
DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii sectoriale Z
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire !

din 4t CI, t0.tl
l. Date cu privire la entitatea contractantfl:

Denumirea entiti(ii contractante [.M ,,Regia transport electric"
Localitate Chi;indu
IDNO 1003600048486
Adresa str. M. Dosoftei 146
Numir de telefon 022 204 129, 022 204 145
Numir de fax 022 7s2 663
E-mail oficial rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet Mtender - SIA RSAP
Persoana de contact Popescu Valentin, tel.022 204 129

Lutenco Dorina, tel. 022 204 109
Tipul entiti{ii contractante gi obiectul
principal de activitate

Activitdlile sectoriale privind domeniul transporturilor I

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea ofertelor de preturi l4-icitatie deschisd nAltele:
Procedura de achizi{ie repetati (dupd
caz)

Nr:

Tipul obiectului contractului de achizifie/
acordului-cadru

Bunuri I Servicii I Lucrdri n

Obiectul achizitiei Stalii de acumulare gi preepurare a apelor uzate
Cod CPV 42900000-5
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)

Procedura de atribuire (se va indica din
c adrul p or talulu i guv ern ame nt al
www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp I -MD- I 655964592024
Link-ul :https://e-licitatie.md/contract-notice/3 7 I 5 g

Data pubf icirit:2l.07 .2022 ora 1 0:00
Platforma de achizi{ii publice utilizati r achizitii.md; I e-licitatie.md; n yptender.md
Anunf de intenfie publicat in BAP (dupd
caz)

Data:I8.02.2022
Link-
ul : https ://tender. gov.md/rolsystem/fi les lbap I 20 | 4,/bap_nr_ I 3 3

.pdf
Tehnici gi instrumente specifice de
atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru lSistem dinamic de achizilie Pl-icitatie
electronicd rCatalog electronic

Sursa de finan{are rBuget de stat;
cSurse externe;
Ehlte surse: Surse proprii

Valoarea estimatl 1ei, fard TVA) 1 100 000.00

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:
va completa in cazul tn care au fost solic late clar

Data solicitirii clarificirilor 29.06.202213:00
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitflrii de
clarificare

Au fost solicitate clarificiri referitor la unele aspecte tehnice ale
bunurilor supuse procesului de achizitie

Expunerea succintl a rdspunsului Intrebdrile receptionate au fost analizate, fiind oferitd informalia
necesard



Data transmiterii 30.06.202215:00

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:
va completa in cazul in care au e modificdri)

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/altemijloacelor de
informare (dupd caz)

pndicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

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

[Indicali numdrul de zile]

5. PAni la termenul-limitl (data 22.07.2022, ora 10:00), au depus oferta 2 (doi) ofertanfi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

I Vamora Grup" SRL l 003600046895 Grieorov Anatolie
1 Ecologic Grup" SRL 10166000136s3 Pooa Eduard

6. Informafii privind ofertele depuse Ei documentele de calificare prezentate de citre operatorii
economici:

Denumire document
Denumirea oneratorului economic

Vamora Grup" SRL ..Ecolosic Grup" SRL
Documentele ce constituie oferta

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnicd prezentat prezentat
Propunerea financiard prezentot prezentat
DUAE prezentat prezentat
Garanfia pentru ofertd
(dupd caz)

prezentat prezentdt

Se

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

Formularul ofertei prezentat prezentat
Expertiza ecolosicb de stat prezentat prezentat
Declaratie de garantie prezentat prezentdt
Declaratia benefi ciarului efectiv Drezentat prezentat
Certificat de inregistrare, extras din Registrul
de Stat al oersoanelor iuridice

prezentat prezentat

Instructiuni de exoloatare a utilaiului prezentat prezentat
Pasaoort tehnic nu coresDunde prezentat
Proiect de montai prezentot prezentot
Declaratie orivind valabilitatea ofertei prezentot prezentat
Garanlie de bund executie l% pentru
operatorul economic desemnat cdstiedtor

L a adj ude car ea co ntr act ului L a adj udec are a contr actul ui

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

7. Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

* In cazul utilizdrii licitayiei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informasia privind "Corespunderea cu cerinlele de calfficare" Si "Corespunderea cu specificaliile tehnice", se

va consemna prin: ,, + " tn cazul corespunderii ;i prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre(ul
ofertei

(ftrd TVA)*

Cantitate
gi unitate

de misuri

Corespunderea cu
cerin{ele de
calificare

Corespunderea cu
specificafiile

tehnice
Stalii de

acumulare qi
preepurare a

apelor uzate

,,Vamora
Gruo" SRL

I 100 000,00 3 buc

,,Ecologic
Grup" SRL I 120 006,00 3 buc + T



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

Denumirea operatorului economic Motivul respin geriildescalifi cirii
,,Vamora Grup" SRL Oferta nu corespunde cerinlelor tehnice expuse in

documentatia de atribuire

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: pentru un singur lot

Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile I
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat: conform tabelului din p. l2

Prefulcel mai scdzut I Costul celmai scdzut I
cel mai bun raport calitate-pre1 r 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 Ei denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicali:
(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite in baza criteriilor; cel mai bun raport calitate-pretr sau cel
mai bun raport calttate-

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat
Total

13. Reevaluarea ofertelor:

(se va completa in cazul in care ofertele aufost reevaruate repetat)

Motivul reevaluirii ofertelo r
Modificirile operate

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

Atribuirea contractului de achizitie sectoriall/

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezmatul rispunsului
operatorului economic

29.07.2022 ,,Vamora Grup" SRL Clarificdri cu privire la
conformitatea solutiei tehnice
inaintate de ofertant in raport cu
documentatia de atribuire

Operatorul economic a
r[spuns oficial.

9. Ofertanfii respin;i/descalifica{i:

rca conlraclulul ac le acordului-cadru
Denumirea

lotului
Denumirea

operatorului
economic

Cantitate qi

unitate de
mlsuri

Pre{ul unitar
. (ffirn TVA)

Pre{ul total
(ffirn TVA)

Preful total
(inclusiv TVA)

Stalii de
acumulare gi

preepurare a
apelor uzate

,,Ecologic
Grup" SRL

3 buc I 120 006.00 I 344 008.00

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi(ii:
Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Vamora Gruo" SRL 08.08.2022 E-mail
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(Informarea operatorilor economici implicayi tn procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru
'pentru 

achiziyii se realizeazd tn conformitati cu frevederile art. 64 al Legii nr. 74/2020 privind achiziliile in

sectoarele energeticii, apei, transporturilor si serviciilor po;tale )

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

O t t ,ite de la data transmiterii comunicdrii privind

rezultatul aplic[rii procedurii de atribuire -
cazul achizitiilor sectoriale care intri in sfera de

aplicare a Legii nr. 7 412020 privind achiziliile in

sectoarele energeticii, apei, transporturilor 9i
serviciilor postale

(Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 74/2020 privind achiziliile tn sectoarele energeticii, apei'

transporturilor ;i servi"iilo, po;tole, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitate cu

previderile TIT|ULUI Iv cafito'tul I (calcularea Termenului) al codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

IB. 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 durabilitate Si s-a tncheiat

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

prin prezenta dure de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentru tncheierea

contractului/contractelor indicute a jost respectat (excepftnd cazurile prevdzute de art. 65 alin, (3) al Legii

74/2020 privindachiziliile tn sectoarile energeticii, apei, transporturilor ;i semiciilor poqtale), precum qi cd tn

cazul dipunerii contistaliitor ;i/sau recepyiindrii ripoartetor de monitorizare, aceastea au fost examinate ;i
solu(ionate prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii confirmd corectitudinea

desJdsurdrii procetlurii de achizitrie, fapt peniru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn

vigoare.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizifii

Dorin CIORNTI

Denumirea
operatorului

economic

Cu capital:
autohton,

mixt,
asociere,
striin

Numirul
qi data

contractului

Cod CPV

Valoarea contractulul Termen de
valabilitate

al
contractul

ui
frri TVA

inclusiv
TVA

,,Ecologic
Gruo" SRL

Autohton r02 19.09.2022 42900000-5
| 120

006,00
| 344

008,00
19.09.2023

A" f"tt 
"ptt"tt" "riterii 

pentru achizitii durabile (DA/NU)Nv

Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD)*:
(indicati suma cu TVA)

c"drt cPv at t"t"trifloturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate*:

Prepl cel mai scdzut E
Costul cel mai scbzut n

Cel mai bun raport calitate-Pref I
Cel mai bun raport calitate-cost I

criteriul de atribuire pentru lotul^oturile pentru care au fost

aplicate criterii de durabilitate* :

ilnformayia se va indica pentru fiecare contract de achizilie in parte.
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice   V 

de încheiere a acordului-cadru                        □ 

de anulare a procedurii de atribuire                  □ 

 

                            Nrocds-b3wdp1-MD-1662031934056 

. din27 septembrie 2022 

1.Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria s. FundulGalbenei, raionulHîncești.  

Localitate s.FundulGalbenei  

IDNO 1007601005833  

Adresa s.FundulGalbenei, str. Ștefancel Mare șiSfînt, 7  

Număr de telefon 026975236 026975868  

Număr de fax 026975236  

E-mail oficial  primaria.fundulgalbenei@mail.ru  

Adresa de internet www.fundulgalbenei.sat.md  

Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-

mail) 

DidilicăToma, tel. 069827522,076727615 e-mail-  

primaria.fundulgalbenei@mail.ru 

 

 

2.Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate +Cerereaofertelor de prețuri 

Procedura de achiziție repetată (după caz) - 

Tipul obiectului contractului de 

achiziție/acordului-cadru 

Lucrări □ 

Obiectul achiziției 
Constructia retelelor exterioare de alimentare 

cu apa int-un sector a s. Fundul Galbenei  r-ul 

Hincesti 
 

Cod CPV 45200000-9 

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 

proceduri decât licitația deschisă) 

 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1662031934056 

Link-ul: 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21040087/ 

Data publicării:01.09.2021 

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

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

Link-ul: 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  

(după caz) 

□Acord-cadru □Sistemdinamic de 

achiziție□Licitațieelectronică□Catalog electronic  -nu 

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 

□Surseexterne; □Alte surse: ONDRL 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 
508523.00 MDL 

 

 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1646054639047
http://www.mtender.gov.md/
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3.Clarificări privind documentația de atribuire: 

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

Data solicitării clarificărilor   

Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a solicitării de clarificare  

Expunerea succintă a răspunsului   

Data transmiterii  

 

4.Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

Rezumatul modificărilor Nu au fost 

Publicate în BAP/altemijloacelor de informare 

(după caz) 

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 

 

Termen-limită de depunere și deschidere a 

ofertelor prelungit (după caz) 

[Indicați numărul de zile] 

5.Până la termenul-limită (data 13.09.2021, ora10:00), au depusoferta 5 ofertanți: 

 

Denumireaoperatoriloreconomici IDNO Asociații/administratorii 

SRL ATAR INTER 1015600010057 Calancea Pantelemon 

SRL DEMAVEND 1003611011448 Nicolaev Constantin 

S.R.L. MAXRICH 1013600005563 Pricop Irina 

SRL NEW FUTURE TESH 1020600014693 Rusu Daniela 

SRL PROSPERUS-CONS 1011600042056 Tugui Ruslan 

 

6.Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de 

către operatorii economici: 

 

Denumire document 
Denumireaoperatorului economic 

SRL  

ATAR 

INTER 

 

SRL 

DEMAV

END 

S.R.L. 

MAXRI

CH 

SRL 

NEW 

FUTURE 

TESH 

SRL 

PROSP

ERUS-

CONS 

 

Documentelececonstituieoferta 

(Sevaconsmnaprin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

 

 

Propunerea tehnică prezen

tat 

prezen

tat 

prezen

tat 

prezen

tat 

preze

ntat 

 

Propunerea financiară prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

preze
ntat 

 

DUAE prezen

tat 

prezen

tat 

prezen

tat 

prezen

tat 

preze

ntat 

 

Documente de calificare 
 Se vaconsmnaprin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

 

 

Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice prezen

tat 

prezen

tat 

prezen

tat 

prezen

tat 

preze

ntat 

 

Indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor 

și contribuțiilor de asigurari sociale , în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

preze
ntat 

 



3 

 

este stabilit 

Raportul financiar pentru anul 2020 prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

preze
ntat 

 

Devizele locale aferente ofertei prezen

tat 

prezen

tat 

prezen

tat 

prezen

tat 

preze

ntat 

 

Cerere de participare  prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

preze
ntat 

 

Declaraţie privind valabilitatea ofertei  prezen

tat 

prezen

tat 

prezen

tat 

prezen

tat 

preze

ntat 

 

Grafic de executare a lucrărilor  prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

preze
ntat 

 

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în 

ultimul an de activitate  

prezen

tat 

prezen

tat 

prezen

tat 

prezen

tat 

preze

ntat 

 

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi 

echipamentul necesar pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a contractului  

prezen

tat 

prezen

tat 

prezen

tat 

prezen

tat 

preze

ntat 

 

Declaraţie privind personalul de specialitate propus 

pentru implementarea contractului  

Certificat de atestare a dirijintelui de șantier in 

domeniu. 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

preze
ntat 

 

Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract 

care sunt îndeplinite de aceştia  

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

preze
ntat 

 

Informaţii privind asocierea  prezen

tat 

prezen

tat 

prezen

tat 

prezen

tat 

preze

ntat 

 

Angajament terţ susţinător financiar prezen

tat 

prezen

tat 

prezen

tat 

prezen

tat 

preze

ntat 

 

Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a 

ofertantului/grupului de operatori economici  -după caz; 

prezen

tat 

prezen

tat 

prezen

tat 

prezen

tat 

preze

ntat 

 

Declaraţie terţ susţinător tehnic   prezen

tat 

prezen

tat 

prezen

tat 

prezen

tat 

preze

ntat 

 

Declaraţie terţ susţinător profesional  prezen

tat 

prezen

tat 

prezen

tat 

prezen

tat 

preze

ntat 

 

Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări 

din domeniul construcțiilor și instalațiilor; 

prezen

tat 

prezen

tat 

prezen

tat 

prezen

tat 

preze

ntat 

 

Demonstrarea accesului la personal/ un organism tehnic 

de specialitate, care sa garanteze asigurarea unui 

control al calitatii 

prezen

tat 

prezen

tat 

prezen

tat 

prezen

tat 

preze

ntat 

 

Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor 

efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării 

pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau 

grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare 

de bani 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

prezen
tat 

preze
ntat 

 

(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)) 
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7.Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate 

și unitate 

de 

măsură 

Corespunderea 

cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 

cu specificațiile 

tehnice 

Constructia retelelor 

exterioare de  

SRL ATAR INTER 499 110.75 1 + + 

SRL DEMAVEND 503 164.13 1 + + 

      

alimentare cu apa int-

un sector a s. Fundul 

Galbenei  r-ul Hincesti  

 

S.R.L. MAXRICH 508 186.40 1 + + 
SRL NEW FUTURE 

TESH 533 128.21 1 + + 

SRL PROSPERUS-

CONS 
574 002.53 

 

1 

 

+ 

 

+ 

     

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

(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile 

tehnice”, se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 

8.Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 

cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) 

s-a solicitat:  

Data 

solicitării 

Operatorul 

economic 

Informații solicitată Rezmatu răspunsului operatorului economic 

13.09.2022 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

14.09.2022 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
14.09.2022 

SRL 

DEMAVEND 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
SRL  
ATAR -INTER 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
SRL ATAR 
INTER 

1.Extras din Registrul de Stat al 

persoanelor juridice  

 
2.Indeplinirea obligatiilor de plata a 

impozitelor, taxelor și contribuțiilor 

de asigurari sociale , în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare în 

RM sau în țara în care este stabilit  

.Raportul financiar pentru anul 2020  

4.Anexa 
nr.10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 
5.Demonstrarea accesului la 

personal/ un organism tehnic de 

specialitate, care sa garanteze 

asigurarea unui control al 

calitatii 

6.Declarație privind confirmarea 

identității beneficiarilor efectivi și 

neîncadrarea acestora în situația 
condamnării pentru participarea la 

activităţi ale unei organizaţii sau 

grupări criminale, pentru corupţie, 

fraudă şi/sau spălare de bani  
 

 

 

1.Demonstrarea accesului la 

personal/ un organism tehnic de 

specialitate, care sa garanteze 

asigurarea unui control al 

calitatii 

. 

1.Extras din Registrul de Stat al persoanelor 

juridice  
 

2.Indeplinirea obligatiilor de plata a 

impozitelor, taxelor și contribuțiilor de 
asigurari sociale , în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare în RM sau în țara 

în care este stabilit  

.Raportul financiar pentru anul 2020  
4.Anexa nr.10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 
5.Demonstrarea accesului la personal/ un 

organism tehnic de specialitate, care sa 

garanteze asigurarea unui control al calitatii 

6.Declarație privind confirmarea identității 

beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora 

în situația condamnării pentru participarea la 
activităţi ale unei organizaţii sau grupări 

criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare 

de bani  
 

 

 

 

 

 

1.Demonstrarea accesului la personal/ un 

organism tehnic de specialitate, care sa 

garanteze asigurarea unui control al calitatii 
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9.Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumireaoperatorului economic Motivulrespingerii/descalificării 

SRL DEMAVEND Pret mare 

S.R.L. MAXRICH Pret mare 
SRL NEW FUTURE TESH Pret mare 

SRL PROSPERUS-CONS Pret mare 

 

 

 

10.Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        

Pentru mai multe loturi cumulate □             

Pentru toate loturile  V 

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați] 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11.Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut  V 

Costul cel mai scăzut  □ 

Cel mai bun raport calitate-preţ □ 

Cel mai bun raport calitate-cost □ 

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 

indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 

 

 

12.Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)  

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea   

Denumire factorul n Ponderea   

Denumirea operatorului economic n Total 

Denumire factorul 1 Ponderea   

Denumire factorul n Ponderea   

1. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  

Modificările operate  
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2. 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) 

Constructia 

retelelor 

exterioare de 

alimentare cu 

apa int-un sector 

a 

 s. Fundul 

Galbenei  r-ul 
Hincesti  

 

SRL 
ATAR- INTER 

Buc. 

 
 

 

 
 

499 110.75 

 
 

 

 
 

499 110.75 

 
 

 

 
 

598 932.90 

 

Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 

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

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL ATAR INTER 20.09.2022 e-mail 

SRL DEMAVEND 20.09.2022 e-mail 

S.R.L. MAXRICH 20.09.2022 e-mail 

SRL NEW FUTURE TESH 20.09.2022 e-mail 

SRL PROSPERUS-CONS 20.09.2022 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) 

 

4. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

În cazul în care valoarea estimată a contractului este 

mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) 

al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile 
publice 

V 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax□ 

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

În cazul în care valoarea estimată a contractului este 

egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 

alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizițiile publice 

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax□ 

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

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 

iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate 

cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii 

Moldova). 
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5.Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 

operatorului  

economic 

Numărul 

și data 

contractului/acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 

valabilitate al 

contractului/a

cordului-

cadru 
fără TVA 

inclusiv 

TVA 

SRL 
ATAR- INTER 

ocds-b3wdp1-MD-

1662031934056/28 

din 27.09.2022 

45200000-9 

 

499 110.75 

 

598 932.90 31.12.2022 

 

5. 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 fostaplicatecriteriipentruachizițiipublicedurabile 

(achizițiiverzi)? 
(DA/NU) _NU__________ 

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 

lotului/loturilorpentru care au fostaplicatecriterii de durabilitate 

(lei MD): 

__________________  

(indicațisuma cu TVA) 

Codul CPV al lotului/loturilorpentru care au fostaplicatecriterii 

de durabilitate: 
 

Criteriul de atribuirepentrulotul/loturilepentru care au 

fostaplicatecriterii de durabilitate: 

Preţul cel mai scăzut  □ 

Costul cel mai scăzut  □ 

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

 

 

 

 

 

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 

contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii 
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nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau 

recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate.  

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii 

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

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

 

______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 

 

            L.Ș. 



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizi{ii publice n
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire n

Nr..t0l_din 27.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractant[:

Denumirea afi toritltii contractante Pr imdr ia s. Slob ozia-$ir duti, r -nul Br ic eni

Localitate s. Sl ob ozia-Sir duti, r -nul Br iceni
IDNO r007601007s87
Adresa s. Slobozia-$irduti, r-nul Briceni
Numir de telefon 0247 55-0-57
Numir de fax 0247 55-1-15
E-mail oficial or imar i as I ob ozi a 2 @mail. ru
Adresa de internet
Persoana de eontact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Saranciuc Vanda, 0 2 47 - 5 5 -0 5 7,

primari a s I o b o zi a 2 @mail. ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate nCererea ofertelor de pre(uri nlicitalie deschisd
nAltele: flndicatil

Procedura de achizitie repetati (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizifie/
acordului-cadru

Bunuri n Servicii n Lucrdri a

Obiectul achizi{iei Lucrari de renovare interioarc si lucrari de

renovare exterioara pentru cladirea Casa de

Cultura din s. Slobozia-Sireuti, r-nul Briceni
Cod CPV 45450000-6
Expunerea motivului/Jemeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului guvernamental
www.mtender.gov.md)

Nr:21062873
Link-ul: ocds-b 3 wdp I -MD- 1 662 3 7 76 I I 4 5 3
Data oublicdrii 05 sentembrie 2022

Platformade achizitii publice utilizati n achizitii.md; n e-licitatie.md; n )ptender.md

Procedura a fost inclusi in planul de
achizi{ii publice a autoritlfii contractante

nDa nNz
Link-ul c6tre planul de achizifii publice publicat:

Anun! de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data:
Linli-ul:

Tehnici Ei instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie
nLicitatie electronicd nCatalos electronic

Sursa de finan{are nBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;
nSurse exteme; nAlte surse: flndicatil

Valoarea estimat6 Aei, fdrd TVA) I 898 683,00



3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

va completa in cazul tn care aufost solicitate clarificdri)

U ata t oticitlrirLbtrfig4t4gt

E.p""-rd s,t&inti a solicitlrii de

Data transmiterii

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:
e

(Se va compTen tn cazul tn care aufost operate modificdri)

PA ffidata19septembrie2022,ora10:00),audepusoferta1ofertan{i:, : :'::

ffidoferteledepuseqidocumenteledecalificareqiaferenteDUAEprezentatede
citre oPeratorii economici:

Rezumatut mod1figll4gl
@datapublicdriilPubltcate tn BAP/alte mijloacelor de

pA;Atmarut de ziteJ
ffiepunere qi deschidere a

ofertelor Prelu

An
Asocialii/

administratoriiffiuluieconomic
;Cnnnll TIIcINEERING' sRL

IDNO
Nr.

1.
10L3600036806 Onu Gheorghe

torului economic

Denumire document "GREEN
ENGINEERTNG"

SRL
D-o."me"t.te ce constituie oferta

v a consmna Pr in'P!319n! !!2

Garanlia Pentru ofertd

Se va consmna Prin
Certificat/Decizie de

inregistrare a

intreprinderii/Extras
din Registrul de Stat

al persoanelor

Actul care atestd

dreptul de a executa

Certificat de atribuire
a contului bancar

Certificat de ia

organele
Inipectoratului Fiscal

ivind datoriile la



buget Ei Fondul
Social
Grafic de executare a
lucrdrilor
Declarafie privind

Deciarafie privind
lista principalelor
lucrdri executate in
ultimul an de
activitate
Declaratie pr[vind
dotdrile specifice,
utilajul echipamentul
necesar pentru
indeplinirea
corespunz6toare a
contractului
Declaratie privind
personalul de
specialitate propus
pentru implementarea
contractului
Lista
subcontractantilor
parlealpdttile din
contract care sunt

inite de acestia

Aviz pentru
participare la
licitafiile publice de
luudri din domeniul
constructiilor

Certificat ISO 9001
Sistemul de
management al
calitdtii lucrdrilor
Certificat ISO 14001
Sistemul de
management al

iei mediului
Certificat ISO 45001
Sistemul de
management al
sdnitdfii qi securitdlii
ocupationale
DECLARATIE
privind confirmarea
identitdlii
beneficiarilor efectivi



qi neincadrarea
acestora in situatia
condamndrii pentru
participarea la
activitdti ale unei
organizatii sau
grupdri criminale,
pentru coruptie,
fraudd Ei/sau spdlare
de bani

6

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din

clocumentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul

cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerin[elor de calificare))

x in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile

tehnice" , se va consemna prin: ,,1" tn cazul corespunderii ;i prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

cerin{ele stabilite in documenta(ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-

a solicitat:

9. Ofertanfii respinqi/descalifica{i:

Denumirea operatorului economic Motivul respinseriildescalificflrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economlc

Preful
ofertei

(fer[ TVA)*

Cantitate
qi unitate
de,misuri

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu, specificatiile

tehnice

Lucrari de
renovare
interioare
si lucrari
de
renoYare
exterioara
pentru
cladirea
Casa de
Cultura
din s.

Slobozia-
Sireuti, r-
nul Briceni

*GREEN

ENGINEER[NG''
SRL

1898601.34 I + +

Data
solicitirii

Operatorul economic Informa{ia sollcitatfl Rezmatul.rdspunsului
operatorului economic

Pentru fiecare lot I



/entru mai multe loturi cumulate n

Pentru toate loturile r
Alte limitdri privind num6ru1 de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IndicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scizut n
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-Pre1 n
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul tn care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire' se vor
'indica 

toate criteriile cle atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

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

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

sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificlrile operate

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

decis:

Atribuirea contractului de achrzigie publica/acordului-cadru:

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumirea operatorului eqqqqqtg-! Total

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea oper4qlelq!-ggenomic n Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate ti
unitate de
misuri '

Preful unitar
$nrn TvA),

Prelul:totnl
(fIr[ TV'{)

Pre{ul total
(inclusiv
TVA)

Lucrari de
renovare
interioare si
lucrari de
renovare
exterioara
pentru
cladirea
Casa de
Cultura din
s. Slobozia-
Sireutio r-nul
Briceni

.OGREEN

ENGINEERING"
SRL

1898 60134 1898 601,34 2278321,.6r

5



Anularea procedurii de achizilie public6:

in temeiul art.7I alin. lit

Argumentare:

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

lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

in cazul in care valoarea estimati a contractului
este mai micd decdt pragurile prevdzute laart.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizitiile publice

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

in cazulin care valoarea estimatd a contractului
este egal6 sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

n 11 zile incazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
J 16 zile in cazul netransmiterii comuntcirtt
prin miiloace electronice si/sau fax n

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

2015 privind achiziyiile publice, inclusiv a termenelor de osteptare, se efectueazd in conformitate cu

prevederile TITL\ILUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

1 7. C ontractul de achizilie I acord ul-cad ru incheiat :

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

"GREEN ENGINEERING"
SRL

19.09.2022 e-mail

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinder
ea:

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere
/

Cu capital
striin

Numirul
;i data

contractuluil
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractulul

Termen de
valabilitate al

contractului/ac
ordului-cadru

g.6 TVA

.',

O'GREEN

ENGINEERINGO'
SRL

autohton

17 27.09.2022 45450000-6 1898601.34 227832L.61 31.12.2022

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

cazul tn 
"ori 

lo pro"edura de achizilie pubticd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a tncheiat

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

*ijlrl 
aplicate criterii pentru achizilii publice durabile (achizifii (DA/NU)

6



Prin prezenta dare de seamd,. grupul de lucru deelard cd termenul de aqteptare pentru tneheierea
contractuluilcontractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzule de arl 32 alin (3) al Legii nr.
131 din 3 ialie 2015 privind achhi(iile publice ): prccurn qi cd tn cazul depunerii contesta{iilor Si/saa
recepliondrii rapoaftelor de monitorizare, aceastea aufost examinate gi solu(ionate.

Prin prezenta dare de seamd" grupul de luuu pentu achizilii conlirmd corectitudinea desfdsurdrii procedwii
de achizitrie,fapt pentru care poafid rdspundere conform prevederilor legaletnvigoare.

condt'c4torut erunul9e lucru pentru achizi{ii:

c,Q4%-4zAfiz/-Ald.-u (Nume, Prenume) (Semndtura)



l DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractulai de achizi|ii publice l
de incheiere а acordului-cadru
de anulare а procedurii de atribuire

Nr. 7 l2O22 C.O.P._din 2з,09.2022

1. Date сu privire la autoritatea contractantй:

2. Date сu privire la рrосеdurа de аtriЬuirе:

п

primйria comunei ciorescuDепumirеа auto
Comuna Ciorescu, mun. Chiqinйu
1 00760 1 01 0437
MD-2089, Str. Alexandru cel Вuп, nr. 17

0-22-45-68-72
0-22-45-6з-44
Primaria. ciore s cu@, gmail. соm

Bostan Nataliaрrепumе, tеlеfоп,

l-cnrerea ofertelor cle prelari пLicitalie deschisd
пАltеlе: flпdicati|
Nrрrосеdurа de
Bunuri с servicii ] Lucrбri пTipul obiectului contractului de achizitie/

acorduIui-cadru
Servicii de arhitecturб qi Servlcll сопехеobiectul achizitiei
71200000-0Cod СРV
Seryicii de proiectare а obiectului "Lucrdri de

restaurare а clddirii $colii de Arte diп str.

дlехапdru cel Вuп, пr. ]9 diп соmuпа Ciorescu,
Мuп. Сhiqiпdu"

Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
аlеgеrеа рrосеdurii de atribuire
(iп cazil aplicйrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)

Nr. ocds-b Swdp 1 -MD- 1 6 60 7 2 7 7 0 8 4 8 7

Link-ul: hПps://mteпder.gov.md/teпders/ocds-
Ь Swdp ] -MD- 1 б607 2 7 7 0В 4 8 7

Data publicёtrti 0 7. 0 9. 2 0 2 2
.md! e-licitatie. mrl; п yptenderп achizitii.md;Platforma de achizitii publice utilizatй

lDa пNu
Link-ul сйtrе planul de achizilii publice publicat:
http s : //mt е пdеr, gov. md/pl апs / о с ds -Ь 3 w dp 1 - MD -
1660727708487
Data:
Link-u1
пАсоrd-саdru пsistem dinamic de

lПсiоttе electroпicii пСаtаlоg electronic
achizilie

пВugеt CNAS;
local [IпdicaliJ

rB"ýt de st"t: lBuget CNAM:
пSuгsе ехtеrпе; fЛlte surse: Вчвц
500 000,00Vаlо

1

Localitate
IDNo
Adresa
Numйr de telefon
Numйr de fax
E-mail oficial
Adresa de internet

е-mаil)

procedura de atribuire
(se va iпdica diп cadrul portalului
guv е r папlе пl al wwлц. пlt епdеr. goy. m d.)

Procedura а fost inclusi in planul de achizi{ii
publice а autoritй{ii contractante

Апuп{ de intenlie publicat in ВАР
(duрй caz)

Sursа de fiпап{аrе



3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de аtriЬuirе:

(Se va completa iп cazul iп care aufost solicitate сlаrфсйri)

4. Modificйri ореrаtе in docurnenta{ia de atribuire:

(Se va completa tп cazul iп care aufost operate modfficdri)

5. Рf,пй la termenul-iimiti (30.08.2022, оrа 09:00), atl depus oferta 2 (doi)_ ofertanfi:

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

olicitйrii clarifi сйrilоr
en irea operatorului economic х

х
х
х

[Iпdica|i sursa utilizatd Ei data publicdriiJ

[Iпdicali пumdrul de zileJ

Dепumirеа operatorului есопоmiс IDNo Asocia!ii/
administratorii

1 AC "Arh-Evolutio" S.R.L. 101 1600036868 Girlй Viorel
2 SC Gorgona S.R.L 1 00560002834 1 prodan vladimir

АС "Arh-Evolutio"
S.R.L.

SC Gоrgопа S.R.L. х х

се constituie oferta
пuча

prezeпtat prezeпtat

prezeпtat рrеzепtаt

prezeпtat
]

prezeпtat

l)I,ta 
l)l

prezeпtat рrеzепtаt

prezeпtat Prezeп,tat

prezeпtat prezeпtat

2

х

ЕхDuпеrеа succintй а solicitйrii de clarificare
Ехрuпеrеа suссiпtй а rйsрuпsului

Rezumatul modifi c5rilor
publicate in BAp/alte miiloacelor de
iпfоrmаrе
Теrmеп-limitй de depunere qi deschidere а
оfеrtеlоr

Nr.

Dепчmirе
document

Рrорuпеrеа
tehn iсё
Рrорuпеrеа
fiпапсiаrё
DUAE

Documente de calificare
Se уа сопsеll1па 1эriп: prezeпtat, перrеzепlаl, пlt coresptmde

Eligibilitatea
ofertantului
Sац

candidatului
Capacitatea de
ехеrсitаrе а

activitatii



profeSionale
Capacitatea
tehnicё

Рrе:епlаt рrеzепtаl

Dеmопstrагеа
calitatii.
certificate de
conformitate а
produselor,
identificatё

рriп rеfеrirе la
specifica{ii
sau standarde
relevante

рrеzепtаt рrеzепlаl

(Iпfоrmаliа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se уа iпdica tп coпformitate сu сеriп!еlе diп
dосumепtаliа de atribuire ;i se vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, пeprezeпtat, пu corespaпde (tп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriп!еlоr de саlфсаrе))

7. Informa{ia privind corespunderea ofertelor сu cerintele solicitate:

* iп cazul utilizйrii licitaliei еlесtrопiсе se vа iпdica prelul oferteifiпale
(Iпformalia priviпd "Corespuпderea сu сеriп!еlе de саlфсаrе" ;i "Corespuпderea сu specфcaliile
tеhпiсе " , se vа сопsеmпа priп: ,, t " iп cazul corespuпderii ;i рriп ,, - " tи cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtru elucidarea чпоr neclaritй{i sau сопfirlпаrеа uпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei
cu cerintele stabilite iп documenta{ia de аtriЬuirе (inclusiv justificarea pretului апоrmаl de
scйzut) s-a solicitat:

Operatorul economic Rezumatul rispunsului
operatorului economic

J

Denumirea
ореrаtоruIui

economic

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
servicii de
proiectare а
obiectului
"Lucrdri de
restaurare u
clidirii $colii
de Arte ditt
Str.
Аlехgпdru cel
Btttt, пr. 19
ditt coпtltttп
Ciorescu,
Мап.
CItisiпйtt"

АС "Аrh-
Evolutio" S.R.L.

429 000,00 1 + +

SC Gоrgопа S.R.L. 430 000,00 1 + +

Denumirea
lotului

Pre{ul
ofertei

(йrё ТVА)*

Cantitate Ei
unitate de
mйsuri

Informa{ia solicitatй



Dепumirеа operatorului economic Motivul respin gerii/descalifi сйrii
SC Gоrgопа S.R.L. l?EýP/NS:

А fost рrеzепtаtё оfеrtа сu рrеt mai mаrе, decit la al{i
parlicipanli

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

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

pentru fiесаrе lot п
pentru mai multe loturi cumulate п
Репtrа toate loturile I
Alte limitdri privind пumйrul de lotuTi саrе pot fi atribuite aceluiaqi ofertant; [Indica|iJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre|ul cel mai scdzй |
costul cel mai scйzut п
Cel mai Ьuп raporl calitate-pre} п
Cel mai bun raport calitate-cost п

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate плаi multe criterii с]е ctп,ibtil,c, .rе 1,ol,

iпdica toate criteriile de ah,ibuire aplicate ;i dепulпirеа loturilor аfеrепtе)

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

(Se va completa репtru loturile care аu fost atribuite iп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-
pre| sau cel mаi Ьuп raport calitate-cost)

13. Rеечаluаrеа ofertelor:

(Se va completa iп cazul iп care ofertele aufost reeyaluate repetat)

14. in urmа ехаmiпйri, evaluйrii Ei соmраrйrii ofertelor depuse in саdrul procedurii de

4

Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din ofertй Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Dепumirе factorul 1 |Ропdеrеа
Denumire factorul n |Ропdеrеа

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 |Ponderea
Denumire Гасtоrul п |Ponderea

аtriЬuirе s-a decis:

\

Motivul rеечаluйrii оfеrtеlоr
Modificйrile опеrаtе



Denumirea
lotului

Cantitate;i
unitate de
rпйsчrй

чпitаr
тчА)

Prelul total
(fйrй ТVА)

Sеп,iсii de
proieclure а
оьiесtului
"Lцсriri de
rеslоurоrе о

clidirii ýcolii de
Arle ditt slr.
дIехапdru cel
Вuп, пr. 19 ditt
col1lullo
Ciorescu, Mtttt.
CIti$iltciu"

AC "Arh-
Еvоlutiо" S.R.L.

1 429 000,00 429 000,00 429 000,00

Atribr-rirea contractuitti de achizilie publica/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicй:

in temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare: 
-.- 

х_х_х

15. Iпfоrmаrеа operatorilor econornici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implicali iп procedura de atribuire despre deciziile yupului de

iuiru peпtru ichizilii se realizeazd iп coпformitate сu prevederile art. 3I al Legii пr. ]3] diп 3 iulie

20I5 priviпd achiziliile publice)

16. Теrmепчl de a;teptare репtru incheierea contractului:

(Selectali tеrmепul de aEteptare respectat, Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ]3] diп 3
iulie 2015 priviпd achiziliile publice, iпclusiy а tеrmепеlоr de a;teptare, se фсtuеаzd iп сопfоrmitаtе

cu prev,ederile TITLULUI п/ Capitolul I (Calcularea ТgrmеПului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

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

5

e-mail : girl а.vi or el @,у 
ghq gý!m"07.09.2022AC "Arh-Evolutio" S.R.L.

e-mai1: md07.09.2022SC Go S.R.L.

ББrul i" саrе чаlоаrеа estimatй а contTactului
este mai micб decAt pragurile prevйzute |а art.2
alin. (3) al Legii пr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

-Е-6 
"tle 

t" *zul transmiterii соmuпiсйrii
prin mijloace electronice qi/sau fax п
П 11 zile in cazul netransmiterii comunic5rii
prin mijloace electronice ;i/sau fax п

in cazul iп care valoarea estimatй а contractului
este ega15 sau mai mаrе decAt pragurile
prevбzute 1а art. 2 аltп. (3) al Legii ш. 131 din З
iulie 2015 privind achiziliile publice

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

Dепumirеа
operatorului

economic

Pre{ul total
(inclusiv
тчА)

L

Dепumirеа operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere



Numirul
qi data

contractului./
асоrdului-саdrш

срч

теrmеп de valabilitate
al

contractului/acordului-
cadru

AC "Arh-
Eyolutio||
ýR.a.

94 2з.09.2022 7 ] 200000-0 429000,00 429000,00 зI.0з.202з

l

,

Рriп prezenta dare de sеаmd, grupul de lacru declarii сd tеrmепаl de aqteptare репtru tпclteierea
coпtractalui/coпtractelor iпclicate а fost respectat (ехсерtfrпd cazurile prevdzute de art. 32 аliп. (3) al Legii
пr. 13I diп 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), рrесum qi сd tп cazul depuпerii coпtesta{iilor qi/sau
rесерliопdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea аа fost ехаmiпаtе qi sоlu|iопаtе.

Рriп рrеzепtп dare de sеаmd, gruрul de lucra репtru ocllizitrii сопfirmd соrесtitшdiпеа desfisuriirii procedurii
de achizilie, fapt репtru care poartii rdspuпdere сопfоrm prevederilor legale tп vigoare.

Conducйtonrl grupului de lucru pentru achizi{ii:

oS *J*rъ nlnnr,,u
W;-"t*";"О

6

Dепumirеа
operatorului

есопоmiс

yаlоаrеа contractuIui

l .. :::

fiti]lгчА inclusiV
::.:if$d::::



I DAREA DE SEAMA
I 7 de atribuire a contractului de achizifii publice

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

Nr. I din 27 septembrie2}22

Data solicitlrii clarificlrilor
Dennmir"a operatorului economic

td:Date cu re la autoritatea contractan
Denumirea autorititii contractante IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii

Localitate mun. Chisindu

IDNO r003600153049

Adresa mun. Chisindu, bd. Negruzzi, 3

Numir de telefon 022-27-25-31

Numlr-de fax 022-27-25-3r

E-mail oflrcial csmc@ms.md

Adresa de internet csmc.md

Persoana de contact Coiuhari Ludmila

Date cu ire la ra de atribuire:
Tinul nrocedurii de atribuire aplicate Cererea Ofertelor de Preturi

Procedura de achizitie repetati Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- 1 65 0028 I 22441

Tipul obiectului contractului de

achizitie I ac o rd ulu i- c a d ru
,/ Bunuri a Servicii a Lucrdri

Obiectul de achizifie Materiale qi accesorii stomatologice pentru anul 2022
(REPETAT)

Cod CPV 33 I 00000-1

Expunerea motivuluiltemeiului privind
alegerii procedurii de atribuire (in cazul

aplicdrii altor proceduri decdt licitalia deschisd sau

cererea ofertelor de preturi)

Frocedura de atribuite (se va include din

cadrul portalului guvernamental

llWW.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdpl -MD- 1 660304882583

Link-ul:
1660304882583
Data public Ftrii: 12.08 .2022

Platforma de achizilii publice utilizati ./ achizi{ii.md; oeJicita{ie.md;
nvptender.md

Annnt de inten{ie publicat in BAP (dupd

caz)

,/ Da oNu
Data: 15.04.2022 w:29
Link-ul:

tehnici ;i instrumente specifice de

atribuire (dupd caz)

nNu ,/ licitafie electronica aacord-cadru
n sistem dinamic de achizifie o
cataloq electronic

Sursa de finan{are Buget de stat
Buget CNAM
Buget CNAS
Surse exteme
Alfe surse - Miiloace Speciale

D

tr

tr

297 210,00Valoarea estimati (ei, fdrd TVA)

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:



Expunerea succint[ a solicitirii de
clarificare
Expunerea succindi a rispunsului
Data transmiterii

r-

4. ModificIri operate in documenta{ia de atribuire:

t. Pin la

Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi afente DUAE prezentate de
torii economici:

(Informalia privind denumirea documentele prezentate se va indica in

6.
cltre o

documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: prezental, neprezentat,
documentul ofost prezentat, dar nu corespunde cerinlelor de calfficare))

conformitate cu cerinlele din
nu corespunde (in cazul cdnd

vct in cazul tn care au
Rezumatul modifi clrilor Nu s-a modificat
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)
Termen-limiti de depunere qi deschidere a
ofertelor prelungit (dupI caz)

Nun
Da o Cu zile

i la termenul-limiti data ora 16:00), au fost depuse 4 oferte:
Denumirea operatorilor

economici
IDNO Asocia{ii/administratorii

MedTehFarm SRL r003600009825 Trofimov Iurii
Visiosvstems SRL 1014600037327 Arnaut Mihail
CS Vovodent SRL 1003600028842 Smintina Alexandru
Triumf-Motiv SRL 1012600021180 Jiehili Tatiana

MedTehFarm SRL

CS Vovodent SRL
Triumf-Motiv SRL

nformatia privind corespundel :ea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pretul ofertei
(fbrd TVA)* Cantitate qi

unitate de
mIsurI

Corespunder
ea cu

cerinfele de
calificare

Corespund
erea cu

specifica{iil
e tehnice

Lot l Compozit
autopolimerizabil

MedTehFarm SRL 458,33 20lcut +
CS Vivodent SRL 472,22 20/cut + +

Lot 2 Compozit
autopolimerizabil

MedTehFarm SRL 462,97 30/cut +
CS Vivodent SRL 472,22 3O/cut + T

Lot 3 Compozit
fotopolimerizabil

CS Vivodent SRL 2546,30 20/cut + T

Lot 4 Liner
fotopolimerizabil

MedTehFarm SRL 138.89 40/buc T

CS Vivodent SRL 450,0 40/buc + T

Lot 5 Liner
fotopolimerizabil

CS Vivodent SRL 46,3 100/buc + 1-

Lot 6 Material
pentru obturarea
canalelor
radiculare

MedTehFarm SRL
592,60 3O/cut -r +

CS Vivodent SRL
597,22 3O/cut T -r



7, Lot 7 Material
pentru obturarea
canalelor
radiculare

MedTehFarm SRL 140,74 30/ser
I.r -r

CS Vivodent SRL 101,85 3O/ser -r -t-

Lot 8 Pasti
MedTeNarm SRL 74,07 6O/buc + +

CS Vivodent SRL 37,04 60/buc + +

Lot 9 Sistem
adeziv

MedTeMarm SRL 203,70 10/cut +

CS Vivodent SRL 416,67 10/cut 'r T

Lot 10 Pasta

abrazivd

Lot ll Pastd CS Vivodent SRL 87,96 1O/buc + +

Lot12 Preparat

antiseptic
CS Vivodent SRL 74,07 10/cut + +

Lot 13 Phsti MedTehFarm SRL 559,20 30/ser + +

Lot14 Solufie

Lot 15 Solutie

Lot 16 Solufie
hipo clorid de

Na3%

LotlT Solufie

Lot 18 Solutie

Lot 19 Solutie

Lot20Freze
extradure

CS Vivodent SRL 16,67 150/buc T +

Visiosvstems SRL 25,28 150/buc T +

Lot2lFreze
diamantate

CS Vivodent SRL 12,5 800/buc -r +

Visiosvstems SRL 16,25 800/buc -r +

Triumf-Motiv SRL 18,00 800/buc + +

Lot22 Periu{6
pentru igienizarc

CS Vivodent SRL 5,0 2000/buc T +

Visiosvstems SRL 7,23 200O/buc + +

Triumf-Motiv SRL 5,75 2000/buc + T

!9t z,r fene I visiosystems SRLinterdentare I

131,33 10/cut + +

Lot24 Stripse
(bandi abrazivl)

CS Vivodent SRL 83,33 20/cut + +

Visiosvstems SRL 3t6,84 201clft T +

Lot25 Rlgini I U"dt"hfurm SRLacrilI | '-
308,33 l0/cut + +

Lot26 Rigini
acri16

MedTehFarm SRL 341,67 5/cut + +

Lot2l Rdqin6

acrilI
MedTehFarm SRL r25,0 5/cut + +

Lot 28 Perii
oentru poliere

CS Vivodent SRL 50,00 30/buc + +

Lot29 Ceari
stomatologicl

CS Vivodent SRL 162,50 2lbuc T -r

Lot 30 Lame
pentru bisturiu

CS Vivodent SRL 162,5 3/cut T T

Visiosvstems SRL 3,28 300/buc '1- T

Lot 31Ace
chirurgicale
Lot 32 SpraY

lubrifiant
MedTehFarm SRL 200,0 20lflac -r +

Lot 33 Sticlu{i
oentru malaxare

CS Vivodent SRL 16,67 20O/buc + +

Lot 34 Pasti
anesteticd

MedTehFarm SRL 150,00 30/cut -r +



Lot 35
Obturitoare de
canal

TriumfMotiv SRL 10,00 850/buc + -r

Lot 36 Freze
extradure

CS Vivodent SRL 16,67 50/buc -r +

Visiosvstems SRL 42,52 50/buc + T

TriumfMotiv SRL 40,00 50/buc -r -1-

Lot37 Freze
diamantate

CS Vivodent SRL 29,17 30/buc -r +

Visiosvstems SRL 46,r3 30/buc + +

TriumfMotiv SRL 40,00 30/buc + +
*ln aazul utilizdrii iei eiectronice se va indica finaleTn cazul utilizdrii ticitaliei eiectronice se va indicaprelul oferteifinale
(Informafia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu speciJicaliile tehnice", se va

consemna prin: ,,*" tn cazul corespunderii Si prin ,,-" in cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea

ofertei cu cerintele stabilite in documentafia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal

solicita

10. Modalitatea de evaluare:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic I Total

de sclzut) s-a t
Data

solicitirii
Operatorul
economic

Informafia solicitati
Rezumatul rlspunsului
oneratorului economic

06.09.2022 MedTehFarm SRL Prezentarea mostrelor. Mostre prezentate, 08.09 .2022

06.09.2022 CS Vivodent SRL Prezentarea mostrelor. Mostre prezentate, 07 .09 .2022

9.O escal

Denumirea operatorului
economici

Motivul respingerii/des calific[rii

MedTehFarm SRL @ecificafieitehnicedouituburix2,8ggelpentrugravaj,
conform mostrei prezentate se oferl 5ml lichid i-gel - I buc.

Lot2 - noi solicitdm conform specificaliei tehnice Etchat -7,5 ml, conform mostrei

prezentate Etching gel - 3ml se ofer[.
Lot 4 -noi solicit[m conform specifica{iei tehnice seringd max 2ml, conform mostrei

prezentate se oferi seringd 2,5rnl.
Lot 9 - noi solicitim conform specifica{iei tehnice sistem adeziv fotopolimerizabil cu

confinut de r6gin[ UDMA, dar se oferd, conform mostrei, preparat cu confinut de rdqini

Bis-GMA.

./ Pentru fiecare
lot

nPentru mai multe loturi cumulate oPentru toate loturile

Alte limit[ri privind numirul de loturi care

oot fi atribuite aceluiasi ofertant
Jrrstificarea deciziei de a nu atribui contractul
oe loturi

Criteriul aplicat *Denumirea gi numirul lotului (aceastd rubrica se va completa

in cazul in care fn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate

mai multe criterii de atribuire)

,/ preful cel mai sclzut
acostul cel mai scdzut

ocel mai bun raport calitate-Pref

ocel mai bun raport calitate-cost

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:



Denumire factorul 1

Denumirea operatorului economic n

Denumire factorul 1

Denumire factorul n

13. Reevaluarea ofertelor:

va completa tn cazul tn care ofertele aufost reevaluo

Motivul reevalu[rii ofertelor
Modificirile operate

14. in urma examindrii, evalulrii
atribuire s-a decis:

Ei comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de

ic6l rd-cadru:Aflihrrireq cn nfractrrhri de achizitie oubltcd/acco

D."""rtt."t.t"l"t T-operatoruleconomicdesemnatI cistieitor
Cantit

atea
Pre{ul unitar

16rI TVA
Pretul total
IEr[ TVA

Pre{ul total
cu TVA

MedTehFarm SRL
30 592,60 t7 778,00 19 200.30

2 D^.+X 30 559,20 t6 776.00 18 118,20

10 308.33 3 083.30 3 700.00
Lot25 Rlsinl acrill

5 34r,67 I 708,35 2 050,00

Dx-:6x a^rilx 5 125,00 625.00 750.00

Lot32 SpraY lubrifiant 20 200.00 4 000.00 4 800.00

30 150.00 4 500.00 5 400.00
2,1 D-o+E onccfefini

IJt,I Jl r 4Dl4

CS Vivodent S RL
Lot I Compozit autoPolimerizabil 20 472.22 9 444.44 10 200.00

30 472,22 14166,67 l5 300,00

r\ ^^ ^^-:+ f^t^-^l i mpri zahi I 20 2 546,30 50 925.93 55 000.00

Lot 4 Liner fotoPolimerizabil 40 450.00 18 000.00 t9 440,00

100 46,30 4 629,63 5 000.00

- , - r r' L- ,-:^r .^^-+-,, ^l-+"-^-aa ^o-olplnr rcrlicrrlefg 30 101,85 3 055.56 3 300.00
LOt / lvralgrl4r Pwr

60 37.04 ) 1)) )) 2 400,00
LUf O raDL4

Lot 9 Sistem adeziv

Lot ll Pasti

t0 4t6,67 4 166.67 4 500.00

t0 87.96 879,63 950,00

10 74,07 740,74 800,00
lJlta lt -f r sP4r

150 r6.67 2 500.00 3 000.00
tJ|Ja LV .rll'zg gaucuurv

Lot2l Freze diamantate 800 12,50 10 000,00 l2 000,00

2000 5,00 10 000.00 l2 000.00
LUT

L-^-:.,X\ 20 83,33 1666.67 2 000.00
lJol L+ JtIfPbs \vuuq *'"'"*,

-..

30 50,00 I 500.00 I 800,00
LlJl LO rtrlll Pstrlru Pvrrwrv

2 r62.50 325.00 390,00
aJ r62,50 487,50 585.00

200 16,67 J JJJ.JJ 4 000.00

50 t6.67 833,33 I 000.00
Lot 36 Freze extradure

Lot37 Freze diamantate 30 29,17 875,00 1 050.00

qqgryq!.-.j

Trirrmf-Motiv

;RL
T10

L01 ZJ rsus

l]ol JJ \-rutul

Anularea procedurii de achizifie publici:

Lot 10,14,1 5,16,17,18,19,31 - se anuleazd in temeiul att' 71

Legii nr. 131 din 03.07.2015.

alin. 1 lit a) - nu a fost depusi nici o ofertd, al



{ rnfnrrnqren onerrfnrilor economici desnre deciziile qrupului le lucru Dentru achizitii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

MedTehFarm SRL 09.09.2022 SIA RSAP q e-mail

Visiosvstems SRL 09.09.2022 SIA RSAP q e-mail

CS Vivodent SRL 09.09.2022 SIA RSAP si e-mail

Triumf-Motiv SRL 09.09.2022 SIA RSAP gi e-mail

)
)

Noti* Informarea operatorilor economici implicali in pro despre deciziile grupului de lucru pentru

achiziliiserealizeazdinconformitatecupreiederileait.3l alLegiinr. t3t din3iulie20t5privindachiziliilepublice'

inch tractului

revdzutedeLegea",,tslai"os.07,2016,inclusivatermeneIordeasteptare,se
efectueazd in conformitate cu'prevederile TITL1LUI IV capitolul I (calcularea Termenului) al codului civil, ;i
implicit, art.26l (1),264 @ Si 265.

dru incheia

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

Tdmd Marcela
(Nume, Prenume)

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru

contractului/contractelor indicate a fost respectat

nr. 131 din 3 iutie 2015 privind achiziliile publice ), p

aufost examinate Ei solu(ionate.

prin prezentu dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conftrmd corectitudinea desJrtgurdrii

procedarii de achizilie,fapt pentru care poartd rdipundere conform prevederilor legale in vigoare'

6

a con

Fn cazul in care valoarea estimati a contractului este

mai micd decAt pragurile previzutelaatt.2 alin. (3) al

Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi{iile

^trlrl inc

r' 6 zile in cazul transmiterii comunicirii prin
miiloace electronice $i/sau fax

n t t zite in cazul netransmiterii comunicirii
prin miiloace electronice $i/sau fax-
I t t ,it" itt 

"azul 
transmiterii comunicirii prin

miiloace electronice qi/sau fax
in cazul in care valoarea estimatd a contractulul este

egall sau mai mare decdt pragurile prev[zute la art.2

uii". (:) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind

achiziliile publice

16 ,il" in 
"azul 

netransmiterii comunicdrii prin

loace electronice gi/sau fax
I
ml

7 n 11 nntwqnfrrl dc qohizitielacord-cadru t

,,,'iilcuicapital- .

, . 'j,strdin.':l:'' .

MedTehFarm SRL autohton 36 22.09.2022 33 100000-l 48 470,65 54 018,80 3t.12.2022

33 100000-1 139 752,32 154 715,00 3r.r2.2022
Visiosystems SRL autohton )t 22.09.2022

CS Vivodent SRL autohton 38 23.09.2022 33 100000-l I 313,30 | 576,00 3r.12.2022

Triumf-Motiv SRL autohton 39 27.09.2022 33 100000-1 8 500,00 10 200,00 31.12.2022

UI
STOMATOTOGIC

MUNICIPAIDE COPU

fuorroo,u"S



DARE DE SЕАIUА

de atribuire а contractului de achizifii publice Е
de incheiere а acordului-cadru tr

de апulаrе а procedurii de atribuire tr

Nr.2 din ,%.О€, /OJ/
1. Date сu рriчirе la autoritatea contractantй:

I)епumirеа autoritйtii contractante IMSP Spitalul de Stat
Localitate muп. Chiqinёu
IDNo l 00660 1 003 968
Adresa str.Drumul viilor ,34
Numйr de telefon 022-7 2-90 -4| ; 022-'1 2-9 l -7 2
Nчmйr de fax 022-72-90-92
E-mail oficial spitalds(@ms.gov.md
Adresa de iпtеrпеt http://spitalacsr.md
Persoana de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Ghinguleak Diana

2, Date сu рriчirе la рrосеdurа de аtriЬuirе:

Tipul рrосеdчrii de atribuire aplicate fiСеrеrеа ofertelor de рrеluri пLicitalie deschisй
пАltе|е: [Iпdica|iJ

Рrосеdurа de achizi{ie rереtаtй (duрd caz) Nr:
Тiрul, оЬiёсtului, contractului de achizi{ie/
асоrdulчi-саdrч

Вчпuri п Servicii п Lucrбri Е

obiectul achizitiei Дсhiziоliпаrеа lucrdrilor de repara|ie capitald а
tпcdperilor farmaciei IMSP Spitalul de Stat

Cod сРV 45453 000_7
Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de аtriЬuirе (tп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt ltcita|ia
deschtsd)
Рrосеdurа de atribuire (se vа iпdiса diп
cadrul portalului guvеrпаmепtаl
уI ш рl t g пd е r, gQ,у.,.m.d\

Nr: 2|0621 0б
Link-ul : https ://mtender. gov.md/tenders/
оgIjs:Lljwilр i_h_] Ш:]_06 l2{!J, (Е?*
Data publicйrii :23. 0 8 .2022

Platforma de achizi{ii publice utiliz atil ЕзgЦЦitii.md; п e-licitatie.md; п yptendarmd

Рrосеdчrа а foýt iпсlчsй in planul de
achИitii publice а autoritf,tii contractante

пDа ЕLtru
Link-ul сйtrе planul de achizЦii publice publicat:

Апuпt de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) Data: 10.08,2022
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(duрd caz)

пАсоrd-саdru пSistem dinamic de achizilie
Elicitatie е|есtrопiсё пСаtаlоg electronic

Sursa de fiпап{аrе fiBuget de stat; пВugеt СТЧДМ; trBuýt С:NАЦ
пSursе externe; пАltе surse: Surse proprii (servicii
9!р!цd)

Yаlоаrеа gýlimаtй aei, fdrd ТrД) 722500,00



3. Clarificiri privind documenta{ia de аtriЬчirе:

(Se vа completa iп cazul fп care аu fost solicitate clarфcdri)

4, Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se vа completa iп cazul iп care аu fost operate mоdffiсdri)

6. Informa{ii privind ofertele deprrse qi dосчmепtеlе de calificare qi аfеrепtе DUAE prezentate de сitrе
operatorii economici:

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr
Dепumirеа ореrаtоrului economic
Ехрuпеrеа ýuccintil а solicitirii de
clarificare
Ехрuпеrеа succintil а rispunsului
Data transmiterii

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (dupd caz)

[Iпdica|i sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

Termen-limitf, de dерuпеrе ýi deschidere а
ofertelor prelungit (duрd caz)

[Iпdica|i пumdrul de zileJ

5. Pini la termenul_limiti (data 07,09,2022, оrа 10:00)о ач depus oferta 1 ofertant:

N[r. Dепumirеа ореrаtоrului economic II)г{о Asocia{ii/
administratorii

1. Danstar Evolution SRL 1018600006831 Hamitchi Sergiu

Denumire document
Dепumirеа ореrаtоrulЩ

Danstar Evolution SRL

(Se
Documentele се constituie oferta

vа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt,, пu coresp ф
Рrорuпеrеа tehnicй рrеzепtаt
Рrорuпеrеа financiarй рrеzепtаt
DUAE рrеzепtаt
Gаrап[iа pentru oferti (dupa caz) prezeпtat

Se
Dосumепtе de

vа сопsmпа рriп: рrеzепtаt,

calificare
перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе

Fоrmulаrul standard al Documentului unic
de Achizitii Еurореап

prezeпtat

Oferta рrеzепtаt
Gаrап{iа репtru oferta |% din чаlоаrеа
оfеrtеi fЕri ТVА

prezeпtat

Devizele locale aferente ofertei. prezeпtat
Сеrеrе de parlicipare рrеzепtаt
Grаfiс de executare а luсrlrilоr р!9Z9цц!
Declara{ia privind valabilitatea ofertei рrеzепtаl
Dovada inregistrбrii persoanei juridice, iп
conformitate сu prevederile legale din {аrа
iп саrе оfеrtапtul este stabilit

рrеzепtаt

Declaralia privind conduita etici qi

neimplicarea in practici frauduloase qi de
соruреrе

prezeпtat

Certificat de efectuare regulati а plalii
impozitel оr, contribu{iilor

рrеzепtаt



Declaralia privind сопfirm аrеа identitatii
Ьепеfiсiаrilоr efectivi qi пеiпсаdrаrеа
acestora iп situalia condalnnйrii pentru
participarea la activitafi ale unei organiza[ii
sаu gruрбri criminale, pentru соruр{iе,
fraudб Ei/sau sрбlаrе de bani

рrеzепtаt

certificat de atribuire al confului Ьапсаr
eliberat de banca detinёtoare de cont

рrеzепtаt

Ultimul rароrt fiпапсiаr prezeпtat
Disponibilitate de bani lichizi sau capital
circulant, de rеsursе creditare sau alte
mij loace fiпапсiаrе (suma)

рrеzепtаt

Demonstrarea privind experien{a similarё рrеzепtqt
Declara{ie privind lista рriпсiраlеlоr lчсrlri
executate in ultimul ап de activitate

рrеzепtаt

Declaralie privind dоtйrilе specifice, utilajul
gi echi-pamentul песеsаr репtru indeplinirea
соrеsрuп-zбtоаrе а contractul ui

prezeпtat

Declara{ie privind perso-nalul de
specialitate рrорus репtru imрlеmепtаrеа
conffactului

prezeпtat

Minim ani de ехреriеп{ё specificб iп
liwаrеа Ьчпu-rilоr gi/sau serviciilor similare

рrеzепtаt

Vаlоаrеа miпimtr (suma) а unui contract
individual indeplinit ре раrсursul perioadei
indicate (пumtrrul de ani)

prezentat

Recomandlri la сопtrасtеlе prezentate

реп,trч dеmопstrаrеа lucrlrilor similare
executate in ultimii 5 ani.

рrеzепtаt

Perioada de gаrап{iе а luсrёrilоr. рrеzепtаt
Certificate de calitate а рriпсiраlеlоr
materiale uti |izate: Linoleum,teracot6,
чорsеа iп asortiment , amestec uscat, fevile,
etc.

prezeпtat

Manualul CalitaЁi integral prezeпtat
Avizul Inspec}iei de Stat iп Construc{ii. prezeпtat
Dеmопstrаrеа accesului la реrsопаI/uп
organism tehnicde specialitate, саrе sй
garanteze asigurarea unui control al
calitalii.

рrеzепtаt

Certificatul de atestare tehnico-profesionalб
adirigintelui de Eantier.

рrеzепtаt

Lichiditate generaltr рrеzепtаt
cifra medie de afaceri iп ultimii З ani. рrеzепtаt
Lista subcontractan{ilor qi partea/p6(ile din
contract саrе sunt indeplinite de aceqtia

prezeпtat

Informalii privind asocierea рrеzепtаt
Angaj ament terf sus{inйtor fiпапсiаr prezeпtat
Angajament privind sus{inerea tehnicб Ei
profesionalй а ofertantului/grupului de
ореrаtоri economici

рrеzепtаt

DeclaraIie te{ sus}inёtor tehnic рrеzепtаt
Declara{ie te{ sus{inбtor profesional prezeпtat
Gаrап{iа pentru оfеПа 5О/о Se рrеziпtd la iпсhеiеrеа coпtractului

(Iпfоrmауiа priyiпd dепumirеа dосumепtеlоr рrеzепtаlе зе vа iпdiса iп coпformilate сu ceriп|ele diп dосumепtаliа de
atribuire si seva сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепlаt, па corespunde (tп cazul сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пч
с or еsрuпdес er iп| el or de са l ffi с ar е) )



7. Informa{ia privind corespunderea ofertelor cu сеriп{ёlе solicitate:

Dепumirеа lotului
Dепumirеа
ореrаtоrului

есопоmiс

Рrе{ul
ofertei

(Йrа TVA)
(lei)*

Cantita
te qi

unitate
de

mf,surf,

Соrеsрuпdеrеа
сu cerin{ele de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
сu ýpecifica{iile

tehnice

Дсhiziо|iпаrеа
lucrdrilor de repara|ie
capitald а tпсdреrilоr

farmaciei IMSP
Spitalul de Stat

Danstar Evolution
SRL 592627,0L 1 buc + +

* iп сшul utilizйrii licita|iei electroпice se va iпdiса prelul фrtеiliпаlе
(Iпfоrmа|iа privind "Corespunderea сu сеriп|еlе de calilicare" si "Corespuпderea cu specфcaliile tehпice" , se vа
сопsеmпа рriп: ,,*" iп сшul corespuпderii si рriп ,,-" iп сшul necorespuпderii)

8. Репtrч elucidarea чпоr neclariti{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei сu cerin{ele
stabilite in docrrmenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea рrе{чlчi апоrmаl de scflzrrt) s-a solicitat:

Data
solicitf,rii

Ореrаtоrul есопоmiс Informa{ia solicitatf, Rezmatul
rйsрuпsului
operatorului

economic
08.09.2022 Danstar Evolution SRL Contract cu compania, саrе dispune de

aviz pentru executarea luсrбrilоr
electrice; experienla similari; disponi-
bilitatea de bani lichizi; rraficul de
executare а luсrёrilоr ре luni.

Documentele
solicitate au fost
ptezentate

Prin scrisoareanr.7 diп|2.09.2022 operatorul economic Danstar Evolution SRL а justificat а

preful anomlal de scйzut а оfеrtеi pIopuse :

- reduceri iп mйrimе de 10-40% репtгчt materialele de construclie confirrnat рriп contracte de

colaborare cu companiile се comercializeazй materiale de construc{ie
- micgorarea cheltuielilor репtru serviciile prestate
- livrarea directй а mаtеriаlеlог de fЪгпizоr la qапtiег. се permite miс;оrаrеа cheltuieliloг de

trапsроrt а ofertantultri.

9. Ofertan{ii respingi/descalifica{i:

Dепumirеа ореrаtоrчlui economic Motivul res р in gerii/deý саlifiсйд1Ц

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

Pentru fiecare lot fi
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Дltе limitёri privind пumёrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [IпdicaliJ

Justificarea deciziei de а пu atribui contractul ре loturi:

11. Сritеriul de аtriЬuirе aplicat:

Рrе{ul cel mai scбzut п
Costul се1 mai scёzut п
Се1 mai Ьuп raport calitate-pret п
Cel mai bun raport calitat.-.ori fi

4



(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicale mai multe crilerii de atribuire, se yor iпdiса toate
criteriile de atribuire aplicate ;i dепumirеа loturilor аfеrепtе)

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

(Se va completa репtru loturile care aufost atribuite iп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitale-pre| sau cel
mai Ьuп raport calitate-cost)

Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat
Danstar Evolution SRL Total
Рrе{ul ofertei 85 592627 ,0l l 711 152,4l 85

Perioada de execufie 5 3 luni 5

Sistemul calitatii репtru executia
lucrйrii, elaborat 9i aprobat iп
modul stabilit

5 da 5

Perioada de garanIie аsuрrа
luсrёrilоr

5 5 5

Total 100 100

13. RеечаIuаrеа ofertelor:

(Se va completa iп cazul iп care o.fertele au.fost reevaluate repetat)

Nlotivul rеечаluйrii ofertelor
Modificf,rile ореrаtе

tC. iп чrmа ехаmiпйri, ечаlчйrii 9i соmраrйrii ofertelor depuse ln саdrчl рrосеdчrii de аtriЬчirе s_a decis:

Atribuirea contractului de achizitie public 6/ acotdului-cadruulrеа con ul dе ас Z| 1е u 1 асоrduIu1 a

a

Dепumirеа lotului Dепumirеа
ореrаtоrчIчi

economic

cantitate
9i unitate

de
mйsчrй

Рrе{ul
uпitаr

(fйrй ТVА)

Рrе{ul
total

(fйrй ТVА)

Рrе{чl total
(inclusiv
тчл)

Дсhiziо|iпаrеа lucrdrilor de
repara|ie capitald а iпсdре-
rilor farmaciei IMSP
Spitalul de Stat

Danstar
Evolution SRL 1 Ьuс 592627,0l 592627,0| 7|ll52,4I

Апulаrеа procedurii de achizifie publicй:
In temeiul art. 7l alin. lit l

Аrgчmепtаrе:

15. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grчрчlчi de lчсrrr репtrч achizitii:

Dепчmirеа ореrаtоrчlчi
есопоmiс

Data transmiterii Modalitatea de trапsmitеrе

Danstar Evolution SRL 14.09.2022 e-mail

(IпJоrпаrеа operatorilor есопоmiсi iпplicali iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru репtrч achizi|ii se realizeazd iп сопfоrmitаtе cu
prevederile art, 3l al Legii пr, l3l diп 3 iulie 20l5 priviпdachizi|iile publice)

Lб. Теrmепчl de aqteptare репtrч iпсhеiеrеа сопtrасtчlчi:

Iп cazul in саrе valoarea estimatё а contractului
este mai micб decёt pragurile prevazute la art. 2
alin. (3) al Legii пr. 13 1 din 3 iulie 20l 5

6 zile in cazul transmiterii comunicёrii prin
miiloace electronice si/sau fax п
п 1 1 zi|e iп cazul netransmiterii comunicбrii

privind achiziliile publice rin miiloace electronice si/sau fax п



n cazul in саrе valoarea estimatl a contractului | П 11 zile in cazul transmiterii comunicёrii рriп
este egala sau mai mаrе decAt pragurile miiloace electronice si/sau fax п
prevёzute la art. 2 alin. (3) al Legii пr. 131 din | П lб zile in cмul netransmiterii comunicйrii
3 iulie 2015 privind achiziýiile publice rin miiloace electronice si/sau fax п

(Selecta|i tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. IЗ] diп 3 iulie 2015 priviПd
achiziliile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de asteptare, se фсtuеаzd iп coпformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul
I (Calcularea Теrmепului) al Codului Сivil al Republicii Moldova),

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durаЬilе (achizi{ii verzi) (rчЬriса datй se completeazi doar in cazul
in саrе la рrосеdчrа de achizi{ie рчЬliсf, ач fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a incheiat
contract/contracte репtrш lot/loturi репtru саrе ач fost aplicate criterii de drrrabilitate):

Аu fost aplicate criterii pentru achizitii publice durabile (achizi{ii
verzi)?

(DA/IVU)

Vаlоаrеа de achizi{ie сu ТVА din contract/ contracte а
Iotuluilloturilor репtru саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

(iпdiса|i sumа сu Тl/Д)

Codul СРV al lotuluilloturilor репtru саrе аu fost aplicate criterii
de durabilitate:

Сriфriul, а,е. аtriЬuiiе, :репtru lоtulлоturilе репtru саrе flц, fost
aplicate. :ёiitёiti :d;, diuiabititate: , :

Pre{ul се1 mai scёzut п
costul cel mai scбzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pret п
Cel mai bun raport calitate-cost п

рriп рrеzепtа dare de sеапd, grapul de lacru declard сd tеrmепul de aqteptare репtru lпcheierea
сопtrасtаlui/сопtrасtеlоr iпdicate afost respectat (ехсеРrtпd cazurile рrеуdzutе de ап. 32 аliп (3) al Legii пr-

13I diп 3 iulie 2015 priviпd achiziliile publice ), рrесum qi сd iп cazal dерuпеrii сопtеstфiilоr qi/sau

receplioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aufost ехаmiпаtе qi sоlаliопаtе.

Рriп рrеzеПtа dare de sеаmd, grapal de luсru репtru achizilii сопJirmd corectitadiпea destфurdrii procedurii
de achiziф, fapt репtru care роаttй rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale iп vigoare.

Сопduсitоrul gruрului de luсru

Dепumirеа
ореrаtоrului

есопоmiс

Intreprinderea:
Сu capital
autohton/
Сu capital

mixt/asociere/
Сu capital

striin

Numf,rul
qi data

contractului/
асоrdului-саdru

Cod сРV

vаlоаrеа contractului Теrmеп
'de

valabilitat
eal

contractul
ui/асоrdul
ui-саdru

Danstar
Evolution

SRL

Сu capital
autohton

22 22.09.2022 45453000-7 592627,0| 7ll|52,4| 31.12.2022

(lхIumе, Рrепumе)

pentru achizi{ii:
,

































l. Date cu privire la autoritatea contractantI:

Denum irea autorittr(ii contractante Pretura sectorului Buiucani
Localitate Mun. Chisindu
TDNO l 00760 r 009509
Adresa Str. MihaiYiteazul,2
Numtrr de telefon 022 295070.022295079
NumIr de fax 022295069
E-mail oficial buiucani@omc.md
Adresa de internet www.buiucani.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Zglavoc Daniela, 068240107,

dan iela.zglavoc(Omail.ru

DARtr DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice

Nr. l3 din 26.09.2022

3. ClarificEri privind documenta{ia de atribuire:

Data solicittrrii clarifi clrilor
Denum irea operatorului econom ic
Expunerea succinttr a solicitirii de clarificare
Expunerea succintl a rtrspunsului
Data transmiterii

4. Modifictrri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa in cazul in care au.fost operate modificiiri)

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitatie deschisl
Procedura de achizi(ie repetati (dupd caz) Nr: -

Tipul obiectului contractului de achizifie/ acordului-
cadru

LucrSri

Obiectul achizi(iei "Reabilitarea infrastructurii pietonale in teritoriul cartierului
din mun. Chiqindu, sectorul Buiucani, str. Alba Iulia 200 -
Liviu Deleanu"

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
proceduri decat licitotia des chisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p or t a I u lui guv er nam ent a I www. mt ender. g ov. m d)

Nr: ocds-b3wdp I -MD- I660I22065945
Link-ul: M-Tender
Data publ icdrii: 1 0.08.2022

Platforma de achizi{ii publice utilizattr achizitii.md

Dvnnorl'.-- o f^.1 ih rDa nNu
P Ltl Pu

a autorittr(ii contractante Link-ul ctrtre planul de achizilii publice publicat:
www.preturabu iucan i.md

Anun( de inten(ie publicat in BAP (dupd caz) Data: I 8.01.2022

Link-ul: BAP
Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie oLicitalie
electronicd oCatalog electronic

Sursa de finan(are Buget de stat

Valoarea estimatl (lei, /drd TVA) 2 000 000,0



P,tlicate in B

farrar-ti
prelungit (dupd caz)

5., P6ntr la termenul-limitd (data29,0g.2022, l0:00 ), au depus or.r* , ***

ffioperatorii economici:

Nr. Den um irea operatoruluiicon6il-ic
IDNO Asocia(iil

I
1004600066894

6.

SRL "Vastavit"

DocumenteGE6irtiru ie oE.ti

Garanfia pent.u of.rta

Documente Oe citincare

Graficul de.*i*G
Declarafieoenr@
exc.luderea de la procedura de atrituir", 

"; 
;l;;,

icareaart.l8din nr. l3 I din 03 .07 .2015
Declaragie pri,
practici frauduloase si de coruoere

Declaralie priuin
Beneficiari
D.*onrtrure
oomenrut de activitate aferent obiectului contractuluiceurmeaziafiatribuit
pec].1ati3 p.iui
rn uttrmul an de activitate
Declaralieptr@
echipamentul necesar pentru indeplinirea' ''
corespunzdtoare a contractu lu iDeclaralieprluin@
pentru implementarea contractulu i
Certificirile de atila.e tehn
Demonstrarea

l1 I 
i 

: ^1.- :t"c 
iat i tare, ca.e ia gar anteze u, t!r.u."u

unui controlul al calitdtii
Ce.tificat.
pnvlre la sistemele sau standardele de manan"_i.u,rtii ii ,rrru.i*,;:Hfiir''' de management al

tjsta subcontra
care sunt indeplinite de c6tre aceriiu 

'

4vizu I Aeentiei Supravesh;;T;;ica

OirponiUn

**!1 p?$gjldepl in irea contra*u I q i de ach izi



Declaralie,affi
rrnantelor nr. 145 din 24 noiembrie2020

(lnformolia privind denumirea.documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlere din documentalia dey:;t;;:,lr:::;,:i::";::f,/r:,',P""oioi, 
'{'prezentot, 

nu corespunde (in cazut,ana io,,i*untut afosr prezentqt, dar nu

7' Informafia privind corespunderea oferteror cu cerinfere soricitate:

Denumirea lotului
Preful ofertei
(f6rd TV4;*

Cantitate
pi unitate

de
mtrsurtr

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice"Reabi I itareal" Lastructrn i
pietonale in teritoriul
cartierului din mun.
ChiqinIu, sectorul Buiucani,
str. Alba Iulia 200 - Liviu
Deleanu"

SRL "Vastaviti I 499 993,9ilei

Data
solicitarii

Operatorul econoric Informalia soticitaU

s-a solicitat:

Rezm atu I rasp un su I u irc-ffi toru I u i
economicnla

9. Ofertan respin gi/desca lifi ca(i:

10, Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Drrm i."u op"ruto* Iu i "oilil ii Motivul respingeriTdesculifi .a.ii

Pentru fiecare lot o
Pentru mai multe loturi cumulate o
Pentru toate loturile o
Alte limitdri privind numtrrul de loturi care pot fi atribuite aceruiagi ofertant: [rndicaliJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

I l. Criteriul de atribuire aplicat:

Pregul cel mai scdzut a
Costul cel mai sctrzut o
Cel ma.i.bun raport calitate-pref o
Cel mai bun raport calitate_cost a

'i::;:;l;:",:;;::,:?!f::#;Zyi:l:;;f##:;nt apticate mai mutte criterii de atribuire, se vor indica toate *iteriite

12. Informafia privind factoriide evatuare aplicafi:
(se va completa pentru loturile care au fost arribuite in baza crireriilor: cel mai bun raport calitate-pre| sau cel mai bun
raport calitate_cost)

Factorii de evaluare Valoarea din oferttr
GIra TVA) Punctajul calculat

SRL "Vastavit"
Denumire factorul I

I 499 993,91tei



O r ganizar e a,.u t i rr.*J- s,Ip.riil tu -
y1lonalu.lu.i desemnat pentru executarea
contractului, in cazul in care calitatea
personalului desemnat are un impact
semnificativ asupra nivelului .ulituii, O.
executare a contractului;
Denumire factorul i
Calitatea, inclusiv avantajele tehnice,
caracteristicile estetice $i funclionale

I 499 993,9ilei

Denumire actonrl :
I 499 993,91lei

llotivu I reeva t ua rii oErtetor

13. Reevaluarea ofertelor:
(Se va completa in cazul in care ofertele aufost reevaluate repetal)

l4.inurmaexamintrri,evalutrriigicompartrriioferteloro*ou,.

Atribuirea contractului de achizilie publicl/acordului_cadru:

Anularea procedurii de achizifie publictr:

in temeiulart. 7l alin. _ Iit

Argumentare:

(lnformareaoperatorilor,economiciimplica7iin.proceduradeatribuiredespredeciziiler,u,,,m
realizeazd in conformitate cu prevederit, o,it, 3 r' ar Legii ;;.-r;; ;;';',rr," ,0, 5 orivind achizili,e pubrice)

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

Denumirea
lotului

Denum irea
operatorulu i

econom ie

Cantitate gi
unitate de
mtrsurtr

Preful unitar
(fIrI TVA)

Pre(ul total
(fIrI TVA)

Pre(ul total
(inclusiv TVA)

| "Conceprul de

I amenajare a

I parcului "La
I lzvor",

completarea si 
lmodificarea 
I

proiectului 3473, isectorul 
i

Buiucani, mun. I

Chisinau" I

I 
SRL "Vastavit' I 499 gg3,gltei I 499 993,gllA I 799 992,69 tei

t 
,r,1,,,

-

)nUm ireq nnar-+^-..r.pgn.umireffi
Data t.arsmitilii!B! "Vastavir' tloaatitaGa Ae t.anlillt".e14.09.2022

In.cazul in cu
mici decdt pragurile pre
nr. l3 I rtin ? i,,ri- ,^i . l--llYtt,la aX' 

.2.alin' (3) al Legiinr. l3l din 3 iu-tie zois pririri iJ,rUfr. orli,.l# ".t,,
tr6,
3il!e4!9-gE!Egnrce si/sau fax -"''-"' |,r I

I rr,
mijloace electronice gi/sau fax o 

-"'-"'!s'I Prln c.azul in care ,
egald sau mai mare oecat praguril. o*'"irrii'r..n, , -,r"

electronice Ei/sau fax o 
miterii comunicirii pt'fii&ace

4



ah,n,(:.).arL@
achiziliile publice l..tO rite

mijloace electronice qi/sau fa^ o 
--"'-'rrvsr rr Pl

I(selectasi termenul de as.teptare respectat' rr,::,-?:r, termenelor prevdzute de Legea nr, t3l din 3 iulie 2015 privindi't:r:lf;::i::-:::l:;:'*iiill;iii;iii;:"#;wff'"o,vo,*i,o,, i.i,,":,irite rurruruiii-crpi,.rur

I8' Informa(ia privind-achizi[ii publice durabile.(achizi(ii verzi) (rubrica.d.attr se compret eazd doarin cazur incare la procedura de achizi(ie puurica au fost apricaie *ii..irto. durabiritate Eis-a incheiatcontract/contracte pentru lotlloturi p.niru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Prin prercnto dare de sea.md' grupul de lacru clecl(trd cd lermenur de ol!!pt!te penrru incheiereo conrrocturuL/conrrocterorindicote ofost respector (exri$,aid .oiu)il"ri:::ry!:di*iiirii.-itiot L"iii ,,._;;;,;;;; iune 20t s privind ochizi{iitei::,;;*:;::i;,t',;:,::. 'oin aipu,,,iii[n,,,*riito, 
E,t oi-,,,'"pl,ndrii ipoorreio, i,',,onitorizore, aceosteo ourost

Prin prezentu dure de seumli, grupul de lucru t
lapt pentru ,,,; ;,;; ,d,p',";;;;';,",f,:# ff:::l:;i:':'l:;;i:rr;;::::*dineo desfdsurdrii procedurii de act,izitie,

Conductrtorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

17. Contractul de achizifie/acordut_cadru incheiat:

Numtrrul
pi data
contractului/
acordului-cadru

Valoarea contractului Termen Ae ratunilitate
al
con tract u I u i/acord u I u i_
cadru

31.12.2023

f.li;I 
aplicate criterii pentru achizifii pubtice durabite (achizi{ii

(DA/NU)

valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a roturui/roturillpentru care au fost aplicate criterii J. arrriirirate (lei MD): -:---
(tndicqli suma cu TVA)

aar"l|,ffLlt 
totutui/toturitor pentru care au fost apticate criterii de

.aJffi i :,"Trrr[r#re1r 
e n t r u I o t u t/t o t u r i I e p e n t r u c a re a u fo s t a p I i ca t e

Preful cel ,ii ,rarrt o
Costul cel mai scdzut o

!:l rn.i bun raporr catitate_pre1 o
Cel mai bun raport calitate-cost tr

W

Vasile Moroi

5
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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. 12 din 26.09.2022  

 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

 

Denumirea autorității contractante Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor 

Medicale 

Localitate Republica Moldova, Chişinău 

IDNO 1006601004002 

Adresa str. Korolenko 2/1 

Număr de telefon 068238258 

Număr de fax 022-88-43-55 

E-mail office@amdm.gov.md 

Adresa de internet www.amdm.gov.md 

Persoana de contact Tatiana Aramă, specialist principal, secția 

juridică, secretar grup de lucru pentru achiziții 
 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă 

Tipul obiectului contractului de 

achiziție/acordului-cadru 

Bunuri  Servicii +  Lucrări  

Obiectul de achiziție Servicii de calificare a echipamentelor de 

laborator 

Cod CPV 48180000-3 

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 

procedurii de atribuire) 

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1660045758358 

Link-ul: 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-

b3wdp1-MD-1660045758358 

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

yptender.md 

Data și ora deschiderii ofertelor Data: 23 august 2022 Ora: 13:00 

Anunț de intenție publicat în BAP 

 

Nu+    

 

Da   

Tehnici și instrumente specifice de 

atribuire  

Nu +  acord-cadru sistem dinamic de 

achiziție licitație electronica catalog 

electronic 

Sursa de finanțare 
Buget de stat □ 

Buget CNAM □ 

Buget CNAS □ 

Surse externe  

Alte surse: venituri colectate 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 466 000 MDL 
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu s-au solicitat 
            (Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)  

 

Data solicitării clarificărilor   

Expunerea succintă a rezumatului 

demersului 

 

Data transmiterii  

Răspunsul la demers  

Contestarea documentației de atribuire Nu +    Da □    

 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu s-au operat 
            (Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 

 

Rezumatul modificărilor  

Publicate în BAP/alte mijloace de 

informare (după caz) 

Indicați sursa utilizată și data publicării: 

Anunț de participare/BAP 

Transmise operatorilor economici 

înregistrați  

-   

Termen-limită de depunere și deschidere 

a ofertelor prelungit 

Nu □  

Da +    Cu _______ zile 

 

5. Până la termenul-limită (data 23 august, ora 13:00), a fost depusă  1 ofertă: 

 

Denumirea operatorilor 

economici 

IDNO Asociații/administratorii 

SRL ,,5AQ Service” 1012600020736 Administrator: Jelescu Andrei 

 

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE 

prezentate de către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL ,,5AQ 

Service” 

  

Documentele ce constituie oferta 

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

Propunerea tehnică Prezentat   

Propunerea financiară Prezentat   

DUAE Prezentat   

Garanția pentru ofertă Prezentat   

Cerere de participare Prezentat   

Declarație privind valabilitatea ofertei Prezentat   

Documente de calificare 

 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Dovada înregistrării persoanei juridice Prezentat   

Certificat privind lipsa sau existenta 

restantelor faţă de bugetul public 

Prezentat   

Anexa nr. 12 Prezentat   

Declarație că se va efectua verificarea 

periodică cu materiale/standarde de 

referință 

Prezentat   

Raportul financiar Prezentat   
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Certificate de calificare a inginerilor  și  

CV-urile 

Prezentat   

Certificate de etalonare a echipamentelor 

utilizate la calificare 

Prezentat   

Declarație că se va efectua verificarea 

periodică: calificare conform cerințelor 

ghidului EDQM și a Farmacopeii 

Europene 

Prezentat   

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu 

cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu 

corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de 

calificare) 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 

lotului 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Prețul 

ofertei  

(fără 

TVA)* 

Cantitate 

și unitate 

de 

măsură 

Corespunderea 

cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 

cu specificațiile 

tehnice 

Lot 5 

Sistem de 

ventilaţie din 

laboratorul 

microbiologic 

5AQ Service 385 000 1 + + 

     

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

(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu 

specificațiile tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul 

necorespunderii) 
 

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind 

corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv 

justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat: nu s-au solicitat 

 

Data 

solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 

operatorului economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu au fost 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

  

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot +        

Pentru mai multe loturi cumulate □             

Pentru toate loturile  □       

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: 

__________________________________     
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11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut  +                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, 

se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 

12. Reevaluarea ofertelor: nu s-a aplicat 

Motivul reevaluării ofertelor  

Modificările operate  

 

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

atribuire s-a decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 

 

Nr.d/o    Denumirea lotului  Denumirea 

operatorului 

economic 

Cantitat

e și 

unitate 

de 

măsură   

Prețul 

unitar  

(fără 

TVA) 

Prețul 

total  

(fără 

TVA) 

Prețul 

total 

 

(inclusi

v TVA) 

1 Sistem de ventilaţie din 

laboratorul 

microbiologic 

5AQ Service 

SRL 

1 bucată 385 000 385 000 462 000 

 

 

14. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru 

achiziții: 

 

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de 

transmitere 

5AQ Service SRL 13.09.2022 e-mail 

 

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 2025 privind achizițiile publice. 

 

1. Grupul de lucru a respectat termenul de așteptare pentru încheierea contractului 

de: conform art 32, p. (3), lit. a) al Legii privind achizițiile publice 

 

În cazul în care valoarea estimată a 

contractului este mai mică decât pragurile 

prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 

din 3 iulie 2025 privind achizițiile publice 

6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace 

electronice și/sau fax 

11 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax 

În cazul în care valoarea estimată a 

contractului este egală sau mai mare decât 

pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii 

nr. 131 din 3 iulie 2025 privind achizițiile 

publice 

11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax 

16 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax 
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Notă* Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 03.07.2026, 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. 

 

2. Contractele de achiziţie încheiate: 

 

Denumirea 

operatorului  

economic 

Numărul 

și data 

contractului/ 

acordului-cadru 

Cod 

CPV 

Valoarea contractului Termen de 

valabilitate al 

contractului/aco

rdului-cadru fără TVA inclusiv TVA 

5AQ Service 

SRL 

185 26.09.2022 
48180000-3 

385 000,00 462 000,00 31.12.2022 

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru 

încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de 

art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în 

cazul depunerii contestațiilor, 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. 

     

     Director general adjunct: 

 

     Lina GUDIMA                                                                 ____________________ 
                                                               (Semnătura) 

 

 

 
 

 



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice X

Nr. 67 din 15. 09. 2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Direcția general locative-comunală și amenajare
Localitate mun. Chișinău
IDNO 1007601010493
Adresa Str. M. Eminescu, 33
Număr de telefon 022 24 25 01
Număr de fax
E-mail oficial achiziții.dglca(a),cmc.md
Adresa de internet www.dglca.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e- 
mail)

Chetrușca Gheorghe, tel. 022 24 25 01, 
e-mail: achiziții.dglca@cmc.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri X Licitație deschisă 

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

Bunuri □ Servicii □ Lucrări X

Obiectul achiziției Achiziționarea lucrărilor de amenajare a fundațiilor 
la locurile de joacă

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă)

Potrivit planului de achiziții

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

Nr: ocds-ЬЗwdp 1 -MD-1658216220761
https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdpl-MD-
1658216220761
Data publicării: 19.07.2022

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

□ Da □ Nu

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire 
(după caz)

□Acord-cadru oSistem dinamic de achiziție □ Licitație 
electronică aCatalog electronic

Sursa de finanțare □Buget de stat; oBuget CNAM; aBuget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: [Indicați]

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 510 000,00

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

Expunerea succintă a solicitării de clarificare
Expunerea succintă a răspunsului

Data transmiterii

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt
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(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării]

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

[Indicați numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (09.08.2022 ora 11:00), au depuse următoarele oferte:

Nr. Denumirea operatorului 
economic IDNO Asociații/ 

administratorii
1 „Standard Impex” SRL 10011600008216 Rotaru Vadim
2 „Euro Light” SRL 101466000231961 Eugeniu Scobioală
3 „Bauhof Group” SRL 1019600006285 Ion Barbarasa
4 „Vega Total” SRL 1018600014632 Veaceslav Șumutovschi

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

Denumirea ofertant/eandidat
Documentele solicitate și alte 
condiții, cerințe obligatorii

„ Standard 
Impex” 

SRL

„Euro 
Light” 
SRL.

„Bauhof 
Group” 

SRL

„„Vega 
Total” 
SRL

Documentul unic de achiziții european 
DUAE

prezentat prezentat

Formularul de deviz nr.3;5;7. prezentat prezentat
Cerere de participare prezentat prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei prezentat prezentat
Scrisoare de garanție bancară, emisă 
de o bancă comercială - 1 % din 
valoarea estimativă stabilită

lipsește lipsește

Informații privind asocierea lipsește prezentat
Lista subcontractanților și partea/părțile 
din contract care sunt îndeplinite de 
aceștia

lipsește prezentat

Angajament privind susținerea 
financiară a ofertantului

lipsește prezentat

Declarație terț susținător financiar lipsește prezentat
Angajament privind susținerea tehnică și 
profesională a ofertantului/grupului de 
operatori economici

lipsește prezentat

Declarație terț susținător profesional lipsește prezentat
Declarație terț susținător tehnic lipsește prezentat
Dovada înregistrării persoanei juridice 
Certificat/decizie de înregistrare a 
întreprinderii/extras din Registrul de Stat 
al persoanelor juridice

prezentat prezentat

Certificat de efectuare sistematică a 
plății impozitelor, contribuțiilor

lipsește Nu 
corespun
(le

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat prezentat
Ultimul raport financiar (anul 2021) prezentat lipsește

Experiență similară în domeniul 
amenajării terenurilor cu dale de cauciuc

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

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

Denumirea lotului Denumirea operatorului 
economic Prețul ofertei

(fără TVA)*

Cantitate și 
unitate de 
măsură, 
Lucrare

Corespun 
dere cu 

cerințele 
de 

calificare

Corespundere 
a cu 

specificațiile 
tehnice

Lucrări de 
amenajare a 
fundației la locul 
de joacă din 
scuarul Răzeșilor

„Standard Impex” SRL 204 221,81 1 + +
„Euro Light” SRL 211 238,45 1
„Bauhof Group” SRL 219 402,23 1
„Vega Total” SRL 249 194,21 1

Lucrări de 
amenajare a 
fundației la locul 
de joacă din 
scuarul Șipca

„Bauhof Group” SRL 202 439,61 1 - +
„Standard Impex” SRL 229 088,90 1 + +
„Euro Light” SRL 234 898,70 1
„Vega Total” SRL 242 978,21

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

9. Ofrtanții respinși/descalificați:

Data 
solicitării

Operatorul economic Informația solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic

12.08.2022 „Standard Impex” 
SRL

Conform scrisorii nr. 633-i 
din 12.08.2022

Operatorul economic a prezentat 
informația solicitată

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
„Bauhof Group” SRL Operatorul economic nu a prezentat garanția pentru 

ofertă, odată cu oferta

Pentru fiecare lot X
11. Criteriul de atribuire aplicat:

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Prețul cel mai scăzut X
(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)

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor:
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)
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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 Iotului
Denumirea 

operatorului 
economic

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură, 

Buc.

Prețul 
unitar 
(fără 
TVA)

Prețul 
total 
(fără 
TVA)

Prețul 
total 

(inclusiv
TVA)

Lucrări de amenajare a fundației la locul 
de joacă din scuarul Răzeșilor

„Standard 
Impex” 

SRL

1 204 221,81 204 221,81 245 066,17

Lucrări de amenajare a fundației la locul 
de joacă din scuarul Șipca

1 229 088,90 229 088,90 274 906,68

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

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

„Standard Impex” SRL 22.08.2022 vadik2003@yahoo. com
„Euro Light” SRL 22.08.2022 eurolight. vinzari@mail. ru
„Bauhof Group” SRL 22.08.2022 barbarasamoto@gmail. corn
„Vega Total” SRL 22.08.2022 vegatotal@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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

întreprindere 
a:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/
Cu capital 

străin

Numărul 
și data 

contractul 
ui/ 

acordului- 
cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de 
valabilitate al 

contractului/acor 
dului-cadrufără TVA inclusiv TVA

„Standard 
Impex” 

SRL

Cu capital 
autohton

52-CA/22
12.09.2022

45200000-9 443 310,71 519 972,86 31.12.2022

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

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

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

-

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. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii 
contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, ace
stea au fost examinate și soluționate.
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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 V

Nr. 47 din 28.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

D e n u m ir e a  a u to r ită ţ i i  c o n tr a c ta n te IP USMF "Nicolae Testemiţanu”
L o c a lita te mun. Chişinău
ID N O 1007600000794
A d re sa mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 165
N u m ă r  d e  te le fo n 022 20-52-67
N u m ă r  d e  fa x 022 20-52-67
E -m a il o f ic ia l achizitii@usmf.md
A d re sa  d e  in te r n e t http://www.usmf.md
P e r so a n a  d e  c o n ta c t  (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Cadelnic Natalia, 022 20-52-67, achizitii@usmf.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

T ip u l p r o c e d u r ii  d e  a tr ib u ir e  
a p lic a te

VCererea ofertelor de preţuri □ Licitaţie deschisă □ Altele:

P r o c ed u r a  d e  a c h iz iţ ie  r e p e ta tă
(după caz)

Nr:

T ip u l o b ie c tu lu i c o n tr a c tu lu i  d e  
a c h iz iţ ie /  a c o r d u lu i-c a d r u

Bunuri □ Servicii □ Lucrări V

O b ie c tu l a c h iz iţ ie i Lucrări de amenajarea teritoriului adiacent cantinei 
universitare

C o d  C P V 45100000-8
E x p u n e r e a  m o tiv u lu i/te m e iu lu i  
p r iv in d  a le g e r e a  p r o c e d u r ii  d e  
a tr ib u ir e  (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitaţia deschisă)
P r o c e d u r a  d e  a tr ib u ir e  (se va
indica din cadrul portalului
guvernamental
www. mtender. sov. md)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1662122849909

Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21062773/lot/l 1597651 /
Data publicării: 02 sept 2022, 15:58

P la tfo r m a  d e  a c h iz iţ ii  p u b lic e  
u tiliza tă

V achiziţii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

A n u n ţ  d e  in te n ţ ie  p u b lic a t  în  B A P
(după caz)

Data:
Link-ul:

T e h n ic i ş i in s tr u m e n te  sp e c if ic e  d e  
a tr ib u ir e
(după caz)

□ Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziţie □ 
Licitaţie electronică □ Catalog electronic

S u r sa  d e  f in a n ţa r e □ Buget de stat; □ Buget CNAM; □ Buget CNAS; □ Surse 
externe; V Alte surse: surse proprii

V a lo a r e a  e s t im a tă  (lei, fără  TVA) 258 535,65
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3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

D a ta  s o lic ită r ii  c la r if ic ă 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  su c c in tă  a s o lic ită r ii  d e  
c la r if ic a r e
E x p u n e r e a  su c c in tă  a r ă sp u n su lu i
D a ta  tr a n sm ite r ii

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

R e z u m a tu l m o d if ic ă r ilo r
P u b lic a te  în  B A P /a lte  m ij lo a c e lo r  d e  
in fo r m a r e  (după caz)

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

T e r m e n -lim ită  d e  d e p u n e r e  şi d e sc h id e r e  a 
o fe r te lo r  p r e lu n g it  (după caz)

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 13. 09. 2022, ora 16:00), au depus oferte 2 ofertanţi:

N r. D e n u m ir e a  o p e r a to r u lu i  e c o n o m ic ID N O A d m in is tr a to r ii
1. SRL COMOD CONSTRUCT 1017600015458 Ceban Adrian
2. SRL SERVICONS PLUS 1020600000719 Boclinca Serghei

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

D e n u m ir e  d o c u m e n t

D e n u m ir e a  o p e r a to r u lu i  e c o n o m ic

SRL COMOD 
CONSTRUCT

SRL SERVICONS 
PLUS SRLD o c u m e n te le  ce  c o n s t itu ie  o fer ta

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

Cererea de participare prezentat prezentat
Documentaţia de deviz(formularele 3,5 şi 7) prezentat prezentat
Graficul de executare a lucrării prezentat prezentat
DUAE prezentat prezentat
Garanţia pentru ofertă prezentat prezentat

D o c u m e n te  d e  c a lif ic a r e
Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu 

corespunde
Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice - -

Certificat de atribuire a contului bancar - -

Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor

- -

Situaţiile financiare - -
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Declaraţie privind valabilitatea ofertei - -

Declaraţie privind experienţa similară sa u  Declaraţie 
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an 
de activitate
Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare 
a contractului
Declaraţie privind personalul de specialitate propus 
pentru implementarea contractului

- -

Declaraţie privind asigurarea perioadei de garanţie asupra 
lucrărilor achiziţionate

- -

Declaraţie privind dispunerea unei lichidităţi generale - -

Declaraţie privind realizarea unei cifre medii anuale de 
afaceri în ultimii 3 ani

- -

Certificate de atestare profesională - -

Aviz pentru participare la licitaţiile publice de lucrări din 
domeniul construcţiilor şi instalaţiilor

-

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

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

D e n u m ir e a
o p e r a to r u lu i

e c o n o m ic D e n u m ir e a  lo tu lu i

P r e ţu l
o fe r te i

(fără
TVA)*

C a n tita te

Şi

u n ita te  d e  

m ă su r ă )

C o r e sp u n d .
cu

c e r in ţe le  d e  
c a lif ic a r e

C o r e sp u n d .

cu
s p e c if ic a ţ ii le

te h n ic e

SRL COMOD 
CONSTRUCT

Lot 1: Lucrări de 
amenajarea teritoriului 
adiacent cantinei 
universitare

327 654,13 1 buc
+/- +/-

SRL SERVICONS 
PLUS 376 080,33 1 buc +/- +/-

* 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) s- 
a solicitat:

D a ta
so lic ită r ii

O p e r a to r u l
e c o n o m ic

I n fo r m a ţia  so lic ita tă R e z u m a tu l r ă sp u n su lu i  
o p e r a to r u lu i  e c o n o m ic
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9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

D e n u m ir e a  o p e r a to r u lu i  e c o n o m ic M o tiv u l r e sp in g e r ii/d e sc a lif ic ă r ii
SRL COMOD CONSTRUCT a fost respinsă, din considerentul că oferta propusă este mai 

mare decât valoarea estimată de către Autoritatea 

contractantă, şi nu dispune de mijloace financiare suficiente 
pentru a executa lucrările date.

SRL SERVICONS PLUS este anulată din motivul că nu este eficientă din punct de 
vedere economic (depăşeşte cu 30% din valoarea estimată 
a achiziţiei, calculată conform prezentei legi).

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:__________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

(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)

F a c to r ii  d e  e v a lu a r e V a lo a r e a  d in  o fer tă P u n c ta ju l c a lc u la t
Denumirea operatorului economic 1 T o ta l

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n T o ta l
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:

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

M o tiv u l r e e v a lu ă r ii  o fe r te lo r
M o d if ic ă r ile  o p e r a te
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14. In urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a 
decis:

Atribuirea contractului de achiziţie publică: __________________________

D e n u m ir e a  lo tu lu i
D e n u m ir e a

o p e r a to r u lu i
e c o n o m ic

C a n tita te  şi 

u n ita te  d e  

m ă su ră

P r e ţu l  
u n ita r  

( fă r ă  T V A )

P r e ţu l to ta l  
(fă ră  T V A )

- - _
- _

T O T A L

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

D e n u m ir e a  o p e r a to r u lu i  
e c o n o m ic

D a ta  tr a n sm ite r ii M o d a lita te a  d e  tra n sm ite r e

SRL COMOD CONSTRUCT 21.09.2022 e-mail
SRL SERVICONS PLUS 21.09.2022 e-mail

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

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie încheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Numărul 
şi data 

contractului
Cod CPV

Valoarea contractului Termen de valabilitate 
al contractuluiFără TVA (lei)

18. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi) (rubrica dată se completează doar în 
cazul în care la procedura de achiziţie publică au fost aplicate criterii de durabilitate şi s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):
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Au fost aplicate criterii pentru achiziţii publice durabile (achiziţii 
verzi)? (DA/NU)

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

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

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

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că în temeiul art. 71 alin. 1. lit. (d).

Procedura de achiziţie se anulează deoarece au fost depuse numai oferte care:

- nu au fost elaborate şi prezentate în conformitate cu cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire 

şi depăşesc cu 30% valoarea estimată a achiziţiei, calculată conform prezentei legi.
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: Marcel Abraş
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DARE DE SEAMĂ 

    de atribuire a contractului de achiziții publice   + 

de încheiere a acordului-cadru                           □ 

                                                  de anulare a procedurii de atribuire    

Nr. 1  din   28.09.2022 . 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Holoșnița 

Localitate s. Holoșnița, r.Soroca 

IDNO 1007601001053 

Adresa s.Holoșnița, r.Soroca 

Număr de telefon 078813193 

Număr de fax - 

E-mail oficial  primaria.holosnita@mail.ru 

Adresa de internet  

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-

mail) 

Berladean Marina, 078813193, 

marina.berladean@mail.ru 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  

□Altele: [Indicați] 

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:nu e cazul 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări + 

Obiectul achiziției Lucrări de reparații curente a unei porțiuni de 

drum din s.Cureșnița, com.Holoșnița 

Cod CPV 45200000-9 

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 

procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 

proceduri decât licitația deschisă) 

Concurs Cererea Ofertelor de Prețuri 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr: 21062722, ocds-b3wdp1-MD-1662107608514 

 

Data publicării: 02.09.2022 

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

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții 

publice a autorității contractante 

+ Da  □ Nu 

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 

 

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

Link-ul  

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  

(după caz) 

□Acord-cadru  □Sistem dinamic de achiziție □Licitație 

electronică   □Catalog electronic 

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse 

externe; □Alte surse: [Indicați] Buget local 

Valoarea estimată (lei, fără TVA)  265880,34 lei 

 

 

 

 

http://www.mtender.gov.md/


2 

 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: da 

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

 

Data solicitării clarificărilor  05.09.2022, 07.09.2022  

Denumirea operatorului economic Conform SIAR SAP 

Expunerea succintă a solicitării de 

clarificare 

Conform SIARSAP 

Expunerea succintă a răspunsului  Sa modificat 

Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: da 

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

Rezumatul modificărilor Au fost operate modificări în caietul de sarcini 

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 16.09.2022, ora 09:16), au fost depuse oferte: 

Nr. Denumirea operatorului economic 

 

IDNO Asociații/ 

administratorii 

3 SRL ”Magiatrala-Nord” 1011607000998 Railean Ion 

5 SRL ,,Damser-Grup” 1018607000285 Zabulica Serghei 

 

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

operatorii economici: 

Nr. 

d/o 

Descrierea criteriului/cerinței Denumirea ofertant/candidat 

SRL 

”Magistrala 

– Nistru” 

SRL ”Damser – Grup” 

1 Oferta financiară + Ofertantul se află în statutul de ”așteptare” 

2 DUAE +  

3 Grafic de executare a lucrărilor  

(anexa nr. 10) 

+ 

4 Cerere de participare (anexa nr. 7) 

 
+ 

5 Declaraţie privind valabilitatea ofertei 

(anexa nr. 8) 
+ 

6 Declarație privind experienţa similară 

(anexa nr. 12) 
+ 

7 Declarație privind lista principalelor 

lucrări executate în ultimul an de 

activitate (anexa nr. 13) 

+ 

8 Declaraţie privind dotările specifice, 

utilajul şi echipamentul necesar pentru 

îndeplinirea corespunzătoare a 

contractului (anexa nr. 14) 

+ 

9 

 

Declaraţie privind personalul de 

specialitate propus pentru 

implementarea contractului (anexa nr. 

15) 

+ 
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10 Lista subcontractanților şi partea/părţile 

din contract care sunt îndeplinite de 

aceştia (anexa nr. 16) 

+ 

11 Informaţii privind asocierea (anexa nr. 

17) 
+ 

12 Angajament terţ susţinător financiar nu e cazul 

13 Angajament privind susţinerea tehnică 

și profesională a ofertantului/grupului 

de operatori economici  -după caz; 

nu e cazul 

14 Declaraţie terţ susţinător tehnic   nu e cazul 

15 Declaraţie terţ susţinător profesional  nu e cazul 

16 Aviz pentru participare la licitațiile 

publice de lucrări din domeniul 

construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 

22) 

+ 

17 Îndeplinirea obligaţiilor de plată a 

impozitelor, taxelor şi contribuţiilor 

de asigurări sociale, în conformitate 

cu prevederile legale 

+ 

18 Dovada înregistrării întreprinderii, 

în conformitate cu prevederile 

legale din ţara în care ofertantul 

este stabilit 

+ 

19 Certificatul de atestare tehnico-

profesională în domeniu dat 

+ 

20 Perioada de garanţie + 

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din 

documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când 

documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare)) 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Prețul 

ofertei  

(fără 

TVA)* 

Cantitate și 

unitate de 

măsură 

Corespunderea 

cu cerințele de 

calificare 

Corespunder

ea cu 

specificațiile 

tehnice 

Lucrări de 

reparații curente 

a unei porțiuni de 

drum din 

s.Cureșnița, 

com.Holoșnița 

SRL”Magiatrala-

Nord” 
236502,44 

Conform 

caietului de 

sarcini 

+ + 

SRL,,Damser-

Grup” 
260580,90 Ofertantul se află în statutul de ”așteptare” 

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

(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” , 

se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii 

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 

cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a 

solicitat:   

9. Data solicitării 
Operatorul 

economic 

Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 

economic 
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- 
- 

- - 

 

10. Ofertanții respinși/descalificați: nu 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Motivul respingerii/descalificării 

  

 

11.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot + unicul lot 

Pentru mai multe loturi cumulate □             

Pentru toate loturile  □       

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]         Justificarea deciziei 

de a nu atribui contractul pe loturi:  

12. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut  +                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica 

toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 

13. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu e cazul 

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

mai bun raport calitate-cost)  

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea   

Denumire factorul n Ponderea   

 

14. Reevaluarea ofertelor: nu e cazul 

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

Motivul reevaluării ofertelor  

Modificările operate  

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

decis:  

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:  

 

Denumirea lotului  Întreprinderea: 

Cu capital autohton/ 

Cantitate și 

unitate de 

Prețul 

unitar  

Prețul total  

(fără TVA) 

Prețul total 

 (inclusiv 



5 

 

Cu capital 

mixt/asociere/ 

Cu capital străin 

măsură   (fără 

TVA) 

TVA) 

Lucrări de reparații 

curente a unei 

porțiuni de drum 

din s.Cureșnița, 

com.Holoșnița 

SRL”Magiatrala-

Nord” 

Caietului  de 

sarcini 

 236502,44 283802,93 

 

 

Anularea procedurii de achiziție publică: nu 

 

În temeiul art.71  

Argumentare:     

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

Denumirea operatorului 

economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL”Magiatrala-Nord” 20.09.2022 e-mail, scr.nr.557 

SRL,,Damser-Grup” 20.09.2022 e-mail, scr.nr. 556 

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru 

pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 

achizițiile publice) 

17. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:  . 

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 

privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile 

TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 

18. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:    

În cazul în care valoarea estimată a contractului este 

mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) 

al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile 

publice 

 + 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

În cazul în care valoarea estimată a contractului este 

egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 

alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 

achizițiile publice 

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

 Numărul 

 

Lotului  

Întreprin 

derea: 

Cu capital 

autohton/ 

Cu capital 

mixt/asociere 

Cu capital 

străin 

Numărul 

și data 

contrac 

tului/ 

acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 

valabili 

tate al 

contractului/

acordului-

cadru 

fără TVA inclusiv TVA 

Lucrări de reparații 

curente a unei 

porțiuni de drum din 

s.Cureșnița, 

com.Holoșnița  

SRL”Magiatra

la-Nord” 

 

Nr.1 din 

28.09.2022 

45200 

000-9 

 

236502,44 

 

283802,93 Pînă la 

31.12.2022 
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19.  Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în 

cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 

contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):nu 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții 

verzi)? 
(DA/NU)   

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 

durabilitate (lei MD): 

__________________  

(indicați suma cu TVA) 

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

de durabilitate: 
 

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost 

aplicate criterii de durabilitate: 

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

    

 

   Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 

contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii 

nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau 

recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate.  

       Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării 

procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
Radion Pădure, Primar al comunei Holoșnița                                      __________________ 




