
justificative ca dovadă a
informaţiilor cuprinse în DUAE

Rezmatul răspunsului
operatorului economic
A prezentat informația și
documentele solicitate în
termen

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului
economic

Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

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

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitatepreţ sau cel mai bun raport calitate-cost) Nu se aplică
Factorii de evaluare

Valoarea din ofertă

Punctajul calculat
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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

„Racordarea la
Asocierea
utilități
a
„Emcom E&E
subzonei nr. 18
S.R.L –
(Cahul)
din
SCViscomteh
cadrul
Zonei
SRL –
Economice
LuxGaz S.R.L.”
Libere „Bălți””

Cantitate și
unitate de
măsură

1
bucată

Prețul unitar
(fără TVA)

Prețul total
(fără TVA)

Prețul total
(inclusiv
TVA)

10.339.183,86

10.339.183,86

12.407.020,63

Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică
În temeiul art. 71 alin. (1) lit. –
Argumentare:
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului
economic

„EMCOM E&E” SRL
SA „Orizontul Lux”
„TERMOSISTEM” SRL

SC „Foremcons” SRL

Data transmiterii
nr. 251 din 07.07.2022
nr. 251 din 07.07.2022
nr. 251 din 07.07.2022
nr. 251 din 07.07.2022

Modalitatea de transmitere
emcom333@gmail.com

orizontullux@gmail.com
termosistem@mail.ru

foremcons@mail.ru

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

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

■ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin
mijloace electronice și/sau fax □
 11 zile în cazul netransmiterii comunicării
prin mijloace electronice și/sau fax □
 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin
mijloace electronice și/sau fax □
 16 zile în cazul netransmiterii comunicării
prin mijloace electronice și/sau fax □
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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. 28/22 din 06.09.2022 .
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Agenția de Dezvoltare Regională Sud
Denumirea autorității contractante
or. Cimișlia
Localitate
1009601000290
IDNO
blv. Ștefan cel Mare, 12
Adresa
0 (241) 2 62 86
Număr de telefon
0 (241) 2 62 86
Număr de fax
adrsud@gmail.com
E-mail oficial
www.adrsud.md
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, Dorin Coroian
e-mail)
0 (241) 2 62 86; dorin.coroian@adrsud.gov.md
2. Date cu privire la procedura de atribuire:

□Cererea ofertelor de prețuri ■ Licitație deschisă
□Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)
Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ Bunuri □ Servicii ■ Lucrări □
acordului-cadru
„Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor
Obiectul achiziției
„Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din
or. Căușeni, etapa II și construcția sistemului de
canalizare în sectorul „Căușenii Vechi””
71520000-9
Cod CPV
Expunerea
motivului/temeiului
privind Licitație deschisă
alegerea procedurii de atribuire (în cazul
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr:
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) ocds-b3wdp1-MD-1649436922639
Link-ul:
mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1MD-1649436922639
Data publicării: 08.04.2022
■ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
Platforma de achiziții publice utilizată
■ Da □ Nu
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții http://adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=4
publice a autorității contractante
822&t=/Achizitii-Publice/Planificare-proceduri-deachizitii/Planul-achizitiilor-publice-pentru-anul2022-al-Agentiei-de-Dezvoltare-Regionala-Sud
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)
Data: BAP nr. 14 din 22.02.2022
Link-ul:
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap
_nr_22_1.pdf
□Acord-cadru
□Sistem dinamic de achiziție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire
(după caz)
□Licitație electronică □Catalog electronic
Tipul procedurii de atribuire aplicate
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■ Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS;
□Surse externe; □Alte surse: [Indicați]
601.893,06

Sursa de finanțare
Valoarea estimată (lei, fără TVA)

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)
Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de clarificare
Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii
4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)
Rezumatul modificărilor
Publicate în BAP/alte mijloacelor de
informare (după caz)
Termen-limită de depunere și deschidere a
ofertelor prelungit (după caz)
5. Până la termenul-limită (data 28.04.2022, ora 10:00), au depus oferta 2 (doi) ofertanți:

Nr.

Denumirea operatorului economic

IDNO

1.
2.
3.

ÎI „Clipa Simion”
„Alexdar Co” SRL
Î.I. Savca Grigore

1014600006578
1014608001236
1017608000506

4.

„Atar Inter” SRL

1015600010057

5.

SIGMA ENGINEERING

1017600028690

6.
7.
8.
9.

S.R.L. BASPRIM-CONSTRUCTIA
SRL ”FAVOR PROIECT”
Vladimir Baghici
Verluxcons SRL

1009605004388
1018605000694
0971601480707
1017605005588

Asociații/
administratorii
CLIPA SIMION
AFANASII OLEG
SAVCA GRIGORE
CALANCEA
PANTELIMON
Administrator
TITEI VITALIE
Fondator
TITEI VITALIE
Cota proprietarului - 28%
MURARIU CRISTIAN
Cota proprietarului - 25%
LOLLOBRIGIDA LUCA
Cota proprietarului - 24%
SARGAROVSCHII
ANDREI
Cota proprietarului - 23%
TODOROVA ELENA
TOCARU ANDREI
BAGHICI VLADIMIR
BLISCIAC VERA

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

2

Vladimir Baghici

Verluxcons SRL

prezentat

prezentat

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

361.135,
84
prezentat

421.325,
14
prezentat

445.400,
86
prezentat

451.419,
80
prezentat

451.419,
80
prezentat

500.000,
00
N/A

505.590,
17
prezentat

511.669,
29
N/A

541.703
,75
N/A

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

N/A

prezentat

N/A

N/A

N/A

N/A

BASPRIMCONSTRUCTIA

prezentat

SIGMA
ENGINEERING

prezentat

„Alexdar Co”
SRL

SRL ”FAVOR
PROIECT”

„Atar Inter” SRL

Î.I. Savca Grigore

ÎI „Clipa Simion”

document

Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea
tehnică
Propunerea
financiară
DUAE
Garanția
pentru ofertă
(după caz)

DUAE
Valoarea
ofertei fara
TVA
601.893,06
Specificația
tehnică
(Anexa
nr.22)
Specificația
de preț
(Anexa
nr.23)
Garanție
bancara
pentru ofertă
(1,0 %)
Cerere de
participare
(anexa nr. 7)
Declarație
privind
valabilitatea
ofertei (anexa
nr. 8) - 60
zile
Informaţii
privind
asocierea
(anexa nr. 11)
Lista
subcontractan
ților şi
partea/părţile
din contract
care sunt
îndeplinite de
aceştia
(anexa nr. 15)
Dovada
înregistrării
persoanei

da

Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
N/A
da
da
da
da
da

361.135,
84
0,6 %

421.325,
14
0,7 %

445.400,
86
0,74 %

451.419,
80
0,75 %

451.419,
80
0,75 %

N/A

505.590,
17
0,80 %

N/A

N/A

da

da

da

da

da

N/A

da

N/A

N/A

da
0,6 %

da
0,7 %

da

da

da

N/A

da

N/A

N/A

da
3.700,00

da
4.213,25

da
4.500,00

da
4.515,00

da
5.250,00

N/A

da
5.000,00

N/A

N/A

da

da

da

da

da

N/A

da

N/A

N/A

da
valabilă
30 zile
29.05.20
22

da
valabilă
60 zile
01.07.20
22

da
valabilă
60 zile
27.06.20
22

da
valabilă
60 zile
26.06.20
22

da
valabilă
60 zile
28.06.20
22

N/A

da
valabilă
60 zile
28.06.20
22

N/A

N/A

nu sunt

da
nu sunt

da
nu sunt

da
nu sunt

da
nu sunt

N/A

da
nu sunt

N/A

N/A

nu sunt

da
nu sunt

da
nu sunt

nu sunt

da
nu sunt

N/A

da
nu sunt

N/A

N/A

da

da

da

da

da

N/A

da

N/A

N/A
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juridice, în
conformitate
cu
prevederile
legale din
ţara în care
ofertantul
este stabilit
Raport
financiar din
2021 (ultimul
an)
Certificat de
efectuare
sistematică a
plăţii
impozitelor,
contribuţiilor
- valabil la
data
deschiderii
ofertelor

DECLARAȚ
IE privind
lista
principalelor
prestări
efectuate în
ultimii 5 ani
de activitate
(Anexa
nr.12)

CV-urile și
informaţii
suplimentare
referitoare la
studiile,
pregătirea
profesională,
calificarea și
experiența
experților din
cadrul
companiei
ofertantă care
vor fi
responsabili
tehnici
Copia
buletinului de
identitate
Copia
certificatului
de atestare în
domeniu
- Construcții

da
declarați
a pe
venit

da

da

da

da

N/A

da

N/A

N/A

da

da

nu

da

da

N/A

da

N/A

N/A

da

da
nici un
obiect
din cele
7 nu este
în
domeniul
AAC
în DUAE
este
indicat
constr
apeductu
lui Săiți

da
pentru
ultimii 3
ani,
similar 1
contract
canalizar
e în s.
Pereseci
na

da
nu
corespun
de

da
nu
corespun
de

N/A

da
nu
corespun
de

N/A

N/A

da
Clipa
Simion

da
Afanasii
Oleg
Ceban
Ion
Berlinsc
hi
Roman

da
Savca
Grigore

da
Calance
Pantelim
on
Onici
Alexandr
u

da
Mihail
Zumbrea
nu
Titei
Vitalie

N/A

da
Tocaru
Andrei
Tocaru
Constant
in
Igor
Neaga

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

da
Afanasii
da
Oleg
Clipa
Ceban Ion
Simion
Berlinschi
Roman
da
da
Clipa
Afanasii
Simion
Oleg
AAC
AAC
construcț
Ceban

da
da
Mihail
Calance
da
Zumbrea
Savca Pantelimon
nu
Grigore
Onici
Titei
Alexandru
Vitalie
da
da
da
Savca
Calancea
Mihail
Grigore
Pantelim Zumbrea
AAC
on
nu
construcț
AAC,
AAC

N/A

N/A

da
Tocaru
Andrei
Tocaru
Igor
Neaga
da
Tocaru
Andrei
AAC
Tocaru
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civile,
industriale și
agrozootehni
ce.
- Construcții
hidrotehnice
și pentru
îmbunătățiri
funciare.
- Instalații și
rețele de
alimentare cu
apă și
canalizare
- Instalații și
rețele
electrice
Copia
legitimației
de
responsabil
tehnic
DECLARAŢ
IA 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
Susținător
tehnic și
profesional

ii civile...
Surchici
n
Vladimir
electricit
ate
Barcari
Anton
construcț
ii
hidroteh
nice

Ion
construcț
ii civile
construcț
ii
hidroteh
nice
Berlinsc
hi
Roman
electricit
ate

ii civile
lipsesc
specialișt
i pentru
construcț
ii
hidroteh
nice și
electricit
ate

da

da
Berlinschi
Roman

da
Savca
Grigore

nu
nu este
obligator
iu la
moment

nu
nu este
obligator
iu la
moment

nu
nu este
obligator
iu la
moment

-

da
Marisan
Procon
SRL nu
coresp

-

construcț
ii civile
Onici
Alexandr
u
AAC,
construcț
ii
hidroteh
nice
Juratu
Valeriu
electricit
ate

construcț
ii civile
Titei
Vitalie
AAC
Hîncu
Artur
electricit
ate

da
da
Calancea
Mihail
Pantelimon
Zumbrea
Onici
nu
Alexandru
Titei
Juratu
Vitalie
Valeriu

nu
nu este
obligator
iu la
moment

-

nu
nu este
obligator
iu la
moment

-

experiența
similară nu
sunt
contracte
finisate la
data
deschiderii
ofertelor

Constant
in
construcț
ii civile
Igor
Neaga
electricit
ate

N/A

da
Tocaru
Andrei
Tocaru
Igor
Neaga

N/A

N/A

N/A

nu
nu este
obligator
iu la
moment

N/A

N/A

N/A

da
Preant
SRL nu
coresp

N/A

N/A

experiența
similară
valoarea
celui mai
mare obiect
similar
supraveghe
at este de
17 mln lei
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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:

Prețul
ofertei
(fără
TVA)*

Cantitate
și unitate
de
măsură

Corespundere
a cu cerințele
de calificare

Corespundere
a cu
specificațiile
tehnice

ÎI „Clipa Simion”

361.135,84

1 bucată

-

+

„Alexdar Co” SRL

421.325,14

1 bucată

-

-

Î.I. Savca Grigore

445.400,86

1 bucată

-

-

„Atar Inter” SRL

451.419,80

1 bucată

+

+

451.419,80

1 bucată

-

+

500.000,00

1 bucată

N/A

N/A

505.590,17

1 bucată

-

+

Vladimir Baghici

511.669,29

1 bucată

N/A

N/A

Verluxcons SRL

541.703,75

1 bucată

N/A

N/A

Denumirea
operatorului
economic

Denumirea
lotului
Servicii
de
supraveghere
tehnică
a
lucrărilor
„Modernizarea
stației
de
epurare
a
apelor uzate
din
or.
Căușeni, etapa
II
și
construcția
sistemului de
canalizare în
sectorul
„Căușenii
Vechi”

SIGMA
ENGINEERING
S.R.L. BASPRIMCONSTRUCTIA
SRL
”FAVOR
PROIECT”

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile
tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)
8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) sa solicitat:
Data solicitării Operatorul economic
nr. 190 din
03.06. 2022

„Alexdar Co” SRL

Informația solicitată
• toate documentele justificative ca
dovadă a informaţiilor cuprinse în
DUAE (compartimentele 4A. integral,
4C.13 integral);
• lista principalelor prestări efectuate
în ultimii 5 ani – care dintre obiectele
indicate în anexa 12 și în pnctul 4C.13
din DUAE trebuie luate în considerare
de grupul de lucru ca experiență
similară. Prezentați actele confirmative
pentru acestea (contract, act de
îndeplinire sau alte documente
relevante);
• în ce mod va fi asigurată
supravegherea lucrărilor executate în
domeniul Instalații și rețele de
alimentare cu apă și canalizare;
• capacitatea tehnică şi/sau
profesională – prezentarea informației

Rezmatul răspunsului
operatorului economic
a prezentat în termenii stabiliți
răspuns la solicitare cu atașarea
actelor
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nr. 193 din
09.06. 2022
nr. 208 din
20.06. 2022
nr. 212 din
22.06. 2022

nr. 266 din
15.07.2022

privitor la terțul susținător în
corespundere cu prevederile art. 22 al
Legii 131/2015 privind achiziţiile
publice
ÎI Savca Grigore
• toate documentele justificative ca
dovadă a informaţiilor cuprinse în
DUAE
„Atar Inter” SRL
• documentele justificative ca dovadă a
informaţiilor cuprinse în DUAE
(compartimentele 3B.1 și 4A.3);
„Alexdar Co” SRL
în temeiul art. 67 al Legii 131/2015
Î.I. Savca Grigore
privind achizițiile publice, solicităm
„Atar Inter” SRL
respectuos participanților extinderea cu
„Sigma Engineering”
20 (douăzeci) zile a termenilor de
BasprimConstructia SRL valabilitate a ofertelor
„Favor Proiect” SRL
Vladimir Baghici
Verluxcons SRL
„Alexdar Co” SRL
în temeiul art. 67 al Legii 131/2015
„Atar Inter” SRL
privind achizițiile publice, solicităm
„Sigma Engineering”
respectuos participanților extinderea cu
„Favor Proiect” SRL
20 (douăzeci) zile a termenilor de
valabilitate a ofertelor

nr. 273 din
22.07.2022

SRL „Sigma
Engineering”

nr. 274 din
22.07.2022

SRL ”FAVOR
PROIECT”

• Prezentați dovada finalizării cu
succes, până la data deschiderii
ofertelor, a contractelor prezentate în
Declarația privind lista principalelor
prestări efectuate în ultimii 5 ani de
activitate (Anexa nr.12);
• în ce mod va fi asigurată
supravegherea lucrărilor executate în
domeniul Instalații și rețele electrice.
• documentele justificative ca dovadă a
informaţiilor cuprinse în DUAE;

a prezentat în termenii stabiliți
răspuns la solicitare cu atașarea
actelor
a prezentat în termenii stabiliți
răspuns la solicitare cu atașarea
actelor
Au acceptat prelungirea valabilității
ofertelor:
„Alexdar Co” SRL
„Atar Inter” SRL
„Sigma Engineering”
„Favor Proiect” SRL

Au acceptat prelungirea valabilității
ofertelor:
„Alexdar Co” SRL
„Atar Inter” SRL
„Sigma Engineering”
„Favor Proiect” SRL
a prezentat în termenii stabiliți
răspuns la solicitare cu atașarea
actelor

a prezentat în termenii stabiliți
răspuns la solicitare cu atașarea
actelor

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic
Motivul respingerii/descalificării
ÎI „Clipa Simion” – DESCALIFICAT
OFERTA – NU CORESPUNDE
Oferta nu este valabilă. Conform punctului 28 al Anunțului de intenție, Autoritatea contractantă a
solicitat termenul de valabilitate a ofertelor să fie de 60 zile. Operatorul economic a prezentat
declarația de valabilitate a ofertei indicând că oferta va fi menținută valabilă pentru o durată de 30
(treizeci) zile, respectiv până la data de 29 mai 2022.
Punctul 53 al Documentaţiei standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri și servicii
prevede expres: „Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2
se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare”.
„Alexdar Co” SRL – DESCALIFICAT
ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI – NU CORESPUNDE
Pentru a satisface cerințele solocitate vis-à-vis de experiența similară, ofertantul a apelat la terț
susținător, prezentând în acest sens Angajamentul privind susţinerea tehnică și profesională a
ofertantului din partea Marisan Procon SRL.
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Conform prevederilor punctului 43 al Documentaţiei standard pentru realizarea achiziţiilor publice de
bunuri și servicii: „În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi
financiară cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în
conformitate cu prevederile pct. 42 de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi
susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei
respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 16 și nr. 18) şi declaraţiile terţului
susţinător financiar şi terţului susţinător tehnic și profesional (anexele nr. 17, nr. 19 şi nr. 20), prin
care această persoană confirmă faptul că pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele
financiare cât și resurse tehnice și profesionale invocate.
De menționat este faptul că operatorul economic nu a prezentat declaraţiile terţului susţinător și nu a
indicat utilizeazarea capacităților altor entități pentru a satisfice criteriile de selecție în punctual 2C.1
al DUAE.
Î.I. Savca Grigore – DESCALIFICAT
CERTIFICAT DE EFECTUARE SISTEMATICĂ A PLĂŢII IMPOZITELOR,
CONTRIBUŢIILOR – NU ESTE PREZENTAT
Operatorul economic nu a prezentat Certificatul de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor.
La data de 09.06.2022 Autoritatea contractantă a solicitat ofertantului prezentarea tuturor
documentelor justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în răspuns la care de
esemenea nu s-a regăsit documentul solicitat.
DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI EFECTUATE ÎN ULTIMII
5 ANI DE ACTIVITATE (ANEXA NR.12) – NU CORESPUNDE
Operatorul economic a prezentat Declarația privind lista principalelor prestări efectuate doar pentru
ultimii 3 ani de activitate.
Actul menționat a fost prezentat în răspuns la solicitarea Autorității contractante din data de
09.06.2022 privind prezentarea tuturor documentelor justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse
în DUAE
SPECIALIȘTI ATESTAȚI ÎN DOMENIUL CORESPUNZĂTOR – NU CORESPUNDE
Conform cerințelor înaintate de Autoritatea contractantă la punctual 16 al Anunțului de participare,
ofertanții trebuiau să asigure supravegherea obiectului pe domeniile:
- Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
- Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare.
- Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare
- Instalații și rețele electrice.
La data de 09.06.2022 Autoritatea contractantă a solicitat ofertantului prezentarea tuturor
documentelor justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în răspuns la care, pentru
asigurarea cerinței menționate, au fost prezentate acte confirmative doar pentru domeniile Construcții
civile, industriale și agrozootehnice și Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare
„Atar Inter” SRL – DESCALIFICAT
EXPERIENȚA SIMILARĂ – NU CORESPUNDE
Conform Deciziei ANSC nr. 03D-428-22 din 20.07.2022, Agenția de Dezvoltare Regională Sud, a
fost obligată, ca măsură de remediere, în termen de până la 10 zile de la primirea prezentei decizii, să
reevalueze oferta operatorului economic “Atar Inter” S.R.L. primită în cadrul procedurii de achiziție
nr. MD-1649436922639 din 28.04.2022, cu luarea în considerare a constatărilor din partea motivată a
prezentei decizii.
În procesul de examinare și rezolvare a contestațiilor depuse, s-a stabilit că experiența similară
prezentată de „Atar Inter” SRL nu corespunde cerințelor de calificare. Potrivit cerinței din
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documentația de atribuire, autoritatea a solicitat ca „Experiența similară trebuie să nu fie mai mică
decît cel puțin un contract din ultimii cinci ani care să reprezinte supravegherea tehnică a lucrărilor
similare și cu valoarea minimă nu mai mică decît valoarea viitorului contract”. Având în vedere că
suma totală a ofertei cu TVA, depuse de către “Atar Inter” S.R.L. în cadrul prezentei proceduri de
achiziție publică, constituie 541.703,76 lei MD, iar valoarea finală a celui mai valoros contract similar
din ultimii 5 ani a OE este de 304.758,02 lei MD, ofertantul nu poate asigura nivelului solicitat de
experiența similară.
SIGMA ENGINEERING – DESCALIFICAT
EXPERIENȚA SIMILARĂ – NU CORESPUNDE
Pentru asigurarea cerinței privind experiența similară, atât în DUAE cât și în Declaratia privind lista
principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani de activitate, ofertantul a indicat 6 obiecte similare –
toate fiind în derulare.
Prin intermediul solicitării nr. 273 din 22.07.2022, AC a solicitat inclusiv și prezentarea dovezilor
privind finalizarea cu succes, până la data deschiderii ofertelor, a contractelor prezentate în Declarația
privind lista principalelor prestări efectuate în ultimii 5 ani de activitate (Anexa nr.12).
Ofertantul a prezentat un șir de acte la acest capitol, însă doar unul dintre acestea are capacitatea de a
asigura îndeplinirea cerinței privind experiența similară – Procesul verbal de recepție la terminarea
lucrărilor nr. 28 din 24.06.2022, care demonstrează finalizarea cu succes a lucrărilor „Reabilitarea și
extinderea sistemului de aprovizionare cu apa și canalizare in orașul Ungheni”, unde SRL „Sigma
Engineering” a prestat serviciile de supraveghere tehnică.
În vederea respectării Principiilor de reglementare a relaţiilor privind achiziţiile publice – tratament
egal, imparţialitate, nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici, AC nu
poate accepta experiența ofertantului, deoarece actul ce demonstrează asigurarea acestei cerințe, este
obținut după data deschiderii ofertelor.
Data deschiderii ofertelor – 28.04.2022
Data PV la terminarea lucrărilor – 24.06.2022.
S.R.L. BASPRIM-CONSTRUCTIA – nu a prelungit valabilitatea ofertei
SRL ”FAVOR PROIECT” – DESCALIFICAT
EXPERIENȚA SIMILARĂ – NU CORESPUNDE
Potrivit cerinței din documentația de atribuire, autoritatea a solicitat ca ”Experiența similară trebuie să
nu fie mai mică decît cel puțin un contract din ultimii cinci ani care să reprezinte supravegherea
tehnică a lucrărilor similare și cu valoarea minimă nu mai mică decît valoarea viitorului contract”.
Având în vedere că suma totală a ofertei depuse de către “Favor Proiect” SRL în cadrul prezentei
proceduri de achiziție publică constituie 505.590,17 lei MD, iar valoarea finală a celui mai valoros
contract similar din ultimii 5 ani a OE este de 130.268,64 lei MD, ofertantul nu poate asigura nivelul
solicitat de experiența similară.
ANGAJAMENT
PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICĂ
ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI – NU CORESPUNDE
Pentru a satisface cerințele solocitate vis-à-vis de experiența similară, ofertantul a apelat la terț
susținător, prezentând în acest sens Angajamentul privind susţinerea tehnică și profesională a
ofertantului din partea Preant SRL.
Conform prevederilor punctului 43 al Documentaţiei standard pentru realizarea achiziţiilor publice de
bunuri și servicii: „În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea economică şi
financiară cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională invocînd şi susţinerea acordată, în
conformitate cu prevederile pct. 42 de către o altă persoană, acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea
de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective,
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încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 16 și nr. 18) şi declaraţiile terţului susţinător
financiar şi terţului susţinător tehnic și profesional (anexele nr. 17, nr. 19 şi nr. 20), prin care această
persoană confirmă faptul că pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare cât și
resurse tehnice și profesionale invocate.
De menționat este faptul că operatorul economic nu a prezentat declaraţiile terţului susţinător și nu a
indicat utilizeazarea capacităților altor entități pentru a satisfice criteriile de selecție în punctual 2C.1
al DUAE.
Vladimir Baghici – nu a prelungit valabilitatea ofertei
Verluxcons SRL – nu a prelungit valabilitatea ofertei
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

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

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitatepreţ sau cel mai bun raport calitate-cost) Nu se aplică
Factorii de evaluare
Valoarea din ofertă
Denumirea operatorului economic 1
Preţul ofertei
puncte
Perioada de execuție
puncte

Punctajul calculat
Total

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Modificările operate

Decizia ANSC nr. 03D-428-22 din 20.07.2022, Agenția de Dezvoltare
Regională Sud, a fost obligată, ca măsură de remediere, în termen de până la
10 zile de la primirea prezentei decizii, să reevalueze oferta operatorului
economic “Atar Inter” S.R.L. primită în cadrul procedurii de achiziție nr.
MD-1649436922639 din 28.04.2022, cu luarea în considerare a constatărilor
din partea motivată a prezentei decizii.
“Atar Inter” S.R.L. a fost descalificată din cauza imposibilității de a asigura
nivelul solicitat de experiența similară.
Având în vedere că criteriul de atribuire a fost stabilit Preţul cel mai scăzut,
AC a continuat evaluarea ofertelor în ordinea în care au fost depuse.
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14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

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

Denumirea
operatorului
economic

Cantitate și
unitate de
măsură

Prețul unitar
(fără TVA)

Prețul total
(fără TVA)

Prețul total
(inclusiv
TVA)

-

-

-

-

-

Servicii de supraveghere
tehnică
a
lucrărilor
„Modernizarea stației de
epurare a apelor uzate
din or. Căușeni, etapa II
și construcția sistemului
de canalizare în sectorul
„Căușenii Vechi””

Anularea procedurii de achiziție publică:
În temeiul art. 71 alin. (1) lit. c)
Argumentare: Niciunul dintre ofertanţi nu a întrunit condiţiile de calificare prevăzute în documentaţia
de atribuire.
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului
economic
ÎI „Clipa Simion”
„Alexdar Co” SRL
Î.I. Savca Grigore
„Atar Inter” SRL
„Sigma Engineering” SRL
Basprim-Constructia SRL
„Favor Proiect” SRL
Vladimir Baghici
Verluxcons SRL

Data transmiterii
nr. 277 din 27.07.2022
nr. 277 din 27.07.2022
nr. 277 din 27.07.2022
nr. 277 din 27.07.2022
nr. 277 din 27.07.2022
nr. 277 din 27.07.2022
nr. 277 din 27.07.2022
nr. 277 din 27.07.2022
nr. 277 din 27.07.2022

Modalitatea de transmitere
simion_clipa@yahoo.com
o_afanasii@yahoo.com
3344554@mail.ru
atarinter@mail.ru
contact@sigma.md
bas.svet2014@yandex.ru
favorproiect@gmail.com
e-mail: baghicivlad@mail.ru
e-mail: vlad.hincesti@yahoo.com

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

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

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

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3
iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate
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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. 29/22 din 13.09.2022 .
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Agenția de Dezvoltare Regională Sud
Denumirea autorității contractante
or. Cimișlia
Localitate
1009601000290
IDNO
blv. Ștefan cel Mare, 12
Adresa
0 (241) 2 62 86
Număr de telefon
0 (241) 2 62 86
Număr de fax
adrsud@gmail.com
E-mail oficial
www.adrsud.md
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, Dorin Coroian
e-mail)
0 (241) 2 62 86; dorin.coroian@adrsud.gov.md
2. Date cu privire la procedura de atribuire:

□Cererea ofertelor de prețuri ■ Licitație deschisă
□Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)
Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ Bunuri □ Servicii ■ Lucrări □
acordului-cadru
„Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor
Obiectul achiziției
„Asigurarea bunei funcționalități a stației de
epurare prin extinderea rețelelor de canalizare și
regionalizarea serviciului (or. Căușeni)””
71520000-9
Cod CPV
Expunerea
motivului/temeiului
privind Licitație deschisă
alegerea procedurii de atribuire (în cazul
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr: ocds-b3wdp1-MD-1649437370719
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) Link-ul:
mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1MD-1649437370719
Data publicării: 08.04.2022
■ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
Platforma de achiziții publice utilizată
■ Da □ Nu
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții http://adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=4
publice a autorității contractante
822&t=/Achizitii-Publice/Planificare-proceduri-deachizitii/Planul-achizitiilor-publice-pentru-anul2022-al-Agentiei-de-Dezvoltare-Regionala-Sud
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)
Data: BAP nr. 14 din 22.02.2022
Link-ul:
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap
_nr_22_1.pdf
□Acord-cadru
□Sistem dinamic de achiziție
Tehnici și instrumente specifice de atribuire
(după caz)
□Licitație electronică □Catalog electronic
■ Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS;
Sursa de finanțare
Tipul procedurii de atribuire aplicate
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□Surse externe; □Alte surse: [Indicați]
530.126,17

Valoarea estimată (lei, fără TVA)

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)
Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de clarificare
Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii
4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)
Rezumatul modificărilor
Publicate în BAP/alte mijloacelor de
informare (după caz)
Termen-limită de depunere și deschidere a
ofertelor prelungit (după caz)
5. Până la termenul-limită (data 28.04.2022, ora 10:00), au depus oferta 2 (doi) ofertanți:

Nr.

Denumirea operatorului economic

IDNO

1.
2.
3.

„Alexdar Co” SRL
ÎI „Clipa Simion”
Î.I. Savca Grigore

1014608001236
1014600006578
1017608000506

4.

SIGMA ENGINEERING

1017600028690

5.

„Atar Inter” SRL

1015600010057

6.
7.
8.
9.

S.R.L. BASPRIM-CONSTRUCTIA
SRL ”FAVOR PROIECT”
Vladimir Baghici
Verluxcons SRL

1009605004388
1018605000694
0971601480707
1017605005588

Asociații/
administratorii
AFANASII OLEG
CLIPA SIMION
SAVCA GRIGORE
Administrator
TITEI VITALIE
Fondator
TITEI VITALIE
Cota proprietarului - 28%
MURARIU CRISTIAN
Cota proprietarului - 25%
LOLLOBRIGIDA LUCA
Cota proprietarului - 24%
SARGAROVSCHII
ANDREI
Cota proprietarului - 23%
CALANCEA
PANTELIMON
TODOROVA ELENA
TOCARU ANDREI
BAGHICI VLADIMIR
BLISCIAC VERA

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

2

SRL ”FAVOR
PROIECT”

Vladimir Baghici

Verluxcons SRL

prezentat

N/A

N/A

BASPRIMCONSTRUCTIA

„Atar Inter” SRL

SIGMA
ENGINEERING

Î.I. Savca Grigore

ÎI „Clipa Simion”

„Alexdar Co”
SRL

document

Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea
tehnică
Propunerea
financiară
DUAE
Garanția
pentru ofertă
(după caz)

DUAE

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

N/A

318075,70 318075,70 392293,36 397594,63 397595,00 400000,00 445305,98 450660,26 477113,55
prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

N/A

prezentat

N/A

N/A

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

N/A

prezentat

N/A

N/A

N/A

N/A

da

Valoarea
318.075,
ofertei fara
70
TVA
0,6 %
530.126,17
Specificația
tehnică
da
(Anexa
nr.22)
Specificația
de preț
da
(Anexa
nr.23)
Garanție
bancara
da
pentru ofertă
3.180,37
(1,0 %)
Cerere de
participare
da
(anexa nr. 7)
Declarație
da
privind
valabilă
valabilitatea
60 zile
ofertei (anexa
01.07.20
nr. 8) - 60
22
zile
Informaţii
privind
da
asocierea
nu sunt
(anexa nr. 11)
Lista
subcontractan
ților şi
partea/părţile
da
din contract
nu sunt
care sunt
îndeplinite de
aceştia
(anexa nr. 15)

Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
da
nu
N/A
da
da
da
da
corespun
de
318.075,
70
0,6 %

392.293,
36
0,74 %

397.594,
63
0,75 %

397.595,
00
0,75 %

N/A

445.305,
98
0,95 %

N/A

N/A

da

da

da

da

N/A

da

N/A

N/A

da

da

da

da

N/A

da

N/A

N/A

da
3.200,00

da
4.000,00

da
4.650,00

da
3.976,00

N/A

da
5.100,00

N/A

N/A

da

da

da

da

N/A

da

N/A

N/A

da
valabilă
30 zile
29.05.20
22

da
valabilă
60 zile
27.06.20
22

da
valabilă
60 zile
28.06.20
22

da
valabilă
60 zile
26.06.20
22

N/A

da
valabilă
60 zile
28.06.20
22

N/A

N/A

nu sunt

da
nu sunt

da
nu sunt

da
nu sunt

N/A

da
nu sunt

N/A

N/A

nu sunt

da
nu sunt

da
nu sunt

nu sunt

N/A

da
nu sunt

N/A

N/A
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Dovada
înregistrării
persoanei
juridice, în
conformitate
cu
prevederile
legale din
ţara în care
ofertantul
este stabilit
Raport
financiar din
2021 (ultimul
an)
Certificat de
efectuare
sistematică a
plăţii
impozitelor,
contribuţiilor
- valabil la
data
deschiderii
ofertelor

da

da

da

da

da

N/A

da

N/A

N/A

da

da
declarați
a pe
venit

da

da

da

N/A

da

N/A

N/A

da

da

nu

da

da

N/A

da

N/A

N/A

da

da
pentru
ultimii 3
ani,
similar 1
contract
canalizar
e în s.
Pereseci
na

da
nu
corespun
de

da
nu
corespun
de

N/A

da
nu
corespun
de

N/A

N/A

da
Savca
Grigore

da
Mihail
Zumbrea
nu
Titei
Vitalie

da
Calance
Pantelim
on
Onici
Alexandr
u

N/A

da
Tocaru
Andrei
Tocaru
Constant
in
Igor
Neaga

N/A

N/A

DECLARAȚ
IE privind
lista
principalelor
prestări
efectuate în
ultimii 5 ani
de activitate
(Anexa
nr.12)

da
nu
corespun
de
nici un
obiect
din cele
7 nu este
în
domeniul
AAC
în DUAE
este
indicat
constr
apeductu
lui Săiți
Contract
LTA
UNDP
fără
atașarea
actelor
confirma
tive
solicitate

CV-urile și
informaţii
suplimentare
referitoare la
studiile,
pregătirea
profesională,
calificarea și
experiența
experților din
cadrul
companiei

da
Afanasii
Oleg
Ceban
Ion
Berlinsc
hi
Roman

da
Clipa
Simion
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ofertantă care
vor fi
responsabili
tehnici

Copia
buletinului de
identitate

da
Afanasii
Oleg
Ceban
Ion
Berlinsc
hi
Roman

da
Clipa
Simion

Copia
certificatului
de atestare în
domeniu
- Instalații și
rețele de
alimentare cu
apă și
canalizare
- Instalații și
rețele
electrice

da
Afanasii
Oleg
AAC
Ceban
Ion
construcț
ii civile
construcț
ii
hidroteh
nice
Berlinsc
hi
Roman
electricit
ate

da
Clipa
Simion
AAC
construcț
ii civile...
Surchici
n
Vladimir
electricit
ate
Barcari
Anton
construcț
ii
hidroteh
nice

Copia
legitimației
de
responsabil
tehnic

da
Berlinsc
hi
Roman

da

DECLARAŢ
IA privind
confirmarea
identității
beneficiarilor
efectivi și …
Formular
APROBAT
prin Ordinul
Ministrului
Finanțelor
nr. 145 din
24.11.2020

nu
nu este
obligator
iu la
moment

nu
nu este
obligator
iu la
moment

Susținător
tehnic și
profesional

Concluzii

da
Marisan
Procon
SRL
nu coresp
lipsește
DUAE
susținător
experiența
similară

-

oferta
valabilă

da
Calance
da
Pantelim
da
Mihail
Savca
on
Zumbreanu
Grigore
Onici
Titei Vitalie
Alexandr
u
da
Calancea
Pantelim
da
on
da
Mihail
Savca
AAC,
Zumbrea
Grigore
construcț
nu
AAC
ii civile
AAC
construcț
Onici
construcț
ii civile
Alexandr
ii civile
lipsesc
u
Titei
specialișt
AAC,
Vitalie
i pentru
construcț
AAC
construcț
ii
Hîncu
ii
hidroteh
Artur
electricit
nice
electricit
ate
Juratu
ate
Valeriu
electricit
ate
da
Calancea
Pantelim
da
on
da
Mihail
Savca
Onici
Zumbreanu
Grigore
Alexandr
Titei Vitalie
u
Juratu
Valeriu

nu
nu este
obligator
iu la
moment

-

nu
nu este
obligator
iu la
moment

-

nu
nu este
obligator
iu la
moment

-

lipsesc experiența DUAE de
specialiști similară
tip vechi

N/A

da
Tocaru
Andrei
Tocaru
Igor
Neaga

N/A

N/A

N/A

da
Tocaru
Andrei
AAC
Tocaru
Constant
in
construcț
ii civile
Igor
Neaga
electricit
ate

N/A

N/A

N/A

da
Tocaru
Andrei
Tocaru
Igor
Neaga

N/A

N/A

N/A

nu
nu este
obligator
iu la
moment

N/A

N/A

N/A

da
Preant
SRL
nu
coresp

N/A

N/A

Oferta
este

experiența
nu a
similară prelungit

nu a
prelungit
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unicul
30 zile
pentru
nu sunt
garanția neconfor valoarea oferta la oferta la
contractel 29.05.202 electricita contracte bancară
mă
celui mai solicitare solicitare
igibil LTA
2
te
finisate la
și
nu a
mare
UNDP
certificat
data
experiența prelungit
obiect
fără
fisc
deschideri similară
oferta la
similar
atașarea
nu a
i ofertelor
nu
solicitare supravegh
actelor
prelungit
corespund
eat este de
confirmati
oferta la
e
17 mln lei
ve
solicitare
solicitate

(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

„Servicii de
supraveghere
tehnică a
lucrărilor
„Asigurarea
bunei
funcționalități
a stației de
epurare prin
extinderea
rețelelor de
canalizare și
regionalizarea
serviciului (or.
Căușeni)””

Denumirea
operatorului
economic

Prețul
ofertei
(fără
TVA)*

Cantitate
și unitate
de
măsură

Corespundere
a cu cerințele
de calificare

Corespundere
a cu
specificațiile
tehnice

„Alexdar Co” SRL

318075,70

1 bucată

-

+

ÎI „Clipa Simion”

318075,70

1 bucată

N/A

N/A

Î.I. Savca Grigore

392293,36

1 bucată

N/A

N/A

SIGMA
ENGINEERING

397594,63

1 bucată

-

+

„Atar Inter” SRL

397595,00

1 bucată

-

+

400000,00

1 bucată

N/A

N/A

445305,98

1 bucată

-

+

Vladimir Baghici

450660,26

1 bucată

N/A

N/A

Verluxcons SRL

477113,55

1 bucată

N/A

N/A

S.R.L. BASPRIMCONSTRUCTIA
SRL
”FAVOR
PROIECT”

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile
tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)
8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) sa solicitat:
Data solicitării
nr. 239 din
28.06. 2022

Operatorul
economic
„Alexdar Co” SRL

Informația solicitată
•
toate documentele justificative ca
dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE
(compartimentele 4A. integral, 4C.13
integral);
•
lista principalelor prestări efectuate
în ultimii 5 ani – care dintre obiectele
indicate în anexa 12 și în pnctul 4C.13 din
DUAE trebuie luate în considerare de

Rezmatul răspunsului
operatorului economic
a prezentat în termenii stabiliți
răspuns la solicitare cu atașarea unui
șir de acte

6

grupul de lucru ca experiență similară.
Prezentați actele confirmative pentru
acestea (contract, act de îndeplinire sau alte
documente relevante);
•
în ce mod va fi asigurată
supravegherea lucrărilor executate în
domeniul Instalații și rețele de alimentare cu
apă și canalizare;
•
capacitatea tehnică şi/sau
profesională – prezentarea informației
privitor la terțul susținător în corespundere
cu prevederile art. 22 al Legii 131/2015
privind achiziţiile publice și punctul 43 al
Doc. Standart pentru realizarea achiziţiilor
publice de bunuri și servicii.

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic
Motivul respingerii/descalificării
„Alexdar Co” SRL – DESCALIFICAT
EXPERIENȚA SIMILARĂ– NU CORESPUNDE
nici un obiect din cele 7 indicate în Declarația privind lista principalelor prestări efectuate în ultimii 5
ani de activitate (Anexa nr.12) - nu este în domeniul AAC. În DUAE este indicat constr apeductului
Săiți. Contract LTA UNDP fără atașarea actelor confirmative solicitate.
ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI – NU CORESPUNDE
Operatorul economic nu a indicat utilizarea capacităților altor entități pentru a satisfice criteriile de
selecție în punctual 2C.1 al DUAE. De asemenea, conform punctului 2C.1 al DUAE, ofertantul
trebuia să prezinte un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și
B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și
semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși,
de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din
întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul
contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel
operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea
(capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile
prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.
ÎI „Clipa Simion” – DESCALIFICAT
OFERTA – NU CORESPUNDE
Oferta nu este valabilă. Conform punctului 28 al Anunțului de intenție, Autoritatea contractantă a
solicitat termenul de valabilitate a ofertelor să fie de 60 zile. Operatorul economic a prezentat
declarația de valabilitate a ofertei indicând că oferta va fi menținută valabilă pentru o durată de 30
(treizeci) zile, respectiv până la data de 29 mai 2022.
Punctul 53 al Documentaţiei standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri și servicii
prevede expres: „Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2
se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare”.
Î.I. Savca Grigore – DESCALIFICAT
CERTIFICAT DE EFECTUARE SISTEMATICĂ A PLĂŢII IMPOZITELOR,
CONTRIBUŢIILOR – NU ESTE PREZENTAT
Operatorul economic nu a prezentat Certificatul de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
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contribuţiilor.
La data de 09.06.2022 Autoritatea contractantă a solicitat ofertantului prezentarea tuturor
documentelor justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în răspuns la care de
esemenea nu s-a regăsit documentul solicitat.
DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI EFECTUATE ÎN ULTIMII
5 ANI DE ACTIVITATE (ANEXA NR.12) – NU CORESPUNDE
Operatorul economic a prezentat Declarația privind lista principalelor prestări efectuate doar pentru
ultimii 3 ani de activitate.
SPECIALIȘTI ATESTAȚI ÎN DOMENIUL CORESPUNZĂTOR – NU CORESPUNDE
Conform cerințelor înaintate de Autoritatea contractantă la punctual 16 al Anunțului de participare,
ofertanții trebuiau să asigure supravegherea obiectului pe domeniile:
- Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare
- Instalații și rețele electrice.
Ofertantul a prezentat acte confirmative doar pentru domeniile Construcții civile, industriale și
agrozootehnice și Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.
SPECIALIȘTI ATESTAȚI ÎN DOMENIUL CORESPUNZĂTOR – NU CORESPUNDE
Ofertantul nu a prelungit valabilitatea ofertei la solicitarea Autorității contractante (solicitarea nr. 213
din „ 22 ” iunie 2022), prin urmare, oferta nu a fost luată în considerare în procesul ulterior de
evaluare a ofertelor.
SIGMA ENGINEERING – DESCALIFICAT
EXPERIENȚA SIMILARĂ – NU CORESPUNDE
Pentru asigurarea cerinței privind experiența similară, în Declaratia privind lista principalelor lucrari
executate in ultimii 5 ani de activitate, ofertantul a indicat 6 obiecte similare – 5 fiind în derulare, iar 1
finisat cu valoarea de 142.582,04 lei fiind prea mic în comparative cu valoarea viitorului contract
477113,76.
Autoritatea contractantă dispune de dovezi documentate despre finisarea unuia dintre cele 5
menționate mai sus, care capacitatea de a asigura îndeplinirea cerinței privind experiența similară –
Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 28 din 24.06.2022, care demonstrează
finalizarea cu succes a lucrărilor „Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apa și
canalizare in orașul Ungheni”, cu valoarea de 522.914,90 lei, unde SRL „Sigma Engineering” a
prestat serviciile de supraveghere tehnică.
În vederea respectării Principiilor de reglementare a relaţiilor privind achiziţiile publice – tratament
egal, imparţialitate, nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici, AC nu
poate accepta experiența ofertantului, deoarece actul ce demonstrează asigurarea acestei cerințe, este
obținut după data deschiderii ofertelor.
Data deschiderii ofertelor – 28.04.2022
Data PV la terminarea lucrărilor – 24.06.2022.
„Atar Inter” SRL – DESCALIFICAT
DUAE – NU CORESPUNDE
Formularul DUAE este de tip vechi. Conform cerințelor expuse în documentația de atribuire, DUAE
trebuia să corespundă formularului de tip nou, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 146 din
24.11.2020
EXPERIENȚA SIMILARĂ – NU CORESPUNDE
În procesul de evaluare s-a stabilit că experiența similară prezentată de „Atar Inter” SRL nu
corespunde cerințelor de calificare. Potrivit cerinței din documentația de atribuire, autoritatea a
solicitat ca „Experiența similară trebuie să nu fie mai mică decît cel puțin un contract din ultimii
8

cinci ani care să reprezinte supravegherea tehnică a lucrărilor similare și cu valoarea minimă nu mai
mică decît valoarea viitorului contract”. Având în vedere că suma totală a ofertei cu TVA, depuse de
către “Atar Inter” S.R.L. în cadrul prezentei proceduri de achiziție publică, constituie 477.114,00 lei
MD, iar valoarea finală a celui mai valoros contract similar din ultimii 5 ani a OE este de 304.758,02
lei MD, ofertantul nu poate asigura nivelului solicitat de experiența similară.
S.R.L. BASPRIM-CONSTRUCTIA – nu a prelungit valabilitatea ofertei
SRL ”FAVOR PROIECT” – DESCALIFICAT
EXPERIENȚA SIMILARĂ – NU CORESPUNDE
Potrivit cerinței din documentația de atribuire, autoritatea a solicitat ca ”Experiența similară trebuie să
nu fie mai mică decît cel puțin un contract din ultimii cinci ani care să reprezinte supravegherea
tehnică a lucrărilor similare și cu valoarea minimă nu mai mică decît valoarea viitorului contract”.
Având în vedere că suma totală a ofertei depuse de către “Favor Proiect” SRL în cadrul prezentei
proceduri de achiziție publică constituie 445.305,98 lei MD, iar valoarea finală a celui mai valoros
contract similar din ultimii 5 ani a OE este de 130.268,64 lei MD, ofertantul nu poate asigura nivelul
solicitat de experiența similară.
Vladimir Baghici – nu a prelungit valabilitatea ofertei
Verluxcons SRL – nu a prelungit valabilitatea ofertei
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

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

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitatepreţ sau cel mai bun raport calitate-cost) Nu se aplică
Factorii de evaluare
Valoarea din ofertă
Denumirea operatorului economic 1
Preţul ofertei
puncte
Perioada de execuție
puncte

Punctajul calculat
Total

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)
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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: Nu se aplică
Denumirea lotului

Denumirea
operatorului
economic

Cantitate și
unitate de
măsură

Prețul unitar
(fără TVA)

Prețul total
(fără TVA)

Prețul total
(inclusiv
TVA)

-

-

-

-

-

Servicii de supraveghere
tehnică
a
lucrărilor
„Asigurarea
bunei
funcționalități a stației
de
epurare
prin
extinderea rețelelor de
canalizare
și
regionalizarea
serviciului (or. Căușeni)”

Anularea procedurii de achiziție publică:
În temeiul art. 71 alin. (1) lit. c)
Argumentare: Niciunul dintre ofertanţi nu a întrunit condiţiile de calificare prevăzute în documentaţia
de atribuire.
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului
economic
„Alexdar Co” SRL
ÎI „Clipa Simion”
Î.I. Savca Grigore
„Sigma Engineering” SRL
„Atar Inter” SRL
Basprim-Constructia SRL
„Favor Proiect” SRL
Vladimir Baghici
Verluxcons SRL

Data transmiterii
nr. 329 din 07.09.2022
nr. 329 din 07.09.2022
nr. 329 din 07.09.2022
nr. 329 din 07.09.2022
nr. 329 din 07.09.2022
nr. 329 din 07.09.2022
nr. 329 din 07.09.2022
nr. 329 din 07.09.2022
nr. 329 din 07.09.2022

Modalitatea de transmitere
o_afanasii@yahoo.com
simion_clipa@yahoo.com
3344554@mail.ru
contact@sigma.md
atarinter@mail.ru
bas.svet2014@yandex.ru
favorproiect@gmail.com
e-mail: baghicivlad@mail.ru
e-mail: vlad.hincesti@yahoo.com

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

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

■ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin
mijloace electronice și/sau fax □
 11 zile în cazul netransmiterii comunicării
prin mijloace electronice și/sau fax □
 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin
mijloace electronice și/sau fax □
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DARE DE SЕАМД
de atribuire а contractului de achizilii publice

тrтr.

1.

JЗ

2

а, а

/

ь/

?

Date сч privire la autoritatea contractantй:

Denumirea autoritй{ii contractante
Localitate

IDNo

Adresa
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

2.

din

Inspectoratul General al Poliliei al
murr. Chiginйu
10136010000495
Str. Tiraspol 11/1
е lena, corduneanu(@i gp. gov. md
http://politia.md/
Elena Соrduпеапu, (022) 868-06б,
elena. corduneanu(@i gp. gov. rпd

MAI

Date сч privire la рrосеdurа de atribuire:

Licitalie deschisй
Тфul procedurii de atribuire aplicate
Рrосеdurа de achizi{ie rереtаti (duрd caz)
Nu se aplicй
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/ Luсrйri
acordului-cadru
Obiectul achizi{iei
Luсrйri de repara}ie

а

sistemei de irrcilziгe al
edificiului Inspectoratului de polilie Drосhiа din str. З
1

Cod СРV
Procedura de atribuire (se
р

о r tа lu

lu i guv

еr

папlе

пt а

l

august, пr.7
4,)2(Х)(Х)()"()
va, iпdicct

y:_11:y:Ltl

diп cadrtl

lytllk t.,.{g]_:,J1l_('

Nr: ocds-b3wdp 1-MD -l6599466861 97

Lirrk-ul:
Ь3

Platforma de achizi{ii publice utilizatй
Рrосеdurа а fost iпсlusй in planul de achizi{ii
publice а autoritй{ii contractante

wdp 1 -MD-

1

lrttps://rntender.gov.md/terrders/ocds65 99 529841 0 4?tab:contract-noti се

Data publicёrii:08.08.2022
achizitii.md
Da
Link-ul сйtrе planr"rl de achizitii pr-rblicc publicat:
bttp/"lшLitji}лr,!]1_ýit!i.,,1i.ds:!tul!.].Lisirllr_lrii]iilltt,i]ii
ij

p_tlb

*_a__p"l"al]"u"l,Ll1_."t],"_e,*i"t_c_]"tiz

i"t

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire

i._gсr]gгаI а1
Nu se aplicй

tэеrrtгLr

Sursa de fiпап{аrе
Yаlоаrеа estimatй Qei, fdrd TVA)

Buget de stat
862 955,|2

(duрd caz)

3.
4,
5.

Nr.
1.

,,

3.

pcllitiei

"_

з l._iп"i р_ч:r: li
ацul 2022.tld1'
l t"q

9

t

t.i

Il],,(-i

lltt ! tt

Сlаrifiсйri privind documenta{ia de atribuire: пu sunt
Modificiri operate in documenta{ia de аtriЬчirе: пч sunt
РfiПЙ la termenul-Iimitй (data 26.08,2022rоrа 13:00)о au depus oferta 4 ofertan{i:

IDNo

Denumirea ореrаtоrчlui economic
"Mester-Ghimisli " S.R.L.
"Cebasconr" S.R.L.
"Drostal" S.R.L.

002605001458
10l1600019568
l 009607000546
1

Asocia{ii/
administratorii
Ghimisli Harlanrpi
Cebarrica Ser,]hei
Coiocari Агtur
l

"Faitec-M" S.R.L.

4.

б.

|00з6020l446]

Ala Frйsirrеапu

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

Dепumirе
document

Mester-Ghimisli"
S.R.L.

Denumirea ореrа torului есопоmiс
"СеЬаSсоm"
Т"Dr..эstаl" Sд_L
S.R,L.

"I]aitec-M" S.R.L.

l

Documentele се constituie oferta

Рrорuпеrеа tеhпiсй
Рrорuпеrеа fiпаtrсiагё

DUAE

Gагап!iа репtгu оf-егtё
(dttpй caz)

е ча с()l1Sепlпа prlп:

,!з!!ц!
,eze11l

at,

prezelltal

cll

al

рrеzепlсlt
prezeпtcrl

prezellIal

al, пtt
*

;

рагtlсlраrе |

prezetllctl

*

prezelltc!t

>t

рrеzепtаl

prezeпIcll

*

prezetllat

preZ ап

l

*

рrеzепlаl

prezelltat

Pl,eze11l.al

рrеzепlQI

ceгtiflcate de аtеstаге
ргоfеsiопаIi

pl,ezelllal

рrаzепlсtt

l,i sta

Pl,eze11l(rl

рl,еzапlчl

valabiIitatea оfегtеi
репtгu о duгаtй de 60

de zile calendaristice
Gгаfiс de ехесutаге а
uсгйгi lоr
Dесlагаliе ргiчiпd
ехрегiепtа siпlilагё
Dесlага!iс ргiчiпd
dоtбгilе specifice,
utilajul 9i

|)rеZапlсll

рrсzепtаl

рrеzепtаl
рrеzепtаl

Dесlаrаliе privind

el1l0t

prezetltctt

Documente cle calilicare
L-ýIcIg ue

|)I,ezelllal

>к

I

l (l

u,,rl,

__

e11l(.ll

l)l,cZelllal

|)rezclllul
|)l,eZclllul

Pl,czelllal

echiparnenttll песеsаг
рспtгu iпdерliпiгеа
согеsрuпzёtоаrе а
сопtrасtu

l

u i

Dссlагаliе ргiчiпd

регsопаlul de
specialitate ргорus

|)гс:с 11lal

репtгu irnplelIentaгea
сопtгасtu l u i

suЬсопtгасtаIl{i Iог 9i
рагtеа/рагJilе din
сопtгасt саге sunt

,<

Pl,ezelllcll

ргаZспl(ll

lndeplinite dc acestia
Irrl'огmа(ii ргiчiпd

аsосiегса
Angajarnent tег!
sustiпdtог fiпапсiаг

prezet,tlctl

рrеZепlаt

pl,ezelllcrl

рrеzе

Angajalllent ргiчiпd

prezell la t

Prezelltal

prezetltal

рrеzепtаl

*

prezelllC|l

prezetllal

*

preZelllal

рrеzепlаt

>к

sus{iпегеа tehriicй qi

11lu

l

)К

{.

рr ezel1l

u

l

|)l,eze11l

(l

l

Prezelllcl l

ргоlЪsiопаl5 а

lui
dc орегаtогi econotrlici
Dесlага{iе tеrf
sus{iпйtоr tehn ic
DссIага{iе tег{
sustirrйtог ргоfъsiопаI
оf'егtапttr lu i/gгuрu

Aviz

репtгu рагtiсiраге
la licitatiile publice de
lrrсгйгi d iп donlcrl iul

|)l,сzеп

l(tl

pl,ezell lCll
Prez

e11l cl

l

2

сопStгuс!iilог ýi

instala!iiIor

Nоtй:

* Docull-tet-ttul ntt este vizibil
репtгu autoritatea cotttractaIltй, dеоагесе орегаtогrtl ecotlorTic la
lnot1-1etltul dерr"rпегii dосuпrепtеlог de саlifiсаге in sIд RsAp а selectat op{itrrlea cle а lirnita vizilэilitatea
|ОГ. Astfel, vог fi vizibile dоаr atunci cAnd оfегtа ча obtine statutul ,,it-l соllsiсlегаге".

7.

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

Denumirea lotului

Dепumirеа
ореrаtоrulчi economic
"Mester-Glrimisli"
S.R,L.
"Cebascom" S.R.L.
"Drostal" S.R.L,
"Faitec-M" S.R.L,

Lucra,i de rсраrаliе а
sisternei de iпсёlzirе
alediflciului
Irrspectoratului de

politie Dгосhiа dirr
str. 31 atrgust, пг.7

Pre{ul ofertei
(йrй ТVА)*

5l8 816,34

Corespunderea
сu cerintele de
calificare

577 841l,29
608 553,10
бl7 630,15

Соrеsрuпdеrеа
cu specifica{iile
tehnice

+
+

+

Оfеrtа se аIlй iIl аstерttiгс
-|

]-

comentarii:

Evalr"rarea tehrricё а Гost efecttratй de сltrе seclia corrstгttclii
Ei dеzчоltагеа irr{j,astгttctuгii
(гароrtul пr. З419-824l intr. din 08.09.2022.

8.

pentru elucidarea uпоr песlаritй{i sau сопfirmаrеа uпоr tlate privincl
соrеsрuпсlеrеа оfсrtеi ctl
сеriп{еlе stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anornraI cle scйzut) sа solicitat:

Data solicitйrii

Operatorul

economic
Informa{ia
solicitatй

05.09.2022
"Cebascot-1-1" S.R.L.

Itl cotlfoгlllitate ctl агt.70 din Legea пг.l3ll20l5, оГегtа агс LlIl ргс{ аrtсlгtllаl dc scrii_tli 9i
гергеziпt5 66,96оh ditt чаlоагеа luсгйгiIог calculati clc autot,itatea coll1-1,aclatltal.
Difегеп{а de рге{ se dаtогеаzё faptului сб che|tuielile din оfЪгtd cLrnr аг {i tгаrlsрогlагса
tпаtегiаlеlоr,, cheItuieli de геgiе, berleflciLr de deviz, sаlагitrl tтLlпсitогi lot,srtrlt estirlatc la Lttl
alltlI1-1e

tlivel nliniln, la acest capitol пu este Irren{ionat cheltuieli:

-

РеПtгu trаrlsроtlагеа, iIrсЙгсагса, dеsсйгсагеа Ei dероzitагеа lllаtегiаlеlог;
Реtltгtt iпtге[iIlегеа регsопаlului clc condtlcet,e (gcI', аdtllirtistгаtог, corltaLril);
petttrtt irltге{iпегеа persorlalLrlLlide linie (Eeli de 9аrltiег, rllаi;lгi, rnecarlici);

репtгu illtгеtitlеrеа personalLtlui gоsроdёrеsс;
pelltгLl Llzllгa, cotlst-tll-tttгile de iпtге[iпеr,е qi ехрlоаtаге а cladiгiloг, tehrricii clc
calctll, аLttоtLtгismеIог Lrtilizate de сйtге регsоrlаlul adtnitlistгativ-gclspodiiгcsc;
- репtгu ргоtес{iа mttrlcii qi tehnicii sectrгitбtii;
- pelltгLl огgаrlizагеа de qarltier.
Totodatб, а fost constatd о difЪгепtё iпtrе pretLrl stabilit dc саtге ргtliссtаllt gi ргеtLrl оfЬгit irl
оfегtй,, dclu
ctllll tlгllleaza:
Nr.
f)епumirеа mаtеriаlеlоr
Unitatea
Pre{ ре u.m.
Рrе{ ре
crt.
de
сопfоrm
u.m.

rrroiectului,lei
44,|]

oferti,lei

I.g
l<g

49,94

21,50

bLlc

4 308,зз

lll

зз t1,33

? ?6l )()
2l9.tJз

l.g

49,94

mйsurй
l
2

СагЬuгd de ca|cir-r tellnica
(сагЬid) S l02

Siгmб pelltгLl

sttdrtгй,

4

dп:2,5 rnrll
Radiatoг Tip 22k 500* l800
Tcгllloizola{ie cond Ltcte

5

В9хЗ0
Siгllrd sudati obi;nLritё

obi gnLritб

J

D:4.00

S l0

l 1,50

21

,50

Reieqirld diп ceIe expllse, itt сопfогmitаtе ctt aIin. (3) агt.70;i alirl. (5) art.l7 c]irl [,сgеа

tlг.
a

J

lЗ1l2015 рriviпd achiziliiIe pLrblice, s-a solicitat рrеzеlltагеа сlагifiсагilсl, ,l.

аl]ехагеа dосutпеrttеIог cotlfi rmаtiче dttpй caz.

Rezumatul
rйspunsului
operatorului
есопоmiс

,ф-.] *

ОреrаtогLrl economic ргiп scrisoat,ea пг. l252l din 01.09.2022 а colnrtrlicat сД,
соtlfirrlrё toate caIculeIe si ргеtLrгilе dirl devizLtl ргорLts la Iicitaцic, qi gагаtltеаzl:i ехссLttагса
lLrсгбгilог la obiect ctt пlаtегiаlе de calitate соrеsрttnzitоаге
Ei itl tсгlllепttl inclicat irl о{ъгth.
орсгаtогul econotnic соlаьогеаzд iп baza colltгactulLti ctt ccltllpatlia IM Romstal 'ггаdе
SRL, urluI din cei nlai tllагi firгrlizогidе пlаtегiаlе clin саtеgогiа clati рс piata RM.
La rАпdLrl sau IM Ronlstal l'гаdе SRL rle-a Iйсut о оfегtd соrтегсiаli cLr Nг.А7l935zl clirl
12.08.2022 (оfегtа este апехаtб) репtгu mаtегiаlеlе la ltrсrdrilе mcn!iorlate, ctto гесlrtсеге cle

l56 l68,15 MDL -28,59Уо din ргеlLrl inilial.
Toate рrе{uгilе la matet,ialele din deviz соrеsрLrпсl
рге{шгilог din оfЪгtб, irlcIusiv;i ргеtuгiIе
Ia rаdiаtоаrе. Furпizогul lM Ronstal Тгасlе SRt- аге Ilragazitl ctr ciepozit in ог. rзаIti саге Sc
аflб la о distantЙ de 50 km de la obiect, AIlrttl-te ditl acest nlotiv chclttrielilc cle tгапsрогt ?ll
deviz att fost гedttse.
chelttrieli de геgiе si lreneflciLr de deviz au fbst lllicsoгate pirlir la tlivcltll
[)1.o[)tls clc tltli
реrltгt-t сЙ орегаtогltI ecotlorlic planifici exectltarea lLrсгбrilог rnaxitllltrll ill 2 (ciotrir) lLrrli.
геsресtiv, s-a hоt5гАt de estirnat cheltuielile de геgiе itr cltantttt1-1 de бо/о (32 066.66 lci) si
bene1'iciLr de deviz irl cualltttI1-1 de2o/o (l l 330.22 lei).
сс tille de sаlагizагеа rnttllcitot,iloг: соttfогпl coclLrltri lnrtrlcii, cltlt,ata sdptitlllAllala clc lttсгLt

este de 5 (cinci) zile lLrсгйtоаге, се coIrstitLrie l69 оге ltttlаг, SаlагiLrl ?ll cclIlstгLtctii corlstitLric
84.97 Iеi/ога. Respectiv sаlагiLrl пlullсitогilоr"s-а caIcuIat iп fЪlLrl tlгtllД(ог:

-

l

ltttla,4 rпullсitогi: l69оге*В4.97*(4 mrrncitOri):57 4з9.12Ieilltlrla;

- 2 l,urla, З tлttпсitогi: l69оге*84.97*(3 пLrпсitогi):43 0]g.19 lei/ltlnal
Total sаIагitt: 57 4З9.]2+4З019,19:l00 5 l9.5 l lei.
Rеfегitог la паtегiаlеlе соIrsltIllаlэi|е: сагЬLrrа clc calcitr tehnica
I]гcclllll;i oxigcll tchllic
gazos Se 1'oIosesc Ia dеmопtагеа {ечilоr vechi cLt арагаt clc sudttга cLr llасйга. Орсгаtоr.Lrl
ecorroInic dispLrne de trtilaj Iпоdегtl реl]tгu luсгёгi de dеtпоtltагс-пlоlltаге, саге Iltl rlccesitit

aceste mаtегiаlе, din acest rnotiv а fost estinlat acest l)геt la саI,ьLtга cle calciLr tchllicij.
CostLrl ttпеi tone de tnetaI, ре piata RepLrblicii Moldova, ct,lnstituic 25 tt00 lei (irlclLrsiv
тVА), гespectiv соrlfогl1-1 асеStоГ date s-a calcuIat рге{Lll la cont'cc!ii llletalice incILrsiv

9.

sАпllа реtttгu sttdltгa si sАгtпа strdati.

Ofertan{ii respinqi/descalificali:

Denumirea operatorului economic
"Mester-Ghimisli" S.R.L.

Motivul respin gcriiidescalific5 rii

In соrllЬгmitаtе ctt ргечесlегilе агt,69

alill (6) lit. Ь) al l,cgii
lЗl12015 ргiчiпсl achiziliile prrblicc si allrttlre: -- irl оlЪгtit atr
fost collstatate ttгtпhtоагеlе llссt,lгсsllullсlегi, cltlllir ctllll
ttгI1-1еаzё:

- la pozilia пг.67 IB06A s-a solicitat

гасliаtоаге irl carltitatc
de б buc, s-a pгoplls гаdiаtоаге ?tl cantitate cle l btrc;

10. Modalitate:r tlc ечirluаге а оfегtсlог: реlltгtl

Ltrr

singttr lot.

11. Criterirrl de:rtribuire aplicat: cel пlаi пliс рrе!;iсогеsрuпdегеа сегiп{еlог solicitate.
12. Inforrnafia privind factorii tlc еч:rluаrе aplica{i: rru se aplicd.

l3. Rеечаluаrеа оl'еrtеlоr: lltl

se арliсД,

l4. iп urmа ехаmiпйriо cvaluйrii
decis:

qi

сопrраrйrii оfегtеlоr tleptlsc ilt саtlгul рrосеtlttгii tle atrilrtlirc s-a

Atribuirea contractului de achizilie publicД/acoгdultli-cadru:

Denumirea Iotului

Dепumirеа

PretuI totaI

pretul total

operatorului
economic
Luсгйri de гераrа{iе а sisterr.ei de iпсйlzirе al
edificiului Inspectoratului de poli{ie Drосhiа
din str. 31 august, пr.7

o'Cebascom"

S.R.L.

(fйrй ТVА)

(inclusiv ТVА)

577 841,29

69з 409,55

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

Dепumirеа operatorului
economic
"Mester-Ghimisli" S.R.L.
"Cebascomo' S.R.L.
'oDrostal" S.R.L.
'oFaitec-M" S.R.L.

Data transmiterii

Modalitatea de transmitere

|з.09.2022
Iз.09.2022
13.09.2022
lз.09.2022

е-mail
e-mail

e-lllail
e-tllclil

16. ТеrmепuI de aqteptare репtru incheierea contractului:

lп cazul in сагс чаlоагеа estinratй

а contractului

este tnai rlricй decAt pragurile prevёzttte

la art.2
alin. (З) al Legii rrr. 1З1 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice
In cazul in саrе чаlоаrеа estinratё а contractului
este еgаlй sau nrai nrare decAt pragurile
рrечйzutе 1а аrt.2 alirr. (З) а| Legii rrr. 131 din 3
ц!9?q1 5 ргiчiпd achiziliile publice

Хб zi\e in cazul tгапsпritеrii comttIlicйгii рriп

rriijloace electronice si/sar-r fhx г.l
П l1 zile in cazul пеlrапst-1,litсгii conrr-rnicziгii
рriп miiloace еlесtгоtliсе Ei/sar-r {'ах r:
П 1 1 zile in cazul trаllsrпitегii cclt-l-tttt-ticitгii ргiп
miiloacg electronice ;i/sau 1'ах п
п 16 zile itr cazul tretгanst-triteгii соtllLrгriсiгii
рriп rnijloace electгotrice qi/sau fах п

(Seleclct|i tеrmспu.l de a;|eptare respeclal. Calculctrect l,ertlleпelor
;lrellitzt,tla cla Lagcct tlr, l3l clill З
itllie 20]5 priviпcl ctchiziIiile publice, i,пclu,s,il, c,t l,еrtп.еп.еlоr cla a;leplcll,e, .\,с е.fёсlt.tесtzй itl ctltl.fill.tllilttlc
cu praveclerile T-ITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Т'ertlleп,ului) ctl (_|rlc{ttltti Cit,il ctl ile1lt.thlicii
Molclovc).
17. ContractuI de acIrizi{ie/acortiul-caclru

Denumirea
ореrаtоrului
economic

incheiat:

Nчmйrul
qi data
contractului/
acorduIui-cadru

iпtrерri
nderea:

inclusiv

Теrmсп de
valabilitate
al
contractului
/acorduluiсаdru

693 409.55

з1.12.2022

vаlоаrеа contracttt l ui
Cod

срч

fйrй

ТVА

тчА

о\
I

"Cebascom" S.R.L.

Czrpital

social

1

з5-

LC

20.09.2022

577 841.29
c,l

ta)
={-

рriп prezeпta clare de sеаmd, grupul de lucru cleclord cci tеrmепul cle a;teptare репtru

tпcheierea
coпtractului/contractelor iпdicate afost respectat (ехсерftпсl cazurile prevdzute cle art, 32 оliп. (З) al Legii
пr, 13l diп 3 iulie 2015 priviпd achiziliile publice )l РrеСUm qi сd iп cazul сlерuпеrii coпtestп|iilor ;i/sпu
recep|ioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceoýtea oufost ехаmiпаtе qi solu|ioпate.

Рriп prezeпta dare de sеоmd, grupuI cle lucru репtrа acllizi|ii сопfirmф_соrесtituсliпеа ctesfisuriirii proceclurii
de acloixitrie,.fapt репtru care poartd rrtspaпclere соп.fоrm prevecteritbr l9gаlё iп. vigoпre.

Pre;edintele grupuIui de luсru pentru а

пdru GANACI LrC
5

DARE DE SЕАМД
de atribuire а contractului de achizilii publice

Nr. 5

1.

5

oin

До .Оg JO2

2-

Date сu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

Dепumirеа autoritйtii contractante
Localitate

Inspectoratul General
muп. chisinёu
101з6010000495

Adresa
Numйr de telefon
E-mail oficial
Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,

str.

IDNo

e-mail)

2.

Tiraspol

а1

Politiei al MAI

11/1

022-868-1 30

isp@isp.sov.md
www.politia.md
Victoria Lupan, achizitii@igp. gov. md
022-868-265. 067 -402-17 4

;

Date сч privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Рrосеdчrа de achizitie rереtаtй (dupd caz)
Tipul obiectului contractului de achizitie
Obiectul achizi{iei

Licitatie deschisй
Nr: ocds-b3wdp1 -MD- 1 6590835 l2З7 5
Bunuri
Mobilier pentru Sectoarele de Polilie reconstruite in
cadrul Proiectului ,,Соореrаrеа rеgiопаlй pentru
Рrечепirеа 9i Combaterea Criminalitatii Transfrontaliere

RomAnia

-

Moldova" (THOR/4.3/1)

Programului Operafional Соmuп RomAnia

-

in

cadrul

Republica

Moldova 2014 -2020 9i necesitйlile Inspectoratului
General al Politiei (reoetat)

Cod СРY

Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tп cazul

39100000-3

aplicdrii altor proceduri decdt licitatia deschisй)
Рrосеdurа de atribuire (se va iпdica diп cadrul Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- 1 659083 5 |2З7 5
portalului guvеrпаmепtаl www, mtепdеr. goy.md) Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocdsЬ 3 wdp 1 -MD - 1 6 5 9 0 8 З 5 | 2З 7 5? tab:contract-notice
Data publicdrii: 29 .07 .2022
platforma de achizitii publice utilizatй
achizitii,md
Da
Рrосеdurа а fost inclusй in planul de achizi{ii
Link-ul сйtrе planul de achizilii publice publicat:
publice а autoritй(ii contractante
https ://politia.md/sites/default/fi les/plan_de* achizit
ii 2022.pdf
Апuп{ de inten{ie publicat irr ВАР (dtpd caz)
Data: Tehnici si instrumente specifice de atribuire
sursа de finantare
Vаlоаrеа estimatf, Qei, fdrd TVA)

3. Clarificйri privind

L nk-ul:
L citalie

-

electronicй

Buget de stat
726 800,00

documenta{ia de аtriЬuirе:

Data solicitйrii clarifi сйrilоr
Ехрuпеrеа succintй а solicitf,rii de
clarificare (textul clarificйrilor ionform SIA
RSAP)

29 iulie 2022, |З:З4
Stelaj metalic
intrebare: Buna ziua.
inox, metal negru?

Din саrе апumе metal, ziпсаt,
1

Stelaj metalic - metal negru, vopsea polimetricё sura.

Expunerea succintЁ а rйspunsului
(rёspunsul autoritё}ii contractante сопfоrm
SIA RSAP)
Data transmiterii

29 iulie 2022, |4:|9

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr
Expunerea suссiпtй а solicitЁrii de
сlаrifiсаrе (textul clarificёrilor conform SIA

Intrebare: Putem savapropum din otel ztncat?

Data transmiterii

Autoritatea contractantй а menlionat - metal negru,
vopsea polimetricй surё. Totodatё, чй iпfоrmйm сй
specifica}ia tehnicё solicitatй de сбtrе autoritatea
contractantё este indicatё in caietul de sarcini.
1 august 2022,09:20

RSAP)
Ехрuпеrеа succinti а rйspunsului
(rйspunsul autoritйtii contractante conform
SIA RSAP)

4. Modificйri
5. Рiпй
Nr.

29 iulie 2022. |4:49

Stelaj metalic

operate in documenta{ia de atribuire: Nu sunt

la termenuI-limitй (data 18.08.2022, оrа 12:00), au depus oferta 11 ofertanfi:

IDNo

Dепчmirеа ореrаtоrului economic

HIPERTEH SRL
GOLIAT-VITA SRL
MIRAMOB EXTRA SRL
OPTIMATCONS SRL

1.
1

3.
4.

1

6.
,7,

8.
9.

10.
11.

6.

00з600080897

100261 1000904
0 1 7600003682
|0|6606002299
101 1607000655
10036000077з9
l004600022962
1 003б000647 1 2
1 003600 1 35270
1

A.G.MoBGRUP
DIGHIVA SRL
ANSTELUX SRL
GECRI SRL
F.р.с. OMEGA SRL
ARTMET SA
LIMANI-GRUP SRL

5.

Asocia{ii/
administratorii
Constantin GHERGHISAN
Ludmila ANASTASOV
Nadeida ANDRIES

1

002600037

1

Dumitru MIHALACHI
Carolina PANAS
Ghenadie DIACONU
Steluta ANGHELINICI
Iurie GERU

Vladimir IVANOV
Victor ODOBESCU
Diana CHIPER

93

1008600031193

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

J
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Denumire document
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Denumirea operatorului economic
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Documentele се constituie oferta (Se уа сопsеmпа рriп: prezeпtat (+), перrеzепtаt

DUAE

*

Spec ficatii telrnice
Spec ficatii de pret
Сеrеrе de parlicipare
Garantia pentru оfеrtб" |о/о
Declara{ie privind
valabilitatea оfегtеi репtru о

*
*
*

Jм

Jй

*]

ч)

ý

il

ц
д

о
q
ч
ц

(л

ч)
t*

ц
z

t-.

&

эй
l-ц

.l

z
Ё]
z
l

F]

), пu соrеsрuпdе (*))

+

+

+

+

+

+

+

+

]-

+

,К

+

*

+

Oferta se аflб in щtерtаrе

+
+

+

oferta se аflб
in aqteptare

+

+
+

durаtй de 60zile

2

Documente de calificare (Se уа сопsеmпа рriп: prezeпtat (+), перrеzепtаt (-), пu
Dovezi privind
oferta se аflб
,t
+
+
+
ОГеrtа se аflЁ in agteptare
conformitatea materiei
in aqteptare
ime/ а produsului final
* Operatorul есопоm,iс HIPERTEH SkL а depus dосumепtеlе
ре platform,a SIД RSAP реп,tru о аltй
procedurd de achizi|ie, сееа се пu соrеsрuпdе cu сеriп!еlе de calificare.
Nоtd: Oferta se аfld. iп a;leptare - Dосttпlепtul пц este yizibil репtru autoritatea сопtrасtапlii,
deoarece operatorul есоп.сlпliс la, mоmепtul dерuпеrii dосuпlепtеlоr de calфcare il,t SIA RSAP а selectal
ор|iuпеа de а limita yizibilitatea lor, Аsфl, vclr Ji vizibile doar аtuпсi сdпd oferta va оЬУiпе statutul ,,tп
coпsiderare

7.
Nr.

".

Informa{ia privind corespunderea ofertelor сu cerintele solicitate:
Denumirea lotului

lot

Dепчmirеа operatoruIui
economic

HIPERTEH SRL

l

Маsй de gedinln

GOLIAT-VITA SRL
MIRAMOB EXTRA SRL
OPTIMATCONS
A,G.MoBGRUP
DIGHIVA
ANSTELLJX SRL

Рrе{ul
ofertei
(йrё ТVА)*

cantitate
gi unitate

de mйsчrй

Corespunderea
сu сеriп!еlе de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
cu specifica{iile
tehnice

зб 750,00
60 000,00
60 690,00
бl 194.00
7l 750,00
,72
625,00
73 500,00

+

+
2

l

buc.

оfеrtа se аflб iп

oferla se аflй

irr

aýteptare

аýtерtаге

+

+

oferla se аflй in

оfегtа se аf'lб in

аýtерtаrе

аýtерtаrе

+

+

oferta se аfld in

oferta se аflй iп

аýtерtаrе

aýteptare

safeu metalic

1

safeu metalic, cu

2.1

319 900,00

F.р.с. OMEGA S.R.L.
ARTMET SA

з20 000.00

LIMANI-GRUP SRL

з85 000,00

l5 buc.

GOLIAT-VITA SRL

405 000,00

4 buc.

Stelaj metalic cu 7
гаfluгi demorrtabil

HIPERTEH SRL

lз5 420,00

(Dimensiuni
2440(h)*900*4B0)
Stelaj rnetalic cu 7
rаlluгi demontabil
(Dimensiuni
2440(h)*900*300)
Stelaj mctalic cu 7
гаfturi demontabil
(Dimensiuni
2440(h)*700*300)

LIMANI_GRUP SRL

|,l2 490,00

GoLlAT-VITA SRL

l

SafёLr metalic. cu

2.2

doui u;i clasa А ;i В
safeu mctalic, cu trei

z.э

despйrtituri
safeu nretalic, cu о
usй clasa А si В

2.4
3.

GECR| SRL

douй usi

зз4 800,00

3З Ьuс.
7 buc.

stelai metalic

з,1

з.2

J.J

ARTMET SA

91 l 16,66

270 000,00

48 buc.

23 buc.

2 buc.

Соmепtаrii: Eyaluarea tеhпiсd afost фсtuаtd de cdtre Sec|ia coпstruc|ii ;i dezvoltarea iпfrastructurii
Direc|iei logisticd а IGP, рriп demersul пr.34/9-В23В diп 0В.09,2022.
* iп cazul utilizйrii licita|iei electroпice se vа iпdica pre|ul oferteifiпale
(Iпfоrmа|iа priviпd "Corespuпderea cu сеriп|еlе de calilicare" ;i "Corespltпderea сu specifica|iile
tehпice " , se va сопsеmпа priп: ,, l " iп cazul corespuпderii Ei рriп ,, - " |fl cazul песоrеsрuпdеrii)

а

8.

Репtrч elucidarea чпоr neclaritй{i sач сопfirmаrеа чпоr date privind corespunderea ofertei
cu cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de
scйzut) s-a solicitat: Nu sunt

9.

Ofertan{ii respinEi/descalilicn{i:

Dепumirеа оDеrаtоrului есопоmiс
HIPERTEH SRL

Motivul respingerii/descalifi cirii

iп conformitate cu prevederile art.69 alin, (6) lit. а) al Legii
|3llZ015 privind aohiziliile publice ;i anumo - ofertantul nu
indeplineste cerintele de calificare si selectie.

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor: Pentru fiесаrе lot

Nr.

1.

,,

2.1

2.2

2.з
2.4

11.

Criteriul de аtriЬuirе aplicat: Pretul cel mai scёzut

12.

Informa{ia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i: Nu se aplic1

13.

Reevaluarea ofertelor: Nu se арliсё

14.

in urmа

examinf,rio evaluйrii qi соmраrйrii ofertelor depuse

atribuire s-a decis:

а)

Atribuirea contractului de achizi ie рuЬliсй/асоr dului-cadru:
Denumirea lotului
Denumirca
Cantitate qi
Pre{ul
ореrаtоrчlui
unitate de
unitar
(fйrп ТYА)
mйsurй
есопоmiс
21 buc.
2 857.14
Masi de sedintй
GOLIAT-VITA SRL
safeu metalic
Safeu metalic, cu
usi
safeu metalic, cu
usi clasa А si В
Safeu metalic, cu
despёгtituri
Safeu rnetalic, cu
clasa А si В

dоuё
douй
trei
о uЕё

3.

stelai metalic

з.1

Stelaj metalic cu 7
rаfturi demontabil

э.Z

J.J

(Dimensiuni
2440ft)*900*480)
Stelaj metalic cu 7
гаfturi demontabil
(Dirnensiuni
2440ft)*900*з00)
Stelaj metalic cu 7
rafturi demontabil
(Dimensiuni
2440(h)*700x300)

15.

GECRI SRL

LIMANl-GRUP
SRL

4 820,00

7 Ьuс.

б 110,00

15 buc.

6 850,00

4 buc.

з 8з0,00

48 buc.

2 525,00

23 Ьuс.

2 060,00

2 buc,

1 955,00

de

Pre{ul total
(fйrй ТVА)

Рrеlul total
(inclusiv ТVА)

60 000.00

7l999"9,7

з 19 900,00

383 880,00

172 490,00

206 988,00

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

Dепчmirеа operatorului есопоmiс
HTPERTEH SRL
GOLIAT_VITA SRL

MIRAMOB EXTRA SRL
OPTIMATCONS SRL
A.G.MOBGRUP
DIGHIVA SRL
ANSTELUX SRL
GECRI SRL
F.р.с. OMEGA SRL
ARTMET SA
LIMANI-GRUP SRL
16.

3З buc.

in cadrul procedurii

Modalitatea de transmitere

Data
transmiterii

email : hiperteh@mail, ru
е

mail : яоl iat-y ita@mail. ru

е

m а il :

fi l i р е s с о. cr

is t iп а

@pl

it,

аm оЬ.

m

d

email : mihalachidumitrus@gmail, соm
email :

1з,09.2022

а. я.

mоЬ

яruр@mаil. ru

еmаil : dighiva@yahoо. соm
е

mai l :

s tе

l аап ge

l@,mail. ru

enlail: gecri@mail.ru
email: iпfо@оmеgа.md
еmail: iпfо@artmet.md
е

mail : diапа. l imапi@mаil. ru

Теrmепul de aýteptare pentru incheierea сопtrасtчlчi: in conformitate cu prevederile art.32
alin. (1) lit. Ь) al Legii пr.lЗIl20I5 privind achiziliile publice - Contractele de achizilii publice
саrе intTё in sfera de aplicare а prezerftei legi pot fi incheiate numai dupd implinirea termenelor

de agteptare de б zile de la data transmiterii comunicйrii prin SIA ,,RSAP" privind rezultatul
aplicёrii procedrrrii de atribuire - in cazul in саrе valoaTea estimatй, conform prevederilot жt.4, а
contractului respectiv este mai miсё decit pragurile prevёzute 1а art. 2 alin. (3).
17.

Contractul de achizi{ie/acordul-cadru incheiat:

Dепumirеа
operatorului

yаlоаrеа contractului

Numйrul
iпtrерriпdеrеа:

economic

gi data

Cod

СРV

contractului/

fйrй

GOLIAT_VITA SRL

Cu capital social

lзl-вN

20.09.2022

39100000-з

GEсRI SRL

Cu capital social

lз2_вN

20.09.2022

39 l

LIMANI-GRUP SRL

Сu capital social

133-BN

20.09.2022

39100000-з

00000-з

ТVА

incIusiv

Теrmеп de

valabilitate
al

тчА

contractului

7l999,9,7

з1.12.2022

l9 900,00

з8з 880,00

з1.12.2022

|,72 490,00

206 988,00

з|.12.2022

60 000,00
з

Рriп prezenta dare de sеаmd, grupul de lucru declard сd tеrmепul de

aEteptare репtru tncheierea
contractulai/contractelor iпdicate о fost respectat (ехсерfiпd cazurile prevdzute de art. 32 аliп. (3) al Legii
пr. 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achiziliile publice ), рrесum qi сd tп cazul dерuпеrii coпtestayiilor qi/sau
recep|ioпdrii rapoartelor de mопitоrizаrе, acestea aafost ехаmiпаtе qi solu|ioпate.

Рriп prezenta dare de sеаmd, gruрul de lucra pentra achiai|ii сопlirmd corectitadinea desfdqurdrii procedurii
de achizi|ie, fapt репtru care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm preyederilor legale iп vigoare.

Preqedintele Grupului de luсru pentru achizi{ii:

Alexandru GANACIUC

Ц,?r,,,,..,."":t

DARE DE SEAMĂ

privind modificarea contractului
de achiziții publice/
Nr.4_ din din 16 septembrie 2022
I.

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante

IPLiceul Teoretic Hyperion Gura Galbenei
r.Cimislia

Localitate

MD-4118, MOLDOVA, Cimişlia, s.Gura
Galbenei
1012620010335

IDNO
Adresa
Număr de telefon

MD-4118,MOLDOVA,r.Cimişlia,s.Gura
Galbenei,str.M.Eminescu 121
024146407,024145007

Număr de fax

024146407,024145007

E-mail oficial

guragalbeneihyperion@gmail.com
,tatiana.olarescu65@gmail.com

Adresa de internet
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)
II.

CasianLudmila,024146407,
guragalbeneihyperion@gmail.com

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție

Cererea ofertelor de prețuri

Obiectul achiziției

Lucrari de constructie a statiei de epurare a apelor
reziduale la IPLT Hyperion GuraGalbenei r-l
Cimislia(repetat)

Cod CPV
Valoarea estimată a achiziției

45200000-9

313000.0

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul Nr: 21059178
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)
Link: ocds-b3wdp1-MD-1656487741455
29.06.2022
Data publicării anunțului de participare
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul
respectiv (după caz)
III.

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

Lucrari,servicii □
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un Nu □
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene
Buget de stat □
Sursa de finanțare
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/
acordului-cadru
Denumirea operatorului economic
Nr. și data contractului de achiziție/

Nr. 3 din 18 iulie 202228
SRL NEW FUTURE TECH

Nr:09
Data:27.07.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru
Termen de valabilitate
Termen de execuție

IV.

Fără TVA:
291666.67
Inclusiv TVA: 350000.00
31.12.2022
31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor

Majorarea valorii contractului □

Temeiul juridic
Creșterea prețului în urma modificării(după caz)

Legea nr 131 din 03.07.2015,art 76 ,p.7,lit “a”
[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al
contractului de achiziţii publice/acordului-cadru]
[Se vor indica toate modificările operate anterior
și valoarea acestora]

Modificarea anterioară a contractului
achiziții publice/acordului-cadru(după caz)
Alte informații relevante

de

V.
Descrierea achiziției înainte și după modificare:
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea
serviciilor)
Lucrari de constructie a statiei de epurare a apelor reziduale la IPLT Hyperion s.GuraGalbenei r-l
Cimislia
__________________________________________________________________________________________
VI.
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

In caietul de sarcini initial al lucrarilor de constructie a statiei de epurare nu s-au inclus
serviciile conectarii si alimentarii la energia electrica ,fara care nu poate functiona statia de epurare .
Conform Legii nr 131 din 03.07.2015,art 76 ,p.7,lit “a”devine necesară achiziţionarea de la
contractantul iniţial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul
iniţial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia;
,la prezentarea devizului de cheltuieli si actului de constatare,s-au efectuat lucrari adaugatoare in suma
de 25578.60 lei,care nu depăşește 15% din valoarea contractului iniţial.
Rezultatele examinării:
În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/ s-a decis
încheierea acordul adiţional privind micșorarea sumelor în felul următor
Valoarea modificărilor (după caz)
Fără TVA
Inclusiv TVA
+ 21 315,50
+ 25 578,60

Denumire operator economic
SRL NEW FUTURE TECH

Conducătorul grupului de lucru:
_Casian Ludmila
(Nume, Prenume)

L.Ș.

____

____________________
(Semnătura)

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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Nr. l2 din 20.09.2022

1.

Date cu privire la autoritatea contractantй:

Denumirea autoritйtii contractante
[,ocalitate

Sегr,iсiul с]с Ргоtесtiе si I'azб de Stat
rlriln. chisiniru

Adresa
Numйr de telefon
Numйr de fax
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Data: -
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"Liфq!Ц9]99jlо_цФДд9дtз]9&ф9цgцiс
пВrrgеt de stat; пВugеt СNАЙ: rВ;фГ CNA.S;
rýцrqg Jлдце;д4\zруr_эs;!ц!цц,|L_
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(" ГййТvА )
66666,67]ret
Сlагillсiiri pгivirld docunlenta}ia de аtriЬuirе: Nu attfost.

Моdillсйгi ilpeTtrte iп docunrelltalia

б б07 3З8

Link:
hцps./aqhizitii. md/ro/prrblic/tende r l21 06l
Data рuЬliсагii: 0б.09.2022
l achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

lDапNu

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

'i.

Lucrйri п

tаltlг Srtl art swi tclr
30000000-9

l'rосеdurа de atribuire (se уа iпdiса diп осds-Ьfу4р!]4Ц:_l

cclclrul

п

Cot-l,tlt

Iiхlluпсгс:r nrotivuIui/tcmeiului privind
:tlcgcl,eit 1lroccdurii de atrilruire (ilt cctzttl
р

022 250-9з4
022 250-922
aclrizitii(@spps.md

Date сu privire la рrосеdчrа de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate

t t

100660l00l l04

сlе аtriЬLriге:

Nч пu.fost.

_

J

РАПЙ la termenul-Iimitй (data 06.09.2022, оrа 14:00), аu fost depuse 2 oferte:

Nr.

f)епumirеа operatorului economic

l

()I)I) Ilхtегiог SItt,

,,

l

SC Ganra Corrrputer SRL

3.

Asociafii/
administratorii

IDNO
1

003600003797
004600055542

Sеr,qhеi Railean

Sergiu Minclrevici

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

Nr

Descrierea criteriului/cerintei

l

DUAE

2

Ot'erta F3. 1, F4. 1, F4.2

з

Gагаr-r{iа pentru оfеrtб 1

4

Gагirrl!iа de

5

Qglere de раrtiсiраrе
Dtclaralie privind valabi litatea ofertei
DECLARAJIE privind соlrfirmаrеа identitalii
Ьеrrеf'iсiаrilоr eГectivi qi neirrcadrarea acestora irr situa{ia
сопdаmпйrii perrtru рагtiсiраrеа la activitй{i ale ur-rei
orgalrizatii sau gruрйri criminale, pentru corup{ie, fiаudй
qi/sar"r sрйlаге de barri.
Sегчiсе ссtltгlt ре tегitогiul RM sarr соtrtгасt de соIаЬогаге
ргiviпс1 ргеstагеа sегчiсiilог de герага{iе а tehnicii de calcul cu

6

7

tl

Ll1,1

lэr-rrld

О%

cxecrrfic 5

ОZ

орр Ехtеriоr
SRL

SC Gama
Computer SRL

рrеzеп|аt

7lrezeпlctl,

prezeпlct.l.

1lrezelllctl

рrеzепl,аt*

prezeпlctl.

l

cet]tгtl de dеsегчiге аutогizаt

а

е t ар ct,s, е

mпii

r

ii

с cl пl,r а с

tului

рrеzепl al

1ll,eze tl

рrеzеп

рrеzеп |ctl

lctl,

l.ct.l

рrеzеп.lа|

preZcпlal,

prezeп,lctl,

1ll,еzепlаl**

(lпformа7ictрri,vinddепumirеаdocumeпtеlоrprezепtаlеseуаiпс]icаin,Бi
alribtlit,e si se va сопsёпlпсl prin: prezettlпl, перrеzепtаl, пч соrеsрuпсIе (iп cazul сdпсl dосuпlепlul a,fost prezeпlat, clar пч

c:or es pu п cle. cer i п| el

r de

*, ОРР Exlerior
о

с а l i/i с

ar е))

SRL а рrеzепril gаrап|iа репl.ru, о/ёrl,d iп чаlоаrе de 200,00 lei, сееа се coпstil,uie
0,9]%, d.iп su,п,tсt оfёrt,еi /йrd ТVД.
** - ,SC Сiuпlсt Compuler
SRL а prezeп,la| Declara|ie pritliпd de.yeпli,rea. iп gсtrап|iе, роs1-8аrап!iе ;i
lllеп1епсllll,й cl echipallteпtului рriп iпl,еrплеdiul seryice сепl,rulъti autorizal. la соmрапiа S&T Mold SRL,
сопfоrm сопl,rасlu.lui пr.0]()922 diп 01.09.2022 (scrisoare сliп 09.09,2022),

4,

Intbrma{ia privind соrеsрuпdеrеа ofertelor cu cerintele solicitate:

Dепumirеа
Ьuпurilоr/
serviciilor
LtltuI

l

C]ttm ut:tttl l" S
srv it с lt

nrirrt

Dепumirеа
operatorului economic
()I)P Г]>itс:гiог SI]"L

SC Gаmа

{Jоrпрr-rtег

SRI-

Pre{ul
ofertei
(Iаrа

тчА)
21908.48
5з700,00

cantitate
;i unitate

de mйsчr5
1 buc.

tlе cctlific:are" Ei "Corespuпderea cu specilicaliile t,еhпiсе" , Seya сопSеmпq
рriп;
iп cazu l, п еt: rlr е,чрч п der i i)

,,*"

Corespund

Corespunder

erea сu
cerin{ele de

еа сч

calificare

specifica{iile
tehnice

-|

+-

irt cazul. corespuпclerii. qi рri.п

,,-''

репtru elucidarea uцог neclaritйti sar"r сопf-irmагеа unor date privind corespunderea ofertei cu
сеriпtеlе stabilite in docunrenta{ia cle atribuire (incltrsiv justificarea prelului atrormal de scйzut) s-a
solicitart: Au.ftl,sl solicilal,e clari.ficdri de la SC Gаmq Соmtrлttеr SRL сп.t.]7 аliп,Q) al Legii lзl/2015
privitlc{ с.:опс:rе|izаrеq modelului delalial ctl есhiраплеп|tllui, iпсlusiу cl,escrierea, depliпit а ,specifica|iei

сd echipameпIttl re,rpeclill пu а .fost retlizuit/ъtl.iliza| (refubrishecl),
u
declcп'ctIiei
propria
rd.rрuпdеrе рriчiпr1 ехislеп!еi uпrti serllice сепl,ru. ре leri,loriul RM
Pl'ecLt]П ;i
ре
s(tu соп|rаС| de colaborare priviпd presl,area seпliciilor de repara|ie а |ehпicii de calcul сu, uп, сепп,Ll
l.еhпiс:е, сопfirmаrеа ./aprului

d е cl е,у ery il, е aut or izal,.

O1Ыtanlii respinEi/descalifica{i: Oferl,ct SRL Exterior a.frls| rеsрiпsd iп temeiul аrt.б9, аliп,(б),
lit.b) al Legii пr.]31/20]5 - oferla п.u, с()rеSрLtпdе сеriп|еlоr expu,чe iп dосumеп|а{iа с]е atribuire,
соп|Ьrпl cdreia lеrmепul de lillrare а buпurilor solicita| esl.e de 40 zile, dar s-a рrоръts б0 zile.
De а,уеtпепеа, о.fёrl,а п,u с()rеSрuпсlе ceriпlelor expuse iп dосttmеп|а!iсt de alribui,re, implicil
рriп
.|aptul cii, пu este iпdicald.t'Ltпc{ia Su,porl "RдDI(IS", пLt S-a o.feril SFP moclule oplice iпсlu.s,е; плiп.4
huс ^ SFP 1G LC lip siпgle-mod,e, miп 20 km;i acce,sorii iпcluse; Cablttri o2ltice LC-FC- 4 buc
solicilctle сопfоrm а.п,ехеi, la апuп|ul de раrtiсilэаt,е. La .fel, suma garaп|,iei 1лепlru. ofer|d clepusd а
ссlпslilttil 200 lei (clrdiп de platd пr.592 diп 23.0s.2022) сопtrа,r песеsаrulъti de 219,08 tei, сееа се
reprezitlld ]% diп vаlоаrеа оf'еrtеi.fёirёi tclxa ре yaloarea adduga|d, сопdiуiе 1lretldzъttd rlе
1эrellederilor
сtr|,б8 аliп.(б) а Legii пr.]3I/2015 ;i criteriilor s|abilile la pct.14,.sulэpct.3 diпАпuпlut de participare.

5.

б.

Moclalitatea de ечаluаrе а ofertelor:
pentru fiecare lot r
репtru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte lirnitЙri privirrd пumйrul de lоturi саrе pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IпrtiсауiJ
.Ir"rstiflcarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi: (-'riteriul dc atribuire aplicat:

Рrс(ul cel mai sсйzut r
costLrl celmai scйzut п
Cel rrrtri bun rароrt calitate-pre1 п
c]el mai bun rароrt calitate-cost п

7.
8.
9.

Infbrma(ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i: Nu s-au aplicat.
RеечаIuаrеа ofertelor: Nч а fost.

In urmа ехаmiпйri, evaluйrii si comparйrii ofыtelor depuse in cadrul procedurii de atribuire
s-a dccis:

АtгiЬ
г1 DLl l гсtl c]Ontractll

lr,ri
Lll

l

dc ас
achiziltlc

f)епumirеа lotului
l,tltrrl l

(]ollt utattll, Snrart srvitclr

Ll blicii/acoгdr-rl
l
t-tlui-cadru

Denumirea
operatorului
economic
SC Garna
Compr"rter SRL

cantitate
qi unitate

de mйsurй
1 btrc.

Рrе{ul
unitar, lei
(fйrй ТVА)

5j

700 00

Pre{ul
total, lei
(fйrй ТVА)
5з 700,00

Pre{ul
totalo lei
(inclusiv

TvA)

64 440.00

АtltlIагса 1эгоссс,lr_rгii сlс achizilie ptrblica: lYu a.fost.
Inli
tЦq,ц:qt_qq _ор_еrаtоrilоr99qцодцLg9ýрý !9!1ziile gгuрului de luсгu репtгu achizitii:
I)erl

umirea operatorului
economic

оРР llхtегiог SRl,

Data transmiterii

Modalitatea de transmitere

12.09.2022, оrа 1 7:0З

е-mаil

SC Gапrа Conrputcr SRI(lП/ЬrПаrеа operatorilor есопrlmiсi impl,icali iп procedura de atri.buire anrpri аirUiiБgrщu,tоi an tunu
w"1r".,й-п
3l al Legiiпr. t3l diп 3 iulie 20l5 priviпcl achiziyiile pubtiie)

se rectlizeazci iп с,опfоrmitаtе cu prevederile art.

10.

1

1.

Termenul de a;teptare репtru iпсhеiеrеа contractului: in temeiul art.32 alin.(l) Iit.b) aI Legii
пr.131 din 3 iulie 2015 privind achizi{iile publice.

Contractul de achizi{ie/acordubcadru incheiat:
Intreprinder

Vаlоаrеа contractului, lei

еа:

Denumirea
operatorului
economic

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asocier
е/

SC Gаmа
Соrпрutег SRL
12.

Cu capital
strйin
Capital
autolrton

inclusiv

Теrmеп de
valabilitate
al
сопtrасtulu
i/acorduluicadru

64 440,00

з|.12.2022

Nчmйrul
qi data
contractului/
acordului-cadru

83

20.о9.2022

Cod

срч

30200
000- l

fйrй

ТVА

тчА

53 700,00

Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi):

Аu fost aplicate criterii репtru achizilii publice durabile (achizi{ii
verzi)?
Vаlоаrеа de achizi{ie сч ТVА din contract/ contracte а
lotului/loturilor pentru саrе ач fost aplicate criterii de
durabiIitate (lei MD):
Ctltltrl СI)V al lоtrIlui/lоtuгilог рспtrtl саrе ,ltl 1-ost aplic:ate сгitеrii
tlc tluгallilitate:
Criteriul de atribuire репtru lotul/loturile pentru саrе аu fost
aplicate criterii de durabilitate:

NU

(iп d i с а{ i,s

u

пt.а

cu TVA )

Pre{ul cel rnai scёzut

t_l

costul cel mai scбzut п
Cel mai burr raport calitate-pre1 п
Cel r-rrai bun rароrt calitate-cost п

l'rilt

Prt:z,ettlu rlttre tla sеumЙ, gruрul de lucru dесlurй cri lеrmепttl da uslapl(tre репlrlt ittc:ltaierc:rt
c,tlttlrttc,lultti/ctlпtroc:lclor itttIic:ttlc tt.|ttst rcspactul (ехсе1llftпrl cuz,uriIe рrеl)Й?,ulе cIc: rtrt. 32 u!iп, (З) ut I.agii
ttr. l3l rliп -J iulic:2()l5 priviпrl ucltiz.iliile puhtice ), 1lt,c:ctttlt;i c,ti iп сuz.u! dcpt.tttarii ctlttleslttliilor;i/srtu
rtlce plitlпйrii пtpourtalor da mottiltlriz,пre , 0cesleu tttt.|tlsl axrtпlittctle si stllulitlttttle,

ie

Пc'ltiz,ilia,./it1ll 1lепlrч спrе

poorlri rйspt,tltdera соп.|оrm pret,erlcrilor Iegule iп

t,igoпl,cl_,

Conducitorul grupului de lucru репtru achizi{ii:
Vasilc РоРА
(NLrme, Ргепumе)

4

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

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

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

TRIUMFMOTIV SRL

Cu capital
autohton

47

SRL
BIOTECHLAB

Cu capital
autohton

48

20.09.2022

ECOCHIMIE
SRL

Cu capital
autohton

49

20.09.2022

LOKMERA
SRL

Cu capital
autohton

50

20.09.2022

Cod
CPV

20.09.2022

inclusiv
TVA

fără TVA

42780,00

51336,00

83975,00

100770,00

23870,00

28644,00

354780,00

425736,00

Termen de
valabilitate
al
contractului

31.12.2022

Numărul
și data
contractului

33100000-1

Denumirea
operatorului
economic

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

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

NU se aplică

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

-

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

-

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.

9

DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizijii publice □
Nr. l_din 20 .09.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Numar de telefon

IM REI „Lumteh”
Chi§inau
1003600127505
MD-2004 Chisinau, str. S. Lazo 48A
022-22-35-42

пиш аг

П 99 9 9 ^

U c 14л

E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

999

imreilumteh@mail.ru
Lumteh.md
Plemeannic Anatoli, 069777321
J

2.

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Procedura de achizifie repetata (dupa caz)
Tipul obiectului contractului de achizifie/
acordului-cadru
Obiectul achizifiei

Cod CPV
Expunerea
motivului/temeiului
privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicarii altor proceduri deceit licitafia
deschisa)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului suvernamental www.mtender.20v.md)
Platforma de achizifii publice utilizata
Procedura a fost inclusa in planul de achizi{ii
publice a autoritatii contractante
Anunf de intense publicat in BAP (dupa caz)
Tehnici $i instrumente specifice de atribuire
(dupa caz)
Sursa de finanfare
Valoarea estimata (lei, far a TVA)
3.

LP
Nr:
Bunuri
Obiective de semafoare LED de transport,
pietonale, Controler de trafic rutier cu 24/32 de
canale de alimentare, necesare pentru funcjionarea
a Sistemului de Automatizat de Dirijare a
Circulajiei Rutiere.
34996100-6

Nr: 21061847
L in k -u l:o c d s-b 3 w dp 1-M D -1660745348024

Data publicarii: 17.08.2022
achizitii.md
Da
Lumteh.md
Data:
Link-ul:
□Acord-cadru
□Sistem dinamic de achizilie
□Licitatie electronica nCatalog electronic
Surse exteme
1 900 000

Clarificari privind documentatia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care au fo st solicitate clarificari)
1

Data solicitarii clarificarilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinta a solicitarii de clarificare
Expunerea succinta a raspunsului
Data transmiterii
4.

Modificari operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care au fa st operate modificari)
Rezumatul modificarilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupa caz)
Termen-limit£ de depunere §i deschidere a
ofertelor prelungit (dupa caz)
5.
Nr.

1.
6.

[Indicafi sursa utilizata fi data publicarii]
[Indicafi numarul de zile]

Pana la termenul-limita (data 05.09.2022, ora 10:00), a depus oferta 1 ofertant:
Denumirea operatorului economic

Neototal srl

IDNO
1009600001212

Asociafii/*
administratorii

Vito§inschi S.

Informajii privind ofertele depuse $i documentele de calificare §i aferente DUAE
prezentate de catre operatorii economici:

Denumire document

Neototal

Denumirea operatorului economic

A

Operator
economic 3

Documentele ce constitute oierta
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnica
prezentat
Propunerea financiara
prezentat
DUAE
prezentat
Garanpa pentru oferta
prezentat
(dupa caz)
Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
Descriere/desen tehnic
prezentat

Operator
economic n

(emis de producator)
Document n

(Infarmafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in confarmitate cu cerintele din
documentafia de atribuire fi se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul
cand documentul a fa st prezentat, dar nu corespundecerinfelor de calificare))

2

7.

Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:
P r e fu l o fe r te i

D e n u m ir e a
D e n u m ir e a lo tu lu i

o p e r a t o r u lu i

(ftra T V A )*

e c o n o m ic

1 .1 .

S e m a fo r
p ie to n a l
L E D Р (П ) 1. cu in d ic a to ru l de
re fe rin ja al tim p u lu i, c o m p le ta t
cu e le m e n te de fix are

1 .2 .

Neototal srl

S e m a fo r d e tra n s p o rt

1 .3 .

1 .4 .

1 .5 .

549200

d e m £ su r£

d e c a lif ic a r e

C o resp u n d ere
a cu
s p e c iflc a fiile
te h n ic e

40 buc.
+

S e m a fo r d e tra n sp o rt
L E D Т 1 .Л ., cu in d ic a to ru l de
re fe rin ja al tim p u lu i,
cu
secfiu n e su p lim e n ta ra sa g e a ta
c o m p le ta t cu e le m e n te d e fix a re

+

8 buc.

116360

J

C o n tro le r de tra fic
ru tier, care fu n c jio n e a z a in
sta n d a rd u l G S M /G P R S , cu 24
de
c a n a le
de
a lim e n ta re .
P ro to co l tra n sm ite re d e d a te a
c o n tro le ru lu i А С У Д Д -К С

836320

C o n tro le r d e tra fic
ru tier, ca re fu n c |io n e a z a in
sta n d a rd u l G S M /G P R S , cu 32
de
c an ale
de
a lim e n ta re .
P ro to co l tra n sm ite re de d a te a
c o n tro le ru lu i А С У Д Д -К С

§i u n ita te

C oresp u n d ere
a c u c e r in fe le

32 buc.

261440

L E D T 1 .2
cu in d ic a to ru l d e
re fe rin ja al tim p u lu i, c o m p le ta t
cu e le m e n te d e fix a re

C a n t it a te

16 buc.

2 buc.

135400

•

Total:
1 898 720

* In cazul utilizarii licitafiei electronice se va indica preful ofertei finale
(Informatia privind ’’Corespunderea cu cerinfele de calificare ” f ’’Corespunderea cu specificafiile
tehnice ”, se va consemna prin: „ + ” in cazul corespunderii $i prin „ - ” in cazul necorespunderii)
8.

Pentru elucidarea unor neclaritafi sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei cu cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului
anormal de scazut) s-a solicitat:

Data
solicitarii
9.

Operatorul economic

Informafia solicitata

Rezmatul raspunsului
operatorului economic

Ofertanfii respinsi/descalificafi:
Denumirea operatorului economic

10.

Motivul respingerii/descalificarii

Modalitatea de evaluare a ofertelor:
3

Pentru fiecare lot
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:_________________________________
11.

Criteriul de atribuire aplicat:

Prepil cel mai scazut

(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)
12.

Informafia privind factorii de evaluare apUcafi:

(Se va completa pentru loturile care au fa st atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitatepre{ sau cel mai bun raport calitate-cost)
Valoarea din oferta

Factorii de evaluare

Denumirea operatorului economic 1
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n
Ponderea
Denumirea operatorului economic n
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n
Ponderea
13.

Punctajul calculat
Total
J

Total

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa in cazul in care ofertele au fa st reevaluate repetat)
Motivul reevaluSrii ofertelor
Modificarile operate
14.

A

In urma examinari, evaluarii §i compararii ofertelor depuse in cadrul procedurii de
atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizijie publica/acordului-cadru:
D en u m ir ea lo tu lu i

l . l . S e m a f o r p ie to n a l L E D
in d ic a to r u l

de

re fe rin { a

D en u m ir ea
o p e r a to r u lu i
e c o n o m ic

Р (П )
al

1. c u

t im p u l u i,

Neototal srl

C a n tita te $i
u n ita te de
m 3 su r£

P re tu l
u n ita r
(f3 r a T V A )

P r e tu l to ta l
(f3 ra T V A )

P refu l total
(in clu siv
TV A)

32 buc.

8 170

261440

313728

40 buc.

13 730

549200

659040

8 buc.

14545

116360

16 buc.

52270

836320

c o m p le ta t c u e le m e n te d e f ix a r e
1 .2 . S e m a f o r d e t r a n s p o r t L E D T 1 .2
in d ic a to r u l

de

r e f e r i n ja

al

cu

tim p u l u i,

c o m p le ta t c u e le m e n te d e f ix a r e
1 .3 . S e m a f o r d e tr a n s p o r t L E D T l . J L , c u
in d ic a to r u l d e r e f e r i n ja al t im p u l u i,
s e c jiu n e s u p lim e n ta r S s S g e a ta

cu

c o m p l e ta t

139632

c u e le m e n te d e f ix a r e
1.4. C o n tr o le r

de

t r a f ic

r u tie r ,

c a re

f u n c p o n e a z S in s t a n d a r d u l G S M / G P R S ,
c u 2 4 d e c a n a le d e a lim e n ta r e . P r o to c o l
t r a n s m ite r e

de

d a te

a

1003584

c o n tr o le r u lu i

А С У Д Д -К С

4

1 .5 .C o n tr o le r

de

t r a f ic

r u t ie r ,

c a re

fu n c ^ io n e a z S in s t a n d a r d u l G S M / G P R S ,

2 buc.

c u 3 2 d e c a n a le d e a lim e n t a r e . P r o to c o l
tr a n s m ite r e

de

d a te

a

67700

c o n tr o le r u lu i

А С У Д Ц -К С

135400

162480

Total:
1 898 720

Total:
2 278 464

Anularea procedurii de achizifie publica:
In temeiul art. 71 alin.__lit__ .
Argumentare: ______________________________________________________________
15.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii:

Denumirea operatorului
economic

Neototal srl

Data transmiterii
09.09.2022

Modalitatea de transmitere
SIA RSAP, e-mail

i-

(Informarea operatorilor economici implicafi in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizifii se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achizifiile publice)
16.

Termenul de a§teptare pentru incheierea contractului: in cazul in care a fost depusa 1
oferta, respectarea termenului de a$teptare este facultativa.

In cazul in care valoarea estimate a contractului
este mai mica decat pragurile prevazute la art. 2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice
In cazul in care valoarea estimate a contractului
este egala sau mai mare decat pragurile
prevazute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3
iulie 2015 privind achizitiile publice

□ 11 zile in cazul transmiterii comunicarii prin
mijloace electronice §i/sau fax □

(Selectafi termenul de aqteptare respectat. Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 3
iulie 2015 privind achizifiile publice, inclusiv a termenelor de a§teptare, se efectueaza in conformitate
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).
17.

Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului
economic

Neototal srl

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asociere/
Cu capital
strain
Cu capital
autohton

Numarul
$i data
contractului/
acorduluicadru
63

2 0 .0 9 .2 2

Valoarea contractului
Cod
CPV

3499610
0-6

fara TVA

inclusiv
TVA

1 898 720
lei

2 278 464
lei

Termen de
valabilitate al
contractului/aco
rdului-cadru

3 1 .1 2 .2 0 2 2

5

18.

Informafia privind achizifii publice durabile (achizitii verzi) (rubrica data se
completeaza doar in cazul in care la procedura de achizifie publica au fa st aplicate criterii de
durabilitate $i s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fa st aplicate criterii
de durabilitate):

■

:= :•

iv. :

■' ' -i«i.

’

:

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

(DA/NU)

(indica(i 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:

Preful cel mai scazut □
J

Costul cel mai scazut □
Cel mai bun raport calitate-pref □
Cel mai bun raport calitate-cost □
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru declara ca termenul de asteptare pentru incheierea
contractului/contractelor indicate a fast respectat (exceptand cazurile prevazute de art. 32 alin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achizifiile publice ), precum si ca in cazul depunerii contestatiilor si/sau
receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fast examinate si solutionate.
Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizitii confirma corectitudinea desfa§urarii procedurii
de achizifie, fapt pentru care poarta rasp undere conform prevederilor legale in vigoare.
Conducatorul grupului de lucru pentru achizitii
Veaceslav BUT

6

model-tip

DARE DE SЕАМД
de atribuire а contractului de achizitii publice п
de incheiere а acordului-cadru п
de anulare а procedurii de atribuire
п

Nr. 0011 diп
1.

07.09.2022

Date сч privire la autoritatea contractantй:

Dепчmirеа autorititii contractante

Liceului Republican de Muzic6 "Serghei Rahmaninov"
4620008057
mun. Chisinбu, Коgбlпiсеапu 39
022 27-41-18
022 21-41-18
l0l

Nчmйr de telefon
Numйr de fax
E-mail oficial
Аdrеsа de internet
Persoana de contact (пumе, рrепumе, telefoп, е-

2.

l

iceu-rahmaninov(Фrambler.ru

stoianova vеrа

Date сч privire la рrосеdurа de atribuire:

de рrефri пLicitalie deschisб
nAltele: [IпdicaliJ Negocierea frrй publicarea

Tipul рrосеdчrii de аtriЬчirе aplicate

пСеrеrеа оfеrtеlоr

Procedura de achizitie repetat5 (duрd caz)
Tipul obiectului сопtrасtului de achizitie/
асоrdului-саdru
Obiectul achizi{iei
Cod СРV
Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind аlеgеrеа
рrосеdurii de аtriЬuirе (iп cazul aplicdrii altor
proce dur i de с dt l ic italia des с his d)

Nr: -

рrеаlаьilй

вuпuri п servicii п Luсrбri

п

Brichetelor
091 10000-3

In temeiul pct. 128 alin. l)din Regulamentul cu privire
la .achiziliilepublice fosind рrосеdrа de negociere,
aprobat prin HG пr. 59912020: "Autoritatea contractantё
аrе dreptul de а aplica procedura de negociere йrё
рuЬliсаrеа prealabilё а unui anun! de participare in
urmёtоаrеlе cazuri: dacб in саdrul unei proceduri de
licitalie deschisб, restrAns6, сеrеrе а ofertelor de рrе{uri
sau dialog competitiv organizate pentru achizilia
Ьuпurilоr, serviciilor sau luсrбrilоr respective пu а fost
depusё nicio оfеrtй sau nicio оfеrtё adecvatй, cu condilia
si nu fie modificate iп mod substantial condiliile ini{iale
аlе achizi{iei сопfоrm рrечеdеrilоr punctului l29, iar
absen{a concuren{ei nu este rezultatul unei restrбngeri
artificiale а раrаmеtrilоr achiziliei publice. "
l . https://achizitii.md/rolpublic/tender/2 1 05995 5/ - nu а

avut loc;

2. https://achizitii.md/rolpublic/tender/2l060761/- пu а
avut loc.

Рrосеdчrа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul Nr: Nч

portalului guуеrпаmепtаl

yyww.

mtепdеr. goy, md)

Platforma de achizi{ii publice utilizati
Рrосеdurа а fost inclusi in planul de achizitii

se арliсй
Link-ul:
Data publicirii:
п achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

пDа пNu

1

publice а autoritй{ii contractante

Link-ul cltre planul de achizilii publice publicat:

Апчп! de intenlie publicat in ВАР (dupd caz)

Data:Nu se aplicй
Link-ul:
пАсоrd-саdru пsistеm dinamic de achizitie пLicitatie
electronicб пСаtаlоg electronic
nBuget de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS;
пSursе ехtеrпе; пАltе surse: flпdica|il

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(duрd caz)
Sursa de fiпап{аrе

VаIоаrеа estimatй (ei, fdrd ТVА)

3.

333333,3б

CIarificiri privind documentalia

(Se va completa iп cazul iп care

de atribuire:

aufost solicitate clarфcdri)

Data solicitйrii сlаrifiсirilоr
I)enumirea оDеrаtоrului economic
ЕхDuпеrеа succinti а solicitirii de clarificare
Ехрuпеrеа succintf, а rispunsului
Data transmiterii

4.

Nu
Nu
Nu
Nu
Nu

se aplicй
se

aplici

se aplicё
se aplic1
se aplic1

Modificйri operate in documentalia de аtriЬuirе:

(Se va completa iп cazul |п care

aufost operate mоdffiсйri)

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

[Iпdicali пumdrul de zileJ

Termen-limiti de dерчпеrе 9i deschidere а
ofertelor prelungit (duрd caz)

5. Рiпi

la termenul-Iimiti

(data

Nu se aplici
[Iпdicali sursa utilizatd si data publicdriiJ

20_,

оrа :

_

IDNo

Dепumirеа ореrаtоrului economic

Nr.

), аu depus oferta

ofertan{i:

Asocia{iil
administratorii

1.

б.

Informa{ii privind ofertele depuse qi documente}e de calificare gi aferente DUAE prezentate de
сitrе operatorii economici:

Dепчmirе document

Ореrаtоr
economic l
"Ecobioenergy

Denumirea operatorului economic
Ореrаtоr economic Ореrаtоr economic
2

a
J

Ореrаtоr economic
п

Grчр" SRL

рrорuпеrеа tehnici
рrорuпеrеа fiпапсiаrб

DUAE

Garanlia репtru оfеrt1
(dupd caz)

Document 1 Dovada
inregistrбrii persoanei

iuridice
Dосumепt 2 certifi catrrl

Documentele се constituie oferta
(Se уа сопsmпа рriп: prezeпtat, пeprezeпtat, пu соrеsрuпdе)
prezeпtat

preZeпtat

рrеzепtаt

пu s-a solicitat

Documente de calificare
Se уа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu corespuпde
preZeпtat

prezeпtat
2

de conformitate (sau
actul се сопfirml

calitatea Ьuпurilоr la
оrосеdur5)
Document 3 Rechezitele
bancare
Document 4 RароrПrl de
iпсеrсёri

Document 5 Declaralie
privind lista principalelor

iчrаr7рrеstйri efecfu ate in
ultimii З ani de activitate

prezeпtat
prezeпtat
prezeпtat

l

Mostre

prezeпtat

(Iпfоrmаliа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr рrеzепtаtе Se vа iпdiса iп coпformitate сu сеriп|еlе diп
dо"сumепtаliа de atribuire ;i se vа сопsеmпа рriп: рrеzепtаt, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (tп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriп!еlоr de саlфсаrе))

7.

Informa{ia privind corespunderea оfеrtеlоr сч cerin{ele solicitate:

Dепumirеа
lotului

Lot

1

I)епumirеа
ореrаtоrului
economic
Ореrаtоr economic l
оDеrаtоr economic n

Рrе{ul ofertei
(йrб ТVА)*
333333,36

Cantitate qi
unitate de
mйsчrй
72 tопе

Corespunderea
cu cerin{ele de
calificare

Corespunderea
сu specifica{iile
tehnice

+

+

iп cazul utilizdrii licitaliei electroпice se vа iпdiса prelul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmаliа priviпd "Corespl,tпderea сu сеriп!еlе de саlфсаrе" ;i "Corespuпderea сu Specifica|iile
tеhпiсе" , Se ча сопSеmпа рriп: ,, + " iП cazul corespuпderii Ei рriп ,, -" iп cazul пecorespuпderii)
8. Репtru elucidarea uпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei сu
сеriп{еlе stabilite in documenta{ia de аtriЬчirе (inclusiv justificarea рrе{ului апоrmаl de scйzut)
*

s-

а solicitat:

Data
solicitйrii

9.

Operatorul есопоmiс

Informa{ia solicitati

Rezmatul rйsрuпsului ореrаtоrului
есопоmiс

Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea operatorului есопоmiс

Motivul respingerii/descalifi сйrii

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:
pentru fiесаrе lot п
pentru mai multe loturi cumulate tr
pentru toate loturile п
дltе limitйri privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Indica|iJ
Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре
11.

Сritеriчl de atribuire aplicat:

pretul cel mai scйzut п
costul cel mai scйzut п
Cel mai bun Taport calitate-pre{ п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

loturi:

Nu se арliсй

(iп cazul tп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vоr
iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate ;i dепumirеа loturilor afereпte)

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

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

1

Denum rе factorul п
Denum rе factorul 1
Denum rе factorul n

Рuпсtаjчl calculat
Total

vаlоаrеа din ofertй

Factorii de ечаluаrе
Denum re factorul

ciiteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-

Denumirea operatorului economic
Ponderea

1

Ponderea

Total

Denumirea operatorului economic n
Ponderea
Ponderea

13. Rеечаluаrеа ofertelor:
(Se va completa iп cazul iп care ofertele аu fost reevaluate repetat)

моtiччl rеечаlчirii ofertelo r
Modificirile оDеrаtе
14. tn urmа ехаmiпйri, evaluйrii qi
decis:

соmраririi ofertelor depuse in саdrчl рrосеdчrii

de

atribuire s-a

Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:
Dепumirеа
lotului

Brichetelor

Dепumirеа
operatorului
economic
"ЕсоЬiоепеrgу

Cantitate qi
unitate de
mйsчrй
'72Iопе

Gruр" SRL

Рrе!чl unitar
(mrй
4629.63

ТYА)

Рrе{чl total
(mrП ТYА)

зззззз,зб

Рrе{чl total
(inclusiv ТVА)
360 000,00

Апulаrеа procedurii de achizilie public6:

ln temeiul art. 71

alin.

lit

Argumentare:

Nu

se

aplicй

15. Informarea ореrаtоrilоr economici despre deciziile gruрчIчi de lчсrч репtrч achizifii:

I)епumirеа operatorului
economic
"ЕсоЬiоепеrgу Grчр" SRL

Data transmiterii
07.09.2022

Modalitatea de transmitere
e-mail:

сiЬriсiчс.rаdч@gmаil.соm

(Iпformarea operatorilor есопоmiсi implica|i tп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizi|ii se realizeazd tп сопfоrmitаtе cu prevederile art. 3] al Legii пr. 131 diп 3 iulie
2015 priviпd achiziliile publice)

1б. Теrmепul de щtерtаrе pentru incheierea contractului:

-]"

саrе valoarea estimata а contractului este
la art. 2 alin. (3)

miсЁ decбt pragurile prevlzute
mai""лп

al Legii пr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile

publice

i, ,"л'

l"

*loarea estimati

а contractului este

"*"
egalб sаu mai mare decAt pragurile prevбzute la аrt. 2
alin. (3) al Legii пr. 1З1 din 3 iulie 20l5 privind
,

achiziliile publice
Сопfоrm жt.32 alin. (3), lit. а) al Legii пr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizi{iile publice: Respectarea
tеrmепеlоr рrечйzчtе la alin. (1) este facultativi in

чrmitоаrеlе саzuri: atrrnci cind сопtrасtчl

П б zile in cazultransmiterii comunicбrii рriп
miiloace electronice gi/sau fax п _
П 11 zile in cazul netransmiterii comunic5rii рriп
miiloace electronice qi/sau fax п
п 11 zile in cazul transmiterii comunicбrii prin
miiloace electronice qi/sau fax п
netransmiterii соmuпiсlrii рriп
"-ul
miiloace electronice si/sau fax п

бlъ;ъТ

2 zile, соmuпiсаrел л fost trапsmisй
'oEcobioenergy Gruр" SRL рriп e-mail:
cibriciuc.radu@gmail.com la

07

.09.2022

de

achizi{ii publice este atribuit in чrmа desй;uririi
procedurii de negociere йrй publicarea prealabili
а чпui апчп{ de participare.

3
(Selecta|i tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea termeпelor prevdzute de Legea пr. l3] diп
'iutie
iп coпformitate
20'] 5 priviпd acht"iyttie publici, iпсlusiч а tеrmепеlоr de aýteptare, Se фсtuеаzd
cu рrечеdЪrilе TITLULu| iTl Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii

Moldova),

17. Contractul de achizi{ielacordul-cadru incheiat:

Vаlоаrеа
сопtrасtчlчi

iпtrерriпdеrеа
Dепumirеа
ореrаtоrului
economic

Сч capital
autohton/
Cu capital
mixt/asociere/

Сu capital
strйin

"Ecobioenergy

Grup" SRL

Cu capital
autohton

Numйrul
gi data.

contractului/
acorduluicadru

Cod

срч

frrй

тчА

00l l

inclusiv

тчА

Теrmеп de
valabilitate al
сопtrасtulчi/асоrd
ului-саdru

\о
са
с.l

соI

o.1

ý
о\
г-

cn
сf)
са
cn

a.)

cn

з1.12.2022
\о
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18. Informalia privind achizilii publice dчrаЬilе (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd
iпсhеiаt
s-a
cazul iп ,ori lo pro"edura de achizi|ie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate si
сопtrасt/сопtrасtе репtrч lot/loturi репtrч care aufost aplicate criterii de durаЬilitаtе)з
дч fost aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizi{ii
verzi)?

vаlоаrеа de achizi{ie сu ТvА din contract/ contracte а
lotului/loturilor pentru саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

(Dд/NU)

NU

(iпdicali suma cu TVA)

codul Срy al lotului/loturilor pentru саrе au fost aplicate criterii
de durabilitate:

de atribuire репtru lоtulлоturilе репtrч саrе ач fost
aplicate criterii de durabilitate:

criteriul

Pre|ul cel mai scdzut

tr

costul cel mai scdzut

tr
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Cel mai Ьuп raport calitate-pre| п
Cel mаi Ьuп raport calitate-cost а

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de lucru declard сй tеrmепаl de

aEteptare peпtru iпcheierea
coпtractalui/coпtractelor iпdicate afost respectat (ехсерtапd cazurile prevdzute de art. 32 аliп. (3) al Legii
пr. 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achiziliile publice ), рrесum Ei cd iп cazal dерuпеrii coпtestaliilor qi/sau
recep|iondrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпоtе ;i sоlа|iопаtе.

Рriп prezeпta dare de sеаmd, gruрul de lacru репtru achizi|ii сопlirmd corectitadiпea desfdsardrii procedurii
de achixitrie, fapt репtru care poartd rdsрапdеrе сопfоrm prevederilor legale iп vigoare.

;orul.grupului de Iчсru

achizi{ii:

Q{umе, Рrепumе)
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DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziţii publice □
de încheiere a acordului-cadru
□
de anulare a procedurii de atribuire
□
în baza: □ deciziei ANSC; □ raportului de monitorizare; □ decizie autoritatii contractante
N r.^ f /2 2 din № '08*111. Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorităţii contractante
Localitate
IDNO
A dresat
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)
2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Serviciul de Informaţii şi Securitate al RM
Mun. Chişinău
1006601000439
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 166
022239391
-

dtm sis@sis.md
sis.md
SIS SIS

□Cererea ofertelor de preţuri mLicitaţie deschisă
□Altele: [Indicaţi]
Procedura de achiziţie repetată (după caz)
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ Bunuri □ Servicii □ Lucrări □
acordului-cadru
Lucrări de reparaţii a spaţiilor auxiliare de la
Obiectul achiziţiei
edificiul DT Hînceşti
45400000-1
Cod CPV : "
Expunerea
motivului/temeiului
privind
alegerea procedurii de atribuire (în cazul
aplicării altor proceduri decât licitaţia
deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr. ocds-b3wdpl-MD-1657782307118
portalului
guvernamental Link-ul:
www.mtender.sov.md)
https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-b3 wdp 1M D-1657782307118
Data publicării: 14.07.2022
□ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
Platforma de achiziţii publice utilizată
□ Da □ Nu
Procedura a fost inclusă în planul de
Link-ul către planul de achiziţii publice publicat:
achiziţii publice a autorităţii contractante
Tipul procedurii de atribuire aplicate

Data: Link-ul: □Sistem dinamic de achiziţie
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire □Acord-cadru
□Licitaţie electronică □Catalog electronic
(după caz)
□Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;
Sursa de finanţare
□Surse externe; nAlte surse: [Indicaţi]
697 430,00
Valoarea estimată (lei, fără TVA)
3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz)

1

(Se va completa în cazul în care au fo st solicitate clarificări)
Data şi expunerea succintă
solicitării clarificărilor

Denumirea operatorului
economic
Data şi expunerea succintă a
răspunsului

18.07.2022
Yă rugam sa clarificaţi poz. 24 Ferestre din mase plastice 10,56m2.
Cantitatea si dimensiunile ferestrelor? Sint necesare pervazuri si glafuri?
Poz. 29 Porţi rulande 13,26m2. Dimensiunile golului pentru porţi
rulande si culoarea porţilor? Poz. 30 Porţi rulande 6,63m2. Dimensiunile
golului pentru porţi rulande si culoare porţilor.

21.07.2022
Cantitatea la poz. 24 este de 3 buc., la Poz. 29 este 2 buc., la poz. 30 este
1 buc. Culorile porţilor - sur metalic. Mărimile exacte se vor preciza in
teren.
4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fo st operate modificări)
Rezumatul modificărilor
[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]
Publicate în BAP/alte mijloacelor de
informare (după caz)
[Nu]
Termen-limită de depunere şi deschidere a
ofertelor prelungit (după caz)
5. Până la termenul-limită (data 04.08.2022, ora 10:00), au depus oferta 2 ofertanţi:
-

Asociaţii/
administratorii
Oleg MUSTEATA
1003600040745
SRL ’’Trivimol”
1.
Serghei SINETCHI
1004600024221
SRL ’’Profiplast”
2.
6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate
de către operatorii economici:

Nr.

Denumirea operatorului economic

IDNO -

Duciimeiitelc solicitai? şi alte condiţii, cerinţe obligatorii

Denumirea agentului economic - i
ofertant
SRL
•Trivimol"

SRL
"Profiplast“1

DUAE

+

+

Propunerea financiară

+

+

Cerere de participare (Anexa nr.7)

+

+

Declaraţie privind valabilitatea ofertei (Anexa nr. 8)

+

+

Garanţia pentru ofertă (Anexa nr. 9) sau transfer la contul
autorităţii contractante

+/-

+

+

+

+

+

Grafic de executare a lucrărilor
(Anexa nr. 10)
(Desfăşurat pe fiecare lună în parte)
Devizele locale aferente ofertei

2

Declaraţie privind experienţa similară (Anexa nr. 12) sau
Declaraţie privind lista principalelor lucrări executate în ultimul
an de activitate (Anexa nr. 13)
+/-

+

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul
necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului
(Anexa 14)

+

+

Declaraţie privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor
propus/propuşi pentru implementarea contractului (Anexa 15)

+

+

Lista subcontractanţilor şi partea/părţile din contract care sunt
îndeplinite de către aceştia (Anexa 16)

+

+

Informaţie privind asocierea (Anexa 17)

+

+

+

+

+

+

+/-

+

+

+

Toate contractele trebuie
confirmate prin procesul verbal de recepţie
finală a lucrărilor precum şi prin recomandările
beneficiarilor.

Aviz pentru participare la licitaţiile publice de lucrări din
domeniul construcţiilor şi instalaţiilor. (Aviz AST)
Ultimul raport financiar
Dovada de resurse financiare: cel puţin 100% din valoarea
ofertei, disponibili în contul bancar al întreprinderii sau prin linia
de creditare cu bani disponibili la zi, confirmate prin documente
bancare.
Declaraţie privind confirmarea identităţii beneficiarilor efectivi
şi neîncadrarea acestora în situaţia condamnării pentru
participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări
criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani,

(Informaţia privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerinţele din
documentaţia de atribuire şi se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul
când documentul a fo st prezentat, dar nu corespundecerinţelor de calificare))
7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:
Nr.
lot

Denumirea
lotului

1

Lucrări de
reparaţii a
spaţiilor
auxiliare de la
edificiul DT
Hînceşti

Preţurile ofertei, lei fără TVA
SRL ’’Trivimol”

Corespundere

SRL
’’Profiplast”

Corespun
dere

660 336,04

+

696 831,34

+

*în cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale
(Informaţia privind ’’Corespunderea cu cerinţele de calificare ” şi ’’Corespunderea cu specificaţiile
tehnice ’’, se va consemna prin: „ + ” în cazul corespunderii şi prin „ - ” în cazul necorespunderii)

3

8. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului anormal de
scăzut) s-a solicitat:
Data
solicitării

-

Operatorul economic

-

Informaţia solicitată

-

Rezumatul
răspunsului
operatorului
economic
-

9. Ofertam ii respinşi/descalificaţi:
Denumirea operatorului economic
_____ Motivul respingerii/descalificării
Oferta S.R.L. ’’Trivimol” nu corespunde documentaţiei de atribuire deoarece cuantumul garanţiei pentru
ofertă nu acoperă cuantumul solicitat în anunţul de participare (1% din valoarea ofertei fară TVA).
La capitolul experienţa similară, operatorul economic S.R.L. ’’Trivimol” nu a demonstrat că a fin a liz a t în
ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor): - un contract ce au avut ca obiect execuţia
unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din
valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să
fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract.
Totodată, operatorul economic S.R.L. ’’Trivimol” nu a demonstrat că dispune de resurse financiare cel
puţin 100% din valoarea ofertei, disponibili în contul bancar al întreprinderii sau prin linia de creditare cu bani
disponibili la zi, confirmate prin documente bancare, precum este solicitat în pct. 15 din anunţul de participare.
Potrivit, art. 44 alin. (1) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice, ofertantul are obligaţia
de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire, iar conform art. 69 alin. (6) lit.
b) din aceiaşi Lege, autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care oferta nu corespunde cerinţelor
expuse în documentaţia de atribuire._________________________________________________________
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot □
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: [Indicaţi]
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:___________________________________
11. Criteriul de atribuire aplicat:
Preţul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preţ □
Cel mai bun raport calitate-cost □
(In cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate şi denumirea loturilor aferente)
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:
(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
Denumire factorul n Ponderea
Denumirea operatorului economic n
Total
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea
13. Reevaluarea ofertelor:
4

(Se va completa în cazul în care ofertele au fo st 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
Lucrări de
reparaţii a
spaţiilor auxiliare
de la edificiul DT
Hînceşti

Denumirea
operatorului
economic

Cantitate şi
unitate de
măsură

SRL
’’Profiplast”

Conform
SIARSAP

Preţul unitar
(fără TVA)

Preţul total
(fără TVA)

Preţul total
(inclusiv
TVA)

696 831,34

696 831,34

836 197,61

In urma evaluării ofertelor, Grupul de lucru a decis:
1. Se declară câştigător al procedurii nr. ocds-b3wdpl-MD-1657782307118 din 04.08.2022 privind
achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a spaţiilor auxiliare de la edificiul DT Hînceşti, următorul operator economic
cu suma contractului ce urmează a fi încheiat:
S.R.L. ’’Profiplast” - 836 197,61 (opt sute treizeci şi şase mii o sută nouăzeci şi şapte,61) lei inclusiv TVA.
în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, operatorul economic declarat câştigător va
prezenta în termen de 6 zile calendaristice de la recepţionarea prezentei scrisori, garanţia de bună execuţie
a contractului în cuantum de 15%, sub formă de transfer Ia contul autorităţii contractante (MF-TR
Chişinău bugetul de stat, C.F. 1006601000439, IBAN: MD10TRPCAA518440A00462AA, TREZMD 2X), sau
sub formă de garanţie bancară, precum e solicitat în pct. 19 din anunţul de participare.
In cazul neprezentării garanţiei de bună execuţie a contractului în termenul expus supra, se va considera ca
refuz al semnării contractului. Astfel, autoritatea contractantă va aplica prevederile pct. 99 din documentaţia
standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 69 din
07 mai 2021.
Totodată, potrivit pct. 2 al Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 145 din 24.11.2020 cu privire la aprobarea
Declaraţiei privind confirmarea identităţii beneficiarilor efectivi şi neîncadrarea acestora în situaţia condamnării
pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de
bani, în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziţie publică, ofertantul desemnat
câştigător va prezenta Declaraţia (se anexează) Agenţiei Achiziţii Publice (pe poşta electronică
bap@tender.gov.md) precum şi autorităţii contractante (pe poşta electronică dtm sis@sis.md~).
15. Anularea procedurii de achiziţie publică: 16. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii:
Denumirea operatorului
Data transmiterii
Modalitatea de
economic
transmitere
SRL ’’Trivimol”
23 . Ol .2022
Mijloace electronice
23 . O l .2022
SRL ’’Profiplast”
Mijloace electronice
Notă* Informarea operatorilor economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile grupului
de lucru pentru achiziţii se realizează în conformitate cu prevederile ort. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achiziţiile publice.
17. Grupul de lucru a respectat termenul de aşteptare pentru încheierea contractului de:
In cazul în care valoarea estimată a
contractului este mai mică decât pragurile
prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131
din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice

□6 zile în cazul transmiterii comunicării
prin mijloace electronice şi/sau fax
□ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării
prin mijloace electronice şi/sau fax________
5

In cazul în care valoarea estimată a
□ 11 zile în cazul transmiterii comunicării
contractului este egală sau mai mare decât
prin mijloace electronice şi/sau fax
pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al
□ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării
Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
prin mijloace electronice şi/sau fax
achiziţiile publice
Not^Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a termenelor
aşteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I(Calcularea
Termenului) al Codului Civil, şi implicit, ort. 261 (1), 264 (4) şi 265.
18. Contractele de achiziţie încheiate:
Valoarea contractului

1

SRL
’’Proflplast”

întreprinderea:
Cu capital
Nr.
siutolitou/
contract
Cu capital
ului
mixt/asociere/
Cu capital
străin
Cu capital
autohton

V35722

>

Data
contractului

^ *M

P*
U

*Q

w

20 . 0$.2022

i
O
O
o

oo
"si-

fară TVA

cu TVA

696 831,34

836 197,61

2 55 e

®
u "S *a

31.12.202

d/o

Denumirea
operatorului
economic,
(II)NO)

19. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi)

(rubrica dată se completează doar în
cazul în care la procedura de achiziţie publică au fo s t aplicate criterii de durabilitate şi s-a încheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fo s t aplicate criterii de durabilitate):

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

NU

(indicaţi suma cu TVA)

Codul CPV al Iotului/Ioturilor pentru care au fost aplicate critcrii de
durabilitate:
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicatc
criterii de durabilitate:

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încheierea
contratului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice), precum şi că în cazul depunerii contestaţiilor, acestea au fost
examinate şi soluţionate.
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru aehiziţiim hfîr^ corectitudinea desfăşurării procedurii
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
Adjunctul preşedintelui grupului de lucru pentru achiziţii:
Serghei DULGHIERI

DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziţii publice □
de încheiere a acordului-cadra
□
de anulare a procedurii de atribuire
□
în baza: □ deciziei ANSC; □ raportului de monitorizare; □ decizie autoritatii contractante
Nr. A X /22 din 2fi 1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

2- 2-

Denumirea autorităţii contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)
2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Serviciul de Informaţii şi Securitate al RM
Mun. Chişinău
1006601000439
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 166
022239391

Tipul procedurii de atribuire aplicate

□Cererea ofertelor de preţuri aLicitaţie deschisă
□Altele: [IndicaţiJ

-

dtmsis(2>sis.md
sis.md
SIS SIS

Procedura de achiziţie repetată (după caz)
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ Bunuri □ Servicii □ Lucrări □
acordului-cadru
Obiectul achiziţiei
Servicii de proiectare a lucrărilor de reparaţii
capitale a 2 nivele din clădirea administrativă
Cod CPV
71200000-0
Expunerea
motivului/temeiului
privind
alegerea procedurii de atribuire (în cazul
aplicării altor proceduri decât licitaţia
deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr. ocds-b3wdol-MD-1659077339430
portalului
guvernamental Link-ul:
www. mtender. sov.md)
https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-b3 wdp 1M D -1659077339430
Data publicării: 29.07.2022
Platforma de achiziţii publice utilizată
□ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
□ Da □ Nu
Procedura a fost inclusă în planul de
Link-ul către planul de achiziţii publice publicat:
achiziţii publice a autorităţii contractante
-

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz)

Data: Link-ul: Tehnici şi instrumente specifice de atribuire □Acord-cadru
□Sistem dinamic de achiziţie
(după caz)
□Licitaţie electronică nCatalog electronic
Sursa de finanţare
□Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;
□Surse externe; nAlte surse: [Indicaţi]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)
416 667,00
3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fo st 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 st operate modificări)
Rezumatul modificărilor
[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]
Publicate în BAP/alte mijloacelor de
informare (după caz)
[Indicaţi numărul de zile]
Termen-limită de depunere şi deschidere a
ofertelor prelungit (după caz)
5. Până la termenul-limită (data 19.08.2022, ora 10:00), au depus oferta 5 ofertanţi:
-

Asociaţii/
administratorii
Olga POVAR
1004609003373
I.I. ’’CANT-POVAR”
Tudor AGHENIE
1010600000095
SRL ”AGH Premium Grup”
1003600150288
Gheorghe VLAS
I.S. ’’Urbanproiect”
1011600036868
Viorel GÎRLĂ
SRL ”ARH Evolutio”
1019600027996
Radion CfflSNENCO
SRL ’’Tendex Consulting”
Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate
de către operatorii economici:

^Nrţ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Denumirea operatorului economic

Denumire document

IDNO

Denumirea operatorului economic
ÎI ’’CANTPOVAR”

SRL
”AGH
Premium
Grup”

ÎS
’’Urbanproiect”

Documentele ce constituie oferta
(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Cerere de participare
+
+/Declaraţie privind valabilitatea ofertei
+
+/Garanţia pentru ofertă în cuantum de 1%
+
+ /din suma ofertei fară TVA.
Specificaţii tehnice
+
+
Specificaţii de preţ
+
+/+
DUAE %
+/Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
Document 1
Document n

Atelierul
de Creaţie
”ArhEvolutio”

SRL
’’Tendex
Consulting”

(Informaţia privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerinţele din
documentaţia de atribuire şi se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul
când documentul a fo st prezentat, dar nu corespundecerinţelor de calificare))
Oferta Î.I. ’’CANT-POVAR” nu corespunde cerinţelor documentaţiei de atribuire deoarecefişierele ataşate
de către acesta ”p. 16.1-16.2.pdf” şi ”p. 16.4-16.6.pdf’ nu deţin o semnătură validă.
7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:
2

Nr.
Lot

Denumirea
lotului

1

Servicii de
proiectare a
lucrărilor de
reparaţii capitale a
2 nivele din
clădirea
administrativă

Preţurile ofertelor, lei fără TVA
ÎI ’’CANTPOVAR”

SRL ”AGH
Premium
Grup”

IS
’’Urbanproiec
t”

Atelierul de
Creaţie ”ArhEvolutio”

SRL ’’Tendex
Consulting”

346 800,00

347 000,00

373 727,00

387 000,00

440 168,00

*In cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale
(Informaţia privind ’’Corespunderea cu cerinţele de calificare ” şi ’’Corespunderea cu specificaţiile
tehnice ”, se va consemna prin: „ + ” în cazul corespunderii şi prin „- ” în cazul necorespunderii)
8. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului anormal de
scăzut) s-a solicitat:
Data
solicitării

Operatorul economic

Informaţia solicitată

Rezmatul răspunsului
operatorului economic

-

-

-

-

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic
|
Motivul respingerii/descalificării
Oferta LI. ’’CANT-POVAR” nu corespunde cerinţelor documentaţiei de atribuire deoarece fişierele
ataşate de către acesta ”p. 16.1-16.2.pdf’ şi ”p. 16.4-16.6.pdf’ nu deţin o semnătură validă.
Potrivit, art. 33 alin. (14) lit. i) al Legii nr. 131/15 privind achiziţiile publice, Instrumentele şi
dispozitivele de recepţie electronică a ofertelor, a cererilor de participare, precum şi a planurilor şi a
proiectelor pentru concursuri de soluţii, trebuie să garanteze, prin mijloace tehnice şi proceduri adecvate,
cel puţin că pe ofertele electronice este aplicată semnătura electronică.
Totodată, potrivit pct. 16 din anunţul de participare, toate documentele ataşate de operatorii
economici cor fi confirmate prin semnătură electronică.
Prin urmare, oferta Î.I. ’’CANT-POVAR” se respinge ca fiind neconformă cerinţelor documentaţiei
de atribuire.
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot □
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: [Indicaţi]
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:__________________________
11. Criteriul de atribuire aplicat:
Preţul cel mai scăzut □
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitate-preţ □
Cel mai bun raport calitate-cost o
(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)__________
/''V /'" ?

Factorii de evaluare ________

Valoarea din ofertă

Punctajul calculat
3

Denumirea operatorului economic 1
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea
Denumirea operatorului economic n
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea
13. Reevaluarea ofertelor:

Total

Total

(Se va completa în cazul în care ofertele au fo st 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
Serviciilor de
proiectare a
lucrărilor de reparaţii
capitale a 2 nivele
din clădirea
administrativă

Denumirea
operatorului
economic

Cantitate
şi unitate
de măsură

SRL”AGH
Premium
Grup”

Conform
SIARSAP

Preţul unitar
(fără TVA)

Preţul total
(fără TVA)

Preţul total
(inclusiv
TVA)

347 000,00

347 000,00

416 400,00

în rezultatul evaluării ofertei, Grupul de lucru a decis:
1.
Se declară câştigător al procedurii nr. ocds-b3wdpl-MD-1659077339430 din 19.08.2022 privind
achiziţionarea serviciilor de proiectare a lucrărilor de reparaţii capitale a 2 nivele din clădirea ad m in istrativă^
următorul operator economic cu suma contractului care urmează a fi încheiat:
S.R.L. ”Agh Premium Grup”
Suma - 416 400,00 (patru sute şaisprezece mii patru sute,00) lei cu TVA.
în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, operatorul economic declarat câştigător va
prezenta în termen de 6 zile calendaristice de la recepţionarea prezentei scrisori, garanţia de bună execuţie
a contractului în cuantum de 15%, sub formă de transfer la contul autorităţii contractante (MF-TR
Chişinău bugetul de stat, C.F. 1006601000439, IBAN: MD10TRPCAA518440A00462AA, TREZMD 2X),
conform pct. 18 din Anunţul de participare.
In cazul neprezentării garanţiei de bună execuţie a contractului în termenul expus supra, se va considera ca
refuz al semnării contractului. Astfel, autoritatea contractantă va aplica prevederile pct. 93 din documentaţia
standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor
nr. 115 din 15.09.2021.
Totodată, potrivit pct. 2 al Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 145 din 24.11.2020 cu privire la aprobarea
Declaraţiei privind confirmarea identităţii beneficiarilor efectivi şi neîncadrarea acestora în situaţia condamnării
pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de
bani, în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziţie publică, ofertantul desemnat
câştigător va prezenta Declaraţia (se anexează) Agenţiei Achiziţii Publice (pe poşta electronică
bap@tender.gov.md~) precum şi autorităţii contractante (pe poşta electronică dtm sis@sis.md').
Totodată, conform pct. 12 din anunţul de participare până la finele anului 2022, operatorul economic va
elabora şi prezenta beneficiarului următoarele compartimente: expertiza tehnică; schiţa de proiect
(inclusiv măsurări plane releveu), vizualizarea în 3D imagine; soluţii tehnice; cartea coloristică care
conform ofertei constituie 119 438.40 lei cu TVA (pentru 2022). Respectiv, suma de 296 961.60 lei cu TVA,
va fi achitată în anul 2023.
15. Anularea procedurii de achiziţie publică: 4

16. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii!
Denumirea operatorului
Data transmiterii
Modalitatea de
economic
transmitere
I.I. ’’CANT-POVAR”
0?" .° S .2022
Mijloace electronice
SRL ”AGH Premium Grup”
.OS .2022
Mijloace electronice
I.S. ”Urbanproiect”
Of .
.2022
Mijloace electronice
SRL ”ARH Evolutio”
<c)f . OS .2022
Mijloace electronice
0
?
.
O?
.2022
Mijloace electronice
SRL ’’Tendex Consulting”
Notă* Informarea operatorilor economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile grupului
de lucru pentru achiziţii se realizează în conformitate cu prevederile ort. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achiziţiile publice.
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
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

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

aşteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI LV Capitolul I (Calcularea
Termenului) al Codului Civil, şi implicit, ort. 261 (1), 264 (4) şi 265.
17. Contractele de achiziţie încheiate:

1

SRL”AGH
Premium
Grup”

Întreprinderea:
Cu capital
Nr.
autohton/
contract
Cu capital
ului
mi\t/asocierc/
Cu capital
străin
Cu capital
autohton

Vi^/22

>

Data
contractului

2 0 09.2022

Bi
U

o

fără TVA

U

71200000-0

Nr.
d/o

Denumirea
operatorului
economic,
(IDNO)

347 000,00

cu TVA

416 400,00

Termenul de
valabilitate a
contractului

Valoarea contractului

m
CN
O
(N
<N
m

18. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi)

(rubrica dată se completează doar în
cazul în care la procedura de achiziţie publică au fo s t aplicate criterii de durabilitate şi s-a încheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fo s t aplicate criterii de durabilitate)’.

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

NU

(indicaţi suma cu TVA)

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

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

5

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de aşteptare pentru încheierea
contratului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de ort 32 alin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice), precum şi că în cazul depunerii contestaţiilor, acestea aufost
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 prevedenlorjegale învigoare.

6

DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice X
de încheiere a acordului-cadru
□
de anulare a procedurii de atribuire
□
Nr. 24_din 19.09.2022.
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, email)

Pretura sectorului Botanica
mun. Chișinău
1007601009602
mun. Chișinău, str. Teilor, 10
022 767575
022 767575
pretura.botanica@pmc.md
pretura.botanica@pmc.md, https://www.botanica.md
Diana GUBA

2. Date cu privire la procedura de atribuire:
□Cererea ofertelor de prețuri X Licitație deschisă □Altele:
[Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ Bunuri □ Servicii □ Lucrări X
acordului-cadru
Amenajarea trotuarului și locurilor de parcare, bd. Traian,
Obiectul achiziției
sectorul Botanica, mun. Chișinău, etapa II
45200000-9
Cod CPV
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (în cazul
aplicării altor proceduri decât licitația
deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din Nr: 21060683
cadrul
portalului
guvernamental Link-ul:
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MDwww.mtender.gov.md)
1658911402492
Data publicării: 27.07.2022
X achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
Platforma de achiziții publice utilizată
X Da □ Nu
Procedura a fost inclusă în planul de
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
achiziții publice a autorității contractante
https://botanica.md/Planul-de-achizi%C8%9Bii-2022
Anunț de intenție publicat în BAP (după Data: 28.01.2022
caz)
Link-ul:
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_7_0.pdf
□Sistem dinamic de achiziție □Licitație
Tehnici și instrumente specifice de □Acord-cadru
electronică □Catalog electronic
atribuire
(după caz)
X Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse
Sursa de finanțare
externe; □Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)
9 811 378,54
Tipul procedurii de atribuire aplicate

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

1

(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

1 aug 2022, 09:10
Nu dispunem de așa informație
Subiectul întrebării:
Garantie pentru oferta
Întrebare:
Buna ziua, va rugam sa publicati rechizitele
bancare in vederea perfectarii garantiei prin transfer
la contul autoritatii contractante, multumim
anticipat.
Bună ziua! Garanția pentru ofertă se prezintă
conform anexei nr. 9 al documentației standard scrisoare de garanție bancară (emisă de o bancă
comercială) Varianta scanată de pe original și
semnată electronic de către ofertant. La solicitarea
beneficiarului se prezintă în original la sediu
autorității contractante.
1 aug 2022, 09:16

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)

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

5. Până la termenul-limită (data 17.08.2022, ora 13:00), au depus oferta 7ofertanți:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Denumirea operatorului economic
Medalmir SRL
Maxrich SRL
Vastavit SRL
Rata Construct
5AQ Invest SRL
Atractiv Invest
Varincom SRL

IDNO
1014600019994
1013600005563
1004600066894
1013609001513
1008600004663
1014600000370
1004600031450

Asociații/
administratorii
Volcu Veaceslav
Pricop Irina
Stăvilă Vitalie
Rață Valeriu
În așteptare
În așteptare
În așteptare

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de
către operatorii economici:
Denumirea
Denumirea
operatorului
operatorului
economic
economic
Medalmir
Maxrich
Documentele ce constituie oferta
(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
prezentat
nu corespunde
prezentat
prezentat

Denumire document

Cerere de participare
Formularul DUAE

Denumirea
operatorului
economic
Vastavit
prezentat
prezentat

2

Declarație privind valabilitatea ofertei
Oferta
Garanția pentru susținerea ofertei 1%
Formularul nr. 7 (deviz ofertă)

prezentat
nu corespunde
prezentat
nu corespunde
prezentat
nu corespunde
nu
prezentat
corespunde
Formularul nr. 5 (catalogul preţurilor unitare)
nu
prezentat
corespunde
Formularul nr. 3 (borderou de resurse)
nu
prezentat
corespunde
Documente de calificare
Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
Dovada înregistrării persoanei juridice
prezentat
prezentat
Raportul financiar, înregistrat la biroul național de
prezentat
nu corespunde
statistică (an. 2020 și 2021)

prezentat
prezentat
prezentat
prezentat

Certificat de atribuire a contului bancar

prezentat

prezentat

prezentat

Cifra de afaceri anuală 2021 (art. 36 alin.1 al
documentației standard)
Cifra de afaceri medie anuală 2019-2021 (art. 36 alin.
1 al documentației standard)

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat
prezentat

prezentat
nu corespunde

prezentat
prezentat

prezentat

nu corespunde

prezentat

prezentat

nu corespunde

prezentat

prezentat

nu corespunde

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

nu corespunde

prezentat
prezentat

nu corespunde

prezentat
prezentat

prezentat
prezentat
prezentat

prezentat
neprezentat
neprezentat

prezentat
prezentat
prezentat

prezentat
prezentat
prezentat

neprezentat
neprezentat
nu corespunde

prezentat
prezentat
prezentat

Efectuarea sistematică a plații impozitelor, taxelor
și contribuțiilor de asigurări sociale
Lichiditatea generală

Demonstrarea experienței operatorului economic în
domeniul de activitate aferent obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit.
Recomandări la contractele prezentate pentru
demonstrarea lucrărilor similare
Demonstrarea accesului la utilajele, instalațiile și/sau
echipamentele tehnice indicate de autoritatea
contractantă, pe care aceasta le consideră necesare
pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit
Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care
va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia)
Certificatul de atestare tehnico-profesională pe tipuri
de lucrări potrivit p. 38 (3)
Avizul eliberat de către Agenția pentru Supraveghere
Tehnică
Certificate emise de organisme independente cu privire
la sistemele sau standardele de management al calității
și management de mediu
Manualul Calității
Lista subcontractanţilor şi partea/părțile din contract
care sunt îndeplinite de către aceștia
Informații privind asocierea
Angajament terț susținător financiar
Angajament privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/grupului de operatori economic
Declarație terț susținător tehnic
Declarație terț susținător profesional
Documente prin care se demonstrează că operatorul
economic are acces la laboratoare de încercări şi teste a
materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu

prezentat
prezentat

prezentat
prezentat

3

natura şi specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului
contract (potrivit p.38 (2) al documentației standard)
Graficul de executare a lucrărilor
Termenul de garanție a lucrărilor

prezentat

nu corespunde

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din
documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul
când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare))
7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:
Denumirea
lotului
Amenajarea
trotuarului
și
locurilor
de
parcare,
bd.
Traian, sectorul
Botanica, mun.
Chișinău, etapa
II

Denumirea operatorului
economic
Medalmir SRL
SRL Maxrich
Vastavit SRL
Rata Construct SRL
5AQ Invest SRL
Atractiv Invest
Varincom SRL

Prețul ofertei
(fără TVA)*
7 301 224,95
8 299 278,86
9 300 565,77
9 387 507,82
9 672 814,59
9 810 081,20
10 473 398

Cantitate Corespunderea cu Corespunderea cu
și unitate
cerințele de
specificațiile
de măsură
calificare
tehnice
1 buc.
1 buc.
1 buc.
+
+
1 buc.
1 buc.
1 buc.
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) sa solicitat:
Data
solicitării

Operatorul
economic

Informația solicitată

Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:
Denumirea operatorului economic
,,Medalmir” SRL

SRL ,,Maxrich”

Motivul respingerii/descalificării

Oferta depusă fiind descalificată din motiv că lipsește integral
compartimentul iluminatul electric exterior, fiind considerată
ofertă neconformă.
În conformitate cu art. 69 alin. (4) alin. (6) din Legea nr.
131/2015 privind achizițiile publice ,,Autoritatea contractantă
nu va admite modificări ale ofertei, inclusive ale prețului ei, ce
ar face ca oferta să corespundă unor cerințe cărora inițial nu
corespundea”, ,,b) oferta nu corespunde cerințelor expuse în
documentația de atribuire”

Oferta depusă de SRL ,,Maxrich” reprezintă o ofertă comună a
unei asocieri, conform anexei nr. 17 - informație privind asocierea,
prezentate în setul de documente depus cu oferta, conform căreia
condiții de administrare a asociației: lider – SRL Maxrich.
În conformitate cu pct. 105 al HG nr. 638/2020 ,,Ofertantul
elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de
atribuire.” Totodată, conform pct. 53 al documentației standard
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aprobate prin Ordinul nr. 69/2021, ,,toate documentele menţionate la
pct. 52 se completează fără nici o modificare sau o abatere de la
formulare, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată.
Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei”.
Aici menționăm că: cererea de participare, oferta sunt
completate în numele SRL ,,Enelconstruct”, asociat secund, și
contrasemnate electronic de reprezentantul SRL ,,Maxrich”.
Garanția pentru ofertă este depusă în formă de scrisoare de
garanție bancară eliberată pentru SRL ,,Enelconstruct”. Fapt care
contravine pct. 57 al documentației standard care prevede că ,,În
cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de antreprenorul
general (liderul asociației)”.
Prin urmare în conformitate cu pct. 82 al documentației
standard, grupul de lucru respinge oferta, ca fiind neconformă, pe
motiv că aceasta nu respectă cerințele prevăzute în documentația de
atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor. Pct. 135. Din HG
638/2020 ,,Grupul de lucru respinge orice ofertă apreciată ca fiind
neadecvată, neconformă sau inacceptabilă.”
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitatepreţ sau cel mai bun raport calitate-cost)
Factorii de evaluare
Valoarea din ofertă
Denumirea operatorului economic 1
Denumire factorul 1
Ponderea
Denumire factorul n
Ponderea
Denumirea operatorului economic n
Denumire factorul 1
Ponderea
Denumire factorul n
Ponderea

Punctajul calculat
Total
Total

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Amenajarea trotuarului
și locurilor de parcare,
bd. Traian, sectorul
Botanica, mun.
Chișinău, etapa II

Denumirea
operatorului
economic
SRL
,,Vastavit”

Cantitate și
unitate de
măsură
1 buc.

Prețul unitar
(fără TVA)
9 300 565,77

Prețul total
(fără TVA)
9 300 565,77

Prețul total
(inclusiv
TVA)
11160678,92

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
Medalmir SRL
SRL Maxrich
Vastavit SRL
Rata Construct SRL
5AQ Invest SRL
Atractiv Invest
Varincom SRL

Data transmiterii
07.09.2022
07.09.2022
07.09.2022
07.09.2022
07.09.2022
07.09.2022
07.09.2022

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

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

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

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

SRL
,,Vastavit”

Întreprinder
ea:
Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asociere
/
Cu capital
străin

Numărul
și data
contractului
/ acorduluicadru

1 buc.

95

Valoarea contractului

19.09.
2022

Cod
CPV

452000
00-9

fără TVA

inclusiv TVA

9 300 565,77

11160678,92

Termen de
valabilitate al
contractului/a
corduluicadru

31.12.2023

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în
cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a
încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):
19.
Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții
verzi)?

(DA/NU) ___________

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

__________________
(indicați suma cu TVA)

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții
___________GUBA Diana_______________________
(Nume, prenume)

___________________
(Semnătura)
L.Ș.
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рrоfi|е laminate, tabla, tabla
striata, otel beton, tevi
репtrч

Ьчс
kg

93
138,82

103

102579,9

27,3

3784,3

1

524
9,7

sustlneri sau асореriri,
ing|obate total sau
рагtiаl iп

4874,1
1

352,1

Ьеtоп.

ritgolei

br

drерtчпghiчlЙ cin

106364"2

lnж

tl. СопstruфБТgББ

31

32

33
34

TsC54C
Dl123

Dl119
Dl119

6226,2

prefabricate L6-8

.uatle Qlп plems.

Мопlягаа 9vvlllrvl
l lчUIgl,
0,5х1,0 m репtrч еОТЛсii
аrtifiсiаlе |а drumuri,

I чllчоLll l]lUIlqll[e оlп beton

в20 la edificiile агtifiсiаlе

Ftlnгlafii
в20 la edificiile artificiale

.чtлL

t,onýructia
rigolei prefabricate lЪ-В
11.

m3

29,55

m3

45

473,7
45,9
3239,6
561,2

m3

0,4

1531,1

m3

0,6

148
1714,7

148

13998,3
1356,8
145781,9
25253,9
612,4
59,2
1028,8

88,8
1в1421,5
5

35

Сопfеfu
lпсlusirrlJ.

cLlsA

kg

рrоfilе laminate, tabla, tabla
:учF, otel beton, tevipentru
sustineri
sau асореriri.
lnglobate total sau p.rii.t
in

208,23

26758,7

27,3

-Б6*iбF

9,7

2о28,1

beton.

ы_

36

з7
38

_

9-._

..чучсwtчilli

..pе!ПаПt СU iпsДmiпfаrа

SUU1 ts

1

tmRrаstБrеаЕЪЙЁ

0lП

а

pamintului afinat, in
straturi
,I чпltоrmе,
de .l0-30 сm
grоsimе, рriпtr-о аrчпсаrе
de
l? 3 m din gramezi,
РlП,а
sfаrimаrеа bulgarilor,
lnclu.sм
pamintul
provenind din teren
miilociu.
-1vglllal ldlеа gazonului ре
suprafete orizontale sai
iп
panta Sub 30оlо
llr{эriо- очрlсlё(еlоr
сu rurtuпul
;-:,":
ое Ia cisterna.

TsHO9A

lSHl2B

m3

,t9,58

100rrl2

,l

100m2

,1,3,|

,31

!ч.лL l.. n(lgola
trареzоidаtё din
рёmЁпt cu
lnsimantare

14,4

281,5

14,,

281,5

682,9
223,6

894,6
292,9

125,5

164 4
40,1

30,6

1340,6

fu

..ll;.чýlv ýаlаraul

39

40

41

42

43

DFl8А

614,5

Рlяпlаrа_
=:::::l=:_jj{!цЕl
-+;t_il_.
9rllpllut

РеПIrU

lпdlсаtоаге pentru circulatie
Jutjera din metal, confectionati
lndustrial.
.I lulcaloarelor pentru
l,,1-,, :-i:.
clrculatie rutiera din tabla
din
aluminiu ре un stilp
9l9|.ir
gata
plantat.

DF,l9A

DFl9A

.xvl,rqr 9q lI lч|UаIQаrеlоr
реПtru
circulatie rчtiеrа din tabla din
aluminiu ре un stilp
:1:l-.lu
ggta
plantat.

DF,t9A

,_,,1",,:.,.:о

lI

lчlL;аIоаrеlоr pentru

ctrculatie гчtiеrа din tabla din
otel sau aluminiu
ре un sti|p
ggtа plantat.

DFl7А

lYlCll

UaJe lопgltudlПаlе.

transversale si diverse,

44

DFllA

executate mecanizat, cu
vopsea, ре suprafete
gеrоsаЬilе.
9urlJl qlп mase plastice
репtrч
оlrUаrеа circulatiei rчtiеrе,
gontinind stilp complet
.

!, l лL r с.

luсriri

.

репtrч
plg!,lranta circulatiei rчtiеrе
ýаaаrlчl

buc

buc

24

19

552,6
50,6

13261,3
1213,3

788,4

14978,8

20,4

387,7

Ьчс

4

!!эl l - зlц4
20,4
slýl

buc

7

758,4
20,4

m2

buc

86,62

17

l

530sý
142,9

1,tз
21,8

9787,9

182,4

з101,2
378,5

22,3

1888,2

49551,1
4092,2

тоtаlоеБББГББJй

+

.

VП.

Rezultatele

ехаmiпйrii:
Iп baza deciziei n,lp_ulT, Б
lй;Ь
achйi{ii de modificare а contractului
РuЬliСД/аСОrdului-Баdru_[r,-r-ОiJ
de achizi{ie
;;;;;:Т'ilr,
incheiat асоrdчl aditional

-:,l.^o:,
iJ;зii;;Ё#;::;кr;д,;хТ:хтfi:il,fi

Сопduсйtоrчl gruрчlui de
lчсrч:

i;;fi

,тiнчiсчsчmасе-зsозоЬg"8i

Рrепumе)

7

l)ARE

DF]

SI,]Амд

de adjudecare а рrосеdчrii cie atribuire

Nr. ocds-b3wdpl-MD-lб6022,1130890 din 19.09.2022

1.

Date cu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

ЦqцgщЦ94

а

Localitate

чlаrЦqЦi сопtrа

l,ý. 4!щtд,s!tс!iа de Stat а Dгumurilоr""
MD 2004 rTrln Сhi.i.л,, рй'-

cta п te

IDNo

Adresa
Nчm5r de telefon
Nчmйr de fax
E-mail oficial
Аdrеsа de internet
Реrsоапа de contact

2.

00360002з559

l

muп. Chi9inau, str. Bucuriei, l2 а
022 22з179
022 1 46249
achizitii(r}asd. md
i,l,rvw.asd.md
(пttttle, рrепuпlе, lеlе/сlп, e-tllail)

vioгica uгstl

Date сч privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate

Рrосеdчrа de achizitie rереtаtй (duра caz)

Tipul obiectului contractului de
acordului-cadru
Obiectul achizi{iei

achizitie/

Cod СРV

Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind аlеgеrеа
procedurii de atribuire (iп cazul aplicdrii altor

proceduri decat

l ic i

tal

i

а

de sc

Luсrаri de rераrа{iе а drumului R26 Вепdеr - СДusепi Cirnislia. km 7l+700 - 85+860 (sector krn7S+?00 - 7s+6ln)
45200000-9

hisй)

Рrосеdurа de atribuire (se va i.пdiса di.п cadrul
portalului guv е rпаmепt al цуу1цццdq:,са!.!1ф
Pl,Лf",r", d.

uс гёri

[-

Nr. : ocds-b3wdpl-MD-1660224130890

.hlЦl"./rmcIld9r.йqyJLd1,_t_9,.:l.фtУ
Щ]l&сцпqЦ9е
Data pLrblicДrii: l 1.08.2022

".htrt(tt

р"Ыt.-

Anun{ de inten{ie publicat in

"ttlLr"tй

ВАР

(clttpci caz1

е-

llc ltat le.lncl

t)ata:27,07.2022
htttэs://lntender.gov,lnd/tenders/ocds-b3
1

Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
(dutld caz)

Sursa de fiпап(аrе
Vаlоаrеа estimatй

3.

660224 lЗ 0890?tаЬ=сопtгасt-поtiсе

Nu
Ргоgгаrпul ргiчiпd гераtlizаrгеа

m

pentгLl dгumuгilе publice nationale

(lei,

Jdrd TVA1

wdp l -М D-

i.i

lоасе|ог tbndirlr.ri rLrtiег

21260 5l0,00

Сlаrifiсйri privind documenta{ia de atribuire:

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr

Dепumirеа опеrаtоrului есопоm ic
Expunerea succinti а so|icitirii de сlаrifiсаrе
Ехрuпеrеа succintй а rйsрuпsulчi
Data transmiterii

4.

-

Моdifiсйri ореrаtе in documenta{ia de atribuire:

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de iпfоrmаrе

ПЙ,uti

.ritt,s,t util|i:,ttй

|i c]tlttl ptthlicйt,iiJ

Termen-limit5 de depunere qi deschidere
ofertelor prelungit (dupd caz)

а

I

hlcl

i

c:ct|

i

пt,ttlt

clt,ul cle : i le

Рбпб la termenu|-Iimitй (data 02.09.2022, ora 10:00), а fost dерчsй

tDNo

Dепumirеа operatorului

(чпа) оfеrtй:
1

tliга l VAt

administratorii

S.R.L.'oIrinda Рrim"

ol'ertei

Pre{ul

Asociatii/

economic

6.

l

l

оr Gаlеаmоч

2б

250

з12:72

l

Informa{ii privind oferta depusй ечаlчаtб 9i documentele de calificare аfеrепtе DIJAE prezentat de сйtrе
operatorul economic calificat:
Denumirea operatorului есопоmiс

S.R.L. "Irinda Рrim"

Denumire document

Dосumепtеlе се constituie oferta
'Se уа сопsmпа пriп: zrеzепtаt, пеDrеzепtаt. пtl coresottпde)
рrоDuпеrеа teltnicд

+

рrооuпеrеа fiпапсiаri

1

DUAE

+

Gаrапliа pentru

t

оtЪrТД

(duрd caz)

Documente de calificare
Se уа сtlпsttlпа рriп: prezeпlcll, перrеzепtаl, пu corespuпde
Сеrеrе de рагtiсiраrе

f

Declaralie privind valabi l itatea оfЪпеi
Grаtlс de ехесulаrе а luсгдгiIоr
Declaratie огiч nd exoerienta similarё
Declara{ie privind lista ргiпсiраlеlоr luсrйri executate in ultimirl an de

+
+

+

activitate
Declara{ie privind dotёrile specifice, utilajul 9i echipamentul песеsаr
репtru indeplinirea согеsрuпzёtоаrе а contractului

+

Declaralie privind реrsопаlul de specialitate ргорus репtгu imрlеmепtаrеа
contractului
Lista subcontractan{ilor 9i pat,tealpit]ile din сопtrасt саrе sunt indeplinite

+

+

de ace;tia

lnfbrmatii

рr: vind

аsосiеrеа
Апgаiаmепt ter1 sustiпаtог il папсiаг

+

DuрД caz

Angajalnent рriчiпd sus{iпегеа lеhпiсё si ргоf'еsiопаlа а
оfёпапtului/sruпului de ооегаtогi econotllici -duрд caz
г)есlаrаtiе tet1 sustinitor tehnic

DLrpД

Declaratie tert sustinator: рrоfЪsiопаl
Aviz репtru participare la licitaliile publice de luсrёri din domeniul
constructiilor si instalatii lоr:
сifгё de аfасе апuаlй, регiоаdа antrl 202 l
cifrб de aface medie anualё, perioada urltimii tгеi апi

DuрД caz

7,

caz

[)rlпб caz
+

+
+

Informa{ia privind corespunderea ofertelor сu cerin{ele solicitate:
Denumirea
operatorului

Dепumirеа lotului

Luсrёгi

de rераrа(iе

Pre{ul ofertei
(fЪrа

TVA)

есопоmiс
а

drurпului R26 Вепdеr
Сёugепi - Cimi;lia, km
71+700 - 85+860 (sector

S.R.L. o'Irinda

26 250 3\2,72

cantitate

Corespundere
а cu cerin{ele
de calilicare
+

Соrеsрuпdеrеа
cu specifica{iile
tehnice
+

Prim'o

]

krT75+200 - 75+630)

8.

Репtrч elucidarea uпоr neclariti{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei cu сеriп(еlе
stabilite in documentalia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scйzut) s-a solicitat:
")

а
Data solicitйrii

9.

Rezumatul rйspunsului
operatorului есопоmiс

lnlbrma{ia solicitatй

Ореrаtоrчl есопоmiс

Ofertan{ii respin;i/descalifica!i:

Motivul

Denumirea operatorului есопоm ic
10. Rеечаlчаrеа ofertelor:

(se va crlmpleta iп cazul iп care o.ferrele auJost rеечаluаtе repetat)

Motivul rеечаlчйrii ofertelor
de atribuire s-a decis:
11. iп urmа examinirii, evaluйrii ;i соmраrйrii оfеrtеlоr depuse in cadrul procedurii

Аtгiьuirеа contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Cantitatc

Dепчmirеа

Denumirea lotului

operatorului
есопоmiс

Luсrагi de rераrа{iе а drumului
R26 Вепdеr - Cйugeni - Cimiqlia,

г.*tы

Pre{ul totaI

pi

(fйrй

unitate de
mйsurй

ТVА)

(inclusiv

26 250 з12.72

S.R.L. "lriпdа Рriпr"

з

l

iБtчt

ТVА)

]

l

500 з15.26

km 71+700 - 85+860 (sесtог
krn75-200 - 75- 6]0)

12. IпlЬrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre cleciziile grupului de luсru репtru achizi{ii:

Modalitatea de transmitere

Data transmiterii

Dепчmirеа ореrаtоrчlчi economic
S.R.L. "Irinda Prim"

.S1l

14.09,2022

RмР,

e-mclil

uchizi!ii,
(Iпfоrпlаrеа clperalorilor есопопliсi iпplicayi iп рrосесlurа cle (iribuire clespre deci:iile g,rupttltli de lttcru репlrLl
publice)
privind
achiziyiile
2()t5
3
iulie
]З
l
сliп
пr,
tegii
l
ut
аrl.
-1
se"realizeclzd iп сопfоrmirеttе ctt prevecierile

13. Теrmепчl de aqteptare pentru incheierea contractului:

гсаzul in саrе чаlоагеа estimati

а contractului este

6 zile in cazul transmiterii соrпuпiсДгii рriп rnijloace

lnai miсб decAt рrаguгi[е ргечёzutе la ап. 2 alin, (3) al
Legii пr. lЗ l din 3 iulie 20l5 ргiчiпd achizitiile
publice
йiazul 'in саге valoarea estimata а conlгactr,tltti esle
еgаlб sau mai mаrе decAt рrаguгilе prevёzute la ar1, 2
uГlп.

iзl

аl Legii пr.

l3l

din 3 iulie 20l5 privind

achiziliile publice

фgцщц.;i/sаLr IЪх
l l zile in cazr-tl netranS|niteгii corTrrnicaгii

ргirl

nliiItlace еlесtгtrпiсе si/sat-t lix r
П l l zile'in cazul tгanstniteгii соtпuпiсiгii ргtп
rnijloace еlесtrопiсе gi/sau tax гl
П lб zile iп cazul netransmiterii соmuпiсёrii рriп
miiloace electronice si/saLr fax п
,

сliп 3 iulie 2()l5 рriтiпt-l
(Selecta!i tеrпlепul cle asteptare respectat. Ccllcttlctrea Iсrпlепеlоr pretla:ule cle l,egecl пr, ] 3l
T,ITLULL]l lL'C'apitolttl
prevederile
сu
iп
cclп|clrlllitctte
efecItteuz[t
re,
se
achiziYiile pu.blice, iпсlusiч-а tеrпlепе!оr cle astepta
!"tolcloyct).
I (Ca!'cula'rea Terпleпttlui) al Сосlutui Ciyil al Republicii

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

Denurnirea
ореrаtоrului

есопоmiс

iпtrерriпdегеа:
Cu capital
autohton/

NurnДгul
ýi data

contractului/
acordul ui-саdru

vаlоаrеа contractului

Теrmеп de

valabilitate al

Cod CPV
tЪrД

TVA

inclusiv

ТvА

contгiictu lu i/ac
оrd u lui-саdгrt

L

Cu capital rnixt

l0/01-05/280
din l9.09.2022

45200000-9

26 250 з12",72

3

l

500 з15.26

РАпД la

гесерtiа 1lnala
а luсrаrilоr

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de luсru declard сd !еrmепul de asteptare репtrч iпсhеiеrесl сопlrасtчlчi/сопlrасlеlоr
iпdicateafostrespeclat(exceptaпdcazurileprevdzцle dear1.32 qliп. (3) al Legii пr. l3] diп 3 iulie 20l5 priviпd uchi:iliile
publice ), рrес:uпl 5i сd iП cazul depttпerii c:c_lпtest(l!iilclr si/s(lu recepIitlпdrii raprlarlelclr de пc-lпiItlt,i:tll,e, LlceSle(l ou.[osl
prrlcedtlrii

ete

ttchi:ilie,,|allt репtrч саrе р()аr!ai rit,slluпclere с,опfi.lrпt prel,ecleriltlr legale iп l,igt,lclre.

Сопdчсйtоrчl grupului de lчсrч репtru achizi{ii:

паtLtrа)

DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizi[iipublice

Nr.

o/0

//^ 00. fl.oet

clin

1.

Date cu privire la autoritatea contractanti:
Denumirea autoritltii contractante
Agentia Nationald pentru Sisuranta Alimentelor
Localitate
mun.Chitindu
IDNO
I 01 3601 000082
Adresa
MD-2009, mun. Chisin6u, str. I(ogdlniceanu 63
NumIr de telefon
022-26-46-48
Numf,r de fax
E-mail oficial
info(Eansa.gov.md
Adresa de internet
www.ansa.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, tele.fon, Iuliana Prisacari
e-mail)
tel 022-26-46-48
e-mail : iuliana. fulea@ansa. sov.md

2,

Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate
Negociere tfrrd publicare prealabild a unui ununl de
participare (repetat)
Procedura de achizifie repetatii (dupd Nr : o c il -b-.3 "w d p" 1. : M D :.1.6.5..A A 4,, 5..3..Q 7. 6.Q 9.
caz)
Data publicdtrii: 13.05.2022
L i n k - u I : [tlpU//r:Iq! d gtga-y*n] d/t q n d er s/o qd s - b
N4 D- I (t 52445301 609'/tab:co ntract-notioe
Tipul obiectului contractului de achizi{iel
Servicii n
acordului-cadru
Obiectul achizitiei
Servicii de laborator (repetat)
Cod CPV
71900000-7
Expunerea motivului/temeiului privind Legea nr. 131/2015, art.56, alin. I lit a) nicio ofertd sau
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul nicio ofertd adecvqtd ori nicio candidaturd nu a fost
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia depusd ca rdspus lo o procedurd de licitalie deschisd
deschisd)
sau de licitalie restrtnsd otita timp ctt condiyiile iniyiale
ale contractului nu stnt modi/icate tn mod substanfial,
iar absenya concurenlei nu este rezultatul unei
restrtngeri artificiale a parametrilor achiziliei.
Procedura de achizifie initiall (se va Nr : oeiixbl-w dpLMIL 1, -6 !942278,1514
indica din cadrul portalului guvernamental Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3 wdp I wlt w. nt tender. gov. md )
M D- I 649 422 I 82 57 4'l tab:contracr- r.roti cc
-s

l

publicdrii:

Data

08.04 .2022

Platforma de achizitii publice utilizatl

Nu se aplic[ in cazul NFP

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

Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

nDa
lrttpt // w w w. A_n s a. gqy$d I r o I c gli;L e nt I achizio/. _o.C 8 ohgb lt-_
publice-0#tab-0- 1
Data: BAP Nr. 26 din 05 aprilie 2022,marli
:

1din4

Anun{ de intenfie publicat in BAP (dupd Link-ul:caz)

Tehnici

qi

instrumente specifice de Nu se aplic[

atribuire
(dupd caz)
Sursa de finantare

n Buget de stat;

Valoarea estimatl a procedurii conform
Invitatiei NF'P &ei MDL)
Valoarea estimattr a procedurii conform
lnvitafiei NFP (EURO)

119 100,00 Lei MDL
6 200,00 Euro

3. clarificrri privind documentafia de atribuire: nu au fost solicitate
4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire: nu au fost operate modificari
5. PAni la termenul-limitl (data data 19.09,2022, ora 10:00), au depus oferta lofertanfi:
Nr.
1.

Denumirea operatorului economic

IDNO

Chelab Dr. V. Ara GmbH & Co.I(G
(Germania)

36349638

6, Informa{ii privind ofertele

Asocia(ii/
administratorii
Simone Schmidt/
Arne Diibecke

depuse qi documentele de calificare prezentate de

citre operatorii

economici:

Denumirea operatorului
economic

Denumire document

Chelab Dr. V. Ara GmbH &
Co.I(G (Germania)
Documentele ce constituie oferta
prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

(Se va consmna

Specificafii tehnice, conform (anexei nr.22)

prezentat

Specificalii de pref, conform (anexei nr.23)

Se va consmnq

prezentat

Documente de calificare
prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

Cerere de participare, conform (anexei

nr.

7)

prezentat

Declaratie privind valabilitatea ofertei, conform (anexei nr. 8)
Dovada inregistrdrii persoanei juridice, in conformitate cu
prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit
Scrisoare oficiald de confirmare arechizitelor bancare semnatd
qi qtampilatd.

Certificat de acreditare qi anexele
Declaralia cu privire la timpul necesar (max. 30 zile) pentru
efectuarea analizelor de laborator, din momentul receptiondrii
probelor.
ln cazal in oare ofertantul nu este rezident, se va prezenta
procurd/imputemicire de reprezentare pe teritoriul RM

2 din4

prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat

documentalia de atribuire Si se va consemna prin: preAentat, neprezentat, na corespunde (tn cazul cdnd
documentul afost prezentat, dar nu corespunde cerinlelor de caliJicare))

7, Informa{ia privind

corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicitate:

Denumirea
Denumirea lotului

Pre{ul ofertei

Pre{ul ofertei

Lei MDL

EURO

operatorului

Cantitate pi
unitate de

economic

Corespunder

mtrsurtr

Corespunder

ea cu

ea cu

cerin(ele de

specifica{iile

calificare

tehnice

+

+

Chelab Dr. V.

Sucuri gi
nectaruri din
fructe qi legume

Ara GmbI{ &
Co. KG

t2

6 108,00

118 248,44

(Germania)

* in cazul utilizdrii licitaliei elecffonice se va indica prelul oferteiJinale (Informalia privind "Corespunderea
cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu specificaliile tehnice" , se va consemno prin: ,,* " tn camtl
corespunderii Si prin ,,-" ifl cazul necorespunderii)

8.

Pentru elucidarea unor neclaritlfi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal de
sctrzut) s-a solicitat: nu au fost solicitate

9,

Ofertanfii respingi/descalificafi: nu au fost descalificafi

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot
11.

Criteriul de atribuire aplicat: Preful cel mai scizut

12.Informa(ia privind factorii de evaluare aplicafi: nu se aplictr
13. Reevaluarea
f 4.

ofertelor: nu au fost reevaluate

in urma examinlri, evaluirii

qi

comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii

de

atribuire

s-a decis:

ibuirea contractului
Atribuirea
con
de achi zitie publicd/acordu ui-cadru:

f)enumirea
operatorului

Denumirea lotului

economic

Cantitate
qi unitate

Pre{ul

unitar
Lei MDL

de

mIsurI

Pre{ul total
Lei MDL

Pre{ul

unitar
Euro

Pre{ul total
Euro

509,00

6 108,00

Chelab Dr. V.
Sucuri qi nectaruri din
fructe qi legume

Ara GmbH &
Co. KG

l2 probe

9 854,04

tt8 248,44

(Germania)
Total ofertd depusd

Probe

Lei MDL

Euro

t2

118 248,44

6 109,00

Anularea procedurii de achizilie publicd:
In temeiul art.71
lit
Argumentare:
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii:

alin.

Denumirea operatorului
economic
Chelab Dr. V. Ara GmbH & Co.
KG (Germania)

Data transmiterii

21.09.2022

Modalitatea de transmitere
Email
"Luminita Motinga"
< I umi.

motinga@gmail. c om> ;

E-mail : info, che I ab @t e nt amus.
3

din4

co

m

(Informarea operatctrilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru
achizisii se realizeazd in confbrntitale cu pret,ederile art. 3l al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice)
16. Termenul de aEteptare pentru incheierea

contractului:

n cazul NFP, respectarca termenelor prev6zute la
alin. (1) este facultativl conform art.32 alin. (3 )al
Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achizifiile

a) atunci cind contractul de achizilii
publice este atribuit in urma desftqurdrii
procedurii de negociere ftrd publicarea
abild a unui

(Selectali termenul de aEteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legeanr. 131 din 3 iutie 2015
privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd tn codormitate cu prevederile

TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

1

7.

Contractul d e achizi\ie I acordul-cad ru incheiat :

Numirul
qi data

Denumirea
operatorului
economic

contractului/
acorduluicadru

Chelab Dr. V. Ara
GmbH & Co. KG

187 NF'P

Cod
CPV

Valoarea contractului

Lei MDL
7190000
0-7

22.09.2022

ii

Euro

I1g 249,44

6 109,00

Lei MDL

EARO

Termen de
valabilitate al
contractului/a
corduluicadru

31,12.2022

Notd* Din Tnotivul cd ofertantul cdstigdlor lqi are sediul in Germania, contractul este incheiat tn EURO.

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

tncheierea

contractului/contractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art, 32 alin, (3) al Legii nr.
1 3 I din 3 iulie 20 I 5 privind achiziliile publice
), precum Si cd tn cazul depunerii contestaliilor Si/sau recepliondrii
rapoartelor de monitorizare, aceostea aufost examinate Si solulionate.
Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii confirmd corectitudinea des/iisurdrii procedurii de
achizilie, fopt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Grupul de lucru constituit prin Ordinul ANSA r:.r, 102 din 03.03.2020, modificat prin Ordinul w.469
din30.12.2020 qi ulterior nr. 158 din 12.04.2021. Preqedintele grupului de lucru numit prin Ordinul
ANSA nr. 383 din25.102021,

Preqedintele grupului de lucru:

Alexandr MANCIU

Execulor: Prisacari

L

'fel;022-26-46-18;

E- ma

iI : i u I

ian a.ju I e a@a n sa. gov. m

d
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Model - tip

DARE DE SEAMA

privind modifi саrеа contractului
de achizi{ii publice/acordului-cadru
Nr.9_ din 06.09.2022
I.

Ьtе

сч privire la autoritatea contractantй:

Dепumirеа autoriti{ii contractante

Centrul de Plasament Теmроrаr
pentru persoane сu
Dizabilitati (adulte)Brinzeni
s.Brinzeni R-nul Edinet
l01 160l000055
s.Brinzeni
024659з40
024659з40
internatbr пZеп @yandex.ru
internatbr nzen @yandex.ru
Tanas Olga internatbrinzeni@yandex.ru
024659з40

Localitate

IDNo

Adresa
Nчmйr de telefon
Nчmir de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
persoana de contact
(пumе, рrепumе, tеlеfоп, e-mail)

II.

Date сч privire la рrосеdчrа de achizi{ie:

l

Tipul procedurii de achizi{ie

Сеrеrеа ofertelor de preluri
Licitatie deschisб п Altele: flпdicatil
15100000-9 - Рrоdusе de origine animalй, саrпе

Obiectul achizi{iei
Cod СРY
vаIоаrеа estimatй а achizitiei
Nr. qi link-ul procedurii (se va jпdica diп

cadrul

portalului

guvеrпаmепtаl

www.mtепdеr.gоv.md)

Data publicйrii апuпtчlчi de раrtiсiраrе
Data (datele) Ei rеfеriп{а (referin{ele)
рчЬliсйrilоr апtеriоаrе in Jчrпаlul Oficial al

produse din саrпе
00000-9

1

5 l

з

00000.00

Nr:
ocds-b3wdnl -MD- l бз9з80028088

Link:
https://achizitii.md/гo/public/tender/2

l

04854 l /lot/ l l 544092l

|з.\2.202]'

Uniunii Ечrорепе privind
(proiectele) la саrе se
(dupd caz)

пI.

proiectul
rеfеrй апuп{ul respectiv

Date сч privire la сопtrасtчl de achizi{ielacordul_cadru:

Tipul contractului de achizi{ib/acordului-cadru
Вuпuri l
Servicii
Сопtrасtul de achizi{ielacordul-cadru se rеfеrё la Nul Dап
чп proiect qi/sau рrоgrаm finan{at din fonduri ale
uniunii Ечrорепе

п

f
п

Sursa de finan{are

Data deciziei de atribuire а contractului

qi

de

achizitie/ acordului-cadru
Dепчmirеа operatorului есопоmiс
Nr. qi data contractului de achizi{ielacorduluiсаdrч
Vаlоаrеа contractului de achizi{ie/acorduluiсаdrч

Luсrйri п

Buget de stat
Buget CNAM п
Buget CNAS
Surse externe п
Alte surse: [Iпdicatil
29.122022

Саrпех SRI
Nr:1

1

Data:10.01.2022
Fйrй ТVА:з34746.00
Inclusiv ТVА:40 1 695,20

з|.|2.2022
0|.07.2022

теrmеп de valabilitate
Теrmеп de execu{ie

Date сu privire la modificбrile песеsаrе а fi efectuate:

ш.

Mi";orur.a valorii contractului f
Majorarea valorii contractului п

Tipul modificirilor

Modificarea termenului de executare/ livraTe/
prestare п
Modificarea termenului de valabilitate п
Rezelierea contractului п
Altele: Ilпdicati I
legea 131 art 76 а|п |2 d) un nou contractant
inlocuieqte oontractantul inilial, in alte cazuri
decit cele prevlzute la alin. (7) pct. 3I

Temeiul juridic
СrеЕtеrеа pre{ului in urmа modificf,rii (duрd
caz)

Modificarea anterioari

а

contractului de

achizitii publice/ac or dulur.cadru
Alte informa{ii rеlечацtе

v.

(dup d

с

пu
пu

az )

Descrierea achiziliei inainte ;i dupi modificare:

buпurilor, паturа ;i аmрlоаrеа
(Se yor iпdica паturа Ei amploiarea lucrdrilor, iatura qi сапtitаtеа sau уаlоаrеа

serviciilor)
Suma de 10861.70 lei din motivrrl
Gгuрul de lucru а decis miсsоrаrеа contгactului пr 11 din 10.о1.2022 сu
lei,
З90833,50
constitui
soldr-rlui гаmаS ре сопtrасt. Dupa miсsоrаге Suma contractuluiva

vI.

Descrierea circumstan{elor саrе аu ficut песеsаrй modificarea:
(Se vor iп1l,iса п,totivele/argumeпtele modificdrii coпtractului de achiziyie/acordului-cadru)
сu Suma de l086170 lei din motivul
. Grrrpul de lucru а decis tTicsorarea contractului пr 11 din 1о.01.2о22
З90833,50 lei,
soldului rаmаS ре contract. Dupa micsorare Suma contractului ча constitui
Rezultatele exarninбrii:

i" Бrr" J""iziei grupului

cle luсru de modificare а contractului de achizilie/acordului-cadru

пг.7 din 06,09,2022 а

1 din 10,01.2022
fost irrcheiat u"oidui adilional privind lпiсsогаrеа contractului пr l

intreprinderea:
Сu capital

Denumire ореrаtоr
economic

autohton/

vаlоаrеа modificirilor
Nr.

Сч capital

acordului
adi{ional

mixt/asociere/

Сu capital strйin
Autohton

Саrпех SRI-

7

(duрё caz)

qi data

106.09.2022

Fйri ТVА
9051

,4l

Inclusiv

тчА

10861 .70

Сопduсйtоrul grupului de luсru:

РзsсаriVаsilе--

(Sеппdturа)

(Numе, Рrепuпtе1

L.ý.
022_820_728:
Аgепуiа Achiziyii Publice; пtuп. Сhiqiпdu, qos, [!iпсерli, 5_]; tel.; 022,820-703;.fax:
-"m а i l

;

Ь apr,

е

п

с1 е

r.

got.

m d

; wwи,.

l е

п de r.

gоу,

п,t'd

фt
cel Mare qi Sfdпl, l21 et, 1; lel",022-820Agett!ia Nауiопаld репlrч Solu|ionarea Cintestaliilor; lпuп. Сhi;iпdu, bd. $tеfаП
wwtц,апsс,md
йz-вzо-оS t; е-mаil; сопlestaliikt)апsс.md;
b'il;

е

fax

2

Model - tip

DARE DB SEAMA

privind modificarea сопtrасtulчi

de achizi{ii publice/acordului-cad rч

Nr.7

I.

din 06.09.2022

Date сч privire la autoritatea сопtrасtапtй:

Centrul de Plasament Теmроrаr
pentru persoane cu
Dizabilitati (adulte)Brinzeni
s.Brinzeni R-nul Edinet
101 1601000055
s.Brinzeni
024659з40
024659з40
nternatbrinzen @yandex.ru
nternatbrinzen @yandex.ru
Tanas Olga internatbrinzeni@yandex.ru
024659з40

Dепчmirеа autoritйtii contractante

Localitate

IDNo

Adresa
NumЁr de telefon
Numir de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
persoana de contact
(пumе, рrепumе, tеIеfоп, e-mail)

II.

Date сu privire la рrосеdчrа de achizi{ie:

Tipul procedurii de achizi{ie
Obiectul achizi{iei
Cod СРY
Vаlоаrеа estimatё а achizitiei
Nr. ;i link-ul procedurii (se va iпdiса diп cadrul
portalului яuvеrпаmепtаl www.mteпder. goy, md)
Data nublicЁrii anuntului de раrtiсiраrе
Data (datele) qi rеfеriп{а (rеfеriп{еlе)
publicйrilor апtеriоаrе in Jurnalul Oficial al
Uniunii Ечrорепе privind proiectul
(proiectele) la саrе se rеfеrй anun{ul respectiv
duоd caz)

ПI.

l

Cererea ofertelor de preluri
Licitatie deschisй п Altele: [Iпdicatil
15800000-б - Diverse produse alimentare
800000-6

l

5

з

00000.00

Nr: ocds-b3wdn

l

-MD- l 639379000465

Link:
https://achizitii.md/ro/public/tender/2

l 0485

З

lз,l2.2021

ЕДsЦ !14489_1

Date сч p.ini"" la сопtrасtчl de achizifie/acordul-cadru:

Servicii
Bunuri l
Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru
Сопtrасtчl de achizi{ie/acordul-cadru se rеfеri la Nul Dап
чп proiect qi/sau рrоgrаm finan{at din fonduri ale
Uпiчпii Ечrорепе

l
п

Sursa de fiпап{аrе

Data deciziei de аtriьчirе а сопtrасtчlui

п

de

achizitie/ acordului-cadru
Denumirea operatorului economic
Nr. gi data contractului de achizi{ie/acorduluicadru
Vаlоаrеа contractului de achizi{ie/acorduluicadru

Luсriri

п

Buget CNAM п
buget de stat
Surse externe п
Buget CNAS
Alte surse: [Iпdiсаti|
29.|2.2022

Махimоs-Рап SRL
Nr:7
Data:l0.0l,2022
Fйri ТVА:292554.00
Inclusiv TVA:315960.0

з|.12.2022
0|,0],2022

теrmеп de valabilitate
Теrmеп de execu{ie
Iv.

I)ate сu privire la modificirile песеsаrе а fi efectuate

:

Mr"ý"""*a.valorii corrtractului I
Majorarea valorii contractului п

Tipul modificirilor

Modificarea termenului de executare/ livrare/
prestare п
Modificarea termenului de valabilitate п
Rezeliereacontractului п
Altele: IIпdiса!iI
legea 13 | art 76 aln 12 d) un nou contractant
inlocuiegte contractantul inilial, in alte cazuri
decit cele prevlzute la alin. (7) pct. З).

Temeiul juridic
Creqterea pre{ului in urmа modificirii (duрd
caz)

Modificarea anterioarй л сопtrасtului de
achizitii publice/acordului-ca drul4црёsgD_

пu
пu

Alte inform a{ii relevante

v.

Descrierea achizi{iei inainte 9i dupi modificare:
amploarea
;i amplo,area lucrdrilor, iatura qi сапtilаtеа sau valctarea Ьuпurilоr, паlurа ;i

(Se yclr incl,ica паturа

serviciilor)
пг 7 dirr 1о.0|.2022 cll Suma de |25З'7.20 lei din motivul
., GrrrpLrl de lrrсгu а decis tпiсsоrаrеа contractului
,Ъldului rаlIаS ре сопtrасt. Dupa rnicsorare Suma contractului va constitui 30З422.80 lei.

vI.

Dеsсriеrеа circumstan{elor саrе аu ficut песеsаrй modificarea:
(Se vor iпdiса motivele/argumeпtele modificdrii coпtractului de achizi{ie/acordului,cadru)
cu Sulna de |25З'l ,20lei din motivul soldului
. Crupul de luсru а decis miсsоrаrеа сопtгасtului пr 7 din \о.01,2022
З03422.80 lei.
l^u,.,.,u, р. сопtrасt. Dupa miсsоrаrе Suma contractului va constitui
Rczu ltatcle cxaIlr iпdrii

:

grupului de lucru de modifrbare а contractului de achizilie/acordului-cadru Пr.5 din 06.09.2022 а
fost incheiat u.oidul adilional privind micsorarea contractului пr 7 din 10,01.2022

i;Б;;" deciziei

Denumire ореrаtоr
economic

iпtrерriпdеrеа:
Сч capital
autohton/

Cu capital

vаlоаrеа modificirilor
Nr.

Fпrй

mixt/asociere/

сu capital strйiп
Maximos -Pan SRI-

(duрй caz)

acordului
adi{ional

qi data

Autohton

5

06.09.2022

ТVА

|044].66

Inclusiv

TvA

|25з7,20

grupului de luсru:
(Sеmпdturа)

53; tel.: 022-820-70З;

fax; 022-820-728;

muп. Chiqiпdu, bd. $tеfап cel Mare;i Sfdпt, l24 et. 1; tel.:()22^820www.апsс.md

2

DARE DE SEAMA

de аtriьuirе а contractului de achizitii publice

Nr. 210б3054

1.

22.09.2022

Date сч privire la autoritatea contractantй:

Dепumirеа autorititii contractante
Localitate

IDNo

Adresa
Nчmйr de telefon
Numйr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact
е-mаil)

2.

din

IMSP Spitalul Clinio Republican,,Timofei Mosneaga"
muп. ChisinЁu

003600l 50783
mun. Chiginйu, str. Testemilanu, 29
022 40з 697
022 40з 691
1

ac]tiz_itj ip
wlvrry.

(п.umе, рrеп.um.е, lеlеfоп,

цbliccsc(Ogtrttlil.cqцr

scг.lltd

Cebuc Andrian, tеL02240З69'l,
email: achizitiipublicescr@gmail.com

Date cu privire la procedura de аtriЬчirе:

Tipul procedurii de аtriьuirе aplicate
сеrеrеа ofertelor de Рrеt
Рrосеdчrа de achizitie repetatй (duрd caz)
Tipul obiectului contractului de achizitie/ Bunuri
асоrdului-саdru
obiectul achizitiei
Aparate de аеr condi{ionat si accesorii pentru
mопtаrеа lоr. репtru апil2022 (Renetat)
Cod СРV

Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind

42512000-8

аlеgеrеа procedurii de atribuire (|п cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia deschisй)
Рrосеdчrа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul Nr: ocds-b3wdp 1 -MD -|662550947 |85
Link-ul:
р о r t alului guv еrпаm е пt al www. mt е п deL. gоу, m d)

https ://achi zitii,mdl ro l public/tende r l2I 06З

platforma de achizitii publice utilizatй
Рrосеdurа а fost iпсlчsй in planul de achizifii
publice а autoritйfii contractante
Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd caz)

0 54

Data publicdtli: 07 .09.2022
achizitii.md;

Da
Link-ul сёtrе planul de achizilii publice publicat:
htф://scr.md/upload/editor/ACHlZlTllЛlan de ас
hizitii DeГrnitiv 2022.pdf
Data: Nr. 59 din 29.07.2022
Link-ul:
https ://tender. gov.nrd/rolsystern/fi les/bapl20

nr 59 2.pdf

Tehnici si instrumente specifice de atribuire

Licitalie eleotronicб

Sursa de finanfare
Vаlоаrеа estimatf, (lei, fdrd ТVД)

Buget CNAM
252 306,46

(duрй caz)

l

1

4 lЪар

3. Clarificбri

privind documenta{ia de atribuire: пu sunt

4. Modificйri

operate in documenta{ia de atribuirez пu suпt

5.

Рflпf, la termenul-limitй (data 19.09.2022 оrа 15:00), au depus oferta 1 ofertant:

Nr.

Denumirea operatorului economic

IDNo

"ELPO,, SRL

1004600009903

1.

6.

Asocia{iil
administratorii
Moraru Mircea

Informa{ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare ;i аfеrепtе DUAE prezentate
de сitrе operatorii economici:
Dепumirе document

Documentele се constituie oferta
(S" vа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)

Denumirea operatorului economic

"ELPO" SRL

DUAE

prezeпtat
prezeпlat

Gагап{iа репtru оfегtй ilr ча[оаге de \Yо
ditr suma оfегtеi firп ТvА

prezeпtat
prezeп.tat

оfегtа tehriicй

oferta fiпаrTсiагй
Сегеге de раrtiсiраге
Dec Iагаtiа рriч ind valabi I itatea оfеrtеlог

рrеzепtаt
пu соrеsрuпdе

Documente de calificare
Se уа сопsпtпа рriп; prezeпtat, п.ерrеzеп.lаt, пu corespuпde

Certificat de iпrеgistгаrе (decizie de
itlге gistгаге)/ Extras de iпгеgistгаге

prezeп.tat

prezenlal
prezeпtat

Acte се atestй calitatea ргоdusеlог
Тегпrеп de gагапtiе
Declaralie ргill саге se va соnfiгmа сб
producёtoгuI/distгibuitorul de
echipanretrte еlесtгiсе qi еlесtгопiсе

prezeпtat

(ЕЕЕ)

(IпfЬrmа|iа priviпd dепumirеа dосuпlепtеlоr prezeпtale se уа iпdica iп сопfоrпlitаtе съt сеriп!еlе diп
docullleпtcllia cle alribttire;i se va сопsешпа рriп: рrеzепtаt, перrеzепtаt, па соrеsрuпdе (iп cazul
сdпd clocullleпlul а fos| рrеzепtаt, dar пu соrеsрuпdесеriп|еlоr de calificare)

'7. Informa{ia privind соrеsрuпdеrеа ofertelor сu cerintele solicitate:
Denumirea
lotului

Dепumirеа
operatorului
economic

Pre{ul ofertei
(йrа ТVА)*

cantitate si
unitate de
mйsuri

Corespunde
rеа сu
cerin{ele de
calificare

Corespunde
rеа сч
specifica{iile
tehnice

2

Lot пr.1: Aparat
de аеr
condi{ionat (de
реrеtе) 9i

"ELPO" SRL

244 75з,8з

1

Lot

+

+

accesorii репtru
montarea lor

8.

Репtru elucidarea uпоr neclaritйfi sau confirmarea uпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei
cu cerinfele stabilite in documenta{ia de аtriЬчirе (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de
scizut) s-a solicitat: -

9. Ofertanlii

respinsi/descalificafi: Nu sunt

10. Modalitatea de ечаluаrе а оfеrtеlоr:
pentru fiесаrе lot М
Pentru mai multe loturi cumulate
pentru toate loturile v
11.

м

Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scёzut

М

12.Informa{ia privind factorii de ечаlчаrе aplicafi: пч se aplicй
13. Rеечаlчаrеа ofertelor: - пч se aplicй
14.

iп

urmа ехаmiпйri, evaluйrii gi соmраrйrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de

atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizitie publicё: se atribuie ContTactul de achizitie urmitorului
operator economic:

Denumirea lotului

Denumirea
operatorului

Lot пr.1: Aparat de
аеr condi{ionat (de
реrеtе) si accesorii
pentru montarea lоr
15. Iпfоrmаrеа

economic

"ELPO"
SRL

Cantitate ;i
unitate de
mйsurй
1

lot

Pre{ul unitar
(ff,rй

ТVА)

244753,83

Pre{ul total
(fйrй ТVА)

Pre{uI total
(inclusiv

244,753,83

293,104,80

тчА)

operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru репtru achizi{ii:

Dепumirеа ореrаtоrulчi economic

"ELPO,, SRL

Data transmiterii
2|.09,2022

Modalitatea de transmitere
e-mail, SIA RSAP

1б. Теrmепчl de agteptare pentru incheierea contractului: nu se aplicй

l П 0 zile in cazul transmiterii comunicйrii рriп
este mai micl decit pragurile prevlzute |а aft.2 | mijloace electronice gi/sau fax п
alin. (3) al Legii nr. 13 1 din З iulie 2015 privind l П t 1 zile iп cazul nЪtransmiterii comunicйrii
publice
In cazul in саrе чаlоаrеа estimatй а

achizitiile

contractului

in miiloace electronice si/sau fax п

In cazul in саrе чаlоаrеа estimatl a contractului
este egalй sau mai mаrе decit
prevйzute la art. 2 а|iп. (3) al Legii пr. 131 din

pragurile

iulie 2015 privind achiziliile publice
17.

l П

I
3l

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

Contractul de achizi{ielacordul-cadru incheiat:

Dепumirеа
operatorulu

тчА

Теrmеп de
valabilitate al
contractului/acord
ului-саdru

293704,80

з\,12.2022

Cod

autohton/

срч

Cu capital

i
есопоmiс

vаlоаrеа contractului

Iпtrерriпdеrеа:
Cu capital

mixt/asociere/

inclusiv

fйri ТVА

Сu capital strйiп

,ELPO"
SRL

Autohton

06|96l22

22 09 2022

425 l 2000-8

244753,83

18.Informafia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (ruЬriса dati se completeazй
doar in cazul in саrе la рrосеdчrа de achizi{ie publicй аu fost aplicate criterii de
durabilitate ;i s-a incheiat contract/contracte репtrч lot/loturi репtru care ач fost aplicate
criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile

Nu

(achizitii verzi)?

Vаlоаrеа de achizilie сu ТVА din contract/ сопtrасtе а
lotului/loturilor pentru саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):
Codul СРY al lotului/loturilor репtru саrе ач fost aplicate criterii

de durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru саrе аu fost
aplicate criterii de durabilitate:

Рriп рrеzепtа dare de sеоmй, grupul de luсru declard сd tеrmепul de

ayteptare репtru tпсhеiеrеа
contractului/coпtractelor iпdicate а fost respectat (ехсерftпd cazurile prevdzute de art. 32 аliп. (3) al Legii
пr. 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achiziliile рuЬliсе ), рrесum ;i сd tп cazul dерuпеrii coпtesta|iilor ;Vsau
receplionйrii rapoartelor de monitorizare, lceastea аu fost ехаmiпаtе qi solulioпate.

Рriп рrеzепtа dпre de sеаmй, grupul de luсru репtru achizi|ii сопJirmd corectil
de acllizi|ie,fпpt репtru care ропrtй rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor

Сопduсйtоrul grupului de lrrcr

1)

desfds urdrii pro ced

urii

PI
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Model - tip

DARE DE SEAMA

privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr.5_ diп 06,09.2022'
Datc сu privire la autoritatea contractanti:

Dепчmirеа autoriti{ii contractante

Centrul de Plasament Теmроrаr
pentru persoane cu
Dizabilitati (adulte)Brinzeni
s,Brinzeni R-nul Edinet
101 1601000055
s,Brinzeni
024659з40
024659з40
internatbrinzen @.чапdех.ru
internatbrinzen @yandex.ru
Tanas Olga intematbrinzeni@yandex.ru
024659з40

Localitate

IDNo

Adresa
Nчmflr de telefon
Nчmйr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
реrsоапа de contact
(пumе, рrепumе, tеlеfоп, е-mаil)

II.

Date сч рriчirе la рrосеdчrа de achizifie:

Tipul рrосеdчrii de achizi{ie
Obiectul achizitiei
Cod СРY
yаlоаrеа estimatf, а achizitiei
Nr. qi link-ul procedurii (se va iпdiса diп cadrul
р о r t al ul u i guv er паm е пt al wwTy. m t е пd er g оу, m d)
.

Data publicirii апчпtчlui de participare
Data (datele) ;i referin{a (rеfеriп{еlе) publicйrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Сеrеrеа ofertelor de рrеluri l
Licitatie deschisй п Altele: flпdicatil
Diverse produse аlimепtаrе
5800000-6
60000.00
Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- l бЗ9 1 3867 6696
1

Link:
https:/i achizitii.md/ro/publ

i

c/tender/2 l 048479/lot/ l l 5434

|0.|2.202]l

privind proiectul (proiectele) la саrе ýе referi
anuntul rеsресtiч (dupd caz)

III.

Date сu рriчirе la contractul de achizitie/acordul-cadru:

Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru
Bunuri l
Servicii п Luсrйri п
Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se rеfеrй la
Г)ап
uп proiect qi/sau рrоgrаm finan{at din fonduri ale
uniunii Ечrопепе
Sursa de fiпап{аrе
Buget de stat l
Buget CNAM п
Buget CNAS п Sursе ехtеrпе п
Alte surse: flпdicatil

Nul

Data deciziei de аtriьчirе

а

contгactului de
achizitie/ асоrdчlчi-саdru
Denumirea operatorului economic
Nr. qi data сопtrасtчlui de achizi{ielacorduluiсаdru
Vаlоаrеа contractului de achizi{ie/acorduluiсаdrч
теrmеп de valabilitate
теrmеп de executie

29.12.2022

Nivali-Prod SRL
Nr:10
Data:10.01 ,2022

ТVА:45000.00

Fйrё
Inclusiv ТVА:54000.00

з|.|2.2022
0|,07.2022

_
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Iv.

Date cu рriчirе la modificйrile песеsаrе а fi efectuate:

Micgorarea valorii contractului l
Majorarea valorii contractului п
Modificarea termenului de executare/ livrare/
prestare п
моdifiсаrёа termenului de valabilitate п
Rezeliereacontractului п

Tipul modificf,rilor

Altele: Ilпdicatil

Temeiul juridic
Creqterea pre{ului in urmа modificйrii (dupd
caz)
Modificarea апtеriоаri а contractului de
achizitii publice/acordului-ca dru (duрd caz)
Alte informatii relevante

legea 1З1l art 76 а|п 12 d) un nou contractant
inlocuiegte contractantul inilial, in alte cazuri
decit cele prevЁzute la alin. (7) pct. 3).
пu
пu

V.

Descrierea achizi{iei inainte qi dupi modificare:
(Se vor iпdiса паturа Ei amploarea lucrйrilor, паturа qi caпtitatea sаu vаlоаrеа Ьuпurilоr, п.аturа qi amploarea

,serviciilor)
Gгuрul de lucru а decis пriсsоrаrеа contractului пr l0 dill 10.01.2022 cu suma de 12000.00 lei din motivul
soldLrlLri rаlпаs ре contract. Dupa miсsогаге suma contractului va constitui 42000.00 lei.

vI.

Descrierea circumstantelor саrе ач {hсчt песеsаrй modificarea:

(Se vor iпdica motivele/argumeпtele mоdфсdrii coпtractului de achizi|ie/acordului-cadru)
Grupul de lucru а decis miсsоrаrеа contractului пr 10 din 10.01.2022 cu suma de 12000.00 lei din nrotivul soldului
ramas ре contract. Dupa micsorare suma contractului va constitui 42000.00 lei.
Ilezu ltatele ехаm iпёrii

:

iп baza deciziei grupului de lucru de modificare а contractului de achizilie/acordului-cadru пr.4 din 06,09.2022 а
fost incheiat acordul adilional privind miсsоrаrеа contractului пr 10 din l0.01.2022

Denumire ореrаtоr
economic

NIVALI-PROD
SRL

СО'_$3i,ffiffi

Iпtrерriпdеrеа:
Сч capital
autohton/
Cu capital
mixt/asociere/
Cu capital striin
Autohton

чlui de luсru

vаlоаrеа modificirilor
Nr.

4

Ei data acordului
adi{ional

06.09.2022

(dupй caz)

Fйri ТVА
l0000.00

Inclusiv

тчА

12000.00

:

muп. Сhisiпdu, qos, Hiпceqt| 53; tel,: 022-820-703; .[ах: 022-820-728;

.

md ; yyww, tепdеr. gov.md

Soluyioпarea Coпtestayiilor: muп. Сhisiпdu, bd. $tеfап cel Mare si Sfdпt, I24 et. 4; tel.:022-820es tat ii@апs с. md; w,ww. qпs с, md

б52; fax: 022-820-65l; е-m ai l : с опt
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Dare de seamă
de atribuire a contractului de achiziții publice
Nr.109/22 din 22 septembrie 2022 .
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:
Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu a
Denumirea autorității contractante
Ministerului Apărării
Republica Moldova
Localitate
1006601001229
IDNO
mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84
Adresa
022-25 24 91 25-23-66
Număr de telefon
022 25 24 81
Număr de fax
mihail.turanin@army.md
E-mail oficial
https://army.md
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- Mihail Turanin
mail)
2. Date cu privire la procedura de atribuire:
Cererea ofertelor de preț
Tipul procedurii de atribuire aplicate
Procedura de achiziție repetată (după caz)
Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ Lucrări
acordului-cadru
Reparația capitală a încăperilor de comandament
Obiectul achiziției
din clădirea nr.1, Bloc C, T.M. nr.123, mun.
Chișinău
45453000-7
Cod CPV
Expunerea
motivului/temeiului
privind
alegerea procedurii de atribuire (în cazul
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr: ocds-b3wdp1-MD-1661421068963
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21062268/
Data publicării: 25.08.2022
achizitii.md
Platforma de achiziții publice utilizată
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)
Nu a fost
Nu
Tehnici și instrumente specifice de atribuire
(după caz)
Buget de stat
Sursa de finanțare
Valoarea estimată (lei, fără TVA)
1 750 000,00
3. Clarificări privind documentația de atribuire:
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)
30 aug 2022, 13:59
Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic

-

Expunerea succintă a solicitării de clarificare

Au fost solicitate clarificări referitor la unele aspecte
tehnice ale lucrărilor.

Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii

Întrebările recepţionate, au fost analizate, fiind oferită
informaţia necesară.
30 aug 2022, 16:08

1

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

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

5.

Până la termenul-limită (data 07.09.2022, ora 08:00), au depus oferta 2 (doi) ofertanți:
Asociații/
Nr.
Denumirea operatorului economic
IDNO
administratorii
S.C.
”Profiplast”
1004600024221
Serghei
Sinețchi
1.
1003600151780
Victor Carabadjac
2. S.C. ”Maistcons Grup”

Garanţie pentru ofertă
Cerere de participare
Declaraţie privind valabilitatea ofertei
Devizul de cheltuieli
DUAE

Documente de calificare
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din
ţara în care ofertantul este stabilit. Actualizat, cu vechimea de cel puțin 3 luni
înaintea de data de deschidere a procedurii
Anexa nr.10, Graficul de executare a lucrărilor
Anexa nr.12, Declaraţie privind experienţa similară
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să
demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere
a ofertelor):
- un contract ce au avut ca obiect execuţia unor lucrări similare cu cele ce fac
obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puţin egal cu 75 % din valoarea
viitorului contract;
și/sau
valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie
egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract.
Anexa nr.14
DECLARAŢIE
privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

+

+
+
+

*

Documentele ce constituie oferta

S.C. ”Maistcons
Grup”

S.C. ”Profiplast”

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate
de către operatorii economici:
Reparația capitală a încăperilor de comandament din clădirea nr.1, Bloc C, T.M.
nr.123, mun. Chișinău

+

+
+

+

*
+
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Anexa nr.15
DECLARAŢIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (însoțit
de copiile contractelor individuale de muncă)
Anexa nr.29
Memoriu tehnic
Raportul financiar pentru ultimul an de activitate (2021)
Lichiditate generală 150%
Extras din contul curent bancar despre disponibilitatea de bani lichizi, sau
certificate de linie de credit din ultimele 3 zile după deschiderea procedurii de
achiziție
Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de Bugetul public naţional,
eliberat de Serviciul Fiscal de Stat
Certificat ISO 9001 Sistemul de management al calității lucrărilor
Certificat ISO 14001 Sistemul de management al protecției a mediului
Certificat ISO 45001 Sistemul de management al sănătății și securității
ocupaționale
Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de şantier, pentru fiecare
compartiment inclus în lucrare (însoțit de copiile contractelor individuale de
muncă)
Avizul Agenției pentru supravegherea tehnică
Cazier judiciar pe numele companiei
Manualul Calităţii

+
+
+
+

*

+
+
+
+
+
+
+
+
+

* - ofertele operatorilor menţionaţi se află în statut de aşteptare.
(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din
documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul
când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))
7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:
Denumirea lotului

Reparația capitală a încăperilor
de comandament din clădirea
nr.1, Bloc C, T.M. nr.123, mun.
Chișinău

Denumirea
operatorului
economic

Prețul ofertei Cantitate și Corespunderea Corespunderea
(fără TVA)*
unitate de cu cerințele de cu specificațiile
măsură
calificare
tehnice

S.C.
”Profiplast”

1 425 601,70

1 lucrare

+

+

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

Data
solicitării

Operatorul
economic

Informația solicitată

A fost solicitată prezentarea
documentelor justificative cuprinse în
09.09.2022 S.C. ”Profiplast”
DUAE, precum și clarificări referitor
la unele aspecte financiare ale ofertei

Rezumatul răspunsului operatorului
economic

La data de 12.09, a fost prezentat întreg
setul de documente, conform solicitării.
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9. Ofertanții respinși/descalificați: Nu au fost.
Denumirea
Motivul respingerii/descalificării
operatorului economic
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru toate loturile.
11. Criteriul de atribuire aplicat: Preţul cel mai scăzut și corespunderea documentelor cu cerințele
de participare la concurs.
(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: Nu a fost.
13. Reevaluarea ofertelor: Nu a fost.
14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire
s-a decis:
Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:
Denumirea lotului

Reparația capitală a încăperilor de
comandament din clădirea nr.1,
Bloc C, T.M. nr.123, mun.
Chișinău

Denumirea
operatorului
economic

S.C.
”Profiplast”

Cantitate Prețul unitar
și U/M
(fără TVA)

Prețul total
(fără TVA)

Prețul total
(inclusiv TVA)

1
1 425 601,70 1 425 601,70 1 710 722,04
lucrare

Anularea procedurii de achiziție publică: Nu a fost.
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:
Denumirea operatorului
Data transmiterii
Modalitatea de transmitere
economic
S.C. ”Profiplast”
În format electronic, pe adresa
15.09.2022
electronică afișate în SIA RSAP
S.C. ”Maistcons Grup”
(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
+ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin
este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2
mijloace electronice și/sau fax□
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin
achizițiile publice
mijloace electronice și/sau fax□
În cazul în care valoarea estimată a contractului
 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin
este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute
mijloace electronice și/sau fax□
la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin
privind achizițiile publice
mijloace electronice și/sau fax□
(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).
4

17. Contractul de achiziţie încheiat:

S.R.L.
”Profiplast”

Cu capital
autohton

Valoarea contractului
Cod
CPV

14/689 22.09.2022

45453000-7

Denumirea
operatorului
economic

Întreprinderea:
Cu capital
Numărul
autohton/
și data
Cu capital
contractului/
mixt/asociere/
acordului-cadru
Cu capital
străin

fără
TVA

inclusiv
TVA

1 425 601,70 1 710 722,04

Termen de
valabilitate al
contractului/
acordului-cadru

31 decembrie
2022

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi)(rubrica dată se completează doar în
cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): NU.
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131
din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării
rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii de
achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:
Sergiu VOINU
(Nume, Prenume)

______________________
(semnătura)

5

model-tip

DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizigiipublice

V

de ?ncheiere a
de anulare a procedurii de

tr

acordului-cadru
atribuire

n

Nr. 1 din 23 septembrie 2022

1.

Date cu privire la autoritatea contractanti:

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

n::;;"
2.

IMSP Centrul de Sdndtate Cupcini
or. Cupcini
r012604a02482
or.Cupcini r1 Edine!, str.Livezilor l1

024672587
02467 lt 13
cscrycifi achizitiiZj22@mail.ru
$ontea Lilia

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Procedura de achizifie repetatl (dupa caz)
Tipul obiectului Contractului de achizifiei
acordului-cadru
0biectul achizi{iei

n Cererea ofertelor
qAltele: [IndicatriJ
Bunuri

I

Servicii

I

de

prefuri V Licitalie deschisd

Lucriri V

Lucrdrile de reparafia acoperigului qi a faladei
(schimbarea timpldriei la et.II ) cu
termotzolarea exterioard a perelilor la
IMSP Centrul de Sdnitate Cupcini, ,,
str.Livezilor 11, raionul Edine{
:
.

Cod CPV

45200000-9

Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitagia

L

deschisd)

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului
guvernamental

Nr:

ww,w.mtender.gov.md)

Link-ul: Link-ul:2 I 061 906
Data publicdrii: I 8.08.2022
Vachizitii.md; n e-licitatie.md; n yptender.md

Platforma de achizifii publice utilizati
Anunf de intenfie publicat in BAP (dupa caz)

ocdps-b3wdp1-MD-1660820073150 din

10.49.2022 ora l0-00

Data:

Link-ul:
Tehn_ici ;i instrumente specifice de
(dupd caz)

Sursa de finanfare

atribuire

rAcord-cadru rSistem dinamic de

achizigie

nLicitalie electronicd nCatalog electronic
V Buget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;
nSurse externe; nAlte surse: flndicalil

Valoarea estimati (lei, fdrd

3.

2

TV.

3n

246,08

Clarificiri privind documentafia de atribuire:

(Se va completa tn cazul in care

aufost solicitate clarificdri)

Data solicitlrii clarificiriloi
Dertumirea oDeratorului: economic
Exry11erea succintl a solicitirii de
clarrlrcare

20 aug2022

Solicitam sa publicati lista cantitatilor de lucrari
descifrat (publicarea descifi'atd a consumului de
resLrrse aferent fiec6rei nofine de deviz Fonnularui

nr.5) conform cerintelor din Documentatia standard
aprobata prin Ordinul Nr.69 din

Expuner,.ea $uceint5 a r,isgunsului

Ca'ietutr,de

Data,'transmiterii
Data solicitirii clarifi cirilor
Denumirea operatorului economic

22 qry,2022
24 aug2022

Sxpunor'ea suoci@

n'-oli-jf iii

a

clarificare

$fgirti

0'7

.A5.2021

bste publicat.Elaborati

Deviai'&

chelruieli .Ca rezultat veti prirni F7. F3, F5,

in

mod repetat Solicitam publicarea descifiata

a

consumuitri de resurse aferent fiecirei nofine de deviz
din lista cu cantitdli de lucriri, Solicitarea sebazeazdpe

Ordinul Nr"69 din A7.05.2021, Anexa w.23 pagina 3,
NotS: Autoitatea contractantd trebuie sd ataqeze 1a
caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. I - Lista cu
cantitdlile de lucr6ri, descifrat (publicarea descifratl a

consurnului de resurse aferent fiecdrei nonne

de

dsvizare).

Expunerea $rrccinifiia' r6spunsu.lui

Autoritatea confractatd La momentui pqb[cA"rii
anuntr,rtr '6e. partieipare, a depU$ mini*hum de
doca ,afwnte' ceclurii de Actrizilii,. ,,$,,,,{ e
eerxte,'gi4i6liakde.,p.tratfornisprspublicare,T.o.f

o.datd

D.v$ 'ittt@ pt'ivat de &eptul de a'ie$i,1s-'==b,i
penlft clarificdrile ultdoarB.:Formulanrl

t

Nr.,1",,sCIficitat

se ataseazd sunlimentar.

Data transmiterii
Data solicitifii clarifi cdrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea $uceidti a'solieit rii, e
clarificare

25 aug2022
28 aug2022

Stjmata AC...de ce cereti

l0 ani garantie la lucrarile

efbctuatae? Doar nu este rm simplu capriciu ,dar sint'si
niste bani ,in valoar"e de 5o/o care vor fi blocati in cont
penh'Li aciasta perioada de garantie. Eu unu nu ffag mare

sperante sa mai vad cindva acesti bani(am la moment 65

ani). Dar premiile muncitorii care an efectuat aceste
lucrar calitative cind le vor primi? peste llani? Va
rusam sa va mai sinditi outin si sa va consultaticu RT.

(proectati stresina din rirateri al plasti c,profnastil 0.45m,

si doriti garantii 10 ani) p.S. Apropo degraba va fi
publicata in MO iegia despre termenii de garantie a
iucrarilor efectuata propusa prin HG -5ani.

Expunerea succintl a rlspunsului

Se cere

l0 ani garantie min.la tucrrril. -

ctrate

un termen mai mic genereazd, o indoiald
referitor la sensul ef'echr5rii ti calitaafii
deoarece

lucrdrilor-Totodatd valoarea de 5yo impuia de AC esie
fi oportun sd le adresati
Agen{iei Achizi{ii Publice.Find la publicarea a noilor
o cifrd medie.Obiecfiile DVS ar

termeni de garan{ie in Monitorul Oficial suntern obligali
ne confbrmlm iegislsgiei existente.

Sa

Data transmiterii
_Dqta solicitirii clarifi cdrilor
Denumirea operatorului economic
Expuneiea succinti a solicitlrii de
clarificare

29.a:d;g.2022
3A aug2022

p.9 Ce cantitate de Ancora chirnica se folosete pe I
bucata ftgnn2)? p.18 Care sunr dimensiunile sortuiui
streasina? p.40 Ce nraterial solicitati sa fie montat?

Expunefea succintd a rlspuniului

L Un rub de Ancora

chimicaffi

$org Streagind Standart 2000 rnm lungime 0,45mm
grosime( culoare albastrd) 3. placaj prefubricat (26
crnxl2,5cm. ) asemenea cu po4iunea de soclu deja

placat.

Data transmiterii

4.

3A aug2022

Modificiri operate in documenta{ia

(Se va completa in cazul in care

de

atribuire:

aufost operate modiJicdri)

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)
'I ermen-limitd
de depunere ;i deschidere a
ofertelo! prelungit (dupd caz)

5.
Nr.

[Indicoli sursa utilizatd;i data publicdriiJ
[Indicayi numdrul de zilel

Cu zile

r

PAni la termenul-limiti (data 10.09 2022rora 10: 00), au depus oferta 5 ofertanti:
Denumirea operatorului economic
IDNO
Asociafiil
k

administratorii

1.

SRL VIC DAR COM

1022600023727

Ion Obreja

7

SRL Constructorul

1004604000377

Cucuta

3.

CARNALS GRUP

1004600058853

Iurii Iacovlev

4.

DSI Construct Grup SRL

r0r4600943629

Sergiu Demerji

1016600031961

Eugeniu Scobioala

f,.

Euro Light

6.

Informa{ii privind ofertele depuse
citre operatorii economici :

Denumire document

Iurii

qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de

Denumire4 operatorului economic
SRL VIC DAR

COM

Operator
economic 2

Operator
economic 3

Operator
economic n

Documentele ce constituie oferta
prin: prezental, neprezentat, nu corespunde)

(Se va consmna

Propunerea tehnicd
Propunerea financiard

DUAE
Garanfia pentru ofertd
(dup,d cqz)

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

l. . (DUAE) -

Documentul unic de
achizitii euiopean
2. Oferta financiari
3. . Oferta tehnicX
4. Cererea de
participare, conform
Anexei nr.7
5. Declarafie privind
valabilitatea ofertei,
cbnform Anexei,nri,s
6. Scrisoare de garanfie

bancari

(lt

Prezentat
Prezentat
Prezentat
Prezentat

Prezentat
Prezentat

Prezentat

Prezentat

Prezentat

), conform

Anexei nr.9
7. Grafic de executare a

Prezentat

lucririlor, conform
Anexei nr. 10.
8. Cegifica.tl&ci2iG

.de,,,

Prezentat

inregistrare a
intreprinderiilextras din
Registrul de Stat aI
persoanelor juridice
9. Certificat de efectuare
sistematici a pln{ii
impozitelor,contrib ufiilor
eliberat de lnspectoratul

Prezentat

L

Fiscal de Stat

10. Declarafie

p.ridnd
similar5,
conform Anexei nr.12.

experien{a

11. Declarafie privind
lista principalelor lucriri

Prezentat

Prezentat

executate in ultimul an
de activitate, conform
Anexei nr.13

Declarafie privind i
dotf,rile specifice, utilajul
gi echipamentul necesar
pentru indeplinirea
12.

Prezentat

4

unzltoaf.e n ,'
contiactului, conform
Anexei nr. 14.
13. Declarafie p@ind:'
perr,ronalnl,$,elsp alit1le

€.,or-e,.!

,

gilsau a

exp ioi'

,'

propus/propuqi pentru
implernentanea , .
contractulUi; eonfdrm,
Anenei nft,15, I ,",- .:,
l4, l,ista', : ,"' :;
subco

ndr.a.=-e$-,-.o-i,,,i10i.

Prezentat

{i

Prezentat

i,,

pdrtea/pditile din
contract care sunt
indeplinite de acestea,
conform Anexei nr. 16
15.

Informa{ii privind

Prczentat

asocierea, conform
Anexei nr. 1,7
16-,,

Angajament

terf

su sfititor fi..n41ciar,
confor,rnAhe'xCi nr. I

Prezentat

,

I

17, Angajament privind
susfinerea tehnicl qi
profesional5 a

Prezentat

ofertantului/grupului de
de operatori economici, :
conformAnexdnr, t9
18. Declara{ie ter{
susfinltor tehnicr. . .,
conform,Anexei na.20
19.. P""1u.a{ie terf ,
susfinitor profesional,

Prezentat

Prezentat

c,onform,Andxei iAt,.2I
20:

pentr,u '"

',

Prezentat

^itx
participaie
la licita$ilC
publice derlucrdri din
dorneniul constmctiiXor'
qi instala{iilb'rr'eliherat d'e
citre Agenfia pentru
Supraveghere TehnicI,
conform Anexei nr.22.
2 tr. Certfficat de, ttestare
tehnico-pr:of,esiodl a'
dirisintelui'de, santier,,
22. Declarafia privind,,

confirmarea identititii
beneficiarilor efectivi qi:
neincadrarea acestora in

Prezentat

Se va prezenta
ln termen de 5
zile de cdtre

:,

5

situa{ia condamnirii:
pentru participarea la

ofertuntal
ct;tigdtor

.

,

activiti{i ale unei,..', '
organizafii sau grupiri

criminale, pentru
corupfie, fraudi gilsau
spllare de bani conform
modelului aprobat prin

Ordinul Ministrului"
Finanfelor nr.145 din24
,

noiembrie 2020).
23,.,Ultimul raport

Prezentat

financiar
24.Penoada de garan{ie
a lucririlor. minim 5 ani
25,. . Garan{ie de bunl
execufie (5%)

Prezentat
Se va prezenta

de cdtre

ofertantul
cistisator

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

7.

Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Denumirea
.lotului

Lot I
Lucrdrile de
reparalia
acoperigului
gi a faladei
(schimbarea
timpldriei la
et.II ) cu
termoizolarea
exterioari a
perefilor la
IMSPCentrul
de Sdndtate
Cupcini,
str.Livezilor
1 1, raionul
Edine!

Ilenumirba'
operatorului

eionolnii

Prretul, ,,
ofertei
(fird TVA)*

Cantitate
qi,unitate
,de

,

SRL VIC DARCOM

mSsur*
2 311 246,08

I

lucrare

SRL Constructorul

2 471 481,91

I lucrare

CARNALS GRUP

2 643 621,05

I lucrare

DSI Construct Grup

2 738 230,77

1 lucrare

CorespundCrea
cu cerinfeli de
calilicare

Corespunderea
cu specificafiile
tehnice

+

+

SRL

Euro Light

2920 565,36

I

lucrare

6

*

in cazul utilizdrii ticitaliei electronice se va indica pre/ul oJbrtei
finale
(Informalia privind "corespunderea cu cerinlele de
calrficare" ,yi "Corespunderea cu speci/icaliile
tehnice " , se ve consemna prin; ,, I " tn cazltl corrrpundrrili
;i prin ,, _,, tn cazltl necorespunderii)

8'

Pentru elucidarea unor neclarititi sau confirmarea unor
date privind corespunderea ofertei cu
cerinfele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea
prefului anormal de scizut) sa solicitat:

Data

solicitirii
13.09.2022

9.

Operatorul economic
SRL

\IIC DAR COM

Informafia solicitatl
Justificarea prefului
anormal de scdzut

*:'":l':1,:.?1n::yT
Justilicdrile au fost argumentate
prin prezentarea contractelor cu
furnizori

Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic
SRL Constructorun
CARNALS GRUP

Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate
Pentru toate loturile V

I

Alte limitdri privind numd.rul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi
ofertant: flndicatil
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:
10. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scdzut V
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pief I
Cel mai bun raport calitate-cost n

,

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

11. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:
(Se va completa pentru loturile care au
fost atribuite in baza criteriilor; cel mai bun raport calitate-pre1
sau cel mai bun raport calitate-cost)

Denumire
Denumire
Denumire

Denumire

Factorii de evaluare
Valoarea din oferti
Denumirea operatorului economic I
factorul 1
factorul n
Denumirea operatorului economic
factorul I
factorul n

Punctajul calculat

12. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificdrile operate
13. In urma examinlri, evaluirii ;i comparflrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis: ( Decizia nr.l din 16.09.2022)

Atribuirea contractulu i de achizi[i e pub licdlacordului

Denumirea

lotului

Denumirea
operatorului
economic

Cantitate
gi unitate
de

mlsuri

-c adru

:

Pre{rrl

Preful total

unitar

(f5r[ TVA)

(firI

Preful total
(inclusiv TVA)

TYA)
Lucrdrile de
reparalia
acoperiqului;i

SRL VIC DAR lucrare

2

COM

3lt

246,08

2 773 495.30

a fagadei

(schimbarea
timpldriei la
et.II ) cu
termoizolarea
exterioard a
perelilor la
IMSP Centrul
de Sdndtate
Cupcini,

str.Livezilor
11, raionul
Edinet
Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul

art.

7I alin. lit

Argumentare:

.

+

14. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii:

Denumirea opeiatorului
economic
SRL VIC DAR COM

SRL Constructorul
CARNALS GRUP
DSI Construct Grup SRL
Euro Light

Data transmiterii
16.09.2022
16.09.2022
16.09.2022
16.09.2022
16.09.2022

Modalitatea de transmitere

obreia i@mail.ru
constructorul5S@mail.ru
carnalsgrup@mail.ru
Demeri isergiu@gmail.com
eu roli g h t. v inzur i@mail. ru

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

15. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

ln cazul in care valoarea estimati

aiontracffi

este mai micd decdt pragurile prevdzute

alin. (3) al Legii nr. t3t din 3 iulie 2015
privin d achiziliile pub I i ce

la art.2

In cazul in care valoarea estimatd a contractutrrl
este egal6 sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achizi{iile publice

V 6 zile in

cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice gi/sau fax n
n 1 I zile in caz'rlnetransmiGrii iornuniidrii
prin miiloace elecfronice si/sarr fq. U I i zrle in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice qi/sau fax I
J 16 zlLe in cazul netransmite.ii comunicdrii
prin mijloace electronice qi/sau fax I

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute
de Legea nr. I3I din 3 iutie
2015 privind achiziliilepublice, inclusiv a termenelor de a;teptare,
se efectueazd in conformitate cu
prevederile TITLULUITV Capitolul I (Calcularea Termenului)
al Codutur Crvil al Republril Mo6ova).
1 6. Contractul de achu:ifte I acordul-cadru
incheiat :

Intreprin

Valoarea contractului

derea:
Cu capital

Denumirea
operatorului
economic

Numirul

autohton/

Ei data
contractuluV
acordului-cadru'

Cu capital
.

mixflasoci

;;i

?.

Cod

,TIA

'l

CPV

W

w

strdin
SRL VIC

Cu capital

contractului
/acordutui,
cadru

#l

Cu capitai

DAR COM

Termen de
valab;llitxe

,,1

,M

l

1

23.09.2022

a-utohton

45200
000-9

2

3tt

246.08

'-$Fj

2 773 495,30

31.12.2023

17' Informafia privind achizi{ii publice duratrile (achizifii verzi) (rubrica
datd se completeazd doar tn
cazul in care la procedura de achizilie publicit atufost aplicate criterii de
durabilitate ;i s-a tncheiat
contract/contracte pentru lot/loturi peitru ,or" oiTott iplicate criterii
de durabilirqte):

ilfir",t?rrg$c'te*ipentruachizif

iin,rou."u*oorr.

(DA/NU)

*

(indicali suma cu TVA)

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

criteriul

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

Prelul cel mai scdzut n
Costul cel mai scdzut a
Cel mai bun raport calitate-pre! n
Cel mai bun raport calitate-cost n

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de. aEteptare pentru tncheierea
contractului/contructelor indicate afost respectat (excepfind cazurile prevdzute de art. 32 alfu. (3) al Legii nr.
I3t din 3 iutie 2015 privind achiziliile puhlice ), precurh ;i cd tn cazul depunerii contestaliilor ;i/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, &cesstea au fost examinate ;i solulionate.
Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru penftu achizilii confi.rmd corectitudinea desfigurdrii procedurii
de achizilie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

pului de lucru pentru achizifii:

DE SAIiATATE

w#ffi

|:

l

3.
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DARE DE SEAMĂ
Nr 43 din 21 septembrie 2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

IMSP IMC
Or. Chișinău
1003600151643
Burebista 93
022-55-96-46
022-55-96-46
imcachizitii@gmail.com
http://mama-copilul.md
Cebuc Corina

2. Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate
Procedura de achiziție repetată (după caz)

Cererea ofertelor de preț
Nr:- ocds-b3wdp1-MD-1660896706046

Tipul obiectului contractului de achiziție

Bunuri

Obiectul achiziției
Cod CPV
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire

Unt (repetat)
15800000-6
(în cazul aplicării altor proceduri decât licitația
deschisă)
Nr: ocds-b3wdp1-MD-1662041723884
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocdsb3wdp1-MD-1662041723884
Data publicării: 1 sept 2022, 17:17
□ achizitii.md;
□ Da
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

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

Data:
□ Licitație electronica
Buget CNAM;
444 000,00 MDL

3. Clarificări privind documentația de atribuire: clarificări relevante nu su fost.
4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost.
Rezumatul modificărilor
Publicate în BAP/alte mijloacelor de
informare (după caz)
Termen-limită de depunere și deschidere a
ofertelor prelungit (după caz)

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

1

5. Până la termenul-limită (data 1 sept 2022, 9:00), au depus oferta următorii ofertanți:
Denumirea operatorilor
economici

IDNO

SRL Nobil Prest
FPC "Serviabil" SRL

Asociații/administratorii

1010600021038
1003600030995

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate
de către operatorii economici:
Cerințe solicitate
DUAE
Cerere de participare, conform anexei nr.7
Declarație privind valabilitatea ofertei, conform anexei nr.8
Specificații tehnice, conform anexei nr. 22
Specificații de preț, conform anexei nr. 23
Autorizația pentru transport
Certificat de conformitate sau declarație de conformitate
la care se va anexa permisiunea scrisă a
producătorului/solicitantului de a participa în cadrul
licitațiilor publice (în cazul în care participantul nu este și
producătorul)
Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare a agentului
economic participant

SRL Nobil Prest
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat

FPC "Serviabil" SRL
Nu s-a examinat
Nu s-a examinat
Nu s-a examinat
Nu s-a examinat
Nu s-a examinat
Nu s-a examinat

prezentat

Nu s-a examinat

prezentat

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
Lot 1// Unt, grăsimi
minim 82.5%, ambalat
200gr.

Denumirea
operatorului
economic
SRL Nobil Prest
FPC "Serviabil"
SRL

433 333,32

Corespunderea cu
cerințele de
calificare
+

433 333,33

Nu s-a examinat

Prețul ofertei
(fără TVA)*

Corespunderea cu
specificațiile tehnice
+
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: nu s-a solicitat
Data
solicitării

Operatorul
economic

Informația solicitată

Rezumatul răspunsului operatorului
economic

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu au fost descalificări.
Denumirea operatorului
economic

Motivul respingerii/descalificării

2

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot.
11. Criteriul de atribuire aplicat: Preţul cel mai scăzut.
(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)
12. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire
s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică:
SRL Nobil Prest
Produse
Unt, grăsimi
minim 82.5%,
ambalat 200gr.
Model: Milk Vizit

Canti
tatea
3000

U/M

kg

Preț
fără
TVA

Preț cu
TVA

144,44

156,00

TOTAL

Suma
fără TVA

Suma cu
TVA

Producător/Importator

433320,00

468000,00

TOV Hmilinitikii zavod
znejirenogo moloca Molocinii
Vizit/Ucraina(Solicitant:
Andecris, RM)

433320,00

468000,00

13. Reevaluarea ofertelor: nu a fost efectuată reevaluarea.
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)
Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate
14. Anularea procedurii de achiziție publică
În temeiul art. 71 alin. 1 lit d – nu se aplică.
Argumentare.
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:
Denumirea operatorului
economic
Toți ofertanții

Data transmiterii

Modalitatea de transmitere

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
În cazul în care valoarea estimată a contractului
este egală sau mai mare decât pragurile

 6 zile în cazul transmiterii comunicării
prin mijloace electronice și/sau fax □
 11 zile în cazul netransmiterii comunicării
prin mijloace electronice și/sau fax □
 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin
mijloace electronice și/sau fax □
3

prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3
iulie 2015 privind achizițiile publice

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

17. (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 încheiat:
Denumirea
operatorului
economic

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

SRL Nobil Prest

c/a

Numărul
și data
contractului
169

21.09.22

Valoarea contractului
fără TVA

inclusiv TVA

433320,00

468000,00

Termen de
valabilitate al
contractului
31.12.22

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 se aplică.
20. 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.
21. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea
desfăşurării procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform
prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Sergiu GLADUN

______________________________
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DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice
Nr.
11 /22 din
2 .09.2022.
0
3

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail
Adresa de internet
Persoana de contact

Agenţia asigurare resurse şi
patrimoniu a Ministerului Apărării
Republica Moldova
1006601001229
mun. Chişinău, şos. Hînceşti 84
022-25-22-09 25-23-57 25-23-00
022 25 20 49
vitalie.rohac@army.md
https://army.md
ROHAC VITALIE

administrare

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate

Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ
de participare
Procedura de achiziţie repetată (după caz)
Tipul
obiectului
contractului
de servicii
achiziţie/acordului-cadru
Obiectul de achiziţie
Servicii de transport auto internațional de pasageri,
conform necesităților Marelui Stat Major al
Armatei Naţionale, în perioada 29.09.-25.10.2022
60130000-8
Cod CPV
Expunerea motivului/temeiului privind art. 56 alin.(1) lit. b), LP nr.131/2015;
alegerii procedurii de atribuire (în cazul pct.128, spct.2), HG nr.599/2020.
aplicării altor proceduri decât licitaţia
deschisă sau cererea ofertelor de preţuri)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului
guvernamental www.mtender.gov.md
Platforma de achiziţii publice utilizată
Anunţ de intenţie publicat în BAP
Tehnici şi instrumente specifice de atribuire Nu
Buget de stat
Sursa de finanţare
Valoarea estimată (lei, fără TVA)
700000,00
3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

-

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

-

-

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

1

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

-

5. Până la termenul-limită (data 22.09.2022, ora 11:00), a fost depusă una ofertă inițială:

Denumirea operatorilor economici
SRL „Kristalex Company”

IDNO
1017600022735

Asociaţii/administratorii
Vasile Talmaci

Până la termenul-limită (data 23.09.2022, ora 11:00), a fost depusă una ofertă finală:
Denumirea operatorilor economici
SRL „Kristalex Company”

IDNO
1017600022735

Asociaţii/administratorii
Vasile Talmaci

6. Informații privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE
prezentate de către operatorii economici:
Denumirea operatorului economic
Denumire document
Documente de calificare ce constituie oferta inițială
Propunerea tehnică inițială
prezentat
Propunerea financiară inițială
prezentat
Eligibilitatea ofertantului
prezentat
Certificat de atribuire a contului bancar
prezentat
Certificat privind lipsa sau existenţa
prezentat
restanţelor faţă de bugetul public naţional
Dovada înregistrării persoanei juridice
prezentat
Declaraţie privind capacitatea tehnică
prezentat
Actul care atestă dreptul de a presta servicii
prezentat
Documente de calificare ce constituie oferta finală
Specificaţii tehnice finale
prezentat
Specificații de preţ finale
prezentat
7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:
Denumirea
lotului

Corespund Corespund
Unitate
Preţul ofertei Preţul ofertei Denumirea
erea cu
erea cu
de Cantitate
inițiale
finale
operatorului
cerinţele de specificaţiil
măsură
(fără TVA)* (fără TVA)*
economic
calificare e tehnice

Serviciilor de
transport auto
internațional de
pasageri,
regiunea
serviciu
Hohenfels,
Germania
în perioada
29.09.25.10.2022
Constatări/Comentarii:

1

484750,00

460500,00

SRL
„Kristalex
Company”

+

+

8. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei cu cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului
anormal de scăzut) s-a solicitat: Nu a fost
2

Data

Operatorul economic

Informaţia solicitată

-

-

-

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic
-

Rezumatul răspunsului
operatorului economic
-

Motivul respingerii/descalificării
-

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică:
Denumirea lotului
Denumirea
operatorului
economic

Serviciilor de transport auto
internațional de pasageri, regiunea
SRL „Kristalex
Hohenfels, Germania
Company”
în perioada 29.09.-25.10.2022
Anularea procedurii de achiziţie publică: Nu a fost.

Unitate de Cantitate
măsură

serviciu

Preţul total
(fără TVA)
Valoarea TVA este zero
Art.103 alin.1, pct.17
Codul Fiscal.

1

460500,00

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii

Modalitatea de transmitere

SRL „Kristalex Company”
23.09.2022
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
În cazul în care valoarea estimată a contractului
este egală sau mai mare decât pragurile
prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3
iulie 2015 privind achizițiile publice

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

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

Comentarii: Conform art.32 alin.(3), lit.b) Legea 131/2015 privind achizițiile publice.
17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:
3

SRL „Kristalex
Company”

Cu capital
autohton

Numărul
și data
contractului/
acordului-cadru

14/ 69

23.09.2022

2

Cod
CPV
60130000-8

Denumirea
operatorului
economic

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

Valoarea
contractului
fără
TVA

inclusiv
TVA

460500,00
Valoarea TVA este zero
Art.103 alin.1, pct.17
Codul Fiscal.

Termen de
valabilitate al
contractului/a
corduluicadru
30.12.2022

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

Sergiu VOINU

Ex. N. Croitoru
tel. 022-25-23-57
e-mail: natalia.croitoru@army.md
4

DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice □
de încheiere a acordului-cadru
□
de anulare a procedurii de atribuire
□
Nr. 2_din 23.09.2022 .
1.

Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

Primăria Brânzenii Noi
s. Brânzenii Vechi , r-ul Telenești
1007601002049
s. Brânzenii Vechi , r-ul Telenești
0258.70236
0258.70238
brinzeniinoi8915@gmail.com
Veaceslav Tcaciuc,

Date cu privire la procedura de atribuire:

□Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă
□Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)
Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ Bunuri □ Servicii □ Lucrări □
acordului-cadru
Obiectul achiziției
lucrări de reabilitare a grădiniței de copii din s.
Tipul procedurii de atribuire aplicate

Brânzenii Vechi

45214100-1
Cod CPV
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor
proceduri decât licitația deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr: ocds-b3wdp1-MD-1660720559825
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)
Link-ul:
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-

Platforma de achiziții publice utilizată
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții
publice a autorității contractante
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)
Tehnici și instrumente specifice de atribuire
(după caz)
Sursa de finanțare
Valoarea estimată (lei, fără TVA)
3.

b3wdp1-MD-1660720559825?tab=contract-notice
Data publicării:03.06.2021
□ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
□ Da □ Nu
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD1660720559825
Data:
Link-ul:

□Acord-cadru
□Sistem dinamic de achiziție
□Licitație electronică □Catalog electronic
□Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS;
□Surse externe; □Alte surse: [FNDRL]
1 359 717,18

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

22.08.2022
Conform SIA RSAP
,Iluminare,, in pozițiile din sbornic ,,08M,, nu sunt

1

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

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

incluse materiale
prizele, întrerupătoarele și corpurile de iluminat
sunt ale beneficiarului
24.08.2022
23.08.2022
Conform SIA RSAP
In poz. 174 CE27A indicați va rog norma la lemn
a poz. 174 conformați-vă conform caietului de
sarcini simbol norme și Cod resurse
24.08.2022
24.08.20221
Conform SIA RSAP
a poz. 174 conform programului de elaborare a
devizelor normele la lemn iese cu 0,
Executarea grinzilor pentru susținerea planșeului
4.8 m2 ,grinzi de rășinoase – 0.031 m3
25.08.2022
24.08.20221
Conform SIA RSAP
La poz. 39, 172, 286, 323, 350, 378, 404, 436, 463,
490, 522 norma CG56A1 in cazul scăderii grosimii
se aplica cu semnul “-“ iar suplimentar se aplica
coeficientul corespunzător grosimii care se scade,
oi cum trebuie sa o includem?
la CG36B corecția CG 56A : se scad „- 4mm”
rămân 6 mm. treb. de pus poziția cu minus
25.08.2022
24.08.20221
Conform SIA RSAP
La poziția 85, din resurse lăsam doar inelul,
capacul din beton si capacul cu rama?
totul este inclus: căminul de D 1,5m și H 1m, inelul
și capac.
25.08.2022

Expunerea succintă a răspunsului
Data transmiterii

24.08.20221
Conform SIA RSAP
La poziția 26 ce resurse raman? Excludem doar
caloriferul si garniturile din fire de azbest?
numai montare si demontarea caloriferului
25.08.2022

Data solicitării clarificărilor
Denumirea operatorului economic

24.08.20221
Conform SIA RSAP

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

La poz. 30 lăsam doar manopera?
da. Demontarea plintelor de lemn de până la 15 cm
lățime cu 2 cm grosime la pereți executate din
stejar sau foioase
25.08.2022

Data transmiterii

25.08.20221
Conform SIA RSAP
Poz.38 se ia ----(minus 11.10)fiind ca se
scade.Poz.85-----Care e norma-(kg)- recursului cu
zero--scara cu vanguri din otel ?
oz. 85 - resursul cu norma 0, poz. 38 - se scad 6,12kg din 15.3kg de amesic
25.08.2022

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

25.08.20221
Conform SIA RSAP
La fel norma lemn la poz.174
uitați-vă mai sus am răspuns la întrebarea d-ră ..
25.08.2022

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

25.08.20221
Conform SIA RSAP
74 . La 171 la cantitate se pune( -)se scade
da se scade, rămâne 6 mm
25.08.2022

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

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.
Nr.

SRL ”STANILA AGRO”
CASABELLA GROUP SRL
SC „Strongboss construct” SRL
SC „Datacons Service” SRL
„Vic Dar Com” S.R.L.
„RENIUR-CONS”SRL
”QUANTIS ECO”SRL
Olemus Grup SRL
SRL AGRUSUCON PLUS
6.

[Indicați numărul de zile]

Până la termenul-limită (data 04.09.2022 ora 10.41), au depus oferta 9 ofertanți:
Denumirea operatorului economic

1.
2.
3
4
5
6
7
8
9

Nu sunt
[Indicați sursa utilizată și data publicării]

IDNO

1017600046366
1014600026503
1019606005017
1012605001057
1022600023727
1008600012730
1021600022826
1003600040778
1013602004674

Asociații/
administratorii

Stănilă Vladimir
Corina Cojocaru
Elena Melnic
Igor Badan
Ion Obreja
Iurie Mezu
Tudor Madan
Oleg Musteață
Anatolie Rusu

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

Denumirea operatorului economic

lucrări de reabilitare a grădiniței de copii din s. Brânzenii Vechi
SRL
CASABELLA
SC
SC
„Vic Dar
”STANILA GROUP SRL „Strongboss
„Datacons
Com” S.R.L.
AGRO”
2
construct” Service” SRL
5
1
SRL 3
4

Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnică
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
Propunerea financiară
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
DUAE
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

prezentat
prezentat
prezentat

prezentat

neprezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

Graficul executării
lucrărilor
Declarație privind
experiența similara în

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

DECLARAȚIE privind
dotările specifice,
utilajul şi echipamentul
necesar pentru
îndeplinirea
corespunzătoare a
contractului

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

DECLARAŢIE privind
prezentat
personalul de specialitate
propus pentru
implementarea
contractului

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

Certificat/Decizie de
înregistrare a
întreprinderii/Extras din
Registrul de Stat al
persoanelor juridice
certificat de efectuare
sistematică a plății
impozitelor,contribuțiilor
Avizul Agenției de
supraveghere tehnică
Certificat de atestare
tehnico- profesionala a
dirigintelui de șantier

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

Cerere de participare
Declarație
privind valabilitatea ofertei

domeniul de activitate
aferent obiectului
contractului ce urmează a
fi atribuit.

Denumire document

Denumirea operatorului economic

lucrări de reabilitare a grădiniței de copii din s. Brânzenii Vechi
4

„RENIURCONS”SRL 6

Propunerea tehnică
Propunerea financiară
DUAE

”QUANTIS
ECO”SRL 7

Olemus Grup
SRL
8

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

SRL
AGRUSUCON
PLUS
9

prezentat
prezentat
prezentat

prezentat
prezentat
prezentat

prezentat
prezentat
prezentat

prezentat
prezentat
prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

Graficul executării
prezentat
lucrărilor
Declarație privind
prezentat
experiența similara în
domeniul de activitate
aferent obiectului
contractului ce urmează
a fi atribuit.
DECLARAȚIE privind
prezentat
dotările specifice, utilajul
şi echipamentul necesar
pentru îndeplinirea
corespunzătoare a
contractului

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

DECLARAŢIE privind
personalul de specialitate
propus pentru
implementarea
contractului

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

Certificat/Decizie de
înregistrare a
întreprinderii/Extras din
Registrul de Stat al
persoanelor juridice
certificat de efectuare
sistematică a plății
impozitelor,contribuțiilor
Avizul Agenției de
supraveghere tehnică
Certificat de atestare
tehnico- profesionala a
dirigintelui de șantier

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

Cerere de participare
Declarație
privind valabilitatea

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

ofertei

(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

Prețul ofertei
(fără TVA)*

Cantitate și
unitate de

Corespunderea
cu cerințele de

Corespunderea
cu specificațiile

5

Lot 1 lucrări
de
reabilitare a
grădiniței de
copii din s.
Brânzenii
Vechi

economic

SRL ”STANILA
AGRO”
CASABELLA
GROUP SRL
SC „Strongboss
construct” SRL
SC „Datacons
Service” SRL
„Vic Dar Com”
S.R.L.
„RENIURCONS”SRL
”QUANTIS
ECO”SRL
Olemus Grup SRL
SRL AGRUSUCON
PLUS

842 311,00
mdl
874983,33
mdl
935156,00
mdl
969520,52
mdl
975 934,71
mdl
1048656,02
mdl
1096960,02
mdl
1 134329,84
mdl
1193717,18
mdl

măsură

calificare

1 unit.

”+”

”+”

1 unit.

”+”

”+”

1 unit.

”+”

”+”

1 unit.

”+”

”+”

1 unit.

”+”

”+”

1 unit.

”+”

”+”

1 unit.

”+”

”+”

1 unit.

”+”

”+”

1 unit.

”+”

”+”

tehnice

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

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

Data
solicitării

Operatorul economic

09.09.2022

SRL ”STANILA
AGRO”

13.09.2022

CASABELLA GROUP
SRL

9.

Informația solicitată

Scr. Nr. 515
Justificarea prețului
anormal de scăzut
Scr. Nr. 532
Justificarea prețului
anormal de scăzut

Rezmatul răspunsului operatorului
economic

Scr. Nr. 59 din 12.09.2022
Posedă reduceri de la magazine

Scr. Nr. 1 din 14.09.2022, calculul
manoperei,
Prezentat documente cu
experiență similară

Ofertanții respinși/descalificați:
Denumirea operatorului economic

SRL ”STANILA AGRO”
CASABELLA GROUP SRL
SC „Strongboss construct” SRL
SC „Datacons Service” SRL
„Vic Dar Com” S.R.L.
„RENIUR-CONS”SRL
”QUANTIS ECO”SRL
Olemus Grup SRL
SRL AGRUSUCON PLUS
10.

Motivul respingerii/descalificării

În temeiul art. 71 alin. 1 lit g.
În temeiul art. 71 alin. 1 lit g.
În temeiul art. 71 alin. 1 lit g.
În temeiul art. 71 alin. 1 lit g.
În temeiul art. 71 alin. 1 lit g.
În temeiul art. 71 alin. 1 lit g.
În temeiul art. 71 alin. 1 lit g.
În temeiul art. 71 alin. 1 lit g.
În temeiul art. 71 alin. 1 lit g.

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 calitatepreţ sau cel mai bun raport calitate-cost)
Factorii de evaluare
Valoarea din ofertă
Denumirea operatorului economic 1
Denumire factorul 1
Ponderea
Denumire factorul n
Ponderea
Denumirea operatorului economic n
Denumire factorul 1
Ponderea
Denumire factorul n
Ponderea
13.

Punctajul calculat
Total

Total

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)
Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate
14.

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

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

lucrări
reabilitare
grădiniței
copii din
Brânzenii
Vechi

de a
de
s.

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 g.
Argumentare: greșeli grave la elaborarea caietului de sarcini ce face imposibilă evaluarea ofertelor
și încheierea contractului. Pe parcursul analizei și evaluării se constată erori, ce arată și numărul
mare de clarificări, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective
fără de toți ofertanții ce ar conduce la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7.
15.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii

Modalitatea de transmitere

7

SRL ”STANILA AGRO”
CASABELLA GROUP SRL
SC „Strongboss construct” SRL
SC „Datacons Service” SRL
„Vic Dar Com” S.R.L.
„RENIUR-CONS”SRL
”QUANTIS ECO”SRL
Olemus Grup SRL
SRL AGRUSUCON PLUS

20,09,2022
20,09,2022
20,09,2022
20,09,2022
20,09,2022
20,09,2022
20,09,2022
20,09,2022
20,09,2022

e-mail,
e-mail
e-mail
e
e
e
e
e
e

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

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Întreprinderea:
Cu capital
autohton/
Denumirea
Cu capital
operatorului
mixt/asociere/
economic
Cu capital
străin

-

18.

Valoarea
contractului

Numărul
și data
contractului/
acorduluicadru

-

-

Cod
CPV

-

fără
TVA
-

inclusiv
cu TVA

Termen de valabilitate
al
contractului/acorduluicadru

-

-

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

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

(DA/NU) ___________

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

__________________
(indicați suma cu TVA)

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

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

____________________
(Semnătura)
L.Ș.
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DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizilii
de incheiere a
de anulare a procedurii de

sectoriale

acordului-cadru
atribuire

Z
!
tr

din 13 08 Ac*a
1.

Date cu privire la entitatea contractanti:

Denumirea entiti{ii contractante
Localitate
IDNO
Adresa
NumIr de telefon
Numir de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact

Tipul entitifii contractante Si
principal de activitate

2.

I.M ,,Regia transport electric"
Chiiin4u
003600048486
str. M. Dosoftei 146
022 204 r29.022 204 145
022 152 663
rtecnisnmau@gqtal
r

obiectul

Mtender - SIA RSAP
Popescu Valentin, tel. 022 204 129
Lutenco Dorina, tel. 022 204 l0g
Activitalile sectoriale privind domeniul t.ansporrurilon

z

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Procedura de achizi(ie repetati (dupd caz)

Tipul obiectului contractului de

ach:zitiel

acordului-cadru
Obiectul achizitiei
Cod CPV

Rulmen{iin asortiment

Expunerea motivuluiltemeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p ott alului guv ernament al www.
mt en d er. gov. md)
Platforma de achizi(ii publice utilizatd
Anunf de intenfie publicat in BAp (dupd caz)

rCererea ofertelor de preluri Pl-icitatie deschisa oAltele:
Nr:
Bunuri p
Servicii I Lucrdri I

44200000-2

Nr: ocds-b3wdp 1-MD- I 65729051 1533
Linl!-uf https://e-licitatie.md/contrac t-noticel3T 6j 3
Data publicdrii: 08.07.2022 ora 17:37
r achizitii.md; I e-licitatie.md; I yptender.md
:

Data:1 8.02.2022

Linku | : https://tender.

gov.md/rolsystem/fi

I

es/bap

120 I

4/bap_nr_

1

3_3.pdf

Tehnici

Ei

instrumente specifice de atribuire

(dupd caz)
Sursa de finan(are

nAcord-cadru lSistem dinamic de achizilie EX_icitatie
electronicd lCatalos electronic
rBuget de stat;
nSurse externe:

Vafoarea estimati (ei, fdrd TVA)

[Alte

2

surse: Szrse

ry3 800,00

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care au
fost solicitate

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

clari/icdri)

pronrii

4. PflnI la termenul-limitl
Nr.

Denumirea operatorului economic
.,Agropiese TGR

t.

5.

(data 29.07.2022, ora 18:00), au depus oferta

Grup" SRL

I ofertant:

IDNO
r

Asocia{ii/
administratorii
Hamurari Vladimir

00560003 8722

Informa{ii privind ofertele depuse Ei documentele de calificare prezentate de citre operatorii

economici:

Denumire document

Propunerea tehnicd
Propunerea financiard

DUAE
Garantia pentru ofertd
(dupd caz)

Denumirea ooeratorului economic
..AgroPiese TGR Grup" SRL
Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat

Se va consmna

Documente de calificare
prin: prezentat, neprezentot, nu coresDunde

Cerere de oarticinare

prezentat

Declaralie privind
valabilitatea ofeftei

prezentat

Declaralia privind

prezentat

livrari/prestdriin ultimii 3 ani
Declaralie de garanlie

prezentat

Certificat de inregistrare
intreprinderii/decizie de

a

prezentat

inresistrare/Extras
Declaralie privind

prezentat

beneficiarii efectivi
Garanlia de bund execulie
2Yo pentru operatorul
economic desemntat

la stribuirea contractului

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

6.

Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:
Denumirea
Iotului
Rulmenliin
asortiment

Denumirea
operatorului
economic
,,Agropiese

TGR Grup"
SRL

Preful
ofertei
(fbra

TVA)*

1 795 479,

00

Cantitate
qi unitate
de misuri

Corespunderea cu
cerin{ele de

calificare

specifica{iile
tehnice

55 pozilii

T

+

Corespunderea cu

* in cazul utilizdrii licitasiei electronice se va indica preyul o.fertei
finale
(Informayia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specfficaliile tehnice", se
va consemna prin: ,, + " tn cazul corespunderii ;i prin ,,-" in cazu.l necorespunderii)

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

Operatorul economic

Informafia solicitati

Rezmatul rdspunsului
qpreratorului economic
Operatoruleconomic a

Clarificdri pentru pozi1ia55 din
anunful de particioare

Ofertan{ii respingi/descalifi ca{i :
Denumirea operatorului economic

8.

9.

Mnfiwrr I roc nin na-ii /l

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot p
Pentru mai multe loturicumulate
Pentru toate loturile I

I

Alte limiteri privind numrrul de loturi care pot fi atribuite
aceluiasi ofbrtant: [IndicayiJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

10. Criteriul

de

atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut I
Costul cel mai scdzut !
c.el mai bun raport caritate-pret n cer mai bun raport
caritate-cost

r

(In cazul in care tn cadrul procedurii de atribuire
sunt aplic:arte mai multe criterii de atribuire, se vor
indica
toate criteriile de atribuire aplicate denumirea loturilor'aferenrel

;i

Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:
care aufost atribuite tn baza criteriitor: cet mai bun raport
catitate-pre1 sau cel
mai bun
cal,ttate-cost

11.
(j:,':",:"yj::::::::l:::,,t,
Factorii O.

Punctajul calculat
Total

"nu,uu

Factorul l
Factorul 2

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

-

Motivul reevaluirii ofertelor

13.inurmaexaminiri,eva|uIriigicompardriiofertelordepuseincadrulo"offi
decis:

Atribuirea contractului de achirzrlle sectona la,/acordu ur-cadru
Denumirea
Denumirea
Cantitate qi
Pre{ul

Iotului

operatorului

unitate de

economic

mdsuri

Rulmenliin

,,Agropiese

asortiment

TGR Grup"

unitar
(frrn TVA)

55 pozilii

Pre{ul total

(frrn TVA)
1 795 479,00

SRL

Pre(ul total
(inclusiv TVA)

2 154 574,80

14'

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru
pentru achizi{ii:
Denumirea operatorului economic
Data transmiterii
Modalitatea de transmitere
,,Agropiese TGR Grup,' SRL
r7.08.2022
E-mail

(Informarea operatorilor economici implicafi tn procedura
de atribuire despre deciziile grupului de lucru
pentru achiziyii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 64
al Legii nr. 74/2020 privind achizitiile in
sectoarele energeticii, apei, transporturilor
;i serviciilor po;tale

15.

)

Termenul de a;teptare pentru incheierea contractului:

O

ca^tl achiziliilor sectoriale care intrd in sfera de
"
aplicare a Legii nr.7412020 privind achiziliile in

t 1 ,ile de la datatransmiterii comunicdrii privind

rezultatul aplicdrii procedurii de atribuire -

sectoare le energeticii, apei, transporturilor 9i

serviciilor poStale

energeticii, apei,
(calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 74/2020 privind achiziliile tn sectoarele
conformitate cu
tn
se,
efectueazd
transporturilor qi serviciftor po;tale, iniusiv a termenelor de a;teptare,
Moldova)'
Republicii
al
previderile TIT)1LUI Iv capttoitut I (Calcularea Termenului) al codului civil

16.

Contractul de achizifie/acordul-cadruincheiat:

Denumirea
operatorului
economic

Cu capital:
autohton'
mixt,

Numirul
data
contractului
Ei

asociere,

Valoarea contractului
Cod CPV

fbrl TVA

Termen de
valabilitate

inclusiv

al

TVA

contractului

striin
,,Agropiese

TGR Grup"

Autohton

97

23.08.2022

442000002

1 795 479,00

2 154 574"80

23.08.2023

SRL

sectoriale durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tn
durabilitate ;i s-a tncheiat
cazul tn care la procedura de achizisie sectoriald au fost aplicate criterii de
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate):

17. Informa{ia privind achizi{ii

achizitii durabile (achizitii verzix
contract/ contracte a
din
TVA
cu
Valoarea de achizi{ie
aplicate criterii de
fost
au
lotului/loturilor pentru care
durabilitate (lei MD)*:
c"d"t cPv lot"l.tilt,oturitor pentru care au fost aplicate criterii
"l
de durabilitate*:

ffiiru

atribuire pentru lotulAoturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate* :

criteriul

de

-Irf"r*tllt t, *

(DA/NUNU
ftndicati suma cu TVA)

Prelul cel mai scdzut /
Costul celmai scdzut I
Cel mai bun raPort calitate-Pre! n
Cel mai bun raport calitate-cost n

indica pentru fiecare contract de achizilie in parte.

a$teptarc pentru incheierea
previizute de art. 65 alin' (3) al Legii 74/2020
contructului/contractelor indicate a fost respectat (erceptand cazurile
poqtate), precum;i cd in cazul depunerii
privindachiziliile tn sectosrele ener[eficii, apei, traLnsporrurilor Ei serviiilor
au fost exuminate qi solulionate' Prin prezenta
contesta(iilor ;i/sau recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea
de achizilie, fapt pentu
grupul de lucru pentra achizilii conlirmd corectitudinea desfisurdrii procedurii

prin

prczents dare

de seamd, grupul de lucru declord cd termenul de

dare de seamd,
care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare'

Conducitorul grupului de lucru pentru achtzitii

/

/no,incroRNir

M4

7

ffi*b

DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului
de achizifii sectoriale/acordului-cadru
Nr.

I.

din o21.

o8 gO,l,l

Date cu privire la entitatea contractant[:

Denumirea entititii contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Numir de telefon
Numir de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
rersoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)
Tipul entit5lii contractante gi obiectul
principal de activitate

I.M ,,Regia Transport Electric"
Mun.Chiqinau
1003600048486
Mun.Chi$i ndu, str.M.Dosoft ei,l 46
022 204 129.022 204 145
022 75 26 63
rtech i s h i nau(Egm ai l.com
rtec.md

Lutenco Dorina. tel. 022 204 l0g
Popescu Valentin, tel. 022 204 129

Activitdfile sectoriale privind domeniul transporturilon

(Dacd este cazul, menliunea

cd
entitatea contractantd este o autoritate

centrald de achiziyie sau cd achizilia
implicd ori ar putea implica o altd
formd de achizisie comund)

il.

Date cu privire la procedura de achizifie:

Tipul procedurii de achizi{ie
Procedura de achizi(ie este aplicati suU inciaerr-tu
actului normativ:
Obiectul achizitiei
Cod CPV
Valoarea estimati a achizi{iei
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
portalului guvernamental www.mtender. gov.md)

Cererea ofertelor de prefuri I
Licitatie deschisd Pl Altele:
Wegea privind achiziliile

in sectoa.ele
energeticii, apei, transporturilor qi
serviqiilor po;tale
Discuri de frdnd
34322000-0
949 000.00
Nr.ocds-b3wdp

I

7

412020

-MD- l6 4994t245686

https ://mtender. gov.md/tenders/ocds-

b3wdpl-MDData publiclrii anunfului de participare
Data (datele) gi referin{a (referinfele) punticerilor
anterioare in Jurnalut Oficial al Uniunii Europene

| 6 499 4 12 4 56 8 6?tab=contract-notice

t4.04.2022

privind proiectul (proiectele) la care se referl

anun{ul respectiv (dupd caz)

III.

Date cu privire la contractul de achizi(ielacordul-cadru:

Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru
Contractul de achizi{ielacordul-cadru se referi la un

proiect qi/sau program finan{at

Uniunii Europene
Sursa de finanfare

din fonduri ale

Bunuri

NuE

!

Servicii

Dar

Buget de stat tr
Surse externe n

a

Lucrdri

I

Alte surse: Surse proprii

Data deciziei de atribuire a contractului de achizitie/
acordului-cadru
Denumirea oDeratorului economic
Nr. gi data contractului de achizitie/acordului-cadru
Valoarea contractului de achizi{ielacordului-cadru

Termen de valabilitate
Termen de executie

al locului principal de executare a
lucririlor, in cazul lucririlor, ori codul NUTS al
Codul NUTS

12.05.2022

Amid Auto" SRL
Nr: 63
Data:01.06.2022
Fdrs TVA: 460 000.00 MDL
Inclusiv TVA: 552 000.00 MDL
0r.06.2023
..

12.05.2022

MDl15

locului principal de furnizare sau de prestare, in cazul
bunurilor pi serviciilo r (pentra achizitii sectoriale)

w.

Date cu privire la modificirile necesare a fi efectuate:

Tipul modificirilor

Micgorarea valorii contractului n
Majorarea valorii contractului I

Modificarea termenului de executare I livrarel
prestare tr
Modificarea termenului de valabilitate I
Rezelierea contractului

Temeiul

juridic

Cre;terea pre{ului

I

Altele: flndicatil

in urma modificdrii (dupd

LegeaT4 din21.05.2020
Art.82 alin. 2) pct. 2) lit. b)
74 528,00lei, incl TVA

caz)

a contractului de Nu s-a modificat
achizifii sectoriale/acordului-cadrt (dupd caz)
Alte informatii relevante
v.
Descrierea achizi{iei inainte qi dupi modificare:
(Se vor indica natura ;i amploarea lucrdrilor, natura ;i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura gi
amp I o ar e a s erv ic i ilor)
In urrna procedurii de achizilie publicd Licitalie deschisd nr: Nr.ocds-b3wdpl-MD1649941245686 din 14.04.2022 9i deciziei de atribuire nr.60 din l6.05.2022,pentru Lotul 3 discuri de
frdnd', a fost atribuit agentului economic ,, Amid Auto" SRL. Valoarea totald a bunurilor conform
contractului rc. 63 din 01.06.2022 este de 552 000,00 MDL, inclusiv TVA. Ca rezultat a creqterii
semnificative a prelurilor din cauza conflictului armat din Ucraina, se majoreazd valoarea contractului cu
74 528,00 MDL, inclusiv TVA, aceasta constituie 13,5 yo ceea ce nu depSgeqte pragul stabilit conform art.
82 alin.2)pct.2) lit. b) din Legea 7412020 qianume 15 % .
Astfel, valoarea finalE a contractului va fi de 626 520,00 MDL, inclusiv TVA.
Modificarea anterioari

VI.

Descrierea circumstan{elor care au lEcut necesari modificarea:
modificdrii contractului de achizifie/acordului-cadru)

(Se vor indica motivele/argumentele

La data de 04.08.2022 operatorul economic ,, Amid Auto" SRL s-a adresat cbtre i.M ,,Regia
transport electric" cu o solicitare, conform cdreia a ingtiinfat entitatea contractantd despre necesitatea
majorlrii valorii contractului nr. 63 din 0l .06.2022 cu 74 528,00 MDL, inclusiv TVA, din multiple
motive:
1) scumpirea gazelor qi materiei prime ce a dus nemijlocit la scumpirea produsului finit care vmeazS. a ft
importat;

2) schimbarea traseelor in legdturd cu conflictul armat;
3) scumpirea motorinei gi benzinei ceea ce a caztrat modificarea costului transportului.

in scopul verificbrii celor menlionate de cdtr,e ,, Amid Auto" SRL, I'M ,,Regia transport
confirmat cre$terea preturilor la
electric,' a efectuat studiu suplimentar al pielii de profil prin care s-a
Aqadar,

ofertate.
bunurile
--

in*estcontext,conformpct.l1.3acontractuluinr.63din0l.06.2022:,,Pdrlilecontactanteau

clauzelor contactului, prin act
dreptul, pe durata tndeplinirii contractului, sd convind asupra modificdrii
aditrional".

VII.

Rezultatele examinlrii:

in rezultatul examinarii necesitdlilor de modifi care a contractului de achiz\lielacordului-cadrul,
corespunzdtoare a
precum gi in scopul activitalii neintrerupte a parcurilor gi intrelinerii in stare
nr' 63 din
contractului
valorii
majorarea
troleibuzelor, s-a decis incheierea acordului adilional privind
01.06.2022 de

la

552 000,00

MDL p6n6 la data 626 520,00 MDL, inclusiv TVA'

numirul

de telefon'
numirul de fax, adresa de email gi adresa de internet

Adresa.

intreprindere

Valoarea modific[rilor (duP[

Li

caz)

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asociere/
Cu capital

Nr. gi data
acordului
adi{ional

FIri TVA

Inclusiv TVA

522100,00

626 520.00

striin
Mun.Chigin6u, str.

Capital

Independenlei 42,
tel:068406391,
email : andrei.amidauto@gmail.c
om

autohton

I

24.08.2022

se c-ompleteazd doar in
Informa{ia privind achizifii sectoriale durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datl
de durabilitate ;i s-a incheiat
cazul tn care la procedura de achizilie sectoriald aufost aplicate criterii
de durabilitate):
contract/controcte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii

Au fost aplicate criterii pentru achizilii durabile (achizi{ii
verzi)?
valoarea cu TVA a modificlrilor din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

(indicaYi suma cu TVAI

codul cPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate
criterii de durabilitate:

oox
Conducitorul gruPului de lucru:

/uorin CIonNiI

w*i

(Nume, Prenume)
3;

fax: 022-820-728;

bd. $tefan cel Mare
www.ansc.md

;i

Sfdnt' 124 et'

DARE DE SEAMA
de atribuire а contractului de achizi{ii publice r
tr
de incheiere а
tr
de апulаrе а procedurii de

acordului-cadru
atribuire

Nr. 11 din 07.09.2022

1.

Date сu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

Dепumirеа autoritйtii contractante
Localitate

IDNo

Adresa
Numйr de telefon
Nчmir de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепum4 tеlеfоп,

Serviciul de Protectie gi Раzй de Stat

mun. chisiniu
1006601001 104
muп. Chiqinйu, str. Sf. Jёrii,26

022250-9з4
022250-922
achizitii@spps.md
www.spps.md
Mariana MAGLA

e-mail)

2.

Date сч privire la рrосеdчrа de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Procedura de achizitie repetati (duрd caz)
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru
obiectul achizitiei
Cod СРV

Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia

пСеrеrеа ofertelor de preluri
пAltele: flпdicatil
Nr: Bunuri r serviciiп Luсrйri п

rlicita{ie deschisй

Produse petroliere
09100000-0

deschisd)

Рrосеdurа de аtriЬuirе (se va iпdica diп cadrul
portalului guvеrпаmепtаl www. mtепdеr, gov, md)

ocds-b3wdp 1 -MD-

1

6 599 5

4921206

Link-ul:
https ://achizitii.md/ro/publi c/tend

platforma de achizitii publice utilizatй
Рrосеdurа а fost inclusй in planul de achizi{ii
publice а autoritй{ii contractante
Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz)
(duрd caz)
Sursa de fiпап{аrе

Vаlоаrеа estimatй 1ei, fdrd TVA)

3.
4.

l

2|

06

|24

б

l

Data рuЬliсйrii: 08.08.2022
r achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

rDапNu

Link-ul сйtrе planul de achizilii publice publicat:
http ://spps.md/wp-content/uploads/2022l02lPlan-

de-achizitii -2022 - site - 1 pdf
Data: .

Link-ul:
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire

er

пАсоrd-саdru пSistem dinamic de achizilie
пLicitatie electronica псаtаlоs electronic
rBuget de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS;
пSursе externe: пАltе surse: [Iпdicatil
741 667,00 |еi

Сlаrifiсйri privind documenta{ia de аtriЬчirе: Na aafost
Моdifiсйri ореrаtе iп documenta{ia de atribuire: Na aufost

5.
Nr.

Рf,пi

Ia

termenul-Iimiti (data 0|.09.2022, оrа 14:00), а fost dерusй о siпgurй ofefii:

ICS LUKOIL-Moldova SRL

1.

6.

Asocia{ii/
administratorii
Feyruz ISAYEV

IDNo

Dепumirеа ореrаtоrului economic
i

002600005897

Informa{ii privind оfеrtеlе depuse gi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de
сitrе operatorii economici:

IcS LUKOIL_
Moldova SRL

Criteriile de calificare qi de selec{ie
(Des сriеrеа criteriului/cerintei)

Nr.
d/o
1

DUAE

рrеzепtаt

2

Oferta F3.1, F4.1, F4.2

prezeпtat

3

Cerere de participare

prezeпtat

4

Declara}ie privind valabilitatea ofertei

prezentat

DECLARAIIE privind сопfirmаrеа identitйlii

ciarilor efectivi
qi neincadrarea acestora in situalia condamnйrii pentru participarea la
activitёti ale unei organiza}ii sau grupбri criminale, pentru coruptie,

5

benefi

prezeпtat

fraudй si/sau spйlare de bani.

prezeпtat

б

Garan}ia pentru оfеrtй 1 %

7

Garanfia de Ьuпй execulie 5

8

Licen{a de activitate (sau actul се сопfirmй dreptul operatorului
economic se presteze/livreze serviciile/bunurile solicitate)

prezeпtat

9

Certificat de conformitate а produselor

prezeпtat

10

Lista statiilor РЕСО

prezeпtat

se solicitit la etapa
sеmпdrii сопtrасtului

0/о

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа dосurпепtеIоr prezeпtate se уа iпdiса iп coфorrпitate сu сеriп|еlе diп
dосumепtа|iа de atribuire si se vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрапdе (tп cazul сdпd
dосumепtul afost рrеzепtаt, dar пu соrеsрuпdе ceriп|elor de calificare))

7,

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

Denumirea
operatorului
economic

Dепumirеа
lotului

Lotul

1

Motorinб Еurо

Lotul2

5

ICS LUKOILMoldova SRL

Preful

ofertei
(йrй ТVА)*
537 200,00

cantitate
qi unitate
de
mйsчrf,

24000litri

Corespunderea
cu cerin{ele de
calificare

Corespunderea
cu specifica{iile
tehnice

+

+

ics ruKoIl-

+
+
Benzinй
251 808,33
11000 litri
Moldova SRL
Premium 95
* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se уа iпdiса pre|ul ofertei
fiпаlе (Iпfоrmа|iа priviпd "Corespuпderea
"Соrеsрuпdеrеа
сu сеriп|еlе de calificare" si
сu specifica|iile tеhпiсе" , se va сопsеmпа рriп: ,,*" tп cazul
corespuпderii si рriп ,,-" tи cazul песоrеsрuпdеrii)

8.

Репtrч еluсidаrеа чпоr песlаritй{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei сu
cerin{ele stabilite in documenta{ia de аtriЬчirе (inclusiv justificarea рrе{чlui апоrmаl de sсйzut) sа solicitat: Nu s-a solicitat

9.

Ofertan{ii respingi/descalifica{i: Nu aufost

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:
pentru fiecare lot п
pentru mai multe loturi cumulate п
репtru toate loturile r
Alte limitйri privind пumбrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: Nu aufost
Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi: 11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scizut

r

Costul cel mai scйzut п
Cel mai bun raport calitate-pret п
Cel mai bun raport calitate-cost п
12. Informa{ia

privind factorii de ечаlчаrе aplica{i: Nu s-au aplicat

13. Rеечаlчаrеа ofertelorz Nu
14.

afost

in чrmа ехаmiпйri, evaluйrii

gi

соmраririi оfеrtеlоr depuse in cadrul procedurii de аtriЬчirе s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:

Denumirea
operatorului
economic

cantitate
gi unitate
de mйsuri

Рrе{ul unitar

ics luкош-

24000litri
litri

Denumirea lotului

Lotul

1

Motorinй Еurо

5

Moldova SRL

Lotul2

Benzinё Premium 95

11000

ТVА)

Рrе{ul total
(inclusiv

22,з8

537 200,00

644 640,00

22,89

251 808,33

302 170,00

(fПrй

Рrе{ul total

ТVА)

(fйrП

тчА)

Апulаrеа procedurii de achizilie рuЬliсё: Nu afost
15. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile gruрчlui de lчсrч pentru achizi{ii:

Denumirea operatorului
economic

ics ruKoll--Moldova SRL

Data transmiterii

Modalitatea de transmitere

07.09.2022, оrа 15:55

e-mail

(Iпfоrrпаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
luсruрепtru achizi|ii se realizeazdiп coпformitate cuprevederile art. 31 al Legii пr. 131 diп 3 iulie
20I5 priviпd achizi|iile publice)
1б. Теrmепчl de a9teptare pentru incheierea contractului: in temeiul art. 32о alin. (1), lit. Ь) al
пr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi{iile publice.

Legii

17. Contractцl de achizitie/acordul-cadru incheiat:

valoarea contractului

Iпtrерriпdеrе
а:

Denumirea
operatorului
economic

Сч capital
autohton/
Сч capital
mixt/asociere/
Сч capital
strйin

Nчmirчl

qi data
contractului/
асоrdчlui-саdrч

Cod

срч

fйrй

ТVА

inclusiv

TvA

Termen de
valabilitate
al
сопtrасtчlч
i/acorduluicadru

a

J

I CS

LUKoILMoldova

Capital strйin

81

01.09.2022

SRL

18. Informa{ia

09100
000-0

789 008,33

946 810,00

з|.|2.2022

privind achizi{ii publice dчrаЬilе (achizifii verzi):

Ач fost aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizi{ii
verzi)?

Vаlоаrеа de achizi{ie сч ТVА din contract/ contracte а
lotului/loturilor репtru саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):
Codul СРY al lotului/loturilor репtrч care ач fost aplicate criterii
de durabilitate:
Сritеriчl de аtriЬчirе репtrч lotul/loturile pentru саrе ач fost
aplicate criterii de durabilitate:

Na
(iпdiса|i suпtа сu ТVА)

Pretul cel mai scйzut п
costul cel mai scйzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre{ п
cel mai Ьuп raport calitate-cost п

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de luсru declard сd tеrmепul de a;teptare репtru iпсhеiеrеа
coпtractalui/coпtractelor iпdiсаtе а tost respectat (exceptftпd cazurile prevdzute de arl 32 аliп. (3) al Legii
пr. 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achizi|iile pablice )t precam ;i сй tп cazml depaпerii coпtestaliilor si/sаu
receplioпdrii rapoartelor de moпitorizare, acestea aшfost ехаmiпаtе si solalioпate.

Рriп prezeпta dare de sеаmd, gruршl de lucru репtru ochizi|ii сопlirпй corectitudiпea desfisurйrii procedarii

Conducйtorul grupului de lчсrч pentru achizi{ii:
Vasile

РоРА

(Nume, Prenume)

;ýЕ
.л"
'1

4

model-tip

DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizi,tiipublice

w

de incheiere a acordului-cadru

tr

de anulare a procedurii de atribuire

u

Nr. 2 din21.09.2022

1.

Date cu privire Ia autoritatea contractanti:

Denurnirea

autorititii contractante

IP GIMNAZIUL S. DEZGHINGEA

3820, Moldova, UTA GngIuzia,

rJ

Comrat.

1011601000321

NumIr
Numir

Adresa de internet
Persoana de contact(nume,
mail)

2.

str Ivan Miciurin

de telefon
de fax

06100952s

mail.ru

prniumq Tauyon,

CIOBANICA NADEJDA

s_

Date cu privire Ia procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate

nLicitalie
Indicati

Procedura de achizitie repetati

Tipul

obiectului cont"actului

achizitie/acordului-cadru

de

Servicii

n

Produse alimentare

1s800000 - 6

deschis6

Lucrdri n
brie

-

decembrie 2022 a

Expunerea motivului/t"-@
procedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
decdt licitalia deschisd
Procedura de atribuire (ffi
Nr: 21062581
por t alului gLN ern qme ntql www. mt end er. gov. md)
Link-ul : ocds-b3wdpl-MD-16-1965313360
Data publ ici rii: 31.08.2022
Platforma de achizi(ii publice utilizati
achizitii.md; n e-licitatie.md; I ypt"nd.rrnd
Nu
Procedura a fost inclusi in planul de achizi{ii
Link-ul cltre planul de achizilifuubtice publicar
publice a autoritifii contractante
Anunf de inten{ie publicat in BAp (dupi"ar)
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
Sursa de finanfare
Valoarea estimatd (ei, fdrd TVA)

3.

Data:

Link-ul:

ffiBuget de stat; rBuget CNAM;
rSurse externe; lAlte surse: flndicatil
226 77t,14 MDL

Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

(se va completa tn cazul tn care aufost soricitate
crarfficdri)

!zuet

CNAS

Data solicitirii clarifi cirilor
Denumirea oDeratorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de clarificare
succinti a rlsnunsului
Data transmiterii

4.

Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa tn cazul

in care aufost operate modificdri)

Publicate in BAP/altemij loacelor de informare

[Indicali sursa utilizatd;i data publicdrii]

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

[Indicali numdrul de zile]

5. Pini
Nr.

la termenul-limiti (data 12.09.2022,

ora

15:46), au depus oferta

Denumirea operatorului economic

IDNO

I

FPC SERVIABIL SRL

1003600030995

)

SLAVENA LUX SRL

t002600003240

6.

2 ofertan{i:

Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare
cltre operatorii economici:

Asociafii/
administratorii

ANGHELUTA
TATIANA
SMIRNOV ALEXANDR
Ei aferente

DUAB prezentate de

Denumirea operatorului economic
Denumire document

FPC

SLAVENA LUX

SERVIABIL

SRL

SRL
Documentele ce constituie oferta
va consmna prin: prezenta,
+
+

Propunerea tehnicd

Propunereafinanciard

+

+

DUAE

+
+

+

Garan{ia pentru oferte
(dupd caz)

Se va consmna

nu core

+

Documente de calificare
nrin: orezentat. ne zentat nu

Document I
Document n

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinyele din
documentalia de atribuire ;i se vo consemno prin: preTentat, nepreTentat, nu corespande (in cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calfficare))

7.

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

Denumirea
lotului

Lot I
Lot n

Denumirea
operatorului
economic
Operator econom
Ooerator econom

cl

Ooerator econom
Operator econom

cl

Pre{ul ofertei
(fbrd

TVA)*

Cantitate qi
unitate de

misurl

Corespunderea
cu cerin{ele de
calificare

Corespunderea
cu specificafiile
tehnice

cn
cn

2

*

in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei
finale
(Informayta privind "Corespmderea cu cerinlele de calificare"
"Corespunderea cu specificaliile
;i
tehnice", se ve consemnq prin: ,,1" tn cazul corespunderii prin ,,-,, tniazul ,nrorrrpurierii)
;i

8. Pentru elucidarea unor neclaritifi

sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerinfele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de
scizut) s-

a solicitat:

Data

Operatorul economic

solicitirii

9.

Informafia solicitatl

Rezmatul rispunsului operatorului
economic

Ofertanfii respinEildescalificati:

Denumirea operatorului economic

Motivul respin gerii/descalifi cirii

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

Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant:
[IndicaliJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:
11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scizut
Costul cel mai scdzut

*
I

Cel mai bun raport calitate-pret n
Cel mai bun raport calitate-cost I

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:
(Se va completa pentru loturile care au
fost qtribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitatepre{ sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare
Denumirea operatorului economic

Valoarea din

oferti

1

Denumire factorul 1
Denumire factorul n
Denumirea operatorului economic n
Denumire factorul I
Denumire factorul n
13. Reevaluarea ofertelor:
14.
(se va completa tn cazul tn care ofertele aufost reevaluate repetat)

Motivul reevaluirii ofertelor

Punctaiul calculat

15'

'

in urma examiniri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse
in cadrul procedurii
decis:

de

atribuire s-a

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:
Denumirea

Iotului

Jfor

Denumirea
operatorului

Cantitate pi
unitate de

economic

misuri

Preful unitar
(fIrn TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA

Jl{bl:

80208,00

Mo.noqurre

Lapte de

vaci

pasteurizat

21940,00

2,So

1L

Smintina

lDoh,

Brinza de

vaci

3200,00
27360,00

Unt de vaca, fara
grasimi vegetale,

27808.00

72,sYo
<<Crestianscoe>>

SLAVENA LUX

40120.00

MoflorrHbIft)

Pu6a

<Xex

uonoqnrrft>> 250350
rp

JIor

33433.33

40120,00

3aMopoxeHnas de3
IOJIOBbI
II
nuyrpeuuocrefi,
Btc
J\b3:

Pagrnqnnre

SLAVENA LUX

17s084.89

208763,28

npoAyKTbr
III|TAHHfl

1990,00

Myxa nruenprqHaq

-f,ftrlo

Kypr{Hoe

AIIeTLIqeCKOe

M.sco

(rypzHoe

577,20
17550,00
64400,00

1365,00

Cor

Ha

nepcvxonufi

ocHoBe
HaTypanbHhrx

26555,00

4

Maclo

6406,40

pacTr,rTenBHOe

pa$unuponaHuoe,
10099,00
255,00

Vafi

.repurrfi

10000,00

nrzcronofi

117,00

Cy.nrenar 3eJreH6

Vrcyc

98,00

s6no.rHrrfi

150,00

6%

Maraponu,

4736,00

r4s4enLrfl TBeplbrx
coproB, rnacc l,rp

A
3256,00
3504,00
7140,00
3840,00
490,00
1400,00

uaxerprx 1Orp.

2308.80
1562.88

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul aft.71

alin.

lit

Argumentare:

l6' Informarea operatorilor
Denumirea operatorului
economic
FPC SERVIABIL SRL
SI,AVENA LTIX SRL

economici despre deciziile grupului de lucru pentru
achizi(ii:

Data transmiterii
15.09.2022
15.09.2022

Modalitatea de transmitere
e-maii : s erv iabil@m ail. ru

1

nryi I :

I t d i a.

cu, dw a@S I n

enrtiT

(Informarea operatorilor economici implicali in procedura
d3 atribuire despre deciziile grupului de
achizilii
se
realizeazd
Pentru
tn
ionformitate
cu
prevederile
ltgru
art. 3I ai Legii nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

1.7.

Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

J

cazul in care valoarea estimati a contractului este
mai mic[ dec6t pragurile prevdzute la art.2 alin. (3)
al Legii nr. 13 I din 3 iulie 20 1 5 privind achiziliile

miiloace electronice silsau faxr

cazul in care valoarea estimati a contractului este
egal6 sau mai mare decdt pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind

mijloace electronice si/sau faxn
n I I zile in cazul transmiterii comunicirii orin
miiloace electronice silsau faxt
n 16 zile in cazal netransmiterii comunicarii prin
mijloace electronice si/sau faxr

6 zileincazultransmiterii comunicirii prin

n 11 zile in cantlnetransmiterii comunicIrii prin

achizi{iile publice

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea
nr. I3l din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efecturord in conformitate

cu prevederile TITLULUI

IV

Capitolul I (Calcularea Termenutui)

Moldova).
1

8. Contractul de achizi[ie

/ aco

rd ul-cad ru incheiat:

Intreprinder
ea:

Denumire
A

operatorul
ul
economic

Cu capital

autohton/
Cu capital

mixUasotiere

/

at Codului Civit al itepublicii

Valoarea contractului
a

Termen de
valabilitate

Numirul
qi data
contractului/acordu
lui-cadru

AI

Cod CPV

contractuluil
acorduluicadru

Cu capital

striin
FPC

SERVIABI

Cu capital
autohton

r8/22

L
SRL(uo.nov

21.09.2022

15800000-6

21.09.2022

l

74266,67

80209,00

31.r2.2022

209519,22

248883,28

31.r2.2022

HbIE

nnorvrrrr)
SLAVENA
LUX
SRL(Pu6a<
Xen

uo.llounufi,
Pau.npo4.
nlrraHfiq )))

Cu capital
autohton

t7/22
5800000-6

19.

Informalia privind achizi{ii publice durabile (achizi(ii verzi)(rubrica datd se completeazd doar ln
cazul tn care la procedura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate s-a tncheiat
Si
contract/contracte pentru lot/loturi pentru cqre aufost aplicate criterii de durabilitate):

Au fostaplicatecriteriipentru achizi{ii publice durabile (achizifii
verzi)?

(DA/NU)

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

(indicalisuma cu TVA)

loful qlY

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii

"l
de durabilitate:

Criteriul de atribuirepentrulotuVloturilepentru care au
fostaplicatecriterii de d urabilitate:

Pretul cel mai scdzfi fr
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-prel a
Cel mai bun raport calitate-cost n

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicute afost respectflt (exceptfrnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precam gi cd tn cazul depunerii contestaiiitor Ei/sau
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinute gi solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucra pentru achizilii conjirmd corectitadinea desfdgurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:
Q{ume, Prenume)

DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizitii

l.

publice

tr

Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritdtii contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Numir de telefon
Numir de fax
E-mail oficial

Academia,,$tefan cel Mare" a MAI
Mun. Chisindu
I 00660 I 000069
Str. Asachi 2l

I

022-73-58-95
022-73-58-98
academia@mai.goy.md,
dum itru. ghe lan(@mai. gov. md

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

2.

Dumitru Ghelan

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate

Procedura de negociere fbrd publicarea prealabila a
unui anunt de articipare.
Nr:

Procedura de achizitie repetati (dupd caz)
Tipul obiectului contractului de achizitie/ Lucrdri

acordului-cadru
Obiectul achizi{iei

r

Lucrari suplimentare la blocului D al Academiei ,,$tefan cel
Mare" a MAI din str. Sf. Vineri 7" mun. Chisinau
45200000-9

Cod CPV

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

Procedura de atribuire (se va indica din Nr:

cadrul portalului

guvemamental

Data:

www.mtender.gov.md)
Platforma de achizitii nublice utilizatd

Anun( de intenfie publicat
caz)

Tehnici
atribuire

qi

in BAP

Link-ul-

achizi

(dupd

.08.2022

mdl

Data:

Link-ul:

instrumente specifice

de

(dupd caz)

Sursa de finantare

Valoarea estimati (lei, Jdrd TVA)

3. Clarificiri

Buget de stat;
257 305.36 lei

privind documenta{ia de atribuire:

(Se va completa tn cazul in care aufost solicitate

Data

I

solicitirii clarificirilor

Denumirea oneratorului economic
Exnunerea succinti a solicitlrii de clarificare
unerea succinti a rflspunsului

clarificdri)

Data transmiterii

4. Modificiri operate

in documentafia de atribuire:

(Se va completa tn cazul in care

aufost operate modificdri)

Rezumatul modifi clrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare

flndiculi

(dupd caz)

Termen-limiti de depunere qi deschidere

Nr.

la termenul-limitfl (data 29.03.2022, ora l0:00), au fost depuse 3 oferte:

Denumirea operatorului

IDNO

Asociafii/
administratorii

economic

MEGA NORD CONSTRUCT SRL

I

6. Informafii privind
de

puhlicdriiJ

flntlic'a1i numdrul de zileJ

a

ofertelor prelungit (dupd caz)

5. PinI

,sur:;a utilizatd $i data

10n604002876

Tintiuc Eduard

ofertele depuse qi documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate

cltre operatorii economici:

Nr.
dlo

Descrierea criteriului/cerintei

SRL MEGA NORI)
CONSTRUCT
t

4

Cerere de participare
Declaratie privind valabi litatea ofertei
Formularul standard al Documentului Unic de Achizilii European (DUAE)
Scrisoare de garanlie bancard 1%o

5

Formularele de deviz nr. 3. 5 si 7

+

I
2

3

+
+
+

(lnformasia privind denumirea documentelor prezentate se va indica ln conformitate cu cerinyele din
documentatria de atribuire ;i se va consemna prin: prelentat, neprezentot, nu corespunde (in cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinyelor de calificare))

7.

Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicitate:

Denumirea lotului
Lucriri suplimentare

la

blocului D al Academiei
n,$tefan cel Mare" a MAI din
str. Sf. Vineri 7, mun.

Denumirea
operatorului
economic
MEGA NORD

Pre{ul ofertei
(fbrd TVA)*

Cantitate qi
unitate de

mlsur[
257 34536

lucrdri

Corespunderea
cu cerinfele de
calificare
+

CONSTRUCT SRL

Chisinau

* in cazul utilizdrii licitatriei electonice se va indica pretrul oferteifinale
(lnforma\ia privind "Corespunderea cu cerinyele de caliJicare"
"Corespunderea cu speciJicaliile
tehnice" , sevaconsemna prin: ,,+" in cazul corespunderii Si prin ,,-" in cazul necorespunderii)

;i

8.

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

Data

Operatorul

solicitirii

economic

Informafia solicitatl

Rezmatul rdspunsului operatorului economic

9.

Ofertan(ii respinqi/descalificafi:
Motivul respingerii/d escalifi

Denumirea operatorului

cd

rii

economic

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot.
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul oe loturi:
I

l. Criteriul

de atribuire aplicat: Cel mai bun rapofi pret-calitate pe lot.

(in cazul in care in cadrul procedurii de otribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica loate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)
12.

Informafia privind factorii de evaluare aplica(i:

Denumirea factorului de
evaluare
Prelul ofertei

Ponderea

3

SRL MECA NORD CONSTRUCT

I

80%

Perioada de garanlie
(minim 3 ani)
Perioada de executie
(maxim 6luni)

2

o/o

t69 636,27
80 oc
3 ani

10%

l0

pc

6 luni

t0%

loPc
100 pct

TOTAL LOT I

Factorii de evaluare a ofertei, precum Ei ponderile lor:
(Se va completa pentru lon,trile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitateprel sau cel nai bun raport calitate-cost1
13. Reevaluarea
(Se va

ofertelor:

conpleta tn cazul in care ofertele aufost reevaluate repetat)

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate
14,

In urma examiniri, evaluirii qi comparirii ofertelor

depuse

in cadrul procedurii de

atribuire s-a decis:
Atribuirea contractulu i de ach izilie publ icalacordulu i -cadru
Denumirea lotului

Lucriri suplimentare

operatorului

Cantitate gi
unitate de

economic

MEGA NORD
CONSTRUCT

Denumirea

la

blocului D al Academiei
,,$tefan cel Mare" a MAI din
str, Sf. Vineri 7, mun.

SRL

Chisinau

Anularea procedurii de achizilie public[:

ln temeiul art.
Argumentare:

7

|

alin.

lit

:

Preful total

misuri

Pre{ul
unitar
(fnrd TVA)

lucriri

257 305.36

257 305.36

(ftrl

TVA)

Preful total
(inclusiv

TVA)
308 766.44

15.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii:

Denumirea operatorului economic

Data transmiterii

MEGA NORD CONSTRUCT SRL

23.08.2022

Modalitatea de transmitere
e-mail

(lnfornarea operatorilor economici implicayi in procedura de ctt'ibuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizitrii se realizeazd in confornitate cu pretederile art. 3l al Legii nr. l3l din 3 iulie
2a l5 privind achizitriile publice)
16.

Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

ln cazul in care r.aloarea estimatd a
contractului este mai micd decAt pragurile
prevezute la art.2 alin. (3) al Legii nr. l 3 I
din 3 iulie 2015 orivind achizitiile publice
In cazul in care l'aloarea estimatd a
contractului este egalS sau mai mare decAt
pragurile prer,6zute la art.2 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile

tr

6 zile

in

cazr,rl

transmiterii comunicdrii prin miiloace electronice

si/sau fax n

n ll zile in cazul netransmiterii

comunicdrii prin mijloace electronice

si/sau fax n

n

I I zile in cazul transmiterii comunicdrii
$i/sau fax n

n

prin mijloace electronice

l6 zile in cazul netransmiterii comunic6rii prin mijloace electronice

gi/sau fax n

publice

(Selectatri termenul de a$teptare respeclat. Calcularea termenelor preydzute de Legea nr. I3l din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de q;teptare, se efectueazd in conformitate
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea TermenLtlui) al Codului Civil al Republicii
Moldova).
17.

Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:
rr

94 uPgr

Numirul
a

economic
MEGA NORD
CONSTRUCT SRL

qi data

cntractului/

Cod CPV

acordului cadru
22

24.08.2022

45200000-9

Valoarea contractului
inclusiv

firi

TVA

157 J05.36

TVA
308 766,44

Termen de valabilitate al
contractulu i/aco rd ulu icadru

3t.t2.2022

Prin prezenta dare de sesmd, grupul de luuu declurd cd termenul de aqteptare penlru incheierea
contructului/contractelor indicute a fost respectst (exce$And cozurile prevdzute de ort. 32 alin. (3) ol Legii
nr. 13I din 3 iulie 2015 privind ochiziliile publice ), precum;i cd tn cqzul depunerii contestaliilor;i/sau
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, sceastes uu fost examinate qi solulionate.
Prin prezenta dare de seomd, grupul de lucru penlru achizilii conJirmd corectitudinea desfasurdrii procedurii
achizilie,fapl pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoore.

de

Conducdtorul grupului de lucru pentru achizifii:

(Nume, Prenume)

(Semndtura)
L.S.

DARE DE SEAMA
de аtriЬчirе а contractului de
achizigii
i-de incheiere а асоrdчlui-саdru
de аrrчlаrе а procedurii de

rpublice
аtriЬчirе

l.

fi
tr

tr

Nr. осds-ЬЗwdр l -MD-l 6617 б l57 з640ll
din 26,og.2022
Date cu рriчiге la autoritatea
contractantд:

INSРЕСТОRАПГNА

AL DE РRОВАТILГNЕ

nrun. ClriEinйu

l0l060l000287

str. V. Alecsandri

пrJ

?r?r8Orr5@
0222sоqФffi

NumДr de fax
E-mai| oficial
Adresa de iпtеrй

:

//wrvw. probatiune

Caras Inna,

gоч.md

Date сч privire la
рrосеdчrа de atribuire:

Tipulproce@

l.:u.,o9,t.l9r

рrосеdurа de а

Tipul

obi.
асоrdчlui-саdrч

Nr: пu se арИса
Btrnuri Е

Cod СРV
Ехрuпеrеа m

Materiale de

C.@

SеЙа;ТЙrё,i;
i articole

44100000-1

procedurii de atribuire (iп cazill
apiicarii altor
,i
decdl liciraila de.ccllisd,

рrосеdчrа d

ро r ta lu lui gчvе rп а mе

п ta

l

rrn, ч, - п,

t

u

icti r. l!i., r. n rll

рrаgч1 чаlоriс

(pentru .ЙЙ"t.rJ de
::l1,,:l.,g1
9О|
blicq а9 Ьчпчri
si servicii- de i"

t.IT:

осds-ьзwсffi

!j:k-"Ч,.
MD- l 66

platforma de
achi

ublice utilizati

"-.

l 76

tS

Vаlоаrеа

;ti,";Б

п yptender.rnd

clarificiiri privind documenta{ia
Репumtrеа

орейЙЙ;

Data transmiterii

Modificiri ope

ЧЧ"*оdеstаt;
exteme; пАltе surse: flпdicatil

wд)
de аtriьчirе:

-

Data рuЬЦqаrli, .Zq.082022

a

r/,",,

ЬЪЙl

Zз O+OZtab="ont.u"unoii..-

Link-ul:
Sчrsа de fiпапРБ

idО

achizilii

(Se va completa tп cazul
lп care ач jbst operate modil|ctlri)

п*"-"t"'rn;ппсmь

[Iпdica|tsursa@
T""rnen-

-.----"--'"

ofertelor рrеtчпgit (iuрd

4,

"n)1
РiпД la termenulJimiti (data
оg.Og.2022,ога 09:00),

Dепчmirffi

Nr.
1.

5'

\/DD

пuпiЙБ}ф

[Iпdiсар

а depus oferta 1 оfеrtапt:

IDNo

r,lul\ ýKL

\lUUJoUбUU4343)

l}Жlii'fifiT,olertele

dePuse 9i documentele de cali{icare
9i аfеrепtе

Asocia{ii/
administratorii
Andrei Bolgari

DUAE prezentate

de cjltre

пч а fost solicitaй

сепifiсаtzфыБ

_

DocumentЪ

dБiiiЕй

Se уа соп,уrппа рriп: Drezeпrnl

'rёпуD.,,l^}^

de inregistrare а

intrcprinderii,
Extras din
Registrul de stat al
реrsоапеlоr

privire la situa{ia

Declara{ie privind

(Iпfоrmаliа
рriviпd dепumirеа docttmentelor prezeпtate
se vа iпdiса tп сопfоrmi**
dосumепtа|iа de atribuire qi
,,
se va
prin:
-пrimпо
п|ерrеzепtм, пч соrеSрuпdе (iп
dосumепtul a.fost prezeпtat,
уrеупfull
cazul сdпd
dar nr,

*** *-

6,

"orrrp,un4rceriпlelor de саtфсаrе))

Informa{ia privind соrеsрuпdеrеа
оfеrtеlоr сu сеriп{еIе solicitate:
2

Dепчmirеа lotului
Lot l МаtеriаIББ

Dепчmirеп
ореrаtоrчlчi economic

de

misuri

vl]RMILIбNm

constmcfie qi articole

cantitate
gi unitate

Соrеsрчпdеrеа
сч cerinfele de
calificare

Согеsрчпdеrеа
сu specificafiile
tehnice

cOnexe INP

*

iп cazul utilizdrii licita|iei electronice
se v9

(Iпfоrmа|iа
рriviпd
Se vа СОПSеmПа

preful ofertei
"coi"Pi'ii';;;;ZZ,inytliп.diсg
ir;;ii;;;i;::;i /iпаlе

РriП:

7'

,,

+" iп cnrul

"corespuпderea at
specirtcafiile
ca|iile tеhпiсе'
tеhпiсе,,
"or"ijuпderii ;i рii'',,-],',-fп Jazul пecorespuпderii)sPecif

,

РеПtru еluСidаrеа uПОr
neclaritДti, sац сопfirmаrеа
чпог d_ate privind соrеsрчпdеrеа
СеriП(еlе stabi,ite in Сосчmеп;;;i;Ъ.,tfiй;;0;;йi";"мл."й;;ш
ofertei сч
solicitat:
апоrmаI de

scдzut) s_a

Ореrаtоrul;;ЙБ

Data
solicitдrii

8.

Rezmatul rfispunsuЙT-..ореrаtоrчlчi economic

Ofertanfii respingi/descalifica{i:
Dепчmirеа

9,

Iпfо"-аliаiБiЙrЙ

Motivul"e.p@

tli ec,onomic

Modalitatea de ечаlчаrе
а оfеrtеlоr:

Pentru fiecare lot
fi
pentru mai
multe lofuri cumulate п
Pentru toate lofurile

fi

Alte limiЁri privind пчmёrul
de iоfuгi саrе pot fi atribuite
aceluiaqi оfеrИпt:
Pпdica|iJ
Justificarea deciziei de
а nu atribui contractul
ре lofuri:

10. Сritеriul de аtгiЬчirе
aplicat:
Рrе{чI cel mai scizut
fi
costul cel mai scйzut п

rn,

Ьчп rароrt саlitаtе-рrец
п
Я:J
LeI mа Ьчп гароfi calitate-cost
п

i:;:H:H:{;;:,::Y;:::";!;::'"ff;::i:;,r;:::tr;:r;

mаi multe criterii de atibuire.
se vоr iпdiса toate

11. Iпfоrmаfiа privind
factorii de ечпluаrе aplica{i:

(::,";;"H;:i:;;l;;':#;"

care aufost atribuite tп baza
criteriilor: cel mаi ьuп rароп
calitate_pre! sаu cel

Factorii de ечаlчаrе
lui есс,поrrrй

Punctajul сЛсuЙ

Denunriгe

fасtоruБ
Denumirea

ratorului

есопоriй

12. Rеечаlчаrеа оfеrtеlог:
(Se va completa tп cazul
tп care ofertele aufost reevaluate
repetat)

Чоtiччl
tЗ.

iЙЙБЕЛББrtПБ

in чппа examinitri, еча|чirii

decis:

qi

соmраririi оfеrtеlоr depuse in
cadrul рrосеdчrii de аtriЬчirе

Аtriьuirеа contractului de
achitz:ЕдЦlgфggщl

Dепчmйтiilп

чl

DenurniБa--

u i

-cad ru

:

СапtitаБliiiЙБii*

otrleratorului economic

маtеriаББ-

Lot t
colБtructie Ei aПicole сопехе

INP

procedurii de aclrizi
in temeiul аrt. 7l alin.

VERMILION SRL

Pre(ul

mйsчrй

l

чпiБi

(fйrй ТVА)

buc (сопfоrm qpecifi caliei)

l0

L

250,.35

lit

Аrgчmепtаrе:
14, Iпfоrmаrеа ореrаtогilоr
economici despre deciziile grupului
de lцсru pentru

DепчmirЙýБаtБББ

VERMILION SRГ

Data

trапйitБП

"*r*rr,

MoCalitateaББйrrrite-Б

16.09,2022

ъ

(IПfОrmаrеа oeeraЮry::
implica|i tп procedura de atribuire
achizi;ii se realizeazt,
::,":::',:' al prevederile
despre deciziile grupului
--,-,---"l tп сопJоrmiИrc
de lucru репtrч
art. 3] ii'Lrgii

publiie)

"r,-;5;'ir"iir't',

2dt5 priviпd

niЙ)ipit,

15. ТеrmепuI de aqteptare
репtru iпсhеiеrеа сопtrасtчlчi:
Iп.саzul

Ц

lnicё decit рrаgчrilе
рrе
(3) al Legii
.l
. :'- ^* C'r''
' Фlrl (J''
js ':Y_Yllla
пr. lз
l3lI rlin
illtio zo
,лr.
1t .2..{iп
ain з iйiе
pnvtnd achizi{iile
publice

uterii comunicarii
- - arr"
electronice ýi/sau fax п

п

tt,

рй mцБй

mijloace еlесtrопiсе gi,/sau
lax п
alin. (3) al Legii пr.
achizi{iile publice

13

i аi;Тйj;

fi;ЪiilЪ

O rr rU.

electronice gi/sau fax в

(se le cta
si te rmerul

l de as leptare respectat. calcularea
_
tеrmепе lor orou
privind achizitiile oubl;c;
in"h";;;-;;;,,nut::.r:TITLULUI ]V Capitotul I (C.i";i;;";
!;;;;;;;;;:',!':Ж;:"!; !:2H#:,::,!,:r;:,,J:rr"i!i"
iiйrnutuil ,t ciiii"i
ёivi| al Repubticii Moldova)

4

s-a

y;'f;f;fi,':i;:;:i;::;::trf';!-:'"x::;!;Л:y::,.#l:::;#ii:;:,yж::,;,!;;:,;r;;:;i"!:7::y,
siПglral ОlеПаttt

la

Poceclurc а" ОПiЪuii"J'si,','iZ-iпа

з2, аtiп з,

ыti.рrr;;;;;'r;,;;;;;

implicasi йt ,rrpr",,uo

16. Сопtrасtчl de achizifie/acordul-cadru
incheiat:

j IпtrерriпЙЙГ

Dепчmirеа
ореrаtоrч|u
i
economic

l,

l
l

I

Numirчl

autohton/

stгiiп

чвRмtt lоIч

pi data

capital

mixt/asociel.e/
Cu capitall

i
I

prir"da7!a|i;:;:;;;:.care

afi,st

сопtrасtulчi/
асоrdчlчi-саdru

contractului

Со
d

ср

v

Iаrа

тчА

l

inclusiy

тчА

Теrmеп de
valabilitate aI
contractului/acordul
чi-саdrч

l

Capital

SRL

в) al Legii

V"lo""""-

au capital
Cu

lit

nr. ocds-b3wdpl-MD-

autohton

16617615'l3640/l din

26.09.2022

о
о
,+
ý

l0 250,35

12 300,00

з1.12.2022

17, Iпfоrmа{iа

ргiviпd achizifii publice durabile_(achizilii
veyi) (ruЬriса Oo'U ,u.**"*
cazul in Саrе Ia Пllе{u"а,СЁ
u'bi"li" publica'au
СОПtrаСt/СОПtrаСtе
РеПtrч lоtllоtuгiрепt.ч .о..," фr?Ъп!1.;"'.";t".iiа-"-оi,"чь,li,чrе qi

i*

i.*Y

aPlicate criterii pentru achizifii
pubtice dчrаьi!е (achizi{ii

"Ъh."t...ii..ii

ii

ii.ubil;ru,.l,

s_a

dоаr iп
incheiat

valoarrca cle achizi(ie
Tva din сопtrасt/ сопtrасtе u lotuluillotuяol
1у
репtru care ач fost aplicate
criterii Je cr.oЙilir",. (lei MD):

f".*J,filr"":l

lоtulчi/lоtчrilог;rепtпl care
ач fost aplicate criterii de

CriteriuldеаtribuirеDеntnllnflll/lnс..-il^
lotu

..it.iii J._jй;;;;;Jr."r*

Ulоtчrilе репtrч саrе ач fost
aplicate

Pre|ul cel mаi scdzut а
CosMI cel mai scdzut а

Cel mai Ьuп raport calitate-pre|
Е
Cel mаi Ьuп raport calitate-cost
в

Сопduсitоrul gшрчlчi de Iчсru
репtru achizilii:

p_xue
^
(Nrrr"й

(rЧ;<J

DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizilii
de incheiere a
de anulare a procedurii de

sectoriale

acordului-cadru
atribuire

din l8
l.

"os,

tr
tr

Z
,tsau

Date cu privire la entitatea contractanti:

Denumirea entitd{ii contractante

IM "Regia transport electric"

Localitate

Chisindu
I 003 600048486
str. M. Dosoftei 146
022 204 129.022 204 t45
022 752 663

TDNO

Adresa

Numdr de telefon
Numir de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact

Tipul entitifii contractante qi obiectul principal
de activitate

2.

rtechishinau@smail.com
Mtender - SIA RSAP
Popescu Valentin, tel. 022 204 129
Dorina Lutenco tel: 022 204 109

Activitdlile sectoriale privind
transpornrrilor I

domeniul

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate

rCererea ofertelor de prefuri Pl.icitalie
lAltele:

deschisd

Procedura de achizitie repetati (dupd caz)
Nr:
Tipul obiectului contractului de achizifie/ Bunuri n Servicii I Lucrdri I
acordului-cadru
Obiectul achiziliei
Lucrdri ;i materiale pentru reparafia capitald a
acoperi;ului blocurilor administrative gi de producere a
I.M ..Resia Transport Electric"
Cod CPV
45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
proeedurii de atribuire (tn cazul aplicdrii altor
proceduri decdt licitatia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
Nr: ocds-b3wdp I -MD- I 64982'17 0437 8
p or t al ului guv ern ame nt al www. mt end er. gov. m d )
Link-ul e-licitatie.md/contract-notice I 3 4627
Data publ icdrii:13.04.2022 ora 08:39
Platforma de achizilii publice utilizati
r achizitii.md; E e-licitatie.md; I yptender.md
Anun! de inten{ie publicat in BAP (dupd caz)
Data:
Link-ul:
Tehnici;i instrumente specifice de atribuire
rAcord-cadru lSistem dinamic de achizilie PI-icitalie
(dupd caz)
electronicd lCatalog electronic
Sursa de finantare
rBuget de stat;
:

Valoarea estimatl 1ei, fdrd TVA)

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:
va completa in cazul in care au lbst solicitate

Data

solicitirii clarificirilor

Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitirii de
clarificare
Expunerea succintl a rlsnunsului
Data transmiterii

nSurse externe;
flAlte surse: Surse proprii
3 800 000.00

4.

Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:
va completa in cazul in care au losl operate modilicat

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/altemijloacelor de informare

flndica{i sursa utilizatd;i data publicdriiJ

(duod caz)

Termen-limit[ de depunere qi deschidere
ofertelor prelungit (dupd caz)

[Indicali numdrul de zileJ

a

Pflnd la termenul-limiti (data 18.05.2022, ora 09:00), a depus oferta 4 ofertan{i:

Asocia(ii/
administratorii

IDNO

Denumirea operatorului economic

Nr.

" SRL

r0r 1600010129

Dudnicencu Eugeniu

)

,,Serpavis" SRL

1009606001052

Popovici Sergiu

3.

,,Mega Nord construct" SRL

101 1604002876

Tintiuc Eduard

4.

,,Profmontajcons" SRL

1019600032176

Planov Dorin

,, Aeroc

1.

6.

Informafii privind ofertele depuse gi documentele de calificare prezentate de cdtre operatorii

economici:

Denumirea oneratorului economic
Denumire document

(.)

'i
h

*; H P
z^z

-r
FcZ

_

ta

la

0)^
(n^

9'-Cr-1

qF

RcU

E?

I

Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna

prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Propunerea tehnicd

prezentat

prezentat

pre6entat

prezentat

ProDunerea financiard

Drezentat

Drezentat

DUAE

prezentat
prczentat

prezentat
prezentat
prezentat

prezentat
prezentat
prezentat

Garanfia pentru ofertl
(dupd caz)

prezentat
prezentat

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

prezentot

Certificat de garantie pentru lucrdri min 5 ant
Certificat de conformitate pentru membrane
Grafic de executare
Declara{ie privind experienta similard

Declaraliile privind dotirile specifice, utilajul
echipamentul necesar penffu indeplinirea
corespunzitoare a contractului

;i

Declaralia privind valabilitatea ofertei
Declaratie privind personalul de specialitate
propus pentru implementarea contractului

Aviz pentru partcipare la licitaliile publice de
lucrdri din domeniul construcfiilor qi instalatiilor,
eliberat de cbtre Agentia pentru supraveghere

prezentat

prezentat

prezentat

neprezentat

neprezentat

nu

nu

corespunde

coresnunde

prezentat

prezentat

prezentst

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

neprezentat

prezentat

prezentat

prezentot

neprezentat

prezentsl

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

neprezentut

prezentat

prezentat

prezentat

neprezentat

Tehnicd
2

prezentat

prezentat

prezentat

neprezentat

prezentat

prezentat

prezentat

neprezentat

La
atribuirea
contractului

La
atribuirea
contractului

La
atribuireu
contructului

La
atribuirea
contractului

prezentat

prezentat

prezentat

neprezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentst

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

neprezentst

prczentat

prczentat

prezentst

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

neprezentat

prezentat

prezentat

neprezentst

prezentot

prezentat

prezentat
incomplet
prezentot

prezentat

prezentat

prezentst

neprezentat

Declaralie privind lista principalelor lucrdri
executate in ultimii cinci ani de activitate
Declaratie privind beneficiarii efectivi
Garanfie de bund execu{ie 5% pentru operatorul
economic desemnat ciEtigdtor

Certificat ISO 9001 sistem de managment al

calitatii lucrdrilor.
Formularul ofertei
Cerere de participare

Certificat privind lipsa datoriilor fald de bugetul
public nalional
Situaliile financiare pentru ultimii 3 ani de
activitate

juridice,
in
legislafiei
in conformitate cu prevederile
visoare
Certificatul de inregistrare a persoanelor

Manualul calitdlii
Certificat ISO 45001:2018 sistem de managment
al sdndtatii 9i securitalii in munc6.
Certificat ISO 14001:2015 sistem de managment
almediului.

neprezentat

tn conformitate cu cerinlele din
(Informafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica
prezenta-t, nep.rezentat, nu corespunde (tn cazul cdnd
documentalia de atribuire Ei se va consemna prin:
afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))
documentul

l.Informa{iaprivindcorespundereaofertelorcucerinlelesolicitate:
Denumirea

lotului
Lucrdri gi
materiale
pentru
reparatia
capitald a
acoperigului

Denumirea
operatorului economic

Prelul
ofertei
(f6rd TVA)+

Cantitate
qi unitate
de

misuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile
tehnice

2 993 000,00

I proiect

+

,,Serpavis" SRL

3 345 528,00

1

proiect

+

,,Mega Nord Construct"

3 375 000,00

I proiect

+

3 939

I proiect

,, Aeroc

" SRL

SRL
,,Profmontajcons" SRL

61',1,00

f

* in cazul utilizdrii licitayiei electronice se va indica prelul ofertei final
"Corespunderea cu specificaliile tehnice"' se
(Informafia privind "Corespunderea cu rrrinlrlu de'calificaie" Ei
corespunder'ii;i prin ,,-" tn cazul necorespunderii)
va consemna prin:

,,i; n[ir"t

unor date privind corespunderea ofertei cu
Pentru elucidarea unor neclaritl{i sau confirmarea
(incrusiv justificarea prelurui anormal de scizut) s-a
cerin{ele stabilite in documentafia de atribuire

g.

solicitat:
Data

Oneratorul economic

lnforma{ia sdig{t!3

Rezmatul rlsPunsului

oDeratorului economic

solicitdrii

9.

Ofertan{ii respinEi/descalifica{i:

Motivul resninserii/descalifi cflrii

Denumirea oDeratorului economic
..Aeroc" SRL
1)

..Serpavis" SRL
..Mesa Nord consffuct" SRL

,,Profmontajcons" SRL

10.

Niciunul dintre ofertanfi nu a intrunit condiliile

de

calificare prevdzute in documentalia de atribuire;
2) Termenul de valabilitate a ofertelor a expirat.

Modalitatea de evaluare a ofertelor: pentru un singur lot

Pentru fiecare lot l
Pentru mai multe loturi cumulate
Pentru toate loturile rL

l

Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: [IndicaliJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul

de

atribuire aplicat:

Pretul cel mai scbzut r
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre1 [ Cel mai bun raport calitate-cost

I

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

toate criteriile de atribuire aplicate

12. Informafia privind factorii

de evaluare aplica{i:
pentru loturile care au fost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pretr sau cel
mat bun raoort calitate-cost
(Se va completa

Valoarea din oferti

Factorii de evaluare

Punctajul calculat

Total
Preful ofertei

80%

Perioada de execufie

10%

Perioada de garan{ie asupra lucrdrilor

t0%

13.

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa tn cazul in care ofertele

aufost reevaluate repetat)

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

14. in urma examiniri, evaluirii

Ei

comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire

s-a

decis:

Anularea procedurii de atribuire a contractului de'achizilii publice din urmdtoarele motive:
1) Niciunul dintre ofertanti nu a intrunit condiliile de califrcare prevdzute in documentafia de atribuire;
2) Termenul de valabilitate a ofertelor a expirat.

Denumirea
lotului

Denumirea operatorului
economic

Can-te gi un
de

mis

Pretul total
(frrI TVA)

Preful total
(inclusiv TVA)

Anularea procedurii de achizi{ionare metizelor din motivul c[ nu a fost depusi nici o oferti.
4

15. Informarea operatorilor

pentru achizi{ii:
economici despre deciziile grupului de lucru
Modalitatea de transmitere

Dqte transmiterii

Denumirea operatolqlq! rgg4exqlc

lucru
de atribuire despre deciziile grupului de
(Informarea operatorilor economici impticali in proce-dura
'purt
art' 64 al Legii ir. 74/2020 privind achizisiile in
u achizisii se realizeazd tn conformitate cu prevederile
'sectoarele
po;tale )
en:ergeticii, apei, transporturilor Si sewiciilor
Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

ffi;G"httttitlt[ectoriale

care intrd in sfera de

in
aplicare a Legii nr. 7 412020 privind achiziliile
sectoarele energeticii, apei, transporturilor Ei

ffismiterii

comunicdrii Privind
atribuire de
procedurii
aplicdrii
rezultatul

privind achizi{iire tn sectoarele energeticii, apei,
(carcurarea termeneror prevdzute de Leg-ea nr. 71/2020
de a;teptare, se efectueazd tn conformitate cu
transporturilor ;i semic'iilor poEtak, fnilusiv a termenelor
ar codurui civil ar Repubricii Moldova)'
prevederire TITLULUI ii capitotut I (carcurarea Termenurui)

11. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:
Valoarea contractului

Cu capital:

Denumirea
operatorului
economic

autohton'

Numirul

mixt'

gi data

asociere,

contractului

Cod CPV

ffird TVA

inclusiv

TVA

Termen de
valabilitate
al
contractului

striin
(achizi{ii verzi) (rubrica datd se compreteazd doar in
1g. rnformafia privind achizi{ii sectoriare durabile
;i s-a tncheiar
au fost
cazul in care la procedura de achizilie sectoriald
::':::.':^!:,::::bilitate
'pl!::',:,
'r;;";;,;;;i"irr"irrir'iottioturi
durabilitate):
pnntru care aufost aplicate criterii de
cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD)k:
a.r fost aplicate criterii
f"r"fU^oturilor pentru

V"l"at"" d;chizi{ie

fr--pV

"f

de durabilitate*:

"a""

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

@necare

(indicati suma cu TVA)

Prelul cel mai scdzut n
Costul cel mai scdzut I
Cel mai bun raPort calitate-Pre1
Cel mai bun raPort cal{atg-ca$

[
!

conffact de achizilie in parte.

de a$teptarc pentru tncheierea
prin prezenta dare de seamd, grupal de lucru declsrd cd termenulde.art.
65 alin' (3) al Legii 74/2020
prevdzute
(exceptdnd cszur,e
contracturui/contractelor indicute a fost respeliat
po;tale), prccum ;i cd tn cazul depunerii
qi
tn sectoarele energeticii, apei, transpoituritor serviciilor

privindachiziliile

Prin prezenta
monitorizare, aceaslea aufist examinate qi solulionate'
contesta(iilor qi/sau recepliondrii rapoartel\r.de
achizirie,
de
fspt penfiu
coilrrmdiorectitadinea deifdsurdrii procedurii
dare de seamir, grupur de racru pentu acnrzrliitn vigoare'
care poartd ,lspuidere conform prevederilor legale

Conducfltorul grupului de lucru pentru

./

fwincroRNir

achizi{ii ,-7

'{/
'4
/f8#f"
/
/

t

Model-tip

DAREADESEAMA
de atribuire a contractului de achizijii publice x
de incheiere a acordului-cadru
□
de anulare a procedurii de atribuire
□
Nr.4 Din 26.09.2022 .
1. Date cu privire la autoritatea contractanta:
D e n u m ir e a a u to r ita tii c o n tr a c ta n te

L ic e u l te o re tic S .I.B a ra n o v s k i

L o c a lita te

G a g a u z ia ,s .C o p c e a c

ID N O
A d r e sa

1011601000664
S tr.C e a p a e v ,l

N u m a r d e te le fo n

029450503

N u m a r d e fax
lic e ic o p .b u h @ y a n d e x .c o m

E -m a il
A d r e s a d e in te r n e t

U z u n S e rg h e i

P e r s o a n a d e c o n ta c t

2. Date cu privire la procedura de atribuire:
cererea ofertelor de preturi

T ip u l p r o c e d u r ii d e a tr ib u ir e a p lic a te
T ip u l
o b ie c tu lu i
a c h iz itie /a c o r d u lu i-c a d r u

c o n tr a c tu lu i

de

B u n u ri x S e rv ic ii □ L u c ra ri □
Закупка продуктов
полугодие 2022 года

O b ic c tu l d e a c h iz i{ie

пи тан ия

на

второе

1 5 8 0 0 0 0 0 -6

C od C P V
E xpunerea
m o tiv u lu i/te m e iu lu i
a le g e r ii p r o c e d u r ii d e a tr ib u ir e

p r iv in d

(in caznl
aplicarii aftor proceduri decdt licitatia deschisa
sau cererea ofertelor de preturi)
N r . p r o c e d u r ii d e a tr ib u ir e (inclusiv link-ul
procedurii de atribuire)

Цена и качество товаров

N r: o c d s - b 3 w d p l - M D - l 6 6 2 5 5 5 7 3 2 0 1 6
L in k -u l:
h ttp s ://a c h iz itii.m d /ru /p u b lic /te n d e r/2 1 0 6 3 0 8 7 /

D a ta si o r a d e s c h id e r ii o fe r te lo r

D a ta : 1 6 .0 9 .2 0 2 2

A n u n t d e in te n tie p u b lic a t in B A P

Nu

A n u n t d e p a r tic ip a r e p u b lic a t in В А Р /
I n v ita tia d e p a r tic ip a r e tr a n s m is a

N r:

O ra :1 4 :0 0

Da □
D ata:
L in k -u l:
f

L in k -u l:
D a ta p u b lic a rii
tra n s m ite rii: 0 4 .0 1 .2 0 2 2

T e h n ic i si in s tr u m e n te s p e c ific e d e a tr ib u ir e

S u r sa d e fm a n ta r e

V a lo a r e a e stim a ta

(lei, fcira TVA)

Nu □

a c o rd -c ad ru n
siste m
d in a m ic
a c h iz itie n
lic ita tie
e le c tro n ic a
c a ta lo g e le c tr o n ic a

de
x

B u g e t d e s ta t x
B uget C N A M □
B uget C N A S □
S u rse e x te rn e □
A lte su rse : findicati]
477904

1

3. Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire:
D a ta d e p u n e r ii c e r e r ii d e p a r tic ip a r e

D e n u m ir e a o p e r a t o r ilo r e c o n o m ic i
S A « F a b ric a d e u n t d in F lo re s ti»

1 4 .0 9 .2 0 2 2

S R L « M e a tp ro m c o m »

1 4 .0 9 .2 0 2 2

SRL”DUSA&CO”

1 4 .0 9 .2 0 2 2

SRL «B A G U ETTE»

1 4 .0 9 .2 0 2 2

S R L « S la v e n a L u x »

1 3 .0 9 .2 0 2 2

4. Clarificari privind documentatia de atribuire:

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

D a ta s o lic ita r ii c la r ific a r ilo 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 ta a r e z u m a tu lu i
d e m e r su lu i
D a ta tr a n s m ite r ii
R a s p u n s u l la d e m e r s

E x p u n e re a s u c c in ta a ra s p u n s u lu i:

C o n te s ta r e a d o c u m e n ta tie i d e a tr ib u ir e

N un

Da □

5. Modificari operate in documentatia de atribuire:

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

R e z u m a tu l m o d ific a r ilo r
P u b lic a te in B A P /a lte m ijlo a c e lo r d e
in fo r m a r e (dupa caz)

In d ic a ti s u rs a u tiliz a ta §i d a ta p u b lic a rii:

T r a n s m is e o p e r a to r ilo r e c o n o m ic i in r e g is tr a ti

D a ta :

T e r m e n -lim ita d e d e p u n e r e si d e s c h id e r e a
o fe r te lo r p r e lu n g it

Nu □
Da □

Cu

z ile

6. Pana la termenul-Iimita (data 16.09.2022, ora 14: 00), au fost depuse 5 oferte:
D e n u m ir e a o p e r a to r ilo r
e c o n o m ic i

A s o c ia lii/a d m in is t r a t o r ii

ID N O

SRL” DUSA&CO”

1007603005859

D u sa O.

SRL «B A G U ETTE»

1014600037741

C u r d o v a S.

S R L « S la v e n a L u x »

1002600003240

S m ir n o v A .

S A « F a b ric a de u n t d in
F lo re sti»
S R L « M e a tp ro m c o m »

1003607011922

G r ig o r a s A .

1017611004399

C a lin A .

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de de 16.09.2022 ora 14:00.
Oferte intarziate (dupa caz):
D e n u m ir e a o p e r a to r ilo r
e c o n o m ic i

D a ta , o r a p r e z e n ta r ii

N o t if ic a r i p r iv in d
r e s titu ir e a o fe r te lo r

7. Documentele ce constitute oferta:
2

К jPг о pua cjr&sz
tehnica

Denumirea operatorifor
economici

Jbroptinerea
financiara

DUAE

Garantia
pentru oferta
(dupa caz)

+
+
+
+
SRL «BAGUETTE»
+
+
+
S R L « S la v e n a L u x »
+
+
+
S A « F a b ric a d e u n t d in F lo re s ti»
+
+
+
S R L « M e a tp ro m c o m »
+
(Informatia privind documented prezentate se va consemna prin: „ + ” in cazul prezentarii, „ - ” in cazul
neprezentarii)
______ __________ _______________________
Constatari/Comentarii (dupa caz):
SRL” DUSA&CO”

8. Modalitatea de evaluare:
P e n tru fie c a re lot

x

P e n tru m a i m u lte lo tu ri c u m u la te

P e n tru to a te lo tu rile □

□

A lte lim itari p riv in d n u m a ru l d e lo tu ri c a re
p o t fi a trib u ite a c e lu ia s i o fe rta n t
J u s tific a re a d e c iz ie i d e a n u a trib u i c o n tra c tu l
p e loturi

9. Criteriul de atribuire aplicat:
* D c n u m ir e a si n u m a r u l lo tu lu i ( aceasta rubrica se va completa in cazul in
care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de
atribuire)

C r ite r iu l a p lic a t

p refu l cel m ai sc a z u t
c o stu l cel m ai sc a z u t
c e l m ai b un ra p o rt c a lita te -p re f
cel m ai b un ra p o rt c a lita te - c o s t

x
□
□

Л от № 1 М олочная продукция

- сам ая н и зкая цен а

Л о т № 2 М я с н а я п р о д у к ц и я - сам ая н и зкая цен а
Л о т № 3 Х л е б о б у л о ч н ы е и зд е л и я - сам ая н и зкая цен а
Л о т № 4 О в о щ и и ф р у к т ы - сам ая ни зкая цен а
Л о т № 5 Р а з л и ч н ы е п р о д у к т ы п и т а н и я - с а м а я н и з к а я ц ен а

10. Informatia privind ofertele depuse:
O p e r a to r i e c o n o m ic i
>«
£«*•
ss.
>«
N r.
lo t

D e n u m ir e a
lo tu lu i

SRL”
DUSA&CO

01
и
w

c
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U

<
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н
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e

Й

.

3

М олочная
продукция

поз
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ё. fa:
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СМ

иц

о

ИИ

h-

CD
CD

см"
LO

hnT

3

ы е и здел и я

О вощ и и

4

ф рукты

5

поз
иц

+

110 171,40

117916,67

126 871,40

ИИ

+

+

1

ИИ
поз
иц

6

ИИ

Р азл и ч н ы е

поз

продукты

иц

питания

2

26

ИИ

+

+

+

241 865,95

Х лебобулочн

иц

63 347

3

продукция

228 178,85

2

поз

57 423 ,15

М ясн ая

+

(Informatia privind corespunderea OE cu specificatiile tehnice se va indica prin: „ +
corespunderii si prin „- ” in cazul necorespunderii)

”

in cazul

C o n s t a t a r i / C o m e n t a r i i (se completeaza in cazul in care specificatiile tehnice ale unui OE nu
corespund cerinfelor stabilite in documentatia de atribuire, cu expunerea neconformitatii)

* I n f o r m a f i a p r i v i n d f a c t o r i i d e e v a l u a r e s e p r e z i n t a a s t f e l:

(Se va completa tabelul de mai jo s pentru loturile care au fa st atribuite in baza criteriilor: cel
mai bun raport calilate-pre( sau cel mai bun raport calitate-cost)

D e n u m ir e a fa c to r u lu i d e e v a lu a r e si
p o n d e r e a fie c a r u i fa c to r

V a lo a r e a d in o fe r ta

P u n c ta ju l c a lc u la t

D e n u m ire a o p e ra to ru lu i e c o n o m ic

(se va indica punctajul
total per lot)

D e n u m ire a lo tu lu i

F a c to ru l 1
F a c to ru l n
D e n u m ire a lo tu lu i

t

(se va indica punctajul
total per lot)

F a c to ru l 1
F a c to ru l n

* I n f o r m a t i a p r i v i n d r e z u l t a t e l e l i c i t a t i e i e le c t r o n i c e :
(Se va completa tabelul de mai jo s in cazul aplicarii licitatiei electronice)
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
L o tu l 3 a c h iz itia nu a v u t loc

Runda 1

Runda n

P r e tu l fa r a T V A /n o ile
v a lo r i

P r e tu l fa r a T V A /n o d e
v a lo r i

P r e tu l fa r a T V A /n o d e
v a lo r i

P r e tu l fa r a T V A /n o d e
v a lo r i

O p e ra to ru l e c o n o m ic 1
O p e ra to ru l e c o n o m ic n
L o tu l n

4

у
O p e ra to ru l e c o n o m ic 1
O p e ra to ru l e c o n o m ic n

11. Clasamentul ofertelor in urma aplicarii criteriilor de atribuire
D e n u m ire a lo tu lu i

C la s a m e n tu l

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

М олочная продукция

2

SRL «Fabrica de unt din
Floresti»
« B a g ue tte» S R L

P r e tu l o fe r te i fa r a
T V A /P u n c ta ju l a c u m u la t

74 7 5 2 ,20
74 990,11

п
1

М ясн ая п родукция

2
3

S R L « M e a tp ro m co m »
S R L «S lave n a Lux»
« B a g u e tte » S R L

110 1 7 1 ,4 0
117 9 1 6 ,6 7
126 8 7 1 ,4 0

п
Х л еб о б у л о ч н ы е и здел и я
0

achizitia nu a vut loc

п
1

О вощ и и ф рукты

2

SRL” DUSA&CO ”
« B a g ue tte» S R L

57 4 2 3 ,1 5

« B a g ue tte» S R L
S R L «S lave n a Lux»

228 178,85
241 8 6 5 ,9 5

63 3 47 ,00

it
Р азл и ч н ы е п р одук ты

1

питания

2

12. Pentru elucidarea unor neclaritati sau conflrmarea unor date privind corespunderea
ofertei si/sau operatorului economic (inclusiv justificarea pretului anormal de scazut)
cerintelor stabilite in documentatia de atribuire s-a solicitat:
O p e r a to r u l e c o n o m ic

D o c u m e n tu l
si/s a u

D a ta tr a n s m ite r ii

R a s p u n s u l o p e r a to r u lu i e c o n o m ic

in fo r m a tia
s o lic ita ta

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerintele stabilite in
documentatia de atribuire:
Data solicitarii documentelor confirmative: _
Data prezentarii documentelor confirmative:

L o tu l l

S e in d ic a d o c u m e n te le c o n fir m a tiv e p r iv in d s e le c tia si c a lific a r e a O E
c o n fo r m d o c u m e n ta tie i d e a tr ib u ir e (inclusiv DUAE)

Denumire
document

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

Denumire
document

O p e ra to ru l e c o n o m ic
L o tu l n

O p e ra to ru l e c o n o m ic

14. Ofertantii respinsi/descalificati:
5

M o tiv u l r e s p in g e r ii/d e s c a lific a r ii

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 i

Nota* In cazul in care oferta operatorului economic clasat pe prim ul loc nu a corespuns cu

cerintele stabilite in documenta(ia de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzator un
tabel identic celui de la pet. 14.

15. in urma examinari si evaluarii ofertelor depuse in cadrul proceduri de atribuire, in baza
deciziei grupului de lucru nr. 4 din 19.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului-cadru:
D e n u m ir e a lo tu lu i

O p e r a to r u l
e c o n o m ic d e s e m n a t
c a s t ig a t o r

P r e tu l u n ita r fa r a
TVA

C a n tit
a te a

М олочная
продукция
М ясн ая
продукция

S R L « F a b ric a de
u n t d in F lo re s ti»
SRL
« M e a tp ro m c o m »

'

-

О вощ и и ф рукты

SRL” DUSA&CO”

-

Р азл и ч н ы е

S R L « B a g u e tte »

P r e tu l to ta l cu
’t v a

7 4 7 5 2 .20

8 0 7 3 0 .0 0

1 1 0 1 7 1 .4 0

1 3 2 2 0 0 .0 0

5 7 4 2 3 .1 5

6 4 9 7 5 .0 0

'

-

A c h iz itia n u a v u t loc

Х лебобулочны е

P r e t u l to ta l
fa ra T V A

и здел и я
-

2 2 8 1 7 8 .85

2 7 3 8 1 2 .0 0

продукты
питания

16. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii:
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” DUSA&CO”

D a ta tr a n s m ite r ii
1 9 .0 9 .2 0 2 2

SRL «BAGUETTE»

1 9 .0 9 .2 0 2 2

S R L « M e a tp ro m c o m »

1 9 .0 9 .2 0 2 2

M o d a lita te a d e tr a n s m ite r e

e-mail
d u s a .c o l@ g m a l.c o m

e-mail

baguette, srl@ m ail.ru

e-mail

m eatprom com @ m ail.ru
S R L « F a b ric a d e u n t din
F lo re s ti»

1 9 .0 9 .2 0 2 2

e-mail

m ilk m a rk @ in b o x .ru

Nota* 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.
17. Grupul de lucru a respectat termenul de a§teptare pentru incheierea contractului de:
In c a z u l in c a re v a lo a re a e s tim a ta a c o n tra c tu lu i

x 6 z ile in c a z u l tr a n s m ite r ii c o m u n ic a rii p rin

e ste m a i m ic a d e c a t p ra g u rile p re v a z u te la a rt. 2
alin . (3 ) al L e g ii nr. 131 d in 3 iu lie 2 0 1 5 p riv in d
a c h iz itiile p u b lic e

m ijlo a c e e le c tro n ic e si/s a u fa x

In c a z u l in c a re v a lo a re a e s tim a ta a c o n tra c tu lu i
e ste e g a la sa u m a i m a r e d e c a t p ra g u rile
p re v a z u te la art. 2 a lin . (3 ) al L e g ii nr. 131 d in 3

□ 11 z ile in c a z u l tra n s m ite rii c o m u n ic a rii p rin
m ijlo a c e e le c tro n ic e si/sa u fa x

iu lie 2 0 1 5 p riv in d a c h iz itiile p u b lic e

m ijlo a c e e le c tro n ic e s i/s a u fa x

□ 11 z ile in c a z u l n e tra n s m ite rii c o m u n ic a rii p rin
m ij lo a c e e le c tro n ic e s i/s a u fa x

□ 16 z ile in c a z u l n e tra n s m ite rii c o m u n ic a rii p rin

6

Calcularea term enelor prevazute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a
termenelor de asteptare, se efectueaza in conformitate cu prevederile T IT L U L U IIV Capitolul
I (Calcularea Termenului) al Codului Civil, $i implicit, art. 261 (1), 264 (4) $i 265.
N o ta *

2 4 . C o n tr a c te le d e a c h iz i|ie in c h e ia te :

N
r.

N um ar
D e n u m ir e a o p e r a to r u lu i

T erm e
nul de
valabil
itate a
contra
ctului

V a lo a r e a c o n tr a c tu lu i

ul
c o n tr a c
tu iu i

D a ta
c o n tr a c tu l

C od C P V

d/
0

e c o n o m ic , (I D N O )

1

S A « F a b ric a d e u n t din
F lo re sti»
SRL” DUSA&CO”

№ 21

26.09.2022

15800000-6

7 4 7 5 2 .2 0

8 0 7 3 0 .0 0

31.12.2022

№ 22

26.09.2022

15800000-6

57 4 2 3 .7 5

6 4 9 7 5 .0 0

31.12.2022

3

S R L « B a g u e tte »

№ 23

26.09.2022

15800000-6

2 2 8 1 7 8 .85

2 7 3 8 1 2 .0 0

31.12.2022

4

S R L « M e a tp ro m c o m »

№ 24

26.09.2022

15800000-6

1 1 0 1 7 1 .4 0

1 3 2 2 0 0 .0 0

31.12.2022

2

fa r a T V A

ui

cu T V A

2 5 . A n u l a r e a p r o e e d u r i i d e a c h i z i t i e p u b lic a :

In temeiul art. 71 alin. __ lit__.
Argumentare: _______________________________________________________ _
Prin prezenta dare de seam a, g ru p u l de lucru declara ca term en u l de asteptare p en tru
incheierea contractului/contractelor indicate a fo s t respectat (exceptcind cazurile prevazute
de art. 32 alin. (3) al L eg ii nr. 131 din 3 iulie 2015 p rivin d acliizitiile p u b lice ), p recu m si ca
in cazul depunerii contestatiilor, aceastea au fo s t exam inate si solutionate.
Prin prezenta dare de seam a, g ru p u l de lucru p en tru achizifii co n firm a corectitudinea
desflvpirarii pro eed u rii de achizifie, fa p t p e n tru care poartd raspundere conform
prevederilor legale in vigoare.
C o n d u c a t o r u l g r u p u l u i d e l u c r u p e n t r u a c h iz it ii:

Uzun Serghei

(N um e, Prenum e)

7

DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achiziliisectoriale
de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

z

tr
tr

din ;ls C\ 10,??
Date cu privire Ia entitatea contractantd:

1.

Denumirea entitl{ii contractan te

I.M,,Regia transpoft e lectrF
l 003600048486
str. M. Dosoftei 146
022 204 129, 022 204 145
022 752 663

Numir de telefon
Numir de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact

Mtender - SIA RSAP
Popescu Valentin,

Tipul
arpur cuuraut
entitl{ii contractante
contractante gi
principal de activitate

)

obiectul

tel.0n n4 ng

Lutenco Dorina, tel. 0ZZ 204 l0g
Activitarile sectoriale

p.iuin@

z

Date cu privire la procedura de atribuire:

ul procedurii de atribuire;ticate
Procedura de achizi

Tipul obiectului
acordului-cadru

rCererea ofertelor de

lontractului de achizi[ie/ Bunuri p

Servicii

icitatie deschisa rAltele:

I I.u"rari I

Vopsea in asortiment
44800000-8

Expunerea *

alegerea procedurii de atribuire (ii cazul
icdrii altor proceduri decat licitayia deschi,
Procedura de atribuir" lrr ro iil*ii*drut
Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- I 65669660g634
p o r t a l u l u i g uv e r n a m en t a l
Ww*W.mlg I d1f , g_oJ. md)

ri&slq{p{qljetta@

Platforma de achizilii puUti." utilirate
Anunf deintenfie p"n@

r

Tehnici si instrument* specifrce de at"ib,,i"e

rAcord-cadru rsistem di@
electronicd lCatalog electronic

Sursa de finanfare

achizitii.md:

Z e-licit@

nBuget de stat;
lSurse externe;
Ite surse: ,Szrse

Valoarea estimatl

3.:

Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:
(se va completa in cazur in care
aufost soricitate crarificdri)

Data

solicitirii clarifi cnril,or

D e n u m i rea o pe ra to

Expunerea succinti

ru

tui

eco no m i c-

u,olicitirii

de

Expunerea succinti a rIs
Data transmiterii

4'

Pfln[ la termenul-limiti (data 22,07.2022,ora 10:00),
au depus oferta 3 (trei) ofertanti:

Nr.

Denumirea operatorului economic

1.

)

."Deniadi" SRL
,.Manticora" SRL

101 1600002683

3.

..Vermilion " SRL

r

6,

IDNO
I

Asociafii/
administratorii

003600022839

Arnaut Natalia
Artiom Moshildea
Boleari Andrei

003608004343

Informafii privind ofertele depuse si documentele de calificare prezentate de cdtre operatorii

economici:

Denumirea operatorului economic
Vermilion" SRL
,,Manticora" SRL
Documentele ce constituie oferta
consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
prezentat
Oferta nu afost
prezentot
descdrcatd
prezentat
prezentat

Denumire document

69
Propunerea tehnicd
Propunerea financiard

DUAE
Garanlia pentru
(dupd caz)

oferti

lg

..Deniadi" SRL

Se va consmna

Documente de calificare
prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

Cerere de participare
Dec lara{ie privind valabi litatea ofertei
Declaratie de garantie
Declarafia benefi ciarului efectiv

prezentat
prezentst

prezentat
prezentst

Prezentat

prezentot

prezentilt
prezentot

prezentat

prezentat

prezentat

prezentat

nu corespunde

preZentat

neprezentat

prezentst

Certificat de inregistrare, extras din Registrul
de Stat al persoanelor iuridice
Declaralie privind livrdrTprestbri in ultimii 3

Oferta nu afost
descdrcatd

ani

Certificat anticoroziv pentru poziliile 1-5 9i 16
din caietul de sarcini
Mostre

(Informa\ia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinyele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentst, neprezentat, nu corespunde (in cazul cdnd
documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de catificare))

7.

Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele soricitate:

Denumirea
lotului

Vopsea in
asortiment

*

Denumirea
operatorului
economic
,,Deniadi" SRL
,,Manticora"
SRL

,,Vermilion "
SRL

Pre{ul
ofertei
(fbrd

TVA)*

947 633.50

|

094 250,0A

I

195 000,00

Cantitate
gi unitate

Corespunderea cu

Corespunderea cu

cerinfele de
calilicare

specificafiile
tehnice

+

+

mdsuri
24 oozitii

de

24 pozilii

Oferta nu afost descdrcatd

in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale

(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calfficare" ;i "Corespunderea cu specificaliile tehnice", se
va consemna prin: ,, + " tn cazul corespunderii ;i prin ,,-" in cazul necorespunderii)

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

Operatorul economic

Informa{ia solicitati

solicitirii
01.08.2022

Prezentareapentru poziliile l-5, 16 a
fiqierilor tehnice gi a certificatului

..Deniadi" SRL

anticoroziv (in limba romAnd).

Rezmatul rispunsului
operatorului economic
Au fost prezentate
documente, conform

solicitarii.

Mostre nu au fost

03.08.2022

Prezentarea pentru poziliile l-5, 16i
figierilor tehnice gi a certificatului
anticoroziv (in limba rom6nd),

,,Manticora" SRL

Au fost prezentate
documente, conform
solicitdrii.

traduse.

Ofertan{ii respin;i/descalifi ca{i

:

Denumirea operatorului economic

Motivul respingeriildescalifi cirii
4rt. 69 alin.5) al Leeii 74/2020

Vermilion " SRL

10.

Ofertd economic neavanta

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

I

Pentru mai multe loturi cumulate
Pentru toate loturile rr

I

Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluia;i
ofertant: pndicaliJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

ll.

Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scdzut I
Costul cel mai scdzut I
c-el mai bun raport calitate-pre1 n cel mai bun rapor-t
calitate-cost

r

(In cazul in care in cadrul procedurii de atribiire
sunt aplicate mai multe criterii de aTibuire, se vor indica
toate criteriile de atribuire aplicate denumirea loturilorLferente)
si

l.?.

Informafia privind factorii de evaluare aplica(i:
care aufost arribuite in baza criteriitor; cet mai bun raport cattate-prel
sau cet
mai bun
calrlate-cost
ali

(j:,':,,:':(:::::,:::t:::,,t,

Factorii de evaluare

Punctajul calculat

Total

Factorul I
I

Reevaluarea ofertelor:

13.

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

14. in urma examiniri, evalulrii qi comparirii ofertelor

decis:

depuse

in cadrul procedurii de atribuire

Atribuir
n oulrea conractululid
de achlzltle sectorial5,/acordului_cadru :
Denumirea
Denumirea
Cantitate;i
Preful unitar
lotului
operatorului
unitate de
(frrn TVA)
economic
mdsuri
Vopsea in
,,Manticora"
24 pozilii
asortiment
SRL

15'

s-a

Preful total
(frrn TVA)

Pretul total
(inclusiv TVA)

I 094 250,00

313 100,00

fnformarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru
achizi(ii:
Denumirea operatorului economic
Data transmiterii
Modalitatea de transmitere

,,Manticora" SRL

09.08.2022
09.08.2022

Vermilion " SRL

E-ma

E-ma

(Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru
pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 64 al Legii nr. 74/2020 privind achiziliile tn
sectoarele energeticii, apei, transporturilor ;i serviciilor poEtale )

16.

Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul achizitiilor sectoriale care intrd in sfera de
aplicare a Legii nr. 7 412020 privind achiziliile in
sectoarele energeticii, apei, transporturilor qi
serviciilor postale

O I I zile de la data transmiterii comunicdrii privind
rezultatul aplicdrii procedurii de atribuire -

(Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 74/2020 privind achiziliile in sectoarele energeticii, apei,
transporturilor ;i serviciilor poEtale, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17.

Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:
Cu capital:

Denumirea
operatorului
economic

NumIruI
;i data

autohton,
mixt,
asociere,

Valoarea contractului
Cod CPV

inclusiv

f5ri TVA

contractului

TVA

striin
,,Manticora"
SRL

Autohton

98

25.08.2022

44800000

I

-8

094 250"00

I

3 13 100,00

Termen de
valabilitate
al
contractului
25.08.2023

18. Informa{ia privind achizi(ii sectoriale durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul in care la procedura de achizilie sectoriald au fost aplicate criterii de durabilitati
;i s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost aplicate criterii de durabilitate):
Au fost aplicate criterii pentru achizifii durabile (achizifii verzi)?
Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD)*:
codul cPV al lotuluilloturilor pentru care au rost apticate crite"ii
de durabilitate*:

(DA/NU)Nt
(indicafi suma cu TVA)

fl
I

Criteriul de atribuire pentru lotulAoturile penfru care au fost
aplicate criterii de durabilitate* :
*Informalia se va indica pentrufiecare contract
de achizilie in parte.

Preful cel mai scdzut
Costul cel mai scdzut
Cel mai bun raport calitate-pre1
Cel mai bun raport calitate-cost

Prin prezenla dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de

I

I

aEteptare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 65 alin. (S) at Legti 74/2020
privindachililiile in sectourele energeticii, apei, transpofiurilor qi serviciilor poqtale), precum cd tn cazil depanerii
Ei
contestaliilor Ei/sau recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examiiste qi so,luyionate, prin prezenra
dare de seamd, grupul de lucru pentru uchizilii conJirmd corectitudinea desfdsurdrii procetlarii de achiziyie,
fapt pentru
care poartii rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii
Dorin CIORNiI

#:re

DARE DE SEAMA

sectoriale

de atribuire a contractului de achizilii
de incheiere a
de anulare a procedurii de

acordului-cadru
atribuire

din 0l0S
l.

tr

u

Z

e0&&

Date cu privire Ia entitatea contractanti:

Denumirea entitfltii contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Numir de telefon
Numir de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact

I.M ,,Regia transport electric"
Chisindu
I 003600048486
str. M. Dosoftei 146

022 204 129,022 204 145
022 752 663
rtechishinau@smai l.com
Mtender - SIA RSAP
Popescu Valentin, tel.022 204 129
Dorina Lutenco tel: 022 204 109

Tipul entiti{ii contractante qi obiectul ActivitAile
principal de activitate

2.

sectoriale privind domeniul transporturilor

!

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tinul nrocedurii de atribuire anlicate
rCererea ofertelor
Procedura de achizi(ie repetatil (dupd Nr:

de preturi

El-icitatie deschisi lAltele:

caz)

Tipul obiectului contractului

de

achizitie/ acordului-cadru
Obiectul achizitiei
Cod CPV
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn

cazul aplicdrii altor proceduri

I

Servicii

r

Lucrdri

www.mtender.qov.md)

Platforma de achizitii publice utilizatd
Anun{ de intenfie publicat inBAP (dupd

Tehnici Ei instrumente specifice

Anvelope in asortiment
34300000-0

de

Nr: ocds-b3wdp I -MD- 1 658409596460
Link-ul https ://e- licitatie.md/contract-notice/3 8 070
Data publicdrii:21.07 .2022 ora 16:37
n achizitii.md; I e-licitatie.md; I yptender.md
Data:l8.02.2022
:

Linkul:https://tender.sov.md/rolsystem/fi leslbaol2} 1 4,/bao nr I 3 3.odf
rAcord-cadru rSistem dinamic de achizilie Pl-icitalie
electronicd nCatalog electronic

(dupd caz)

Sursa de finantare

rBuget de stat;
nSurse externe;

PlAlte surse: Surse proprii
Valoarea estimati 1ei, fdrd TVA)

7.368.000.00

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:
va completa in cazul in care au fost solic itste

Data solicitirii clarifi cirilor
Denumirea oDeratorului economic
Expunerea succinti a solicitlrii de

clarificare
Exounerea succinti a risnunsului

r

decdt

licitatia deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din
cadrul portalului guvernamental

atribuire

Bunuri

clarificdri

Data transmiterii

Modificiri operate in documentafia

4.

de atribuire:

va comoleta in cazul tn care au

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/altemij loacelor de informare

[IndicaTi sursa

utilizatd;i

data

publicdriiJ

(dupd caz)

Termen-limitl de depunere gi deschidere
ofertelor prelungit (dupd caz)

5. Pini

a

[Indicali numdrul de zile]

la termenul-limiti (data 11.08.2022, ora 17:00), au depus oferta

urmltorii ofertan{i:

LOT I
Nr.

Denumirea operatorului economic

IDNO

Asocia{ii/
administratorii

Denumirea operatorului economic

IDNO

,,Transport Systems" SRL

t021600023605

Asocia{iil
administratorii
Stankevich Viktar

003600099075

Bulat Anatolie

I
LOT 2
Nr.
I

,,Trans Ager" SRL

)

,,Cunigion

3.

LOT

1

" SRL

l0l

3

Nr.

IDNO

Asocialii/
administratorii

101 1600013946

Gore Ion

Denumirea operatorului economic
,,Cunigion

1.

" SRL

..Inter Cars Piese Auto" SRL

)

6.

Gore lon

1600013946

l0

Pirlog Iurie

l 5600005844

Informafii privind ofertele depuse gi documentele de calificare prezentate de cltre operatorii

economici:

LOT

2

Denumirea oDeratorului economic
,,Trans Ager"
,,Cunigion " SRL

Denumire document

,,Transport Systems"
SRL

SRL

Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna

prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Propunerea tehnicd

prezentat

prezentat

prezentat

Proounerea financiard

prezentot
prezentat
prezentat

prezental
prezentst

prezentat
prezentat
prezentat

DUAE
Garanfia pentru ofertd
(dund caz)

neprezentat

Documente de calificare
prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
prezentat
neprezentat
Cerere de participare
prezentat
nu coresounde
Declaratie orivind valabilitatea ofertei
prezentat
prezentat
Declaratie de garantie
prezentat
prezentat
Declaratia benefi ciarului efectiv
Certificat de inregistrare, extras din Registrul
prezentat
neprezentot
de Stat al persoanelor iuridice
Declaralie privind livrdri/prestdri in ultimii 3
prezentat
neprezentot
Se va consmna

ani

prezentat
prezentat
prezentot
prezentat
prezentat
prezentat
z

Certifi catul de conformitate/calitate (sau actul
ce confirmd calitatea bunurilor propuse la

prezentat

prezentat

prezentflt

licitatie)

LOT 3
Denumirea operatorului economic
r Cars Piese Auto" SRL
Cunieion " SRL
Documentele ce constituie oferta

Denumire document

Garanlia pentru ofertd

Documente de calificare

vind valabilitatea ofertei
Declaratia benefi ciarului efectiv
Grtificat de inregistrare, extras din Registrul
Declaralie privind livrdrilprestdri in ultimii
e erti fi catul de c onform i tateI calitate

(s

3

au actu I

ce confirmi calitatea bunurilor propuse la

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

6.

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

LOT

2

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului economic

Pre{ul
ofertei
(fhrd TVA)*

Corespunderea
cu cerinlele de

calificare

Corespunderea
cu specificaliile
tehnice

Anvelope
(pentru
troleibuzele

Cunieion

LOT

" SRL

3

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului economic
..Cunision

Anvelope

" SRL

,,Inter Cars Piese Auto"
SRL

Pre{ul
ofertei
(fbrn TVA)*

Cantitate
;i unitate
de

misuri
20 210,00

l4 buc

32 450,00

14 buc

Corespunderea
cu cerinlele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile
tehnice

T

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica pre{ul ofertei final
"Corespunderea cu specificaliile tehnice"' se
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de^calfficare" Si
,o- ,orrr*no prin: ,, + " tn cazul corespunderii ;i prin ,,'" in cazul necorespunderii)

7. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anoimal de scdzut) s-a
solicitat:
Data

Operatorul economic

Informafia solicitati

solicitirii
29.08.2022

,,Transport Systems" SRL

Rezmatul rispunsului
operatorului economic

La examinarea scrisoarii de garanfie

Operatorul economic a

bancar5., s-a atestat discrepanle in

precizat cd este o greqeald
macanic6 a bdncii
Energbank, anexdnd in
acest sens document
probatoriu.

confinutul acesteia, si anume faptul cd
aceasta se oblig[ fatd de Consiliul
Raional Cahul (s-a solicitat
clarificdri pe aspectul dat)

8.

Ofertanfii respingi/descalificafi:

LOT

2

Denumirea operatorului economic
,,Transport Systems" SRL

,,Trans Ager" SRL

Oferta

nu

Motivul respingerii/descalificlrii
corespunde cerintelor tehnice expuse in

documentafia de atribuire gi anume:
- indicele de sarcind este 148/145J (necesar l49ll45);
-anvelopele propuse au destinalia,,snow"- zdpadd;
-anvelopele sunt recomandate pentru instalarea la puntea
fa16 (dirilare) a unitSlii de transport.
Oferta nu corespunde cerinlelor expuse in documentalia de
atribuire qi anume:
- declaralia de valabilitate -30 zile (solicitat 60 zile);
- garanfie pentru ofertS- neprezentat;
- cerere de participare- neprezentat;

- certificat de inregistrare,

extras din Registrul de Stat al

persoanelor j uridice- neprezentat;

-

declaratie privind livrdri/prestiri

in ultimii 3

ani-

neprezentat;

Totodatd, compania ,,Trans Ager" SRL a prezentat 2
variante de anvelope 275170 R22,5 - PRl6 LAU609
(Linglong) qi PRl8.
l)La examinarea corespunderii caracteristicilor tehnice
anvelopele PRl6 LAU609 parametrilor solicitali, s-a
constatat cd:
-anvelopele propuse au destina{ia,,snow"- zdpadd;

-numdrul de straturi este de 16 (la anvelopele pentru
troleibuze se instaleazd anvelope cu l8 staturi).
2) Anvelopa 275170 R22,5, modelul 366. La acest model de

anvelope indexul de sarcind este l48ll45 (315012900),
indexul de vitezd M (130 Km/h). Modelul prezentat (366)
este destinat pentru camioane, cu instalarea la puntea fatrd
(dirijare).
..Cunision

LOT

" SRL

3

Denumirea operatorului economic
,,Cunigion " SRL
,,Inter Cars Piese Auto" SRL

9.

Ofertd economic neavantai oasd

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Motivul respinserii/descalificlrii
Oferta nu corespunde cerinfelor expuse in documentatia de
atribuire ( din 5 pozitii sau propus doar 2)
Oferta nu corespunde cerinlelor expuse in documenta{ia de
atribuire (din 5 pozitii sau propus doar 2)

Pentru fiecare lot Q
Pentru mai multe loturi cumulate r
Pentru toate loturile n
Alte limiteri privind numdrul de loturi care pot

fi atribuite aceluia;i ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

10. Criteriul

de

atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut I
Costul cel mai scdzut I
Cel mai bun raport calitate-pret r Cel mai bun raport calitate-cost I
(in cazul tn care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica
toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

11. Informafia privind factorii

de evaluare aplica{i:
pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pre| sau cel
calilate-cost
mat bun raoortt cal
Punctajul calculat
Valoarea din oferti
Factorii de evaluare
Total
(Se va completa

12.

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa tn cazul in care ofertele

aufost reevaluate repetat)

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile operate

13. in urma examinlri, evaludrii

qi comparflrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:
Anularea procedurii de achizilionare a anvelopelor in asortiment din urmdtoarele motive:
l) Lot l- nu a fost depusd nicio ofertd;
2) Lot 2 gi Lot 3 - au fost depuse numai oferte care sunt inacceptabile.

Denumirea

lotului

Denumirea operatorului
economic

(ffiri TVA)

de mIs

Anularea procedurii de achizifionare metizelor din motivul

14. Informarea operatorilor

Preful total

Can-te qi un

ci

nu a fost depusi nici o

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

oferti.

economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizilii:

Denumirea oneratorului 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
sectoarele energeticii, apei, transporturilor ;i serviciilor poEtale )

15.

Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

in cazul achiziliilor sectoriale care intrd in sfera de
aplicare a Legii nr.7412020 privind achiziliile in
sectoarele energeticii, apei, transporturilor gi
serviciilor postale

I

I

O I I zile

de la data transmiterii comunicdrii privind
rezultatul aplic[riiproceduriide atribuire -

(Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 74/2020 privind achiziliile tn sectoarele energeticii, apei,
transporturilor ;i serviciilor poEtale, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

16.

Contractul de achizi(ie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului
economic

Cu capital:
autohton,
mixt,

Numirul

asociere,

contractului

gi data

Valoarea contractulut
Cod CPV

firi

TVA

striin

Termen de
valabilitate

inclusiv

al

TVA

contractului

17. Informa{ia privind achizifii sectoriale durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar tn
cazul tn 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):
Au fost aplicate criterii pentru achizitii durabile (achizitii verzi)?
Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD)*:
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate*:

(DA/NU)Nu

(indicafi suma cu TVA)

I

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

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

r
l

*Informayia se va indica pentrufiecare contract de achizisie in parte.

Prin prezenta dare de seami, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare penfiu tncheierea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepftnd cazurile prevdzute de art. 65 alin. (3) al Legii

privindachiziliile tn sectoarele energeticii, apei, transporturilor qi serviciilor poqtale), precum Ei cd tn
cazul depunerii contestaliilor gi/sau recepliondrii rapoartelor de monitorizare, acesstea au fost examinate Si
solu(ionate. Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea
desfdsurdrii procedurii de achizilie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn
74/2020

vigoare,

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi{ii

i"n*:"ry
Dorin CIORNII

ksoooou4

DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții sectoriale □
Nr. 164DS din 15.09.2022 .
1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume,
telefon, e-mail)
Tipul entității contractante și obiectul
principal de activitate

ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA
mun. Chișinău
1003600015231
str. A. Doga 4
022 431 740
furnizor@premierenergy.md
https://premierenergydistribution.md/
Celac Nadejda
-

Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic □

(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)

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

Procedura de achiziție restransa
Nr:
Bunuri □
RFQ_147 Constructii metalice
34947100-8, 44212300-2

N/A

Nr:
Link-ul:
Data publicării:
N/A

Data: 19.04.2022
Link-ul:
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_30_1.pdf
Tehnici și instrumente specifice □Licitație electronică
de atribuire
(după caz)
Sursa de finanțare
□Alte surse: Buget propriu
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 4.616.000
1

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

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

5. Până la termenul-limită (data 19.05.2022, ora12:00), au depus oferta 2 ofertanți:

Nr.
1.
2

Denumirea operatorului
economic
ELECTROCON SRL
ENERTEH VS SRL

IDNO
1003600025379
1003600018830

Date de contact
0 68994499
0 69104417

Asociații/
administratorii
Nguyen Huu Thuy
Sajin Alexandru

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

Denumirea operatorului economic
Operator economic 1
Operator economic 2
Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnică
Prezentat
Prezentat
Propunerea financiară
Prezentat
Prezentat
Garanția pentru ofertă
(după caz)
Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
Certificatul privind lipsa sau existenţa
restanţelor faţă de Bugetul public
Prezentat
Prezentat
naţional
Certificatul ce atestă achitarea
Prezentat
Prezentat
contribuţiilor de asigurări sociale
Copia licenţelor, autorizaţiilor care
Prezentat
Prezentat
permit desfăşurarea activităţii sale
Copia Certificatului de înregistrare a
Prezentat
Prezentat
întreprinderii si Extrasul din Registrul
Denumire document

2

de stat al persoanelor juridice
confirmat prin semnătura şi ştampila
Ofertantului
Declaraţia privind eligibilitatea
completata (conform Anexei Nr.7 al
Invitaţiei)
Informația Generală (conform Anexei
Nr.8 al Invitaţiei)

Prezentat

Prezentat

Prezentat

Prezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din
documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul
când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare))
7

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumire
a lotului
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7
Lot 8
Lot 9
Lot 10
Lot 11
Lot 12
Lot 13
Lot 14
Lot 15
Lot 16

Denumirea
operatorului
economic
Operator economic 1
Operator economic 2
Operator economic 1
Operator economic 2
Operator economic 1
Operator economic 2
Operator economic 1
Operator economic 2
Operator economic 1
Operator economic 2
Operator economic 1
Operator economic 2
Operator economic 1
Operator economic 2
Operator economic 1
Operator economic 2
Operator economic 1
Operator economic 2
Operator economic 1
Operator economic 2
Operator economic 1
Operator economic 2
Operator economic 1
Operator economic 2
Operator economic 1
Operator economic 2
Operator economic 1
Operator economic 2
Operator economic 1
Operator economic 2
Operator economic 1

Prețul ofertei
(fără TVA)*
368,86 MDL
454,74 MDL
304,69 MDL
497,40 MDL
518,92 MDL
2.439,40 MDL
247,56 MDL
417,04 MDL
1.248,26 MDL
328,42 MDL
1.144,48 MDL
12.337,89 MDL
9.716,83 MDL
307,54 MDL
427,89 MDL
380,86 MDL
629,56 MDL
552,24 MDL
997,28 MDL
299,35 MDL
789,90 MDL
-

Cantitate și
unitate de
măsură
800 buc.
900 buc.
300 buc.
250 buc.
50 buc.
350 buc.
7 buc.
250 buc
10 buc.
10 buc
3200 buc.
30 buc.
430 buc.
300 buc.
125 buc.
10 buc.

Corespunde
rea cu
cerințele de
calificare
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Corespunde
rea cu
specificațiil
e tehnice
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+

+
3

Operator economic 2
Operator economic 1
Operator economic 2
Operator economic 1
Operator economic 2
Operator economic 1
Operator economic 2
Operator economic 1
Operator economic 2
Operator economic 1
Operator economic 2
Operator economic 1
Operator economic 2
Operator economic 1
Operator economic 2
Operator economic 1
Operator economic 2
Operator economic 1
Operator economic 2
Operator economic 1
Operator economic 2
Operator economic 1
Operator economic 2
Operator economic 1
Operator economic 2
Operator economic 1
Operator economic 2
Operator economic 1
Operator economic 2
Operator economic 1
Operator economic 2
Operator economic 1
Operator economic 2
Operator economic 1
Operator economic 2

Lot 17
Lot 18
Lot 19
Lot 20
Lot 21
Lot 22
Lot 23
Lot 24
Lot 25
Lot 26
Lot 27
Lot 28
Lot 29
Lot 30
Lot 31
Lot 32
Lot 33

2.460,91 MDL
1.047,36 MDL
1.184,85 MDL
21.226.55 MDL
952,15 MDL
1.109,82 MDL
8.232,82 MDL
2.721,04 MDL
492,26 MDL
572,43 MDL
842,27 MDL
352,86 MDL
2.241,16 MDL
2.380,17 MDL
6.437,45 MDL
1.050,79 MDL
513,21 MDL
352,86 MDL
2.225,73 MDL
2.101,38 MDL

70 buc.
10 buc.
15 buc.
10 buc.
20 buc.
260 buc.
190 buc.
500 buc.
400 buc.
250 buc.
300 buc.
10 buc.
250 buc.
350 buc.
120 buc.
120 buc.
10 buc.

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

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

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

Data
solicitării

Operatorul
economic

Informația solicitată

24/05/2022 ELECTROCON SRL; TRAVERSA T-2-K 0,4KV (2 CARLIGE);
TRAVERSA TN-0,4

Rezmatul
răspunsului
operatorului
economic

Informatia a fost
prezentata

4

24/05/2022 ENERTEH VS SRL

9

- A se revedea varianta de prindere a TISului, deoarece în oferta tehnică se oferă
varianta A, iar în desene se anexează
varianta C. TIS-S-120 și TIS-N-120 sunt 2
elemente constructiv diferite. Să se
completeze tabelul pentru oferta tehnică din
cadrul concursului.
De prezentat desene tehnice din Catalog
stampilate si semnate pentru a confirma
corespunderea ofertei tehnice cu cerintele
concursului

A fost prezentat

Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic

Motivul respingerii/descalificării

10 Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot □
11 Criteriul de atribuire aplicat:

Preţul cel mai scăzut □
(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)
12 Informaţia privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ
sau cel mai bun raport calitate-cost)
Factorii de evaluare
Valoarea din ofertă
Denumirea operatorului economic 1
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea
Denumirea operatorului economic n
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Punctajul calculat
Total
Total

13 Reevaluarea ofertelor:

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

Modificările operate

Lot 11-TRAVERSA T-2-K 0,4KV (2 CARLIGE) ELECTROCON SRL adjudecat pentru referința articol, nu poate
finisa procesul de omologare, deoarece aliajele metalelor
ofertate nu corespund cu cele solicitate in cerințe tehnice a
concursului.
Oferta tehnica ELECTROCON SRL pentru lot 11-TRAVERSA
T-2-K 0,4KV (2 CARLIGE) - a fost nevalidata. S-a adjudecat
5

oferta operatorului ENERTEH VS SRL, validata tehnic si
omologata.
14 În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire
s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție sectorială:
Denumirea
lotului
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7
Lot 8
Lot 9
Lot 10
Lot 11
Lot 12
Lot 13
Lot 14
Lot 15
Lot 16
Lot 17
Lot 18
Lot 19
Lot 20
Lot 21
Lot 22
Lot 23
Lot 24
Lot 25
Lot 26
Lot 27
Lot 28
Lot 29
Lot 30
Lot 31
Lot 32
Lot 33

Denumirea
operatorului
economic
ENERTEH VS SRL
ENERTEH VS SRL
ENERTEH VS SRL
ENERTEH VS SRL
ENERTEH VS SRL
ENERTEH VS SRL
ENERTEH VS SRL
ENERTEH VS SRL
ENERTEH VS SRL
ENERTEH VS SRL
ENERTEH VS SRL
ENERTEH VS SRL
ENERTEH VS SRL
ENERTEH VS SRL
ENERTEH VS SRL
ENERTEH VS SRL
ENERTEH VS SRL
ENERTEH VS SRL
ENERTEH VS SRL
ENERTEH VS SRL
ENERTEH VS SRL
ENERTEH VS SRL
ENERTEH VS SRL
ENERTEH VS SRL
ENERTEH VS SRL
ENERTEH VS SRL
ENERTEH VS SRL
ENERTEH VS SRL
ENERTEH VS SRL
ENERTEH VS SRL
ENERTEH VS SRL
ENERTEH VS SRL
ENERTEH VS SRL

Cantitate și
unitate de
măsură

800 buc.
900 buc.
300 buc.
250 buc.
50 buc.
350 buc.
7 buc.
250 buc.
10 buc.
10 buc.
3200 buc.
30 buc.
430 buc.
300 buc.
125 buc.
10 buc.
70 buc.
10 buc.
15 buc.
10 buc.
20 buc.
260 buc.
190 buc.
500 buc.
400 buc.
250 buc.
300 buc.
10 buc.
250 buc.
350 buc.
120 buc.
120 buc.
10 buc.

Prețul total MDL
(fără TVA)
295.088,78
409.270,01
149.220,16
129.729,76
121.969,77
145.963,83
8.737,83
286.119,57
123.378,95
97.168,30
1.369.260,68
18.886,75
428.828,97
89.806,32
98.737,44
24.609,14
82.939,45
212.265,49
16.647,30
82.328,17
54.420,80
127.987,33
108.761,62
421.133,73
141.145,97
560.289,73
714.051,62
64.374,52
262.696,81
179.622,15
42.343,79
267.088,10
21.013,84

Prețul total MDL
(inclusiv TVA)
354.106,53
491.124,01
179.064,20
155.675,71
146.363,73
175.156,59
10.485,40
343.343,49
148.054,74
116.601,96
1.643.112,81
22.664,10
514.594,76
107.767,58
118.484,92
29.530,97
99.527,34
254.718,59
19.976,76
98.793,80
65.304,96
153.584,80
130.513,94
505.360,48
169.375,17
672.347,67
856.861,95
77.249,43
315.236,17
215.546,59
50.812,55
320.505,72
25.216,61

Anularea procedurii de achiziție sectorială:
Temeiul anulării: ___________________________________________________________________
Argumentare: _____________________________________________________________________
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15 Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului
economic
ELECTROCON SRL
ENERTEH VS SRL

Data transmiterii

Modalitatea de transmitere

15/06/2022
15/06/2022

e-mail
e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 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

ENERTEH VS SRL

Întreprinder
ea:
Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asocier
e/
Cu capital
străin
Cu capital
autohton

Numărul
și data
contractu
lui/
acordului
-cadru

Cod CPV

Acord
aditional
2b63622
din
15.09.2022

34947100-8,
44212300-2

Valoarea contractului

fără TVA

inclusiv
TVA

1.369.260,68
MDL

1.643.112,81
MDL

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

12 luni

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

(DA/NU) ___________

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

__________________
(indicați suma cu TVA)

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

7

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate*:
*Informația se va indica pentru fiecare contract de achiziție în parte.

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. 65 alin. (3) al Legii
74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale), precum și că în
cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și
soluționate.
Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:
Doroș Diana,
Director Resurse
Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. ___________________________
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DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizitii publice □
Nr. 1 din 26.09.2022
1.

Date cu privire la autoritatea contractanta:

IM REI „Lumteh”
Denumirea autoritafii contractante
Chisinau
Localitate
1003600127505
IDNO
MD-2004 СЫ§тйи, str. S. Lazo 48A
Adresa
022-22-35-42
Numar de telefon
022-225-323
NumSr de fax
imreilumteh@mail.ru
E-mail oficial
Lumteh.md
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, Plemeannic Anatoli, 069777321
e-mail)
-------------------------------------------------------я-------------2.

Date cu privire la procedure de atribuire:

LP
Tipul procedurii de atribuire aplicate
Nr:
Procedura de achizifie repetata (dupa caz)
Tipul obiectului contractului de achizifie/ Bunuri
acordului-cadru
Obiectul achizifiei
Controler specializat de dirijare al iluminatului
exterior, Cutie metalice.
Cod CPV
31682210-5
Expunerea
motivului/temeiului
privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicarii altor proceduri decat licitafia
deschisa)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul Nr: 21061850
vortalului zuvernamental www.mtender.2 0 v.md) Link-ul:ocds-b3 wdp 1-MD-1660746352931
Data publicarii: 17.08.2022
Platforma de achizifii publice utilizata
achizitii.md
Procedura a fost inclusa in planul de achizifii Da
publice a autoritafii contractante
Lumteh.md
Anunf de intense publicat in BAP (dupa caz)
Data:
Link-ul:
Tehnici $i instrumente specifice de atribuire
□Acord-cadru
□Sistem dinamic de achizi^ie
(dupa caz)
□Licitatie electronica nCatalog electronic
Sursa de finanfare
Surse exteme
750 000
Valoarea estimata (lei, fa ra TVA)
3.

Clarificari privind documentatia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care au fa st solicit ate clarificari)
Data solicitarii clarificarilor
Denumirea operatorului economic
1

Expunerea succinta a solicitarii de clarificare
Expunerea succinta a raspunsului
Data transmiterii
4.

Modificari operate in documentafia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care au fa st operate modificari)
Rezumatul modificarilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupa caz)
Termen-limita de depunere deschidere a
ofertelor prelungit (dupa caz)
5.
Nr.
1.
2
6.

[Indicafi sursa utilizata fi data publicarii]
[Indicafi numarul de zile]

Pana la termenul-limita (data 04.09.2022, ora 10:00), au depus ofertea 2 ofertanji:
Denumirea operatorului economic
LumGrupMa§ srl
MGB-Comert SRL

IDNO
1003600014980
1012600027388

Asociafii/
administratorii
Marcelo Mirzao
Motriuc Roman

Informa(ii privind ofertele depuse $i documentele de calificare $i aferente DUAE
prezentate de catre operatorii economici:

Denumirea operatorului economic
Operator
LumGrupMa§
MGB-Comert
economic 3
srl
SRL
Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnica
prezentat
prezentat
Propunerea financiara
prezentat
DUAE
Garanjia pentru oferta
prezentat
(dupa caz)
Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde
Descriere/desen tehnic
prezentat
(emis de producator)
Document n
Denumire document

Operator
economic n

(Informa\ia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in confarmitate cu cerinfele din
documentafia de atribuire fi se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul
cand documentul a fa st prezentat, dar nu corespundecerinfelor de calificare))

2

Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

7.

D e n u m ire 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 re fu l
o fe rte i
(ftra t v A)*

1.1.
Controler specializat de
dirijare al iluminatului exterior.

Lumgrupma?
srl

2.1.
Cutie
metalice
(500*400*220)IP54

Lumgrupma§
srl

50 250

MGBComert SRL

60 000

C o re sp u n d e r
ea cu
c e rin fe le d e
c a lific a re

60 buc.

+

C o re sp u n d e re
a cu
sp e c ific a fiile
te h n ic e

60 buc.

+

+

C a n tita te
§i u n ita te
d e m £ s u r£

901 680

+

J

* In cazul utilizarii licitafiei electronice se va indica preful ofertei finale
(Informafiaprivind ”Corespunderea cu cerinfele de calificare” $i ’’Corespunderea cu specificafiile
tehnice ” , se va consemna prin: „ + ” in cazul corespunderii $i prin „ - ” in cazul necorespunderii)
8.

Pentru elucidarea unor neclaritati sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei cu cerinfele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului
anormal de scazut) s-a solicitat:

Data
solicitarii
9.

Operatorul economic

Informafia solicitata

Rezmatul raspunsului
operatorului economic

Ofertanfii respinsi/descalificati:
Denumirea operatorului economic

10.

Motivul respingerii/descalificarii

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:_____________________________________
11.

Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scazut
(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)
12.

Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

(Se va completa pentru loturile care au fo st atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitatepret sau cel mai bun raport calitate-cost)

3

Denumire
Denumire
Denumire
Denumire
13.

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

Punctajul calculat
Total

Total

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa in cazul in care ofertele au fo st reevaluate repetat)
Motivul reevaluarii ofertelor
ModificSrile operate
14.

A

A

In urma examinari, evaluarii $i compararii ofertelor depuse in cadrul procedurii de
atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizi{ie publica/acordului-cadru:
D e n u m ire a lo tu lu i

1.IControler specializat de dirijare
al iluminatului exterior.
2.1.Cutie
(500*400*220)IP54

P re fu l
u n ita r
(f3r5 T V A)

P re p il to ta l
(fara t v A)

D e n u m ire a
o p e ra to ru lu i
econom ic

C a n tita te $i
u n ita te de
m S su ra

Lumgrupma§
srl

60 buc.

15 028

901 680

1 082 016

60 buc.

837,50

50 250

60 300

metalice

T o ta l:
951930

P re ju l to ta l
(inclusiv
T V A)

T o ta l:
1 142316

Anularea procedurii de achizijie publica:
In temeiul art. 71 a lin .__lit
Argumentare: ___________
15.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii:

Denumirea operatorului
economic
LumGrupMa? srl
MGB-Comert SRL

Data transmiterii
09.09.2022
09.09.2022

Modalitatea de transmitere
SI A RSAP, e-mail
SI A RSAP, e-mail

(Informarea operatorilor economici implicafi in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizifii se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achizitiile publice)
16.

Termenul de a§teptare pentru incheierea contractului: in cazul in care a fost depusa 1
oferta, respectarea termenului de a§teptare este facultativa.

in cazul in care valoarea estimata a contractului

0 11 zile in cazul transmiterii comunicarii prin
mijloace electronice $i/sau fax □_____________

4

este mai mica decat pragurile prevazute la art. 2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice
л
In cazul in care valoarea estimata a contractului
este egala sau mai mare decat pragurile
prevazute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3
iulie 2015 privind achizitiile publice
(Selectafi termenul de a§teptare respectat. Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 3
iulie 2015 privind achizifiile publice, inclusiv a termenelor de a?teptare, se efectueaza in conformitate
cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).
17.

Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului
economic

Lumgrupma§
srl
18.

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital
mixt/asociere/
Cu capital
strain
Cu capital
autohton

Valoarea contractului

Num£rul
$i data
contractului/
acorduluicadru
65

2 6 .0 9 .2 2

Cod
CPV

31682210
-5

fara TVA

951930 lei

inclusiv
TVA

Termen de
valabilitate
al
J
contractului/aco
rdului-cadru

1 142 316
lei

3 1 .1 2 .2 0 2 2

Informafia privind achizitii publice durabile (achizitii verzi) (rubrica data se
completeaza doar in cazul in care la procedura de achizifie publica au fo st aplicate criterii de
durabilitate $i s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fo st aplicate criterii
de durabilitate):

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

(DA/NU)

(indicafi suma cu TVA)

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

Pre(ul cel mai scazut □
Costul cel mai scazut □
Cel mai bun raport calitate-pre( □
Cel mai bun raport calitate-cost □

5

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru declara ca termen ul de asteptare pentru incheierea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptand cazurile prevazute de art. 32 alin. (3) al Legii nr.
131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum si ca in cazul depunerii contestatiilor si/sau
receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate $i solutionate.
Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizi\ii confirmd corectitudinea desfa$urarii procedurii
de achizifie, fapt pentru care poarta raspundere conform prevederilor legale in vigoare.
Conducatorul grupului de lucru pentru achizitii
Veaceslav BUT

6

DAREA DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice V
de încheiere a acordului-cadru
□
de anulare a procedurii de atribuire
□
Nr. 02

Din 26 septembrie 2022

.

Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail
Adresa de internet
Persoana de contact

Primăria comunei Zgărdești, raionul Telenești
com. Zgărdești, raionul Telenești
1007601006357
MD5837, com. Zgărdești, raionul Telenești
025845236
025645236
primaria.zgardesti@gmail.com
Primar Roșca Ștefan – tel. 060555533

Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate
Tipul
obiectului
contractului
achiziție/acordului-cadru
Obiectul de achiziție

de Bunuri □ Servicii □ Lucrări V
Lucrări de reparație a drumurilor publice locale
din com. Zgărdești, r. Telenești
45200000-9

Cod CPV
Expunerea
motivului/temeiului
privind
alegerii procedurii de atribuire (în cazul
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă
sau cererea ofertelor de prețuri)
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul Nr: Nr: 21061579
procedurii de atribuire)
ocds-b3wdp1-MD-1660543741611
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/
Data și ora deschiderii ofertelor
Anunț de intenție publicat în BAP
Anunț de participare publicat în BAP/
Invitația de participare transmisă

Tehnici și instrumente specifice de atribuire
Sursa de finanțare

Valoarea estimată (lei, fără TVA)

tender/21061579/lot/11595079/

Data: 05.09.2022
Nu □
Da □
Data:
Link-ul:
Nr:

Ora: 15:27

Link-ul:
Data publicării/
transmiterii:
Nu□
acord-cadru□ sistem dinamic de
achiziție□ licitație electronică□ catalog
electronic□
Buget de stat □
Buget CNAM □
Buget CNAS □
Surse externe □
Alte surse: Bugetul local
599022.40

1

Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire:
Denumirea operatorilor economici
SC S&T Prodpan
V & P Benefit SRL
SA Drumuri Orhei
SA Drumuri Bălți

Data depunerii cererii de participare
04.09.22 ora 02:26
02.09.22 ora 14:14
02.09.22 ora 14:03
02.09.22 ora 16:42

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 rezumatului
demersului
Data transmiterii
Răspunsul la demers
Contestarea documentației de atribuire

Expunerea succintă a răspunsului:
Nu V
Da □

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)
Transmise operatorilor economici înregistrați
Termen-limită de depunere și deschidere a
ofertelor prelungit

Indicați sursa utilizată și data publicării:
Data:
Nu V
Da □ Cu ________ zile

Până la termenul-limită (data 04.09.2022, ora 09:00), au fost depuse 6 oferte:
Denumirea operatorilor
economici
SRL NiRom-Roz- refuz
SC Madicar SRL- refuz
SC S&T Prodpan
V & P Benefit SRL
SA Drumuri Orhei
SA Drumuri Bălți

IDNO
1002609000390
1007600018713
1004606004151
1016600037309
1003606010892
1003602008028

Asociații/administratorii
Rozembac Nicolae
Doibani Marcel
Colun Parascovia
Voloșciuc Viorica
Vîrcolici Efim
Teodorescu Nicolae

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 05 septembrie 2022 ora 15:27.
Oferte întârziate (după caz):
Denumirea operatorilor
economici

Data, ora prezentării

Notificări privind
restituirea ofertelor

2

Documentele ce constituie oferta:
Denumirea
operatorilor
economici

Propunerea
tehnică

Propunerea
financiară

DUAE

Garanția
pentru ofertă
(după caz)

SC S&T Prodpan
+
+
+
nu e cazul
V & P Benefit SRL +
+
+
nu e cazul
SA Drumuri Orhei
+
+
+
nu e cazul
SA Drumuri Bălți
+
+
+
nu e cazul
(Informația privind documentele prezentate se va consemna prin: „+” în cazul prezentării, „-” în cazul
neprezentării)
Constatări/Comentarii (după caz):___________________________________________________

Modalitatea de evaluare:
Pentru fiecare lot

V

Pentru mai multe loturi cumulate □

Pentru toate loturile □

Alte limitări privind numărul de loturi care
pot fi atribuite aceluiași ofertant
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul
pe loturi

Criteriul de atribuire aplicat:
Criteriul aplicat

*Denumirea și numărul lotului (această rubrica se va completa în cazul
în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii
de atribuire)

preţul cel mai scăzut
costul cel mai scăzut
□
cel mai bun raport calitate-preţ V
cel mai bun raport calitate-cost □

Preț unitar
TVA

Corespundere
specificații tehnice

Preț unitar
TVA

Corespundere
specificații tehnice

Preț unitar
TVA

Corespundere
specificații tehnice

433788,34

+

532929,68

+

568554,77

+

fără

Corespundere
specificații tehnice
+

fără

Preț unitar
TVA
430000,00

fără

Corespundere
specificații tehnice
+

fără

Preț unitar
TVA
429771,84

fără

Corespundere
specificații tehnice
+

fără

1

Lucrări
de
reparație
a
drumurilor
buc. 1
publice locale
din
s.
Zgărdești

Preț unitar
TVA

Denumirea
lotului

Cantitatea

Nr.
lot

SA Drumuri
Bălți

429170,61

Unitatea de măsură

Informația privind ofertele depuse:
Operatori economici
SRL
SA
SC Madicar SC
S&T V
&
P
NiRomDrumuri
SRL-refuz Prodpan
Benefit SRL
Roz-refuz
Orhei

(Informația privind corespunderea OE cu specificațiile tehnice se va indica prin: „+” în cazul
corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

3

Constatări/Comentarii (se completează în cazul în care specificațiile tehnice ale unui OE nu
corespund cerințelor stabilite în documentația de atribuire, cu expunerea neconformității)
__________________________________________________________________
*Informaţia privind factorii de evaluare se prezintă astfel:
(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel
mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)
Denumirea factorului de evaluare și
ponderea fiecărui factor

Valoarea din ofertă

Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic
Denumirea lotului

(se va indica punctajul
total per lot)

Factorul 1

* Informația privind rezultatele licitației electronice:
(Se va completa tabelul de mai jos în cazul aplicării licitației electronice)
Denumirea factorului de evaluare și
Valoarea din ofertă
ponderea fiecărui factor
Denumirea operatorului economic SC S&T Prodpan

Punctajul calculat

Denumirea lotului Lucrări de reparație a drumurilor publice locale din s.
Zgărdești, r. Telenești
Factorul 1 prețul cel mai mic
430000.00
Clasamentul ofertelor în urma aplicării criteriilor de atribuire
Denumirea lotului

Clasamentul

Lotul 1 Lucrări de reparație a
drumurilor publice locale din
s. Zgărdești, r. Telenești

1
2
3
4
5
6

Denumirea operatorului
economic
SRL NiRom-Roz -refuz
SC Madicar SRL -refuz
SC S&T Prodpan
V & P Benefit SRL
SA Drumuri Orhei
SA Drumuri Bălți

430000.00

Prețul ofertei fără
TVA/Punctajul acumulat
429 170,61
429 771,84
430 000,00
433 788,34
532 929,68
568 554,77

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
și/sau operatorului economic (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) cerințelor
stabilite în documentația de atribuire s-a solicitat:

Operatorul economic

Documentul
și/sau
informația
solicitată

Data transmiterii

Răspunsul operatorului economic

4

Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerințele stabilite în
documentația de atribuire:
Data solicitării documentelor confirmative: 15 august 2022
Data prezentării documentelor confirmative: 04 septembrie 2022

+

+

+

+

Declarația privind
perioada de
garanție a lucrărilor

+

Certific. efectuarea
plății
impozitelor
Declarația privind
experiența
similară

+

Certificat de
înregistrare

+

Grafic de executare
a lucrărilor

+

Devizele locale

+

Declaraţie privind
valabilitatea
ofertei

SC S&T Prodpan

DUAE

Lotul 1 Lucrări de reparație a
drumurilor publice
locale din
s. Zgărdești, r. Telenești

Se indică documentele confirmative privind selecția și calificarea OE
conform documentației de atribuire (inclusiv DUAE)

Oferta

Denumirea operatorului
economic

Ofertanții respinși/descalificați:
Denumirea operatorului economici
SRL NiRom-Roz - refuz
SC Madicar SRL - refuz

Motivul respingerii/descalificării
Scrisoare de refuz
Scrisoare de refuz

Notă* În cazul în care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu
cerințele stabilite în documentația de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzător un
tabel identic celui de la pct. 14.
În urma examinări și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza
deciziei grupului de lucru nr. 02 din 13 septembrie 2022 s-a decis atribuirea contractului de
achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului

Lucrări de reparație a drumurilor
publice locale din s. Zgărdești

Operatorul
economic
desemnat
câștigător
SC S&T
Prodpan

Canti- Prețul unitar
tatea
fără TVA
1

430 000,00

Prețul total
fără TVA

Prețul total
cu TVA

430 000,00

516 000,00

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

SC S&T Prodpan
V & P Benefit SRL
SA Drumuri Orhei
SA Drumuri Bălți

Data transmiterii

19.09.2022
19.09.2022
19.09.2022
19.09.2022

Modalitatea de transmitere :
email
email
email
email
email

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

5

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

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

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

N
r
Denumirea
.
operatorului
d
economic, (IDNO)
/
o

1

SC S&T
PRODPAN

Numă
rul
contra
ctului

47

Valoarea contractului
Data
contractului

26.09.2022

Cod
CPV

45200
000-9

fără TVA

cu TVA

430000.00

516000.00

Termenul
de
valabilitate
a
contractului

25.12.2022

Anularea procedurii de achiziție publică:
În temeiul art. 71 alin. __ lit __.
Argumentare: _______________________________________________________________
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, 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:
_____Ștefan Roșca_____________________
(Nume, Prenume)

____________________
(Semnătura)

L.Ș.
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