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Model-tip

DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achiziiii publice !
de incheiere a acordului-cadru !
de anulare a procedurii de atribuiri COP Z

Nr. 1 Din 08 sePtembrie 2022 .

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii contractante Primaria Telita
Localitate S.Telita r-l Anenii Noi
IDNO r 00760 1 007860
Adresa 6535 s.Telifa r-1 Anenii Noi
Numir de telefon 026531217
Numir de fax 02653r482
E-mail Primaria. tehta @, mail.ru
Adresa de internet www,telita.md
Persoana de contact Russu Rodica 069142091

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tioul nrocedurii de atribuire aplicate
Tipul obiectului contractului de
achizitie/acordului-cadru

Bunuri I Servicii I Lucrdri n

Obiectul de achizifie Procurarea qi instalerea centralei
fotovoltaice pentru fintina arteziana
9064,IM "AQUA TELITA"

Cod CPV 0933 i200-0
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerii procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd sau cererea ofertelor de pre{uri)
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul
procedurii de atribuir e)

Nr:
ocds-b3wd p 1 -M D- 1 66 I 427 908962

Link-ul:
Data si ora deschiderii ofertelor Data:08.09 .2022 | Ora:10:00
Anun{ de intenfie publicat in BAP Nun Dan

Data:
Link-ul:

Anun! de participare publicat in BAP/
Invita{ia de participare transmisd

Nr:
ocds-b3wd p 1 -M D- 1 661 427 908962

Link-ul:
Data publicdrii/
transmiterii:

Tehnici si instrumente specifice de
atribuire

Nur acord-cadrur sistem dinamic de
achizilier licitalie electronicdn
catalos electronicl

Sursa de finan{are Buget de stat P
Buget CNAM I



Buget CNAS I
Surse externe n
Alte surse: findi

Valoarea estimatl (lei, fdrd. TV, 276050,84let

Operatorii economici care au depus cereri deatribuire: participare la procedura de

Clarificiri privind documentafia de atribuire:
(Se va completa tn cazul in care aufost solicitate clarificdri)

Modificiri operate in documenta{ia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care aufost operate modificdri)

Pini la termenul-limitd (data 08 septemb rie 2022, ora_10:00 ), nu au lbstdepuse nuci o oferti:

Denumirea operatorilor
economici

IDNO Asociafii/administratorii

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de

Oferte int|rziate (dupd caz);

nu a avut loc ora _ :

Denumirea operatorilo. ..o"o-i.i Data depunerii cererii de participare

Data solicitlrii clarificirilor
Denumirea operatorului ecooomic
Expunerea succinti a re",r*at,rl,ri

Data transmiterii
nsul la demers Expunerea succintd a rdspunsului:Contestarea documentafiei Oe atriUuire

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/alte milloacelor de
informare (dupd caz

Indicali sursa utilizatd gi data publicarii:

Transmise operatorilor e.o"o"rt..l

Termen-limiti de depunere qi Oeschidere Nul
Da r Cu zile

Denumirea operatorilor
economici

Data, ora prezentirii Notificiri privind
restituirea ofertelor

Documentele ce constituie oferta:

Denumirea
operatorilor
economici

Propunerea
tehnici

Propunerea
financiari

DUAE Garanfia
pentru oferti

(dupd caz)



{

(Informagia privind documentele prezentate se va consemna prin: ,, * " tn cazul prezeiitarii, ,, -t; tn cazul
neprezentdrii)
Constatiri/Comentarii (dupd caz) :

Modalitatea de evaluare:

9. Criteriul de atribuire aplicat:

10. Informafia privind ofertele depuse : nu a avut loc

(Informalia privind corespunderea OE cu specificaliile tehnice se va indica prin: ,, * " tn cazul
coresptmderii ;i prin ,,-" tfr cazul necorespunderii)

Pentru fiecare lot
tr

Pentru mai multe loturi cumulate tr Pentru toate loturile n

Alte limitdri privind numbrul de loturi
care pot fi atribuite aceluiasi ofertant
Justificarea deciziei de a nu atribui
contractul pe loturi

*Denumirea ;i numirul lotului (aceastd rubrica se va completa tn
cazul tn care tn cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai
multe criterii de anibuire)

prelul cel mai scdzut
a
costul cel mai scdzut tr
cel mai bun raport calitate-pref n
cel mai bun raport calitate-cost n

Nr.
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11.

constatiri/comentarii 
-(se completeaza in yzyt in care specificoyiile tehnice are unui oE nucorespund cerinreror stabirite iniocumentalia de atribuire, cu expunerea neconfbrmitdtii)

*Informa(ia privind factorii de evaluare se prezintr astfel:,i:,,;,f#,,::f 
::i:::I:::::"::e..ntru toturite care.aufost atribuite tn baza criteriitor. cetmai bun raporr catitate-prer ,ou ,it *";L;;";:;oiiir",i*iillo"r',1'o'"' tn bqza criteriitor.

clasamenfur ofertelor in urma apricirii criteriilor de atribuire

12' pentru erucidarea unor necraritifi sau confirmarea unor datecorespundtttu 
.]*i1ti ;i/sau operatorului economic (incrusiv justificareaanormal de scizut) cerinfelor stabitite in docume;;;d" de atribuire s-a solicitat:

privind
pre{ului

Rdspunsul operatorului

Denumirea factorului de evaluare si
_ ponderea fiecdrui factor Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic

Denumirea lotului

Factorul 1

Denumirea lotului

(se va indica punctajul

* rnformafia privind rezultatere licitafiei erectronice: nu a avut loc(se va completa taberur de mai jos t, ,-irut apricdrii ricitariei erectronice)'^-
r Lotui
I

9peratorul economF
____ ope.ato.uleconomF
Lulurn 

-

op..ato.ul..onornffi

Runda 1@
valori

Runda n
Preful flri TVA

/noile valori

-

Preful firi TVA
_/noile valori

Preful firl TVA /noile
valori

Denumirea lotului

LOIUI I

Lotul n

Clasament
ul

Denumirea operatorului
economic

Preful ofertei frrd
TVA/Punctajul acumular1

7

n
I
)
n

Operatorut economic Documentul Data transmiterii
economic



informa{ia
solicitati

13. Corespunderea operatorului economic clasat pe primul loc cu cerin{ele
stabilite in documenta{ia de atribuire:

Data solicitdrii documentelor confirmative:
D ata pr ezentdrii documentelor confi rmative :

Ofertanf ii respin;i/descalifi ca{i :

Noti* In cazul in care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu
cerinlele stabilite in documentalia de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzdtor un
tabel identic celui de la pct. 14.

15. in ur-a examiniri si evaluirii ofertelor depuse in cadrul proceduri de
atribuire, in baza deciziei grupului de lucru nr. I din 08 septembrie 2022 _ s-a
decis :de a anula procedura de achizi{ie ;i a anun{a un anunf repetat

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru
achizitii:

Noti* Informarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile
grupului de lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3l al Legii
nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice.

14.

16.

Denumirea operatorului
economic

Se indici documentele confirmative privind selec{ia qi calificarea
OE conform documentatiei de atribuire (inclusiv DUA

orul economic

Denumirea operatorului economici Motivul res ii/descalificdrii

Denumirea lotului Operatorul
economic
desemnat
cAstisltor

Cantitatea Pre{ul
unitar

fnrd TVA

Preful total firi
TVA

Preful total cu
TVA

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

[se specificd SIA RSAP, e-mail, far,
Postd, etcl



|T.Grupuldelucruarespectattermenuldeaqteptarepentruincheierea
contractului de:

O 6 zile in cazul transmiterii
comunicdrii prin mijioace electronice ;i/sau

n cazul in care valoarea estimatd

a contractului este mai mici decAt pragurile
prevdzute Ia art. 2 alin' (3) al Legii nr' 131 din
1 i,rti.2015 privind achiziliile publice O tt "it. in cazul netransmiterii

comunicdrii prin mijloace electronice Ei/sau

O lt zile in cazul transmiterii
comunicdrii prin mijloace electronice Ei/sau

in cazul in care valoarea estimatd

a contractului este egali sau mai mare decAt

pragurile prevdzute la afi. 2 alin' (3) al Legii
*.-t:1 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

O 16 tit* in cazul netransmiterii
comunicdrii prin mijloace electronice Ei/sau

NotI* Calcularea termenelor prevdzute de Legea

termenelor de a;teptare, se efectueazd in conformitate

I (Calcularea Termenului) at Codului Civil' ;i implicit'

Contractele de achizi{ie incheiate:

nr. 1 3 1 din 03.07 '2016, inclusiv a

cu prevederite TITLULLII U Capitolul
art. 261 (l), 264 (a) ;i 265.

Valoarea contractului Termenul
de

valabilitate
a

contractul
ui

,Nr.
dl+.

Numirul
contractului

Data
contr*ctului

Cod
cPv ffirI TVA cu TVA

24. Anularea procedurii de achizi{ie public5:

in temeiul art.7I alin. 
- 

lit 
-'

Argumentare:

Prin preZenta dare de seamd, grupul de lucru cleclard cd termenul de aqteptare pentru

tncheierea contructului/contracielor indicute u fost respectut (exceptand cazarile prevdzute

de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2-015 privind uchizi(iile publice ), precum;i cd

in cazul depune:rii conteitugiilor, aceastea aufost examinate ;i solu(ionute'

Prin prezenta dare de seamd, grupul de luctu pentru achizilii conJirmd corectitudinea

desfdsurdrii procedurii de achizitrie, fapt pentru cale poartd rdspunclere conform

prevederilor legale in vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

/44/\ ft",-/, uu

6

i.'..;:.,, L,,$-i

(Nume, Prenume)



Model - tip 
 

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/ 
Nr. 13/09 din 13 septembrie 2022 

 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria orașului Criuleni 
Localitate orașul Criuleni 
IDNO 1007601009093 
Adresa MD 4801, orașul Criuleni, bd. Biruința, 12 
Număr de telefon 061022291, 068114432 
Număr de fax 0248 22 585 
E-mail oficial aplcriulenivprimar@gmail.com 
Adresa de internet www.primariacriuleni.md 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Mihail SCLIFOS 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă □   
Obiectul achiziției Lucrări de evacuarea apei pluviale bd. 

Biruinta,  
Cod CPV or. Criuleni 
Valoarea estimată a achiziției  Nr: ocds-b3wdp1-MD-1631005425229-EV-  

1631006430565 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www.mtender.gov.md)   

Data publicării: 17.09.2021  
Link-ul: https://e-licitatie.md/contract-
notice/27360/ 

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 17.09.2021 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv 
(după caz) 

 

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

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

Nu □  

Sursa de finanțare Bugeul APL 

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

30/09 din 30.09.2021 

Denumirea operatorului economic SRL Structural Construct 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr: 11/10 
Data:11.10.2021 

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


2 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 2192585.87 
Inclusiv TVA: 2631103.04 

Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție 28.02.2022 

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

Tipul modificărilor  Majorarea valorii contractului  □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezelierea contractului  □ 
modificarea volumelor de lucrări conform 
proiectului de execuție și actului de 
constatare 

Temeiul juridic art. 76 alin 1 lit. a), b, c, alin (2) lit.a), b), 
c). 

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

Ca urmare a modificărilor  prețul 
lucrărilor se majorează cu 394180 lei, 
suma contractului totală a contractului 
constituie 3 025 283 lei 

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

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

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

№ 
crt. 

Simbol 
norme 
şi Cod 
resurse 

Denumire lucrărilor 

Unitat
ea 
de 
masur
a 

Volum 

1 2 3 4 5 

1 RpAcA5
7A 

Demontarea din pamint a tevilor din PVC tip 
4-G sau 3M, avind diametrul de 25-90 mm (Демонтаж 
сущ.водопровода из полиэтилена d=50mm) 

m 12,00 

2 AcA52A 

Teava din polietilena, pentru conducte de 
alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. 
Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va 
include conform proiectului (Перекладка водопровода) 

m 12,00 

3 AcA53A 

Montarea fitingurilor prin electrofuziune. 
Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting 
(mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 
25, 
32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, 
teu, cot)  se va include conform proiectului (Муфта d=50mm) 

buc 4,00 

4 CL18A 

Confectii metalice diverse din profile 
laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri 
sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Кожух из 2 
швеллеров L=5m №14 для сущ.силового кабеля) 

kg 123,00 

5 Dl109 
Decaparea mecanizata a imbracamintei din 
beton asfaltic  (Разборка существующего покрытия под 
дождеприемники) 

m3 6,90 
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6 TsC03F1 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II (Погрузка) 

100 
m3 0,07 

7 TsI50A Transportarea incarcaturilor cu autocamione 
la distanta 1 km t 11,50 

8 TsC03B1 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. 
II 

100 
m3 15,60 

9 TsA02E 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 
avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 
sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 
drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau 
foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu 

m3 820,00 

10 TsF01D 

Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati 
orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea 
de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 
m, intre dulapi 0,21...0,60 m 

m2 2 064,00  

11 TsA02E 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 
avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara 
sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, 
drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau 
foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разборка 
грунта вручную под ветки подключения) 

m3 20,00  

12 TsC03F1 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II (Погрузка) 

100 
m3 0,20  

13 TsI50A Transportarea incarcaturilor cu autocamione 
la distanta 1 km t 33,00  

14 TsD02A1 
Imprastierea pamintului afinat provenit din 
teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu 
senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 

100 
m3 17,80  

15 TsD05B 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 
kg a umpluturilor in straturi succesive de 20- 
30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu-se din pamint coeziv 

100 
m3 17,80  

16 TsC26A1 
Dislocarea mecanica a pamintului din depozit 
nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe 
tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II 

100 
m3 17,80  

17 TsC27A1 

Spor la consumurile de ore-utilaj la art. 
TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in 
plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer 
pe tractor 65- 
80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II 

100 
m3 17,80  
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18 TsD01B 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 
straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu 

m3 220,00  

19 TsD05B 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 
kg a umpluturilor in straturi succesive de 20- 
30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, 
umpluturile executindu-se din pamint coeziv 

100 
m3 2,20  

20 TsC03F1 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II (Погрузка) 

100 
m3 3,80  

21 TsI50A Transportarea incarcaturilor cu autocamione 
la distanta 1 km t 627,00  

22 AcF03A 

Umpluturi in santuri la conductele de 
alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de 
protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, 
executate cu nisip (Устройство песчаной подготовки под 
трубы D=800 толщ.30см) 

m3 150,00  

23 AcA08B 
k=1,7 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a 
tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de 
cauciuc, avind diametrul de 200- 
225 mm Трубы типа PVC GOFRAT CL4 D- 
800mm) 

m 375,00  

24 AcF03B Засыпка над трубой D-800 песком 
толщ.30см (Стоимость песка) m3 236,00  

25 AcF03A 

Umpluturi in santuri la conductele de 
alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de 
protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, 
executate cu nisip (Устройство песчаной подготовки под 
трубы D=500 толщ.15см) 

m3 1,80  

26 AcA08B 
k=1,7 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a 
tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de 
cauciuc, avind diametrul de 200- 
225 mm (Трубы типа PVC GOFRAT CL4 
D-500mm на ветках подключения) 

m 12,00  

27 AcF03B Засыпка над трубой D-500 песком 
толщ.30см (Стоимость песка) m3 4,80  

28 TsC54A Strat de fundatie din nisip (Устройство 
песчаной подготовки толщ.10см) m3 1,24  

29 AcE14A 
Executarea caminelor de vizitare din elemente 
de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare 
(inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 

m3 6,30  
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30 AcE14A
1 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, 
pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul 
cu norma 
0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦ-15- 
9) 

buc 8,00  

31 AcE14A
1 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, 
pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul 
cu norma 
0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦО-1) 

buc 13,00  

32 AcE14A
1 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, 
pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul 
cu norma 
0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦ-7- 
3) 

buc 4,00  

33 AcE14A
1 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, 
pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul 
cu norma 
0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦП-1- 
15-1) 

buc 4,00  

34 AcE14A
1 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, 
pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul 
cu norma 
0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦД- 
15) 

buc 4,00  

35 CA03F 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, 
preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. 
CA01- Бетон лотков В15- М-200) 

m3 9,92  

36 CA03F 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, 
preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. 
CA01- Бетонная подготовка В7,5- М-100) 

m3 1,24  

37 AcE15A 
Executarea caminelor de vizitare din elemente 
de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare 
(inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana 

m3 1,24  

38 AcE14A
1 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, 
pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul 
cu norma 
0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦО-1) 

buc 4,00  

39 AcE14A
1 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu buc 1,00  
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    diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren 
fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 
0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦ-7- 
3) 

    

 

40 AcE15A
1 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, 
pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul 
cu norma 
0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦП-1- 
20-1) 

buc 1,00  

41 AcE15A
1 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, 
pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul 
cu norma 
0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-20 

buc 1,00  

42 CA03F 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, 
preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. 
CA01- Бетон лотков В15- М-200) 

m3 1,98  

43 CA03F 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, 
preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. 
CA01- Бетонная подготовка В7,5- М-100) 

m3 0,49  

44 AcE15A
1 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, 
pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul 
cu norma 
0,00 (zero) se ia conform proiectului Capacul cu rama din 
fonta тип"Л" 

buc 5,00  

45 AcE15A
1 

Elemente din beton armat prefabricat, ale 
caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, 
pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul 
cu norma 
0,00 (zero) se ia conform proiectului (Scara cu vanguri din 
otel-ходовые скобы) 

buc 34,00  

46 TsC03B1 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. 
II 

100 
m3 0,10  

47 TsC54C Strat de fundatie din pietris (Слой основания 
из щебня М300 толщ.10см) m3 0,32  

48 AcE01A 
Turnarea peretilor din beton la caminile de 
vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-
4 m (Устройство днища и стен толщ.30см) 

m3 3,40  

49 CB02A 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala 
din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea 
betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje 
inclusiv sprijinirile 

m2 12,00  
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50 CP15B 
Montarea  placutelor prefabricate din beton 
armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv 
(Укладка плиты перекрытия ПО-3) 

buc 1,00  

51 IzF04F 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 
acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape 
freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe 
suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu 
mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu 
peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Гидроизоляция 
наружных стен колодца 

m2 8,00  

52 CL18A 

Confectii metalice diverse din profile 
laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri 
sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Скобы 
ходовые 

kg 2,70  

53 TsD01B 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 
straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu 

m3 6,00  

54 TsC03B1 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. 
II 

100 
m3 0,54  

55 TsC54C Strat de fundatie din pietris (Слой основания 
из щебня М300 толщ.10см) m3 4,70  

56 AcE01A 
Turnarea peretilor din beton la caminile de 
vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-
4 m Устройство прямоугольного лотка БМ200 

m3 13,50  

57 CB02A 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala 
din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea 
betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje 
inclusiv sprijinirile 

m2 61,00  

58 CP15B 
Montarea placutelor prefabricate din beton 
armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv 
Укладка плит П1 1-8 

buc 12,00  

59 TsD01B 
Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 
straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, 

m3 14,00  

    
inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul 
provenind din teren mijlociu      

60 TsC03F1 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II (Погрузка) 

100 
m3 0,44  

61 TsI50A Transportarea incarcaturilor cu autocamione 
la distanta 1 km t 72,60  

    7. Дождеприемник типа "Блок" возле школы  
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62 TsA04B1 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 
avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, 
executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, 
canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala   adincimea 
sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu 

m3 20,00  

63 TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta m3 1,10  

64 CA03F 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, 
preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. 
CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu 
clasa....Устройство дождеприемного колодца из 
монолитного бетона М200 

m3 4,50  

65 CB02A 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala 
din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea 
betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje 
inclusiv sprijinirile 

m2 16,00  

66 CA02C 

Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape 
la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu 
mijloace clasice Устройство набетонки из монолитного 
бетона М200 

m3 0,08  

67 Dl119 Fundatii monolite din beton B20 la edificiile 
artificiale Опорная подушка из монолитного бетона М300 m3 1,30  

68 CC01E 
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 
mm inclusiv in fundatii continue si radiere 

kg 42,68  

69 CC01F 
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii continue si radiere 

kg 234,28  

70 
  

CA03F 
  

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub 
cota zero, preparat cu centrala de betoane sau 
beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, 
beton simplu clasa....Устройство оголовка из бетона М200 

m3 
  

0,90 
  

 

 

71 CF15B3 

Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, 
executate manual, cu mortar de ciment M 
100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau 
caramida, cu suprafete curbe.Pentru utilizarea mortarului 
marfa M 100-T fara ciment, pentru grund- затирка 

m2 16,50  

72 IzF04F 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 
acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape 
freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe 
suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu 
mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu 
peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 

m2 18,60  

73 AcE06A Montarea gratarelor cu rama din fonta la 
gurile de scurgere ДБ buc 21,00  
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74 TsD01B 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 
straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu 

m3 6,00  

75 TsC03F1 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II (Погрузка) 

100 
m3 0,14  

76 TsI50A Transportarea incarcaturilor cu autocamione 
la distanta 1 km t 23,10  

77 TsA04B1 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 
avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, 
executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, 
canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala   adincimea 
sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu 

m3 40,00  

78 TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta m3 1,80  

80 CB02A 

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala 
din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea 
betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje 
inclusiv sprijinirile 

m2 32,00  

81 CA02C 

Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape 
la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de 
betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu 
mijloace clasice Устройство набетонки из монолитного 
бетона М200 

m3 0,10  

82 Dl119 Fundatii monolite din beton B20 la edificiile 
artificiale Опорная подушка из монолитного бетона М300 m3 1,60  

83 CC01E 
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 
mm inclusiv in fundatii continue si radiere 

kg 48,88  

84 CC01F 
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in 
ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm 
inclusiv in fundatii continue si radiere 

kg 263,80  

85 CF15B3 

Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, 
executate manual, cu mortar de ciment M 
100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau 
caramida, cu suprafete curbe.Pentru utilizarea mortarului 
marfa M 100-T fara ciment, pentru grund- затирка 

m2 27,00  

86 IzF04F 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 
acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape 
freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe 
suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu 
mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu 
peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 

m2 34,00  

87 AcE06A Montarea gratarelor cu rama din fonta la 
gurile de scurgere ДБ buc 24,00  
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88 TsD01B 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 
straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu 

m3 12,00  

89 TsC03F1 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II (Погрузка) 

100 
m3 0,28  

90 TsI50A Transportarea incarcaturilor cu autocamione 
la distanta 1 km t 46,20  

91 TsC03B1 

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 
0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. 
II 

100 
m3 15,00  

92 TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta m3 0,26  

93 CA03F 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 
fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, 
preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. 
CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu 
clasa....Устройство оголовка из бетона М200 

m3 2,80  

94 AcE01A 

Turnarea peretilor din beton la caminile de 
vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-
4 m (Устройство лотка оголовка из монолотного бетона 
М-250 

m3 0,53  

95 Dl121 
Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 
straturi pentru edificii artificiale la drumuri 
Обмазочная гидроизоляция 

m2 10,00  

96 Dl129 Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii 
artificiale la drumuri Каменная наброска m3 1,30  

97 TsD01B 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 
straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de 
pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, 
pamintul provenind din teren mijlociu 

m3 8,00  

98 Dl106 Curatirea mecanica a partii carosabile de praf 
si murdarie (Очистка сущ.а/б покрытия от пыли и грязи 100m2 5,25  

99 Dl107 
Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 
(0,25л/м2) 

t 0,13  

100 DB16H 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 
marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere 
mecanica (Выравнивание сущ.покрытия мелкозернистым 
а/бетоном толщиной4,0 см) 

m2 525,00  

101 DB16H 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 
marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere 
mecanica (Устройство усиления покрытия 
мелкозернистым а/бетоном толщиной 4,0 см) 

m2 525,00  
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Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
 Modificarea contractului și a proiectului a survenit ca urmare a circumstantelor 
apărută în urma necesității extinderi traseului de canalizre pluvială, pentru a asigura 
captarea eficiantă a apelor pluviale de pe bd Biruința or. Criuleni. 
 Ca urmare a vizitei, la fața locului, în urma ploilor abundente, Primarul orașului 
Criuleni Mihail Sclifos , Reprezentantul Antreprenorului SC Structural Construct 
SRL Administrator Anatolie Bocan Responsabil Tehnic , Diriginte de șantier, 

S-a constatat: 
Pe parcursul executării licrărilor au fost identificate careva lucrări de construcție 

care în procesul tehnologic de executare a obiectului necesită a fi incluse, iar o serie de 
lucrări, în circumstanțele apărute, necesită de a fi excluse. 

Sa constatat că mărimea canalizării pliviale de pe bd Biruința , în fața BC Moldova 
Agroindbank, nu este suficientă pentru a capta apele pluviale și necesită a fi prelungită. 

Ca urmare a celor constatate, se propune modificarea contractul inițial se modifică 
tipul lucrărilor, cantitatea de lucrări și materiale din oferta operatorului economic după 
cum urmează: 

Volumele de lucrări propuse spre excludere 
№ 

 crt. 
Simbol norme 

şi Cod  
resurse   

 
Lucrări şi cheltuieli       

 
U.M.  

Cantitate 
conform 

datelor din 
proiect 

 

1 2 3 4 5 
  1. Усиление существующей дорожной одежды возле 

школы L-150m 
  

1 Dl106 
 

Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie 
(Очистка сущ.а/б покрытия от пыли и грязи 100m2 -1,86 

2 DB16H 
 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, 
executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere 
mecanica (Выравнивание сущ.покрытия 
мелкозернистым а/бетоном толщиной4,0 см) 

m2 -159,90 

102 DE10A 
Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 
20x25 cm, pe fundatie de beton 30x18 cm-- 
БР100.30.18 

m 150,00  

103 DA06B2 

Strat de agregate naturale cilindrate, avind 
functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si 
anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Подстилающий 
слой из песка толщ.10см) 

m3 30,00  

104 DA12B 

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra 
sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu 
impanare fara innororire (Слой основания из щебня 
толщ.18см по способу заклинки) 

m3 30,00  

105 Dl107 
Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 
(0,65л/м2) 

t 0,02  

106 DB16H 
к=1,25 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 
marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere 
mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким 
заполнителем толщ.5,0 см) 

m2 30,00  
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1 2 3 4 5 
3 DB16H 

 
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, 
executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere 
mecanica (Устройство усиления покрытия 
мелкозернистым а/бетоном толщиной 4,0 см) 

m2 -525,00 

 
Volumele de lucrări propuse spre includere 

 
№ 

 crt. 
Simbol norme 

şi Cod  
resurse   

 
Lucrări   

 
U.M.  

Cantitate 
conform 

datelor din 
proiect 

 

1 2 3 4 5 
1 TsC03B1 

 
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor 
cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu 
umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 

100 m3 6,64 

2 TsA02E 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 
m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz 
vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de 
infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv 
adincime < 1,5 m teren mijlociu 

m3 354,00 

3 TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I 
sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 
CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 

100 m3 5,70 

4 TsD05B 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor 
in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea 
fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint 
coeziv 

100 m3 5,70 

5 TsC26A1 
 

Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, 
necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe 
tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II 

100 m3 5,70 

6 TsC27A1 
 

Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru 
impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste 
distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe 
tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II 

100 m3 5,70 

7 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor 
cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu 
umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 

100 m3 0,77 

8 TsI50A Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km  t 127,71 
   2. Укладка канализационной сети   

9 AcF03A 
 

Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau 
canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau 
strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 
(Устройство песчаной подготовки под трубы D=800 
толщ.30см) 

m3 11,20 

10 AcA08B 
k=1,7 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din 
PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind 
diametrul de 200-225 mm Трубы типа PVC GOFRAT CL4 
D-800mm) 

m 28,00 
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1 2 3 4 5 
11 AcF03B 

 
Засыпка над трубой D-800 песком толщ.30см (Стоимость 
песка) m3 17,62 

12 AcA08B 
k=1.7 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din 
PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind 
diametrul de 200-225 mm Труба ПВХ д=400мм 

m 57,20 

13 AcA08B 
k=1.7 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din 
PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind 
diametrul de 200-225 mm Труба ПВХ д=300мм 

m 110,00 

14 AcA08B 
k=1.7 
 

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din 
PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind 
diametrul de 200-225 mm Труба ПВХ д=200мм 

m 24,00 

   3. Смотровые колодцы   
15 TsC54A 

 
Strat de fundatie din nisip (Устройство песчаной 
подготовки толщ.10см) m3 2,17 

16 AcE14A 
 

Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton 
armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu 
diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 

m3 6,12 

17 AcE14A1 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu 
norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦ-15-9) 

buc 2,00 

18 AcE14A1 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu 
norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦО-1) 

buc 6,00 

19 AcE14A1 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu 
norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦП-1-15-1) 

buc 8,00 

20 AcE14A1 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru 
canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu 
norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦД-15) 

buc 8,00 

21 CA03F 
 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, 
ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa conform. art. CA01- Бетон лотков 
В15- М-200) 

m3 2,98 

22 CA03F 
 

Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, 
ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de 
betoane sau beton marfa conform. art. CA01- Бетонная 
подготовка В7,5- М-100) 

m3 0,13 

23 AcE15A1 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru 
canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu 
norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Capacul cu rama 
din fonta тип"Л" 

buc 7,00 

24 AcE15A1 
 

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de 
vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru 
canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu 

buc 26,00 
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Conform comisiei, Lucrarile sus mentionate au caracter esential, fundamental si de 
baza in vederea mentinerii procesului tehnologic necesar pentru executarea lucrarilor 

· stipulate in caietul de sarcini, dar si sunt necesare de executat pentru a atinge nivelul 
cerintelor indicate in proiectul respectiv. 

Lucrarile propuse sunt indinspensabile fata de achizitia initiala si fac parte din 
procesul tehnologic de executare a obiectului in ansamblu, iar contractarea unui alt 
agent economic pentru volumele respective, nu este posibila. 

Astfel, volumele propuse pentru excludere sunt in suma de -131 552,07 lei lei 
inclusiv TV A. 

Iar volumele de lucrari propuse pentru includere, potrivit devizului estimativ 
expertizat, sunt in valoare de 535 840.00 lei inclusiv TV A. 

Ca urmare a negocierilor si a prerurilor din contractul existent, pentru volumele 
incluse, Antreprenorul a prezentat o oferta de 525732.14 lei, inclusiv TV A, ceia ce va 
majora suma contractului initial cu 394180 lei inclusiv TVA. 

in baza celor in actul de constatare, membrii grupului de lucru considera necesare 
modificarile propuse, si semnarea acordului aditional conform ofertei de 525732.14 lei, 
inclusiv TV A 

Totodata, considerarn ca modificarea propusa corespunde cerintelor stipulate la art 
Aart. 76 alin 1 lit. a), b, c, alin (2) lit.a), b), c)., al Legii privind achizitiile publice. 

· in rezultatul exammaru necesitatilor de modificare a contractului de 
achizitie/acordului-cadrul s-a decis incheierea acordul aditional privind modifcarea 
contractului nr.11110 din 11.10.2021 incheiat cu OE SRL Structural Construct SRL, cu 
excluderea si includerea volumelor sus mentionate, ~i majorarea sumei contractului cu 
394180 lei inclusiv TV A , respectiv valoarea totala a achizitiei constituie 3 025 283 lei. 

VI. Rezultatele examinarii: 
In baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizitie nr.12/09 din 

12.09.2022 .s-a decis incheierea acordul aditional privind modifcarea contractului nr.11/10 din 
11.10.2021 incheiat cu OE SRL Structural Construct SRL, cu excluderea si includerea volumelor 
sus mentionate, si majorarea sumei contractului cu 394180 lei inclusiv TV A , respectiv valoarea 
totala a achizitiei constituie 3 025 283 lei. 

norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Seara cu 
vanguri din otel-xoztoasie cK06h1) 

3 













DARE DE SВЛМА

clc lrtгibrrire n contractu|ui tIе achizi{ii publice tr

сlе incheieTe а асоrduiui-сасlгtt п
de апulаге а рrосеdчrrii de аtгiЬuiге u

Nr.4/4 din 14 sерtеmЬгiе 2022

Dпtе ctt privirc Iп пчlоritпlеа ctlttlrпclttttlri:

Dcnunr irса autoritritii contractltlttc consiliul гаiопаl calrrrl

Localitate nrtrrr. Cahtrl

IDNo 1007601010297
Adresa mtltr. Cahul, str. Pia{a Independenlei, 2

Numйr clc telcl'on 02L)9lз|4|1

I\uпriг de lirx 0299l22058
E-lnail o|icial ircIli zi t i icгcahtrl@gtllai l.cotT

Асlrсsа clc intcrnet cahrrl.rncl

l'crsoiltl:t de colrtact (tluпtе, pl,er,Illlт1e, tеlеlЬп,

e-metil.)

Мiгоrr Mihail, 029912844l
acIl i zit i i сгсаhtr l @ gr-rrai l,conr

Dпlе ct.t privire lп рпх:асIurп rIе пlrihttire:

Tipul 1lroccclttrii dc atrilruil,c aplicate п('сгсt,са сllcl,tclor de рrеlrrri nLioitalie deschisё
пАltеlс: lNegocieri fhrа publicare а апuпtчlui
dc narticiparel

Рrосеtlчrа dc aclrizi{ie repctatri (dupci caz) Nr:qс_ds_:ЬЭw*dрJ:!\,LQ:_l6*Ф_6_4_8_80_8_ý_?Q,99{s_:
b3wd р 1 -М D- 1 6482124290В8, _ qýdýф3!у_dрl:
tvlt,)- 1 653997025846

Т"ц,,l ;iri..t,,l,,i Й,t*ЙБ tl. ,",l,irti./
acoгdttltli-citd rtl

I]Lrrrrrгi гr Sсгчiсii п LuсrЁri п

Obicctul rtchizi{iei

"C-",t 
Сl'V-

ir-rtгеlirrеrdа dгr.tmuгilог publice in гаiопul Calrul ре

_1! nlp_d_e !1 t lq 2 p_ry?-\Р__ _
90б()0000" j

Ex;l tl ltc t,ca ltl tltiv trltli/tcltt eitl i u i р rivintl
alcgcrrca ргоссdurii de trtгiЬuirе (iп сашl
aplic,cit,ii ct/ltlt, prrlc:edtл,i decdt licita|ia
deschisci1

Nr,,occls-b3lvdpl-MD-1646648868820, ocds-
b3wdpl-MD-l653997025846 Аrt, 56 al,1 lit. а, Ь

Legea 1 31/20l5 LAP. Nu а fost depusб nicio оfеПй
adccl,atй, Nr.осds-Ь3wdрl -МD- l б571 76761з56
Аrt,56 a1.1 lit. Ь, Legea 131/2015 Privind
Achiz,iliilc Prrblice. А participat uп ореrаtоr
ecotlotrric ;i оl-сгtа а depd;it З0% din чаlоагеа
estimata а achiziliei. Din motive stlict песеsаrй qi

din motive de mахimё urgеп!й са urmаrе а uпоr
eveninrente imprevizibile legate de condiliile
сliпiаtегiсе.

Рrосеtlul,а clc atribrrir"e (scl vct iпсliссt tliп сай,ul
1эtlt,lа lttltti gtпеt,псttrtеп lul
tlllv vt,,. tlt l с псl еr. чсl ч. m d )

Nr
Linlt-rrl
Data pr"rblicДrii : 3 1,05,2022

Plattbrnr:r de achizitii publice utilizatй п achizitii.nrd; п e-licitatie,md; п урtепdеr.md

Рrоссtluг:t :r 1tlst inclusir iп 1llaIrttl clc
асh izit ii 1ru lrlicc п а trt oritir!ii ctl rr trltt,tltnte

ГrЙii .r"l,lЙ,цi., l,"Ыi*t i,, ВЦt'r,lrtr-, *r)

planul de aclriziЦii purblice publicat:
mcl/cate gory/achi ziti i -ptrbl ice/plan-

_n,I}l rlДll
[-iirl<-Ltl сiltгс
hl1;l:;:/,1calrr-rl,

Фцацil __
Dаlц___
L,ink-rrl;

1



Sursа tlc tiniut{:rre

Тъ;i.i iil,rrt,.,,,".;;iй;;iti*,.r.ntribui,. Е7'...r.и,,,t", oSirt.'' dinamic de aclrizilie

/,t,,,^x ",,-\ i пi,icitatie elcctrorrici пСаtаlоg electгolliс __'clttpti cctz б"g-tБ.t,,q 
"Brrget 

CNAM; пI}ugеt CNAS;

пSuЙе ехtеrпе; nAlte surse: Лиdiссlil
416 666.61Vubnr.n estiпratir (/еl, fir.!Ц)_

С t u r i |'i cti r i р ri v i t t t! rIoc t t ttte t t l tt I i ч tl с t t l r i Ь ч i ra :

(,Se l,ct ctllltplclct ttt cclzttl iп c,ctre спt Jbsl solicitate clari.|icdri,)

ццlrццgr,.о succinti't ir rits р u nsu l ui

f)atir tгапsrпitеrii

Motli|ictiri opcrole iп сlосumепlо|iа de alribuire:

urliit t,trili:cttii Ei elctta publicdrii]

l ofcrtelol, ргеluпgit

Piittй lrt le l.tttettttl^IitltilГt (iпltt Is,08.2022, оru 14:0()), a.|osl tlepttsii о oJ'erlй:

п;Тll.r*,,,i Il)F{o

I)гцпruгi Calrtrl

Ittfrtrtttttlii 1,rivitttl o.|erlela tlellttsa;i dtlctttttetttele cle cпli|iutre;i п.fеrепла DUдЕ prezetllole tlе сйlrе

орепtl о ri i есо tt о lt tici.:

l)епuпrirе doculnclrt

f)осu ltt ell tele сс colrstittric tl f'еrtа

:епl п|, пL,!t,eze ttktl, пtt,coras, uпсlе

ij 
_]]э_рццg, ::а {rrrаLrcjагii zеп|аl

,aze пtаl

, Gагаrllirr l)eIltru оlЪгti
i, (йtр_Цсg:) __
I Documentc dc crrlilicare

, 

i t t ; пr а=е l t ! (l l,, l L' | ) l' C:L, t l l l l l, l l l t L, l) l'e,\, ! ) l l t t(l L'
"j:l--__1

_С 9цсцс; 1 _, 
i r1 llцl ! 

i tlp z] 
L 
c .: !_q 1gЦа

Dесllrгаliе ргiviпd valabilitatear

оlЪгtсi -45 zi]c

i specitice. trtilir]ir[ 9i echipzrr-t,tenttri

пссеsаг 1;сtllгlt iпdсрli пi rеа

:qlgлрц ц z цlщL q_l _с_сццqgщlЦ
Declara!iti 1lгiviпd регstlпаlul de

, sllccialitlrle l)l,()l)LtS рсIltгli

рrеzепtаl

[Iпсtiса{i пumdrul de zile]

Asocia{ii/
adnrirristra torii

stеfъпitа Ion100з60з151541

Гс l, r, nr i retr 9р9ц!од{ц!_999д_9_|Liч
Sz\

l )гttпltlгi
Cahurl

i ttr 1l 
l e_rl_e rl !q l_q: I lqlЦ i l 9 1 чЦ]]1_

рrеzапl al

@,_,,__-
ГГutлi.,,t. ilr ВдР/:rltс mi,iltl:rceltlг dc

Dtrta solicitir ri i cl:rri ticй rilor:*__-_,----
-..._-_ rл...,l,,i,,лчr

UcllutIltl Uil Ulr1, 1..lU_t ц,цд ч!\лlч,:"-

Ый;*", irrccintir а solicitйrii de сlаriliсLrс

, Сщ!s {. е]q9щiц9 tl_Щша{]g_

1 Dесlагаli,: ргil irld dоtlrгilс

(Sc vct col1,sl1l1|(l

Dl]z\E _

Se l,ct соп,уаmпа

lДftцдц,_._(!уДs!!l-
П..rcn-limitji t|e dcpunere Ei dcschidere а

рtу:!пЦ1l
Pl,eZe11l(ll
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pt,o1ltts l)сll1гu
t ll tplctltetttaгea contractrrl ui
Dovacla irl гсgi strйгi i

1rr-,l,stla tle i .j Lr гi cl i се. iп
colt lilt,tll j tlttr: cLt 1эгсr,ссlегilс
legrrle dirr [аrа itl саrе

' 
о]!1,!lцJцl c_stc stabilit.
.,\ Lrtогi zlt ie cle 1trпсliопаге
satt rlоtillсагс

Spt,citir,lr{ii pr_9!

Dc,c l itгаti lt 1lгi t, i Ilci

ctltt ll t,ttlat,cir ЬеrlсIlсiагi lоr
cl'ect il, i si llсitlсitdгагса
асеStог[l irl sittra!ia
ciltlcl lt; tl l , it гi i 1li: I l tгtt

l)i.t],ticil]al,cii lLr activiti(i aIe
ttnci ol,p,_lttliz.aIi i satr gгrrрiiгi
ct,i rn i ttalc. 1lеtltгt-t согr-rр!iс,
ll,auclir ;i satr sраIаге сlе
btirri.

C'c,r,t i ll са t l,il.. сl l'ес:lttагсl
sis[ctlllttlcli,t pititi i

i tll1ltlzitcl cll,. соrrtгi buIi i lог
el illcl,at tic lrlspccloratul
[liscal Oгiginal - Illibcгat de

] Scгr,icitrl J;iscal cle Stat
,"ltl;,l,,i i,-,, lll Iii,,t rlrt 1lpi11

l alliicltt,ct, sclllllalttlгii
e]ectгorljc,c ()bi i gator.i tl,

!!l4\]]

([п.filrtпrtliсt 1lt,il,iпtl dепttmirесt rJocttlllertlelrlr 1lrezetll(lle Se yct iпсliссt iп соп.|оrmilаlе cLt c,ct,ittlclc clittcltlc'ltilictlli.ttitt tIi, itlt,ibttit.e,li,t,c t,c соп,\,(|п1ll(l 7эriп; pre7etttrtt, tteprezetttrtt, пtt coresl)ltttcle (ill c,ctzttl
c,,itttl tItlc,ill;tc,tltttl а,f tl.ъl 1lt,e:cttlal., с.lttr tttt c,ore"s,llttпtlacct,iltlcltlt. tlt, c'ttli/ic.at.e))
llц|'tlt tttttlit, 1lt,ivitttl c,tlrcs:lltttttlercu ofbrlelor сч сеriп{еlе solicilttle:

'i' ilt ,,tt,::ttl tt"ili:ii,ii lic,itctliei аlс:с,lt,опiсt, .\с уа iпсliсtt 1эt.alLtl rl/ёt.tеi,/iпаlе

lt-'llпic'e ", ,'с 1,,/ с()r1,\,еп111u 7lriп; ,, | " ill cctzttl col,e,s1luttierii Ei рriп ,,-" tп, cctzul песоrеsрtlпсl.еrii)

ifrctltie tehnice

pl,e:e п lcll

1 Dепuпriгсrr
i ltlttlltli
\,

Dcnumirea
tlреrаtоrului

есопопriс

Рrе{ul
ofertei

(1Еrd]'VА)*

cantitate
qi unitrrte

tle lniisurl't

Corespundereir
сu cerinfele clc

calilicare

Соrеsрuпdеrеа
сu spccifica{iile

tehnice
iil Ii'cll llc l'i'il
сlt,tttlrttгilог
ptrbiicc iri
гаitltlttl
(]ahrrl 

l]c
lirll1l .:lсl

iirгrltt 20.1.]-

202"l

S.д ])t,ttllluгi Cahul 499 9 ] 0.69 [.lnit соrеsрulldе corcspttnde

prezeпtal

_рцi9пцl
_*р!!?9"ц!ц

рrеzеп|аl



О./Иl п п t i i rcs р itt 1 i/rla s ш l i /i спt i:

_*_Цlqliу_ц!д9цliцgеrii/d es са lil!c:i rii

]|I t t t l t t l i l п l il t t tl е е t.,ttl u rt rc ч o.f е rlcl о r:

I)clttl,u 1iecitгc ltlt tl
I)cIlIt,tt ttlai tllLtlte icltitl.i ctttl-tttlate п
I)etltt,tt ttl;Ltc ltltttt.ilr.,. t l

AIte linlitllгi ;;r,ivillc1 ntttrtitt,ul cie lоtrrгi citl,e pot fi lrtгibLlitc ircelLriaEi оtЪгtitпt: IIпclic,ctIil

,|Ltsti]lcltгc,;t c]ccizici t.lc а ll1-1 аtгilrui cotrtI,actttl ре lottrгi:__este Llll obiect integrr-r

Crilcriul d.! 0lribuire прliспl:

l)rcItll ccl ttt;ti sclizut r
(_'osiu] ccl llriti scaizllt i ]

Cel rlliti lrtttl гарtlt.t саlitаlе-рге1 п
Ccl nliii bLtrt гароt.t calitate-cost п

I tt fb ппч | i tt р r i v i п d .[п с, | о r i i la ечп l tш re uр l i са |i :

s,tttt t t, l. lllll i l)ltl] l'tl|,){)l'I c,c.tl ilttl a-c,tl,s,t 1

I'unctajrrl citlculat
l'otal

I )clll"ttll it.ca ccol,Iol1llc n

I Derrrrnliгc firctorrrl п

Rееуul uп reo о |brlelor :

(,\ig 1'11 c'tltlt1llelct ilt c'ctzttl iп. c.:ctt,e o/et,lela cпt.fcl,tl reevctlttctle reprllctl)
:'--- - -
Yltllir ul ,,c.u,rlu,iiii пlйi,l,,Г- Г- - -]

l_Л1дifй:iiТйр"9l.ц,L_ ---=]
I: __,_*--*-]

ltt lrrrll(r e";tttttittitt'i, L'|'(lllririi si c'otttprtrйt,ii o./br|alor ilepttsc itt cпdrtil prrtceclurii de ttlribuire s_a tlaci.l-:
Atljbtrii,c,il ctltlttitctul]uir]l:cg]Iцц. 1lLrlllicё/acol.c]tIltli-cticlt.tt:

Crrlrtitttte gi j lrrеlul i;i;;; I)rе{ul ttltal
ullitate de
misurй

(fйrй ТVА) (fйrriI'VА)
l'rеlul total

(inclusiv
__l !,4]_ _ ]

Sz\ I)гtrrrlul,i
Cahtrl

vа|оаrеа din oferti

'Гrltаl
l)оridсгеа

ll16 592.2,4 416 592.24 499 9l 0.69

l'спlrtt еlttс,irlпrеu uпоr пес|пritсili sau соп|irпшrеп ltnor сlulе рriчiпrl corespttпclereп o.|'erlei ctt c,erirtleIe,ytahilite itt tltlctttttaпlп{iп dc olrihuire (iпcIttsil,.justi/icпrett preyttltti ппоrпtоl cle scrizttl) s-tt sttlicilttl:

ccontllnic ] [lrfrlrlrralilr soticitat:i Reznt :rttl l rtis р tt tts ulu i

!,f tgqпqдl9

i economic l



Modalitatea de transmitere

ре aclrcsa electronicaSA Drtrnturi Cahul

Alrttlarea ргосесlirrii de achizilie рuЬliсй:

Iпfrlrпlпrеп ореrtilorilor ecottotttici rlespre ieciz,ii[e grupuItti rlе Iuсru репtru пchizilii:

Г)еп u пr ire:t tlpera tоrului
есопоmiс

Dirttt transnritcrii

(Iпformarect орсrаtоrilоr ecclllomici implicct|i iп procedura cle аtrilэuirе despre deciziile grupului de

ltlcrtt репlru achizi|ii se realizeazii iп сопfоrmitаtе ctl prevederile art. 3l al Legii пr. ]3] diп 3 iulie
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Darea de seamă 

 
de atribuire a contractului de achiziții publice   □ 

Nr. 21056285 din 16 septembrie 2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria municipiului Cahul 
Localitate Municipiul Cahul 
IDNO 1007601008340 
Adresa Mun. Cahul str. Piata Independentei nr. 6 
Număr de telefon 0299 2 29 19 
Număr de fax 0299 2 24 00 
E-mail oficial  primariacahul@gmail.com 
Adresa de internet www.primariacahul.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Brînză Snejana 
Tel. 0299 2 19 49 
e-mail:primcahul.ap@gmail.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Procedura de achiziție repetată (dacă e cazul) Nu se aplică 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției ”Construcția acoperișului și termoizolarea 
fațadelor blocurilor la grădinița de copii nr.1 
”Ghiocel”, str. C. Negruzzi nr. 133, mun. Cahul 
(etapa II – termoizolarea fațadelor) ”. 

Cod CPV 45321000-3 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

Nu se aplică 

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

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1652257711346 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056285 
Data publicării:11.05.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:05.04.2022 

BAP nr. 26 din 05.04.2022 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 3 351 259,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

http://www.mtender.gov.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056285
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(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   

Data solicitării clarificărilor  12.05.2022-17.05.2022 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Coform SIA RSAP 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056285/questions 

Expunerea succintă a răspunsului  a se vedea link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21056285/questions 

Data transmiterii 13.05.2022-17.05.2022 

4. Modificări operate în documentația de atribuire:da  

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

Rezumatul modificărilor A fost completată lista cerintelor de calificare și 
selecție cu documenteul – confirmare privind 
vizita obiectului 

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

17.05.2022 

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

nu 

5. Până la termenul-limită (data 01 iunie 2022, ora 14:00), au depus oferta 2 (doi) ofertanți: 

Nr
. 

Denumirea 
operatorului 

economic 
 

IDNO 
Asociații/administrat

orii e-mail 

1. Vizol Studio SRL 1005611000031 Zaharia Igor vizol-s@mail.ru 
2. Lifestar-Com SRL 1003603008450 Tabunciu Gheorghe lifestar_com@yahoo.com 

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 

V
iz

ol
 

St
ud

io
 S

R
L 

L
ife

st
ar

-
C

om
 S

R
L 

         

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

 
 

cererea de participare 
(anexa nr. 7) 

+ +          
Oferta tehnică + Nu 

coresp
unde 

         

Oferta financiară + +          
Garanția de ofertă + +          
Anexa nr. 8 + +          
DUAE + +          

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

Certificatul de 
înregistrare sau decizia 
de înregistrare a 

+ +          
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întreprinderii 

Extrasul din Registrul de 
Stat al Persoanelor 
Juridice. 

+ +          

Graficul detaliat  de  
executare a lucrărilor, 
conform categoriilor de 
lucrări (anexa nr. 10) 

+ 

+          

Declarație privind 
experiența similară  sau  

Declarație privind lista 
principalelor lucrări 
executate  în ultimul an 
de activitate  

(anexa nr. 12 sau anexa 
nr. 13) 

+ 

neprez
entat 

         

Declarație privind 
dotările specifice, 
utilajul şi echipamentul 
necesar pentru 
îndeplinirea 
corespunzătoare a 
contractului (anexa nr. 
14) 

+ 

+          

Declarație privind 
personalul de 
specialitate şi/sau a 
experţilor 
propus/propuşi pentru 
implementarea 
contractului (anexa nr. 
15) 

+ 

- 

+          

Avizul Agenției de 
Supraveghere Tehnică 
(anexa nr. 22) 

+ 

+          

Lichiditatea generală 
(active curente/datorii 
curente *100)  

+ 
+          

Raportul financiar 
pentru anul 2021 + 

+          

Certificat privind lipsa 
datoriilor + 

+          

Certificat ce atestă 
conformitatea cu 
standardele nationale și 
/sau internaționale (EN) 
pentru vată minerală 

+ 

+          

Cifra anuală de afaceri 
min 3 500 000,00 lei  

Cifra de afaceri medie 
anuală min. 
3 500 000,00i lei 

+ 

+          

Confirmare privind 
vizita obiectului + 

neprez
entat 
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a 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)). 

Comentarii privind îndeplinirea cerințelor de calificare: 

Grupul de lucru menționează nerespectarea de către SRL Lifestar –Com a prevederilor art. 
65 alin.(4) din Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice și anume propunerea financiară a  
fost incompletă – nu a fost prezentat, o dată cu depunerea ofertei și graficul de executare al 
lucrărilor, așa cum prevede de altfel și art. 54 din Documentația Standard privind achizițiile publice 
de lucrări, aprobată prin Ordinul Ministerului de Finanțe al RM nr. 69/2021.  

Mențiunea despre documentele obligatorii la depunerea ofertei au fost stipulate și la pct. 
40.1 din anunțul de participare, pct. 1) – propunerea tehnică. Ținînd cont de prevederile art. 20 din 
Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, graficul de executare a lucrărilor, în cazul nostru 
este parte componentă a propunerii tehnice și nu poate fi solicitat ulterior.  

O remarca cu privire la termenul de executare a lucrărilor conform obiectului achiziției, este 
făcută în Formularul 3.1 la oferta financiară unde este menționat: 

”Pentru suma fara TVA de : 2762852,20 lei ( Doua milioane sapte sute saizeci si doua mii opt 
sute cincizeci si doi lei 20 bani ) La care se adauga TVA in cuantum de : 552570,44 lei ( Cinci sute 
cincizeci si doua mii cinci sute saptezeci lei 44 bani ) Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră 
este stabilită cîştigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de 
începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 2 ( una ) luni 
calendaristice”. 

  Conform celor scrise și aici avem o abordare ambiguă: cu cifre este trecut 2(doi) și cu litere 
este scris ”una”. Reiese că SRL Lifestar-Com va executa această lucrare în 1 (una)  lună, fapt 
imposibil de realizat conform procesului tehnologic – în anunțul de participare, Primăria 
municipiului Cahul a indicat termenul de 6 (șase) luni. În graficul de executare primit ulterior 
depunerii ofertei, sunt trecute 3 luni. 

Tot aici vom menționa faptul că, în anunțul de participare, la pct. 16, care prevede 
cerințele minime de calificare, la subpct. 17  fost solicitată de către autoritatea contractantă 
confirmarea privind vizita obiectului. Document pe care SRL Lifestar-Com nu l-a prezentat, 
din motiv că acesta nu a vizitat obiectul în perioada de pînă la depunerea ofertelor, adică gr. 
1 ”Ghiocel”.  

Secretarul grupului de lucru, în sedința grupului de lucru, a menționat că în perioada de 
pregătire a ofertelor a fost eliberată confirmarea privind vizita obiectului doar companiei 
SRL Vizol-Studio, care a studiat documentația de proiect și a vizitat obiectul expus la 
licitație.  

Ținînd cont de cele expuse supra, precum și de prevederile art. 7 din legea nr. 131/2015, 
privind achiztiile publice, care face referire la principiile ce reglementează relațiile privind 
achizițiile publice și anume – tratamentul egal, imparțialitate și nedescriminarea în privința 
tuturor ofertanților și operatorilor economici, grupul de lucru respinge oferta prezentată de 
către SRL Lifestar-Com în conformitate cu prevederile art. 69 alin.(6) lit. a) – operatorul 
economic nu îndeplinește cerințele minime de calificare și selecție. 
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7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
operatorului 

economic 
Denumirea lotului 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 
Cantitat
e și 
unitate 
de 
măsură 

Corespu
nderea 
cu 
cerințele 
de 
calificar
e 

Corespu
nderea 

cu 
specifica

țiile 
tehnice 

Lifestar-Com SRL ”Construcția acoperișului 
și termoizolarea fațadelor 
blocurilor la grădinița de 
copii nr.1 ”Ghiocel”, str. C. 
Negruzzi nr. 133, mun. 
Cahul (etapa II – 
termoizolarea fațadelor) ”. 

2 762 852,20 Proiect de 
execuție 

- - 

Vizol Studio SRL ”Construcția acoperișului 
și termoizolarea fațadelor 
blocurilor la grădinița de 
copii nr.1 ”Ghiocel”, str. C. 
Negruzzi nr. 133, mun. 
Cahul (etapa II – 
termoizolarea fațadelor) ”. 

3 183 273,86 Proiect de 
execuție 

+ + 

* 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) 
 

Comentarii: oferta prezentată de către SRL Vizol Studio corespunde specificațiilor tehnice. 
 

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: în perioada de reevaluare a ofertelor nu au fost solicitate 
careva informații suplimentare 

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    
    
 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
SRL Lifestar-Com Art. 69 alin. (6) lit. a) din legea nr. 131/2015, privind achizițiile 

publice – oferta este neconformă și operatorul economic nu 
îndeplinește cerințele minime de calificare și selecție 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        
Pentru mai multe loturi cumulate □             



6 
 

Pentru toate loturile  □       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]         
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

1. Valoarea ofertei 80 

2. Executarea lucrărilor de fațadă (experiență similară) 10 

3. Detinerea certificatelor privind managementul calității  ISO 9001 5 

4. Perioada de garanție asupra lucrărilor 5 

   
Comentarii: în urma aplicării factorilor de evaluare, oferta prezentată de către SRL Vizol Studio a 
acumulat 93,50 puncte, fișa de evaluare se anexează. 

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

Motivul reevaluării ofertelor Decizia ANSC nr. 03D-568-22 din 12.09.2022 
Modificările operate Reevaluarea ofertelor  
 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:  
Denumirea 

operatorului 
economic 

Denumirea 
lotului 

Cantitate și 
unitate de 
măsură 

Prețul 
unitar  

(fără TVA)* 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Pretul 
ofertei (cu 
TVA) 

SRL Vizol Studio Construcția 
acoperișului și 
termoizolarea 
fațadelor 
blocurilor la 
grădinița de copii 
nr.1 ”Ghiocel”, 
str. C. Negruzzi 

proiect 3 183 273,86 3 183 273,86 3 819 928,63 
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nr. 133, mun. 
Cahul (etapa II – 
termoizolarea 
fațadelor) ”. 

   Total 3 183 273,86 3 819 928,63 
 
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  

SRL Lifestar-Com 15.09.2022 e-mail 
SRL Vizol-Studio 15.09.2022 e-mail 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:există decizia ANSC nr. 03D-
568-22 din 12.09.2022. În rezultatul reevaluării avem un singur ofertant eligibil. 
Termenul de asteptare, în acest caz, este facultativ. 

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

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

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

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

 

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

 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinde
rea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ acordului-
cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 
contractului/a

cordului-
cadru 

fără TVA inclusiv TVA 
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SRL Vizol - 
Studio 

 

 

Cu capital 
autohton 

 

 

29/AP 16.09.2022 

45
32

10
00

-3
 

3 183 273,86 3 819 928,63 

31.12.2028 

 
 

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

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

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

_3 819 928,63_______________  
(indicați suma cu TVA) 

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

45321000-3 

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. 

 

Conducătorulul grupului de lucru pe achiziții, Nicolae DANDIȘ ______________  
 

 
 
 
 



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitii publice

Nr. 1 din 16.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritafii contractante Primaria satul Rosu, r-nul Cahul
Localitate Primaria satul Rosu, r-nul Cahul
IDNO 1007601006988
Adresa s. Rosu, rl. Cahul, str. Stefan cel Mare nr.104
Numar de telefon (0299)71248
Numar de fax
E-mail oficial primariarosu(«)mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)
2.Date cu privire la procedure de atribuire:

3. Clarificari privind documentatia de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preturi
Procedura de achizitie repetata (dupa caz) Nr: nu
Tipul obiectului contractului de achizitie/ 
acordului-cadru

Lucrari

Obiectul achizitiei Lucrarilor de constructie a retelelor 
exterioare de canalizare str.A.I.Cuza 
conform proiectului “ Conectarea caselor 
individuale la sistemul central de 
canalizare din s.Rosu

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire

Conform egii 131 privind achizitiile publice

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

Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp 1 - 
MD-1660900341023
Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/budget/20046371
Data publicarii: 19.08.2022

Platforma de achizitii publice utilizata achizitii.md;
Procedura a fost inclusa in planul de achizitii 
publice a autoritatii contractante

Da

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

Tehnici si instrumente specifice de atribuire
(dupa caz)

Acord-cadru aSistem dinamic de achizitie
□Licitatie electronica aCatalog electronic

Sursa de finantare Buget de stat;
Valoarea estimate (lei,fara TVA) 471 370

1

mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp_1_-MD-1660900341023
https://achizitii.md/ro/public/budget/20046371


Data solicitarii 
clarificarilor

06.09.2022

Denumirea 
operatorului 
economic

SRL Dmavend

Expunerea succinta 
a solicitarii de 
clarificare

Autoritatea contractanta - grupul de lucru, cere clarificari:
Operatorul economic SRL Dmavend nu a prezentat unele documente 
suplimentare conform anuntului de participare la oferta si anume:

Formularul informatie despre ofertant 
Certificat de atribuire a contului bancar 
DECLARATIE privind valabilitatea ofertei 
Declaratie privind dotarile specifice,utilajul si echipamentul necesar 
pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului
AVIZ pentru participare la licitatiile publice de lucrari din domeniul 
constructiilor §i instalatiilor
Certificat privind lipsa sau existenta restantelor fata de bugetui public 
national (eliberat de FISC)
Declaratie privind lista principalelor lucrari executatein ultimul an de 
activitate
Raport fmanciar, pentru ultimul an de activitate
Declaratie privind personalul de specialitate §i/sau a expertilor
Diriginte de §antier- Agentul economic va prezenta legitimatia certificatul de 
atestare tehnico- profesionala valabile pentru perioada executarii lucrarilor. 
Cerificat securitatea si sanatatea in munca
DECLARATIE privind experienfa similara
Garantie a obiectului
Scrisori de recomandare

In urma careia Primaria satul Ro$u, r-nul Cahul solicita ca operatorul 
economic mentionat ce a prezentat oferta, de a prezenta autoritdtii 
contractante timp de 3 zile, prin posta de email scrisoare de clarificare cu 
documentele lipsa pentru a lua о decizie corecta conform Legii 131 privind 
achizitiile publice.
In cazul cind operatorul economic nu prezinta in termenii stabiliti solicitarea, 
conform art.69 alin. (6) lit.a) al Legii 131/15 (6) Autoritatea contractanta 
poate sa nu accepte oferta in cazul in care:

a) ofertantul nu indeplineste cerintele de calificare si selec(ie.

Expunerea succinta 
a raspunsului

Prin posta de email au fost expediate toate actele solicitate

Data transmiterii 07.09.2022

4.Modificari operate in documentafia de atribuire: nu este

5.Pana la termenul-limita (data 05.09. 2022, ora 15.00), au depus oferta 3 ofertanti:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/ 
administratorii

1. SRL Dmavend 1003611011448 Nicolaev Constantin
2 SRL MORARU CONSTRUCT 1015603001906 Grigore Moraru
3 SRL Vega Total 1018600014632 Veaceslav Sumutovschi
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6. Informatii privind ofertele depuse si documentele de calificare si aferente DUAE prezentate 
de catre operatorii economici:

Denumirea ofertant/candidat, semnate electronic de 
operatorii economici

Documentele solicitate alte condifii, 
cerinfe obligatorii

SRL
Dmavend

SRL 
MORAR
U
CONST
RUCT

SRL
Vega
Total

Oferta - Specificatia de pret + - +

DUAE + + +

Specificatia tehnica (Deviz de cheltuieli) + + +
INCLUSIV documente suplimentare:

Formularul informatie despre ofertant + - -
Certificat de atribuire a contului bancar + - -

CERERE DE PARTICIPARE + - +
DECLARATIE

privind valabilitatea ofertei
+ - +

Dovada inregistrarii persoanei juridice, in conformitate cu 
prevederile legale

+ + -

Declaratie privind dotarile specifice,utilajul si 
echipamentul necesar pentru indeplinirea 
corespunzatoare a contractului

+ - -

AVIZ pentru participare la licitatiile publice de lucrari din 
domeniul construcpilor §i instalatiilor

+ - -

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR + + -

Certificat privind lipsa sau existenta restantelor fata de 
bugetui public national (eliberat de FISC)

+ + -

Declaratie privind lista principalelor lucrari executatein 
ultimul an de activitate

+ -

Raport financiar, pentru ultimul an de activitate + - -

Declaratie privind personalul de specialitate si/sau a 
expertilor

+ - -

Diriginte de santier- Agentul economic va prezenta 
legitimatia si certificatul de atestare tehnico- 
profesionala valabile pentru perioada executarii 
lucrarilor.

+ + -

Cerificat securitatea si sanatatea in muncS + - -
DECLARATIE privind experienta similara + - -

Garantie a obiectului 
i

+ - -



Scrisori de recomandare + + -
Nota: DECLARATIEprivind confirmarea identitStii beneficiarilor efectivi si neincadrarea acestora 
insituatia condamnarii pentru participarea la activity ale unei organiza{ii sau grupari criminale.pentru 
coruplie, frauda §i/sau spalare de bani, este document care in termen de 5 zile de la data comunicarii 
rezultatelor procedurii de achizitie publica, ofertantul/ofertantul asociat desemnat castigator va 
prezenta Declaratia autoritatii contractante si Agen|iei Achizitii Publice.

7.1nformatia privind corespunderea ofertelor cu cerintele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea 

operatoruiui 
economic

Preful ofertei 
(fara TV A)*

Cantitate $i 
unitate de 
masura

Corespunderea 
cu cerinfele de 

calificare

Corespunderea cu 
specificafiile 

tehnice
Lucrarilor de
constructie a retelelor 
exterioare de
canaiizare 
str.A.I.Cuza conform 
proiectului “
Conectarea caselor 
individuate la
sistemul central de 
canaiizare din s.Rosu

SRL
Dmavend 375 605,17

Conform 
devizului de 
cheltuieli

+ +

SRL 
MORARU 
CONSTRU 
CT

450 603,50

+

SRL Vega 
Total 465 194,88

+ +

8.Pentru elucidarea unor neclaritati sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 
cu cerintele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal de 
scazut) s-a solicitat:

Data 
solicitarii

Operatorul 
economic

Informafia solicitata Rezmatul raspunsului operatoruiui economic

06.09.2022 SRL
Dmavend

solicita ca operatorul economic 
mentionat, de a prezenta 
autoritatii contractante timp de 3 
zile, prin posta de email, 
scrisoare justificativa a ofertei 
anormal de scazuta pentru a lua 
о decizie corecta, conform HG 
638/2020, art. 143 Autoritatea 
contractanta, din proprie 
ini(iativa, precum §i la 
solicitarea Agenpei, in urma 
controlului efectuat, va anula 
procedura de atribuire a 
contractului de achizipe publica 
de lucrari, daca ia aceasta 
decizie inainte de data 
transmiterii comunicarii privind 
rezultatul aplicarii procedurii de 
achizitie publica de lucrari, in 
cazul clnd:

- valoarea totala a fiecarei 
oferte este mai mica de 15% din 
valoarea estimata a lucrarilor, 
calculate in conformitate cu 
prevederile art. 4 din Legea 
nr. 131/2015, cu conditia canici 
unul dintre ofertanti nu a reu$it 
sa justifice oferta anormal de 
scazuta;

Raspuns la scrisoare Nr. 23 Idin 06.09.2022.
Ree$ind din experienta companiei noastra de peste 10 ani in 
domeniul construed! sistemelor deapeduct si din proectelor 
executate:
Reparatia sistemului de apeduct pe strazile Michael

Megoldriek, Mihai Eminescu, Dimitrie Cantemir.din s.
Cucoara r-1 Cahul,

VLucrari de montarea apeductului in s. Selemet r-l
Cimislia,

VAIimentarea cu apa a s. Bic com, Bubuieci, mun.
Chisinau (Etapa I),

* ♦*Строительство наружных сетей водопровода с, 
Чишмикиой,

* ♦* Lucrari aprovizionarea cu ара s, Mirnoe, r-l 
Taraclia, Lucrari de constructie a apeductului 
de pe str.Trandafirilor, Cimpiei, Nucilor, din s. 
Rosu, sec. Focsa, r-l Cahul,
* ♦* Строительство водопроводной сети с.

Новоселовка,
V Оптимизация системы водоснабжения для

обеспечения экономического роста в с.Конгаз,
VExtinderea retelelor de alimentare cu apa a s. 
Pervomaisc si Constantinovca, r-nul Causeni (Lot
1, s.Pervomaisc),
In confirmare pretului, vrem sa precizam la partenerii 
no$tri, cu care noi facem afaceri din momentul crearii
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companiei noastra ?i avem reduceri mari la materiale 
principale, ce confirma accesul la preturi maiscazute 
decit la piata.

SRL TumaconstructjSRL Protectie,
SRL Valrom, Transcon-M SA,SRL Uniplast In caz, daca este necesar. 
indicati pozitii pentru care va trebui confirmarea preturilor
Compania noastragaranteaza executarea obiectului Lucrarilor 
de constructie a retelelor exterioare de canalizare str.A.l.Cuza 
conform nroiectiilni “ Conectarea caselor individuple Ц
sistemul centralde canalizare dill s.Rosu cu pretul dat 375 
605.17 lei suma fara TV A.

9.0fertantii respinsi/descalificati:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificarii
SRL MORARU CONSTRUCT Pret mare
SRL Vega Total Pret mare

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru un singur lot

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre|ul cel mai scazut

12. Informajia privind factorii de evaluare aplicati: nu sunt

13. Reevaluarea ofertelor: nu este

14. In urma examinari, evaluarii si compararii ofertelor depuse in cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizitie publica:

Denumirea lotului Denumirea 
operatorului 

economic

Cantitate $1 
unitate de 
masura

Pretul total 
(fara TVA)

Pre(ul total 
(inclusiv TVA)

achizitionarea lucrarilor de constructie a 
retelelor exterioare de canalizare 
str.A.l.Cuza

SRL
Dmavend

Conform 
devizului de 
cheltuieli

375 605,17 450726.19

Conform cerintelor din anuntul de participare pct 20 si conform ord. nr 145 din 24.11.2020, 
DECLARATIE privind confirmarea identitatii beneficiarilor efectivi si neincadrarea acestora 
insituatia condamnarii pentru participarea la activitati ale unei organizatii sau grupari 
criminale,pentru corupfie, frauda §i/sau spalare de bani se prezinta in termen de 5 zile de la data 
comunicarii rezultatelor procedurii de achizitie publica, ofertantul/ofertantul asociat desemnat 
castigator va prezenta Declaratia autoritatii contractante si Agentiei Achizitii Publice.

Anularea procedurii de achizitii: nu este

15. Informarea operatorilor economic! despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii:
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Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
SRL Dmavend Nr.232 din 09.09.2022 SIA RSAP, e-mail,
SRL MORARU CONSTRUCT Nr.232 din 09.09.2022 SIA RSAP, e-mail,
SRL Vega Total Nr.232 din 09.09.2022 SIA RSAP, e-mail,

16. Termenul de a§teptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimata a contractului □ 6 zile in cazul transmiterii comunicSrii prin
este mai micS decat pragurile prevazute la art. 2 mijloace electronice si/sau fax □____________
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizitiile publice

17. Contractul de achizitie incheiat:

Denumirea 
operatorului 

economic

Intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

strain

Numarul 
?i data 

contractului
Cod CPV

Valoarea contractului
Termen de 
valabilitate 

al 
contractuluifara TVA inclusiv TVA

SRL
Dmavend

Cu capital 
autohton

50
16.09.2022 45200000-9 375 605,17 450726.19

31.12.2023

Informatia privind achizitii publice durabile (achizitii verzi) nu

Au fost aplicate criterii pentru achizi)ii publice durabile (achizitii 
verzi)? (DA/NU) NU

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

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

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

Preful cel mai scazut □

.Costul cel mai scazut □

Cel mai bun raport calitate-pref □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru declara cd termenul de asteptare pentru incheierea 
contractului/contractelor indicate a fast respectat (exceptand cazurile prevazute de art. 32 alin. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precum si cd in cazul depunerii contestatiilor $i/sau 
receptiondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate si solutionate.

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizitii confirmd corectitudinea desfd§urarii procedure 
de achizifie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale in vigoare



Conducatorul grupului de lucru pentru achizitii:

(Nume, Prenume)
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Model - tip 
 

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 
Nr. 2 din 15.09.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria Cojușna  
Localitate s.Cojușna 
IDNO 1010601000025 
Adresa s.Cojușna 
Număr de telefon 023742406 
Număr de fax 023742238 
E-mail oficial primariacojusna@gmail.com 
Adresa de internet Cojusna.md 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Crăciun Igor, tel 069988847 
primariacojusna@gmail.com 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

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

Obiectul achiziției Achiziționarea lucrărilor de reparație a 
unei porțiuni a străzii Mihai Viteazul din 
satul Cojușna, r-nul Strășeni  

Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției  3202084.10 lei 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1658999962679 
Link: 
//achizitii.md/ro/public/tender/21060765/ 

Data publicării anunțului de participare 28.07.2022 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

 

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

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

Nu □    Da □ 

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □  
Buget CNAS □     Surse externe □  
Alte surse: [Indicați] Bugetul local V 

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

22.08.2022 

Denumirea operatorului economic S.C. Nouconst SRL 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr:58  
Data:01.09.2022 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA:2669236.75 lei 
Inclusiv TVA: 3203084.10 lei 

Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execuție 1 luna 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1658999962679
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IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului  □ 
Majorarea valorii contractului  □ 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare  □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezelierea contractului  □ 
Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic Legea 131/2015 Art.76 alin 7.1 p.a,c 
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

Valoarea initiala a contractului 2955727.68 lei, 
majorarea cu 247356.42lei, astfel Valoarea 
totala finala a contractului constiuie  
3203084.10 lei inclusiv TVA 

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

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

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) 
Obiectul achizitiei: lucrări de Reparație a unei portiuni de drum a strazii Mihai Viteazul din satul 
Cojușna, r-ul Strășeni, conform devizului cu valoare de 2955727.68 lei inclusiv TVA. La lucrările 
menționate în caietul de sarcini, pe aceeași porțiune de stradă unde urmează a fi executate lucrările de 
reparație sunt necesare lucrari suplimentare si anume Constructia rigolei de evacuare a apelor 
pluviale din str.M.Viteazul ,s.Cojușna,r-nul Strășeni care are valoare de 247356.42 lei si nu au fost 
incluse in devizul initial.Valoarea totala finala a contractlui constituie 3203084.10lei inclusiv TVA. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
Necesitatea constructia rigolei de evacuare a apelor pluviale pe porțiunea din str.M.Viteazul 
,s.Cojușna,r-nulStrășeni unde urmează a fi executate lucrări de reparație. 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.02 din 
15.09.2022 a fost încheiat acordul adiţional nr. 1 privind modificarea prin majorare a contractului nr.58 din 
01.09.2022 

Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor 
(după caz) 

Fără TVA Inclusiv 
TVA 

SC Nouconst SRL  Nr.1 15.09.2022 2669236.75 3203084.10 
lei 

Conducătorul grupului de lucru: 

______________________________________              ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura) 
L.Ș. 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 



Model - tip

DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru
Nr. 7 din 9 septembrie 2022

l. Date cu re la autoritatea contractanti:
Denumirea autoritdtii contractante Prim5ria Sireti
Localitate Satul Sireti
IDNO 1008601000s25
Adresa Strada Mihai Eminescu 1

Numlr de telefon 069s86s36
Num5r de fax 0237 7l l9l
E-mail oficial boaghi. leonid@email. com
Adresa de internet http://sireti.sat.md
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Boaghi Leonid

il. Date cu privire la ra de achizi
Tipul procedurii de achizitie Licitatie deschisl
Obiectul achizitiei Constructia terenului de sport $colar al satului Sireti
Cod CPV 45200000-9 - Lucriri de construc{ii complete sau

oartiale si lucriri publice
Valoarea estimatl a achizitiei 2 4t5 905 MDL
Nr. ;i link-ul procedurii (se va indica
din cadrul portalului guvernamental
www.mtender.sov.md)

Nr: ocds-b3wdp1 -MD-1 6297 1 411 4129

Data publicirii anun{ului de
participare

23 atgust202l

Data (datele) qi referinla (referinfele)
publicirilor anterioare in Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene privind
proiectul (proiectele) Ia care se referl
anuntul respectiv (dupd caz)

III. Date cu privire la contractul de achizitie/acordul-cadru:
Tipul contractului de achizitie/acordului-cadru Lucrdri n
Contractul de achizifie/acordul-cadru se referi la
un proiect qi/sau program frnan{at din fonduri ale
Uniunii Europene

Nur

Sursa de finanfare Buget de stat n
Buget Local n

Data deciziei de atribuire a contractului de
achlzitie I aco rdului-c adru

Nr.8 din 26 octombrie202l

Denumirea oDeratorului economic SRL Medalmir
Nr. qi data contractului de achizifie/acordului-
cadru

Nr:76
Data: din 02 noiembrie202l

Valoarea contractului de achizitielacordului-
cadru

Fdrd TVA: 3099645.86 MDL
Inclusiv TVA: 3719575.04 MDL

Termen de valabilitate 31 decembrie212Z
Termen de execufie 3 luni de la primirea ordinului de

incepere a lucrdrilor
rv. Date cu modificlrile necesare a fi efectuate:

Modifi carea termenului de execut arel livrarelTipul modificirilor

Link:



Micsorarea valorii contractului
Temeiul juridic DECIZIE privind modificarea contractului

de achizi[ii publice/acordului-cadru Nr. 8 din 9
septembie2022

Creqterea prelului in urma modificirii
(duod caz)
Modificarea anterioari a contractului de
achizitii publice/acordului-ca dru (dup d c az )
Alte informatii relevante

V. Descrierea achizifiei inainte qi dupl modificare:
(Se vor indica natura ;i amploarea lucrdrilor, natura ;i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura Si
ampl oar e a s erviciil or)

Contractul a fost incheiat in urma procedurii de achizilie nr.
https:llachizitii.md/ro/publicltenderl2l043599l din data 23 septembrie 2021, intre Primiria Sirefi cu
sediul in s. Sirefi r-ul Strdgeni, str. Mihai Eminescu 1, telefon: 069586536, fax: 0237 71 19L,IDNO
1008601000525, reprezentat prin BOAGHI Leonid - Primar in calitate de Beneficiar, pe de o parte 9i
Medalmir SRL cu sediul in mun. Chiginlu MD-2023, str. Movileni 30, ap 1, telefon: 022907004, fax:.
022907003,IDNO: 1014600019994. Antreprenorul s-a obligat sd execute lucrdrile privind Construclia
terenului de sport qcolar al satului Sireliinconformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
execuJie, precum gi cu normativele, standardele gi prescripfiile tehnice, cu resurse din bugetul local ;i
Agen(ie di Intervenlie 9i Pldfi pentru Agricultur6. in urma modificdrii contractului de achizilie public[
Nr.76 din 02 noiembrie 2021 se modificl termenul de executare de executare de la 3 la 9 luni gi suma
contractului cu micgorarea valorii -30 449,59 MDL. Grupul de lucru a decis micqorarea valorii
contractului de achizilii publice pe motiv au fost fEcute economii la executarea lucrdrilor din contul
micgor[rii suprafe(ei construc(iei de beton deoarece terenul fizic nu permite o suprafafa mai mare de
executare, dar qi modificarea termenului de execufie din cauza extinderii termenului de construcfie
afectatd la fel de criza prelurilor la mai multe materiale distincte pentru terenul de sport, criza resurselor
umane dar qi condifiile meteo nefavorabile.

VI. Descrierea circumstanlelor care au frcut necesarl modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificdrii contractului de achizilie/acordului-cadru)

in ,r-a modificlrii contractului de achizilie publici Nr.76 dn 02 noiembrie 2021 se modific[
termenul de executare de executare de la 3 la 9 luni gi suma contractului cu micgorarea valorii cu -30
449,59 MDL. Grupul de lucru a decis micgorarea valorii contractului de achizilii publice pe motiv au fost
fEcute economii la executarea lucrdrilor din conful micqor[rii suprafe,tei construcliei de beton deoarece
terenul fizic nu permite o suprafa{a mai mare de executare, dar gi modificarea termenului de execulie din
cauza extinderii termenului de construc{ie afectatd la fel de criza prelrilor la mai multe materiale
distincte pentru terenul de sport, criza resurselor umane dar gi condi{iile meteo nefavorabile.

VII. Rezultatele examinflrii:
in rezultatul examindrii necesitdfilor de modificare a contractului de achizifielacordului-cadrul s-a

decis incheierea acordul adilional privind modificarea termenului de executare de la 3 la 9 luni 9i
mic;orarea valorii contractului cu -30 449,59 MDL.

Denumire
operator
economic

Nr. si data acordului aditional
Valoarea modificirilor (dupd caz)

FirI TVA Inclusiv TVA

SRL Medalmir Nr.1 9 septembrie
2022

3 001228.64 MDL
?/

3 601 474.37
MDL

Conduc lui de lucru:
)\ :r

ChiSindu, Sos. HtnceSti, 53; tel.: 022-820-703;fm: 022-820-728;
'.gov.md

Contestaliilor: mun. ChiSindu, bd. $tefan cel Mare Si Sfdnt, 124 et. 4;
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'ml./

I ; e-mail : contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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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. 26/22 din 06.09.2022 .
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Sud
Localitate or. Cimișlia
IDNO 1009601000290
Adresa blv. Ștefan cel Mare, 12
Număr de telefon 0 (241) 2 62 86
Număr de fax 0 (241) 2 62 86
E-mail oficial adrsud@gmail.com
Adresa de internet www.adrsud.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Dorin Coroian
0 (241) 2 62 86; dorin.coroian@adrsud.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: ocds-b3wdp1-MD-1655817361204
Tipul obiectului contractului de achiziție/
acordului-cadru

Bunuri □ Servicii ■ Lucrări □

Obiectul achiziției Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor
„Racordarea la utilități a subzonei nr. 18 (Cahul)
din cadrul Zonei Economice Libere „Bălți””.
REPETAT.

Cod CPV 71520000-9
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (în cazul
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)

Licitație deschisă

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1655817361204
Link-ul: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1655817361204
Data publicării: 21.06.2022

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:
http://adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=341&id=4
822&t=/Achizitii-Publice/Planificare-proceduri-de-
achizitii/Planul-achizitiilor-publice-pentru-anul-
2022-al-Agentiei-de-Dezvoltare-Regionala-Sud

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: BAP nr. 14 din 22.02.2022
Link-ul:
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap
_nr_22_1.pdf

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]
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Valoarea estimată (lei, fără TVA) 104.438,75
3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 06.07.2022 ora 11:00), au depus oferta 1 (unu) ofertanți:

Nr. Denumirea operatorului
economic IDNO Asociații/

administratorii
1 Verluxcons SRL 1017605005588 BLISCIAC VERA

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Verluxcons SRL
Documentele ce constituie oferta

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnică prezentat
Propunerea financiară 93.994,87
DUAE prezentat
Garanția pentru ofertă
(după caz) prezentat

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

DUAE da
Valoarea ofertei fara TVA
104 438,75

93.944,87
0,9 %

Specificația tehnică (Anexa nr.22) da
Specificația de preț  (Anexa nr.23) da

Garanție bancara pentru ofertă (1,0
%)

da
940,00

30.08.2022
Cerere de participare (anexa nr. 7) da

Declarație privind valabilitatea
ofertei (anexa nr. 8) - 60 zile

da
60 zile

04.09.2022
Informaţii privind asocierea
(anexa nr. 11) nu sunt

Lista subcontractanților şi
partea/părţile din contract care sunt
îndeplinite de aceştia (anexa nr. 15)

nu sunt

Dovada înregistrării persoanei
juridice, în conformitate cu da
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prevederile legale din ţara în care
ofertantul este stabilit
Raport financiar din 2021 (ultimul
an) da

Certificat de efectuare sistematică a
plăţii impozitelor, contribuţiilor -
valabil la data deschiderii ofertelor

da

DECLARAȚIE privind lista
principalelor prestări efectuate în
ultimii 5 ani de activitate (Anexa
nr.12)

da

CV-urile și informaţii suplimentare
referitoare la studiile, pregătirea
profesională, calificarea și
experiența experților din cadrul
companiei ofertantă care vor fi
responsabili tehnici

da
Godorojea Danil
Blișciac Vladimir
Plugareov Sergiu

Copia buletinului de identitate

da
Godorojea Danil
Blișciac Vladimir
Plugareov Sergiu

Copia certificatului de atestare în
domeniu
- Construcții civile, industriale și
agrozootehnice.
- Construcții hidrotehnice și pentru
îmbunătățiri funciare.
- Instalații și rețele de alimentare cu
apă și canalizare
- Instalații și rețele electrice

da
Godorojea Danil

AAC
construcții civile
Blișciac Vladimir
construcții civile

AAC
Plugareov Sergiu

electricitate

Copia legitimației de responsabil
tehnic

da
Godorojea Danil
Blișciac Vladimir
Plugareov Sergiu

DECLARAŢIA 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

nu
nu este obligatoriu la moment

Susținător tehnic și profesional -

(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

Servicii de
supraveghere

tehnică a
lucrărilor

„Racordarea
la utilități a
subzonei nr.

Verluxcons SRL 93.944,87
0,9 % 1 bucată N/A N/A
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18 (Cahul)
din cadrul

Zonei
Economice

Libere
„Bălți””.

REPETAT.

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

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

Data
solicitării

Operatorul
economic Informația solicitată Rezmatul răspunsului

operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați: Nu se aplică

Denumirea operatorului
economic Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați:

(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) Nu se aplică

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat

13. Reevaluarea ofertelor:

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



5

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate și
unitate de

măsură

Prețul unitar
(fără TVA)

Prețul total
(fără TVA)

Prețul total
(inclusiv

TVA)
Servicii de
supraveghere
tehnică a lucrărilor
„Racordarea la
utilități a subzonei
nr. 18 (Cahul) din
cadrul Zonei
Economice Libere
„Bălți””.
REPETAT.

Verluxcons SRL 1 bucată 93.944,87 93.944,87 93.944,87

Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică

În temeiul art. 71 alin. (1) lit. –

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

Denumirea operatorului
economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere

„Verluxcons” SRL nr. 252 din 08.07.2022 vlad.hincesti@yahoo.com

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea Întreprin Numărul Cod CPV Valoarea contractului Termen de
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr. 19/09 din 19.09.2022 

 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria orașului Criuleni 
Localitate orașul Criuleni 
IDNO 1007601009093 
Adresa MD 4801, orașul Criuleni, bd. Biruința, 12 
Număr de telefon 061022291, 068114432 
Număr de fax 0248 22 585 
E-mail oficial  criuleniprimaria1@gmail.com 
Adresa de internet www.primariacriuleni.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Mihail SCLIFOS 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Lucrări 

Obiectul achiziției Lucrări de reparație a drumurilor locale din  
str. Stepelor 

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

Necesitatea stringenta a localității 

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

ocds-b3wdp1-MD-1657552334950-EV-
1657552699598 
Link-ul: https://e-licitatie.md/contract-notice/37738 
Data publicării: 11/07/2022 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 
Anunț de intenție publicat în BAP         
(după caz) 

Data: 11/07/2022 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1657552334950 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire (după caz) 

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

Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2098974.23  

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări) 

Data solicitării clarificărilor 14.07.2022 08:47 
Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Buna ziua, va rugam sa publicati rechizitele bancare 

http://www.mtender.gov.md/
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in vederea perfectarii garantiei prin transfer la contul 
autoritatii contractante, 
multumim anticipat. 

Expunerea succintă a răspunsului Buna ziua. In conformitate cu Anuntul de participare, pct. 
4 Garanția pentru ofertă va fi emisă de o Bancă 
Comercială, acredidată în RM. 

Data transmiterii 17.07.2022 18:06 
4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 08.08.2022, ora 08:00), a depus oferta 3 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Vicoliv Grup SRL 1014600018975 Liviu ȚURCANU 
2. SA Drumuri Criuleni 1003600095963 Alexandru POPOV 
3. SC”DROMAS-CONS”S.R.L. 1003600107905 Piotr DACIN 

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

operatorii economici: 

7. Denumire document 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Vicoliv Grup SRL 
Documentele ce constituie oferta 

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

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

Cerere de participare  prezentat 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei  prezentat 
Grafic de executare a lucrărilor (descrierea lucrărilor executate pe fiecare saptamână) 
(până la 31.10.2022) 

prezentat 

Declarație privind experienţa similară in domeniul dat prezentat 
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate  prezentat 
Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului  
(cu anexarea actelor care confirmă proprietatea/arenda al utilajului, echipamentului) 

prezentat 

Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului prezentat 
Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia  prezentat 
Informaţii privind asocierea  prezentat 

Angajament terţ susţinător financiar prezentat 
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Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori 
economici  - după caz; 

prezentat 

Declaraţie terţ susţinător tehnic   prezentat 
Declaraţie terţ susţinător profesional  prezentat 
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor, 
drum 

prezentat 

Certificat de conformitate ale principalelor materiale utilizate 
(beton asfaltic, borduri prefabricate din beton, piatra sparta) 

prezentat 

Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor prezentat 
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. 

prezentat 

 

Denumire document 
Denumirea 

operatorului 
economic 

SA Drumuri 
Criuleni 

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

Propunerea tehnică prezentat 
Propunerea financiară prezentat 
DUAE prezentat 
Garanția pentru ofertă prezentat 

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

Cerere de participare  prezentat 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei  prezentat 
Grafic de executare a lucrărilor (descrierea lucrărilor executate pe fiecare saptamână) 
(până la 31.10.2022) 

prezentat 

Declarație privind experienţa similară in domeniul dat prezentat 
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate  prezentat 
Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului  
(cu anexarea actelor care confirmă proprietatea/arenda al utilajului, echipamentului) 

prezentat 

Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului prezentat 
Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia  prezentat 
Informaţii privind asocierea  prezentat 

Angajament terţ susţinător financiar prezentat 
Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori 
economici  - după caz; 

prezentat 

Declaraţie terţ susţinător tehnic   prezentat 
Declaraţie terţ susţinător profesional  prezentat 
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor, 
drum 

prezentat 

Certificat de conformitate ale principalelor materiale utilizate 
(beton asfaltic, borduri prefabricate din beton, piatra sparta) 

prezentat 

Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor prezentat 
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. 

prezentat 
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Denumire document 
Denumirea 

operatorului 
economic 

SC”DROMAS-
CONS”S.R.L 

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

Propunerea tehnică prezentat 
Propunerea financiară prezentat 
DUAE prezentat 
Garanția pentru ofertă prezentat 

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

Cerere de participare  prezentat 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei  prezentat 
Grafic de executare a lucrărilor (descrierea lucrărilor executate pe fiecare saptamână) 
(până la 31.10.2022) 

prezentat 

Declarație privind experienţa similară in domeniul dat prezentat 
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate  prezentat 
Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului  
(cu anexarea actelor care confirmă proprietatea/arenda al utilajului, echipamentului) 

prezentat 

Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului prezentat 
Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia  prezentat 
Informaţii privind asocierea  prezentat 

Angajament terţ susţinător financiar prezentat 
Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori 
economici  - după caz; 

prezentat 

Declaraţie terţ susţinător tehnic   prezentat 
Declaraţie terţ susţinător profesional  prezentat 
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor, 
drum 

prezentat 

Certificat de conformitate ale principalelor materiale utilizate 
(beton asfaltic, borduri prefabricate din beton, piatra sparta) 

prezentat 

Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor prezentat 
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. 

prezentat 

 
8. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei 

(fărăTVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

Lucrări de 
reparație a 
drumurilor 
locale din str. 
Stepelor 

Vicoliv Grup SRL 1917166.97 
MDL 

Conform anunțului/ 
Invitației de 
participare 

+ + 

SA Drumuri 
Criuleni 

1926386.37 
MDL 

Conform anunțului/ 
Invitației de 
participare 

+ + 

SC ”DROMAS-
CONS” S.R.L 

2009876.32 
MDL 

Conform anunțului/ 
Invitației de 
participare 

+ + 
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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)) 
 

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

 
Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

- - - - 
 

10. Ofertanții respinși/descalificați: 
 

Denumirea operatorului 
economic 

Motivul respingerii/descalificării 

  
 

11. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
      Pentru un singur lot        

12. Criteriul de atribuire aplicat:  
Preţul cel mai scăzut                         
13. 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 
  

14. Reevaluarea ofertelor: 

(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:  

 
Denumirea  
lucrărilor 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Prețul unitar 
(fără TVA) 

Prețul total 
(inclusiv 

TVA) 

Lucrări de reparație a drumurilor 
locale din str. Stepelor 

Vicoliv Grup 
SRL 1 lucrări 1917166.97 

MDL 
2300600.36 

MDL 
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Conducatorul Grupului de lucru 

Prin prezenta dare de seamii, grupul de lucru declarii cli termenul de asteptare pentru incheierea 
contractuluilcontractelor indicate afost respectat (exceptiind cazurile prevazute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile pub/ice), precum si cii in cazul depunerii contestatiilor si/sau 
receptloniirii rapoartelor de monitorizare, aceastea au Jost examinate si solutionate. 

Vicoliv Grup 
SRL 

19.09. lucrari de reparatie 
19/09 45200000-9 a drumurilor locale 

2022 din str. Stepelor 

Cu capital 
autohton 

1917166.97 2300600.36 31.12.2022 
MDL MDL 

Valoarea cofitracttiliii 

(Selectati termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizitiile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueaza fn conformitate cu 
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Ca/cu/area Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 

18. Contractul de achizitie incheiat: 

In cazul in care valoarea estimata a contractului 06 zile in cazul transmiterii cornunicarii prin 
este mai mica decat pragurile prevazute la art. 2 mijloace electronice si/sau fax 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 11 zile in cazul netransmiterii comunicarii 
privind achizitiile publice orin miifoace electronice si/sau fax 
in cazul in care valoarea estirnata a contractului D 11 zile in cazul transmiterii cornunicarii prin 
este egala sau mai mare decat pragurile mijloace electronice si/sau fax o 
prevazute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din D 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii 
3 iulie 2015 privind achizitiile pub lice prin mijloace electronice si/sau fax o 

17. Termenul de asteptare pentru incheierea contractului: 

(Jnformarea operatorilor economici implicati in procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achizitii se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizitiile pub/ice) 

dromasconslsrl 07.09.2022 
criuleni 07.09.2022 

07.09.2022 

Data transmiterii 

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

• 



DARE DE SEAMĂ

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

în baza: □ deciziei ANSC; □ raportului de monitorizare; □ decizie autoritatii contractante

Nr. Y /22 din 7£>'0?'Z-2-
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Serviciul de Informaţii şi Securitate al RM
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1006601000439
Adresa bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 166
Număr de telefon 022239391
Număr de fax -

E-mail oficial dtm sis@sis.md
Adresa de internet sis.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

SIS SIS

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □Cererea ofertelor de preţuri nLicitaţie deschisă 
□Altele: [Indicaţi]

Procedura de achiziţie repetată (după caz) -

Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri □ Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparaţii curente din cadrul edificiului 
Direcţiei Medicale

Cod CPV 45400000-1
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental 
www.mtender.sov.md)

Nr. ocds-b3wdp 1 -MD-165 8393182395
Link-ul:
https://mtender.gov.md/tenders/ ocds-b3 wdp 1 - 
MD-1658393182395
Data publicării: 21.07.2022

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

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

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

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data: -
Link-ul: -

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

□Acord-cadru nSistem dinamic de achiziţie 
□Licitaţie electronică nCatalog electronic

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

Valoarea estimată (lei, jară TVA) 2 026 792,50
3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

1

mailto:sis@sis.md
http://www.mtender.sov.md
https://mtender.gov.md/tenders/


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

Data şi expunerea succintă 
solicitării clarificărilor

-

Denumirea operatorului 
economic

-

Data şi expunerea succintă a 
răspunsului

-

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor -

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

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

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

[Nu]

5. Până Ia termenui-limită (data 11.08.2022, ora 10:00), au depus oferta 3 ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1. SRL ’’Eusevas Cons” 1006600015070 Eugeniu BOTEZATU
2. SRL ’’Profiplast” 1004600024221 Serghei SINETCHI
3. SRL ”7 Servicii Imobiliare” 1008600018237 Teodor GUŢAN
6. Informaţii privind ofertele depuse şi documentele de calificare şi aferente DUAE prezentate 

de către operatorii economici:

Documentdc solicitau* şi alto 
condiţii, cerinţe obligatorii

Denumirea »«cuiului economic -  ofertant

SRL
’’Profiplast”

SRL ’’Eusevas 
Cons”

SRL ”7 Servicii 
Imobiliare”

DUAE +
Propunerea financiară +
Cerere de participare (Anexa nr.7) +
Declaraţie privind valabilitatea ofertei 
(Anexa nr. 8) +

Garanţia pentru ofertă (Anexa nr. 9) sau 
transfer la contul autorităţii contractante +

Grafic de executare a lucrărilor 

(Anexa nr. 10)

(Desfăşurat pe fiecare lună în parte)
+

Devizele locale aferente ofertei +

Declaraţie privind experienţa similară 
(Anexa nr. 12) sau Declaraţie privind lista 
principalelor lucrări executate în ultimul 
an de activitate (Anexa nr. 13)

Toate contractele trebuie 
confirmate prin procesul verbal de 
recepţie

+
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finală a lucrărilor precum şi prin 
recomandările beneficiarilor.

Declaraţie privind dotările specifice, 
utilajul şi echipamentul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a contractului 
(Anexa 14)

+

Declaraţie privind personalul de 
specialitate şi/sau a experţilor 
propus/propuşi pentru implementarea 
contractului (Anexa 15)

+

Lista subcontractanţilor şi partea/părţile 
din contract care sunt îndeplinite de către 
aceştia (Anexa 16)

+

Informaţie privind asocierea (Anexa 17) +

Aviz pentru participare la licitaţiile publice 
de lucrări din domeniul construcţiilor şi 
instalaţiilor. (Aviz AST)

+

Ultimul raport financiar +
Dovada de resurse financiare: cel puţin 
100% din valoarea ofertei, disponibili în 
contul bancar al întreprinderii sau prin 
linia de crediţare cu bani disponibili la zi, 
confirmate prin documente bancare.

+

Declaraţie privind confirmarea identităţii 
beneficiarilor efectivi şi neîncadrarea 
acestora în situaţia condamnării pentru 
participarea la activităţi ale unei 
organizaţii sau grupări criminale, pentru 
corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani,

+

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

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Nr.
lot

Denumirea
lotului

Preţurile ofertei, lei fără TVA
SRL

’’Profiplast”
Corespun

dere
SRL ’’Eusevas 

Cons”
Corespun

dere
SRL ”7 Servicii 

Imobiliare”
Corespun

dere

1

Lucrări de 
reparaţii 

curente din 
cadrul 

edificiului 
Direcţiei 
Medicale

1 717 959,36 + 1 796 867,00 1 842 574,32

*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)
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8. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 
cu cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului anormal de 
scăzut) s-a solicitat:

Data
solicitării

Operatorul
economic

Informaţia solicitată Rezumatul
răspunsului
operatorului

economic
24.08.2022 SRL

’’Profiplast”
Grupul de lucru pentru achiziţii al Serviciului de 

Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova a examinat oferta 
Dvs. prezentată la licitaţia publică nr. ocds-b3wdpl-MD- 
1658393182395 din 11.08.2022 privind achiziţionarea lucrărilor 
de reparaţii curente din cadrul edificiului Direcţiei Medicale, şi 
solicită să prezentaţi clarificări pe marginea poziţiilor după cum 
urmează:

- în poziţia 99 (codul CN53A), conform caietului de 
sarcini, s-au solicitat 189,44 m2 de grunduire a suprafeţei 
pardoselilor cu Betongrunt, însă Dvs. aţi indicat în devizul-ofertă 
doar 56,00 m2.

Potrivit pct. 136 din Regulamentul privind achiziţiile 
publice de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 638 din 
26.08.2020, ofertantul urmează să accepte corecţia erorilor 
depistate în devizul-ofertă (cu prezentarea devizelor modificate), 
pentru a putea fi considerată corespunzătoare caietului de sarcini.

Totodată în temeiul art. 70 alin. (3) al Legii nr. 131 din 
03.07.2015 privind achiziţiile publice, solicităm prezentarea 
motivelor micşorării indicilor următori: salariului muncitorilor 
din devizul-ofertă, cheltuielile de regie, beneficiul de deviz.

25.08.2022 
Operatorul 
economic a 
prezentat 

clarificările 
precum şi 

corectările în 
deviz. Astfel, 

oferta acestuia s-a 
majorat cu 

1362,73 lei cu 
TVA.

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării
-

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot □
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: [Indicaţi]
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:___________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
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Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea
13. Reevaluarea ofertelor:

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

Modificările operate -

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv 
TVA)

Lucrări de 
reparaţii curente 

din cadrul 
edificiului 
Direcţiei 
Medicale

SRL
’’Profiplast”

Conform
SIARSAP 1 719 094,98 1 719 094,98 2 062 913,97

în urma evaluării ofertelor, Grupul de lucru a decis:
1. Se declară câştigător al procedurii nr. ocds-b3wdpl-MD-1658393182395 din 11.08.2022 privind 

achiziţionarea lucrărilor de reparaţii curente din cadrul edificiului Direcţiei Medicale, următorul operator 
economic cu suma contractului ce urmează a fi încheiat:

S.R.L. ’’Profiplast” — 2 062 913,97 (două milioane şaizeci şi doi mii nouă sute treisprezece,97) lei 
inclusiv TVA.

In conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, operatorul economic declarat câştigător va 
prezenta în termen de 6 zile calendaristice de la recepţionarea prezentei scrisori, garanţia de bună execuţie 
a contractului în cuantum de 15%, sub formă de transfer la contul autorităţii contractante (MF-TR 
Chişinău bugetul de stat, C.F. 1006601000439, IBAN: MD10TRPCAA518440A00462AA, TREZMD 2X), sau 
sub formă de garanţie bancară, precum e solicitat în pct. 19 din anunţul de participare.

In cazul neprezentării garanţiei de bună execuţie a contractului în termenul expus supra, se va considera ca 
refuz al semnării contractului. Astfel, autoritatea contractantă va aplica prevederile pct. 99 din documentaţia 
standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 69 din 
07 mai 2021.

Totodată, potrivit pct. 2 al Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 145 din 24.11.2020 cu privire la aprobarea 
Declaraţiei privind confirmarea identităţii beneficiarilor efectivi şi neîncadrarea acestora în situaţia condamnării 
pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de 
bani, în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziţie publică, ofertantul desemnat 
câştigător va prezenta Declaraţia (se anexează) Agenţiei Achiziţii Publice (pe poşta electronică 
bap@tender.gov.md) precum şi autorităţii contractante (pe poşta electronică dtm sis@sis.md).

15. Anularea procedurii de achiziţie publică: -

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

economic
Data transmiterii Modalitatea de 

transmitere
SRL ’’Eusevas Cons” o Ş  . oy  .2022 Mijloace electronice

SRL ’’Profiplast” E) .2022 Mijloace electronice
SRL ”7 Servicii Imobiliare” ©?-.©$ .2022 Mijloace electronice

Notă* Informarea operatorilor economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile grupului 
de lucru pentru achiziţii se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achiziţiile publice.
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Grupul de lucru a respectat termenul de aşteptare pentru încheierea contractului de:
A  -----------

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

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

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

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

Notă*Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a termenelor de 
aşteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV  Capitolul I  (Calcularea 
Termenului) al Codului Civil, şi implicit, art. 261 (1), 264 (4) şi 265.

17. Contractele de achiziţie încheiate:

întreprinderea: 
Cu capital 
aulohlou/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin

Valoarea contractului

Nr.
d/o

Denumirea
operatorului

cconomic,
(II)NO)

Nr.
contract

ului
Data

contractului

Co
d 

C
PV

fără TVA

.

cu TVA

T
er

m
en

ul
 d

e 
va

la
bi

lit
at

e 
a

1 SRL
’’Profîplast”

Cu capital 
autohton fy?£/22 . O f.2022

i
Ooooo
in

1719 094,98 2 062 913,97

31
.1

2.
20

22

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

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

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

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

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

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

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii C Q t0^cm eetitudinea desfăşurării procedurii 
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Adjunctul preşedintelui grupului de lucru pentru Achiziţii 
Serghei DULGHIERI



D E C I Z I E 

de atribuire a contractului de achizijii publice 0 
de incheiere a acordului-cadru • 
de anulare a procedurii de atribuire • 

DECIZIE DE REV A L U A R E 

in baza: • deciziei A N S C ; • raportului de monitorizare; • decizie autoritatii contractante 

Nr. DAC-31/2022 din 19.09.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractanta: 
Denumirea autoritatii contractante DiTS a Primariei mun.Balti 
Localitate mun.Balfi 
11) NO DiTS -1015601000259 
Adresa mun.Balti, piata Independentei, 1 
Numar de telefon 0231-21034 (DITS); 0231- 54622, 0231-54623 
Numar de fax 0231-20391 
E-mail oficial dits.balti® 2mail.c0m 

achizitii.dits® "mail.com 
Adresa de internet http://balti.md/transparenta/achizitii-

publice/invitatii-de-participare 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Liliana Ceremu§ , tel. 023154622 

serviciulachizitiipublice(S>gmail.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate 0 Cererea ofertelor de prefuri 

• Licitafie deschisa nAltele: [Indicafi] 

Procedura de achizitie repetata (dupa caz) Nr: nu e cazul 

Tipul obiectului contractului de achizitie/ acordului-
cadru 

Bunuri 0 Servicii • Lucrari • 

Obiectul achizitiei Achizitionarea mobilei, conform necesita|ilor 
DITS a Primariei mun.Balti 

Cod CPV 39100000-3 

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (in cazul aplicarii altor 
proceduri decat licitafia deschisa) 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www. m tender. pov. md) 

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1661427646964 Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www. m tender. pov. md) Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-

b3wdo 1 -MD-1661427646964?tab=contract-notice 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www. m tender. pov. md) 

Data publicarii: 25/08/2022 

Platforma de achizitii publice utilizata • achizitii.md; 0 e-licitatie.md; • yptender.md 

Anunt de intense publicat in BAP (dupa caz) Data: -Anunt de intense publicat in BAP (dupa caz) 

Link-ul: -
Tehnici $i instrumente specifice de atribuire 
(dupa caz) 

•Acord-cadru •Sistem dinamic de achizitie 
0Licitatie electronica nCatalog electronic 

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

Valoarea estimata (lei, fdrd TVA) 621 708,33 fara TVA 

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


3. Clarificari privind documentatia de atribuire: 
(Se va completa in cazul in care au fast solicitate clarificari) 

Data solicitarii clarificarilor -

Denumirea operatorului economic -

Expunerea succinta a solicitarii de clarificare -

Expunerea succinta a raspunsului -

Data transmiterii -

4. Modificari operate in documentafia de atribuire: 
(Se va completa in cazul in care au fast operate modificari) 

Rezumatul modificarilor -

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

-

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

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

IDNO Asocia{ii/ 
administratorii 

1 SRL Taticol 1015600032374 COLAC TATIANA (100.0%) 

2 SRL Limani-Grup 1008600031193 CHIPER DIANA (100.0%) 

3 SRL Cartdidact 1003600026653 OJOGA IGOR (50.0%) 
SAROV ROMAN (50.0%) 

4 SRL Nord-Garant 1010607003442 LISU MIHAIL 
FIRMA DE PRODUCJIE §1 
COMERJ BRISBANI S.R.L. 
(100.0%) 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Denumire document 
SRL Taticol 

SRL Limani-
Grup 

SRL 
Cartdidact 

SRL Nord-
Garant 

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

Oferta (F 3.1) prezentat prezentat prezentat prezentat 
Specificafia tehnica (Anexa nr.22) prezentat prezentat prezentat prezentat 
Specificafia de prej (Ansxa nr.23) prezentat prezentat prezentat prezentat 
Garanfia pentru oferta (1 %) prezentat prezentat prezentat prezentat 
DUAE (formular nou din 26.11.2020) prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

Cerere de participare (Anexa nr.7) prezentat prezentat prezentat prezentat 
DECLARAJIE 
privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8) 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Dovada inregistr&rii persoanei juridice, in 
conformitate cu prevederile legale din (ara in 
care ofertantul este stabilit 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de efectuare sistematici a plapi 
impozitelor, contribu(iilor - valabil la data 
deschiderii ofertelor 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

DECLARAJIE privind lista principalelor 
livrari/prestari efectuate in ultimii 3 ani de 
activitate (Anexa nr. 12) 

prezentat prezentat Nu e cazul prezentat 

Certificat de conformitate, in conformitate cu 
prevederile legale ale RM prezentat prezentat prezentat Nu e cazul 
Declarafia de conformitate de la producator §i 
certificate de calitate cu rapoarte de incercari 
pcniru mater ia l? 

Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul prezentat 
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Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Denumire document 
SRL Taticol SRL Limani-

Grup 
SRL 

Cartdidact 

SRL Nord-
Garant 

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat prezentat prezentat prezentat 
Transportarea, asambl&rea, descarcarea se 
face de catre intreprinderea ci$tigatoare, din 
contul acesteia in institutiile de invatamint 
(conform anexei cu adrese) 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Termenul de garanjie pentru bunuri -
conform Specificatiei tehnice (Anexa nr.22) 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Fotografii / desene tehnice / imagini / pliante 
§.a. 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Mostre (la etapa evaluarii ofertelor) prezentat prezentat prezentat prezentat 
Garanfia de buna execute 5 % 
(Pentru agentul economic ci§tigator la etapa 
semnarii contractului) 
DECLARAJIA privind confirmarea identitafii 
beneficiarilor efectivi neincadrarea acestora 
in situatia condamnarii pentru participarea la 
activitati ale unei organiza(ii sau grupiri 
criminale, pentru coruptie, frauda §i/sau spalare 
de bani 

(Informafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinfele din 
documentafia de atribuire se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul cand 
documentul a fast prezentat, dar nu corespunde cerinfelor de calificare)) 

7. Informatia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Pre(ul 
ofertei 

(fSrS TV A)* 

Cantitate 
§i unitate 

de 
mftsurii 

Corespundere 
a cu cerinfele 
de calificare 

Corespundere 
a cu 

specificafiile 
tehnice 

Lotul nr.l 
Set mobilier scolar individual 
cu polita pe teava rotunda, 
reglabil pentru grupuri JVa 4-
6 
L T V.Alecsandri 

S R L Taticol 96 750,00 1 lot + + 

Lotul nr.2 
Masa profesorului pentru 
laboratorul de biologie 
L T L.Blaga 

NU A U FOST DEPUSE OFERTE 

Lotul nr.3 
Masa birou profesor 
L T L.Blaga 

NU A U FOST DEPUSE OFERTE 

Lotul nr.4 
Banci scolare elevi pentru 2 
persoane 

L T L.Blaga 

S R L Limani-
Grup 

51 480,00 1 lot + + 

Lotul nr.5 
Scaune ISO 
L T L.Blaga 

S R L Limani-
Grup 

40 320,00 1 lot + + 

Lotul nr.6 
Dulap laborator biologie 
L T L.Blaga 

SRL 
Cartdidact 

9 800,00 1 lot + + 

Lotul nr.7 
Dulap metalic pentru 
laborator biologieLT 
L.Blaga 

S R L 
Cartdidact 

9 800,00 1 lot + + 

Lotul nr.8 
Dulap cancelarie profesor 
L T L B l a g a 

NU A U FOST DEPUSE OFERTE 
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Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Preful 
ofertei 

(fara TVA)* 

Cantitate 
si unitate 

de 
m^surS 

Corespundere 
a cu cerinfele 
de calificare 

Corespundere 
a cu 

specificatiile 
tehnice Lotul nr.9 

Dulap cusetat vestiar 3*2 
cusete 

LT L.Blaga 

SRL Limani-
Grup 144 995,00 

1 lot 
+ + 

Lotul nr.9 
Dulap cusetat vestiar 3*2 
cusete 

LT L.Blaga 
SRL 

Cartdidact 145 000,00 
1 lot 

Lotul nr.10 
Set mobilier scolar individual 
cu polita pe teava patrata, 
reglabil pentru grupuri JNs 4-
6 
Gimnaziul A.LCuza 

SRL Taticol 31 800,00 1 lot + + 

Lotul nr . l l 
ScaunlSO 
Centrul de Resurse pentru 
Adolescent $i Tineret 
" C R A T " 

SRL Limani-
Grup 3 500,00 1 lot + -

Lotul nr.12 Mobilier de birou 
pentru DITS mun.Balti 

SRL Nord-
Garant 120 735,00 1 lot + + 

* In cazul utilizdrii licitafiei electronice se va indica preful oferteifinale 
(Informafia privind "Corespunderea cu cerinfele de calificare " ?i "Corespunderea cu specificatiile tehnice " 
se va consemnaprin: „ + " in cazul corespunderii?iprin „-" in cazulnecorespunderii) 

Comentarii: Loturile au fost atribuite conform criteriului "eel mai mic prej fara TVA pe fiecare lot in parte cu 
respectarea cerinfelor tehnice ?i indeplinirea tuturor cerinfelor de calificare". 

Pentru Lotul nr.2 Masa profesorului pentru laboratorul de biologie, Lotul nr.3 Masa birou profesor ?i 
Lotul nr.8 Dulap cancelarie prof esor, conform necesitatilor LT "L.Blaga" - nu a fost depusa nicio oferta. 
Loturile se vor achizifiona printr-o procedure repetata. 

Pentru Lotul nr.4 Band scolare elevipentru 2persoane ?i Lotul nr.9 Dulap cusetat vestiar 3*2 cusete 
conform necesitatilor LT "L.Blaga" a fost depusa o singura oferta de catre SRL Limanl-Grup. La etapa 
exam,nan, Specif,catiei tehnice (Anexa nr.22), s-a constatat ca descrierea tehnica propusa de operatorul 
economic confine d.vergente minore de la parametrii tehnici solicit^, care nu afecteaza specificatiile autoritatii 
contractante, ?i anume: s-a solicitat pentru lotul nr. 4 Band scolare elevi pentru 2 persoane - blatul bancii 
1000*500 mm pal melaminat de 18 mm, s-a propus blatul bancii 1100*450 mm WERZALIT de 22 mm; pentru 
lotul nr.9 Dulap cusetat vestiar 3*2 cusete s-a solicitat Dimensiuni: L 889, A450 H 1800 s-a'proous 
Dimensiuni: L 900, A500, H 1800. ' 

Autoritatea contractanta accepta parametrii tehnici propu?i de catre SRL Limani-Grup pentru loturile 4 ?i 

Pentru Lotul nr.ll ScaunlSO (Central de Resursepentru Adolescenti si Tineret "CRAT") a fost depusa 
o singura oferta de catre SRL Limani-Grup. La etapa analizei ?i evaluarii ofertei, s-a constatat ca descrierea 
tehnica a lotului nu corespunde cu cea solicitat*, ?i anume: se solicita Indlfime: 86 cm, Sarcina maximald 
aamisa:120 kg, se propune Inalfime: 81 cm, Sarcina maximald admisd.100 kg. 

in S p e c i f i c ^ tehnica (Anexa nr.22) a SRL „Limani-Grup», anexata pe platforma electronic este 
indicat Scaun ISO black C - l l . In urma verificarii pe situl https^/decoprim mH/ru/magazin/iSn-.-n.hla^/ s . a 

constatat ca parametrii tehnici ai scaunului ISO black C-l 1 corespund cu specif,catia tehnica s o l i c i t s de catre 
autoritatea contractanta, §i nu corespunde cu specificatia propusa de SRL „Limani-Grup". In acest sens 
autoritatea contractanta a solicitat clarificari pe marginea divergent in specificafia tehnica propusa. Operatorul' 
economic a dat raspuns ca SRL „Limani-Grup» este importatorul oficial al „Hoeb,u cmusis" Vcraina si se 
refera la specificatiile tehnice indicate de aceasta fabrica de mobila pe site-ul lor oficial Designul si 

— S C a U ] n 7 U , k U i° / I S 0 u V a r i a z a U?°r i n f u n c^ i e d e P^ucator 5i de tipul de stivuire. Exista urmatoarele 
tipuridestiYuire: I T b u c / p a c h e t ; 19buc/pachet;96buc/pachetpeunpaletspecial?i 10buc/pachetpeunpa.et 
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special Este propusa oferta ce corespunde ambalarii - 96 buc/ pachet pe un palet special. A fort propus hnk-ul 

http<; //iia.h2bnowv^vl mm/ru/office^haire/r.nnference-chairs/^ • I n U ™ a v e n f i c a n i 

produselor, nu a fort regasit scaunul ISO black C- l 1 cum a fort propus de SRL „Limam-Grup". 

0 © * * * * IP13VJ015 ft UOAJJ37Sa-XU.. 

M«c£HManb«a» 
Marpv3»ca 

ft 

ISO black 

PO/WKl 

V:y;' VnanOi 

Not provided 

Bee Merro S.S w 
Bee fepyrro 6.43 <cr 

BWCOTS MM 
UiMPMHa MM 

+» rny6«Ha CMfteniM 410 mm 
* UiMpMHi CHfletW* 470 MM 
I BbCOT3 (QQCWR B 815 

HK*W?M nO»K»MHWH MM 

Donwae paiMpfMB 

BbtfOTa CtfflftHM* 8 
fXJOMJITOM nOOOHWMHH 
Bt*»Ta CTWHKH 
MMHMMitnbMSA 

470 mm 

330 MM 

Tun 
noanoKOTwuKa 

MaxcwMaibMaa 
Marpys*a 

Autoritatea contractanta nu accepta scaunul ISO black C - l l , care are parametri diferifi pe site-ul 

producatorului in oferta agentului economic. 

Crntrol dc Rewira-
pentru Adolocrnli y Tlacref 
*t"RAT* 

ISO Hack C-ll 
fl fl 

Scaunul ISO e*te n»Hxtf pe un Scaunul ISO cue reali 
cadru din o\c\ vopsit in camp cadru din «*el voptil i 
electrostatic. euro ii asiguri clectronatic, care ii an 

Scaunul ISO ewe realuat pe un 
cadru din ofd voptil in camp 
eleetronatic. care ii anigtrt 

re/isienia in timp. Tapileria din 
stoft este u$or dc intrcjinut >i 
curitat. Structure sinipli perniitc 
depoziurea lui in spatii restranw. 
Su»|ine o greutate maxima de 120 
kg-
Material tapitcncrStofS 
Material picioare:Mctal 
Li|imc:53 cm 
Ad£ncime:S6 cm 
lnii(imc:K6 cm 
L2(imc kzuI pe interior.48 an 
Adincimc $c/ut pe i«cri»*43 cm 
Iniltinw pdni la $c»it:50 cm 
InJIjime spitar pe interior36 cm 
Sarcini maximal! admwi:l20 ky 
Culuarr: Mtru 
Termeo de guran(ie: 12 luni. 
Pradua in condifU d< fabric* 

rezistenta in limp. Tapitena dtn 
stoft este u*or de intretinut 
curMat. Structure simpli permrte 
depo/ilarea lui in spa|ii Httlw. 
Supine o greutate maximl de 100 
kg 
Material tapilerieiStoft 
Material picioare:Metal 
Li|imc:53 cm 
Adancimc:S6 cm 
!nil|ime:8l cm 
Li|imc |eat P6 interior̂  cm 
Adincimc «CJml pe intcriur43 cm 
Inillimc piinii la *e*ut:50 cm 
I nil (itne spitar pe interior.36 cm 
SarcinA maximali admi«i:l00 kg 
Culoare: ncjjru 
IVrmcn dc £«raii|ic: 12 luni. 
Prod us In camdifU de fabric* 

Lotul respins - 11 cele pentru care nu au fost depuse oferte - 2 , 3 , §i 8 vor ft achizitionate printr-o 

procedura repetata. 

8. Pentru elucidarea unor neclaritafi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 

cu cerinfele stabilite in documenta|ia de atribuire (inclusiv justificarea prejului anormal de scazut) 
s-a solicitat: 

Data 
solicitarii 

Operatorul 
economic 

Informafia solicitata 

Rezmatul 
raspunsului 
operatorului 

economic 

14.09.2022 S R L Taticol 

suplinirea informafiei cu privire la lista 
principalelor livrari/prestari efectuate in ultimii 3 ani de 
activitate (Anexa nr. 12), conform pet. 10 din Anunful de 
participare. 

O E a prezentat in 
termen informafia 

solicitata 

5 



14.09.2022 
S R L 

Cartdidact 

14.09.2022 
16.09.2022 

S R L Limani-
Grup 

prezentarea "documentelor de calificare (conform 
Anunfului de participare) care nu au fast anexate pe 
platforma electronica: 

DECLARATIE privind valabilitatea ojertei 
(Anexanr.8); , . . , . 

DECLARATIE privind lista principalelor 
livrari/prestari efectuate in ultimii 3 ani de activitate 
(Anexa nr. 12); 

Certificat de conformitate, in conformitate cu 
prevederile legale ale RM; 

Transport area, asamblarea, descarcarea se face 
de catre intreprinderea ciftigatoare, din contul acesteia 
in institufiile de invafamint (conform anexei cu adrese); 

Termenul de garanfie pentru bunuri - conform 
Specificafiei tehnice (Anexa nr.22); 

Fotografii / desene tehnice / imagini / pliante 
s. a. 

prezentarea specificafiei de pref (Anexa nr.23) 
pentru lotul 9 Dulap cusetat vestiar 3*2 cusete, cu 
aplicarea semnaturii electronice, actualizata in urma 
rundelor licitafiei electronice, in conformitate cu 
prefurile de pe platforma electronica. 

prezentarea clarificarilor pe marginea descrierii 
tehnice a Lotului nr. 11 Scaun ISO. 

O E a prezentat in 
termen informajia 

solicitata 

O E a prezentat in 
termen informa^ia 

solicitata 

9. Ofertanfii respin§i/descalificati: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificarii 

S R L Limani-Grup 
Specificafia tehnica a Lotului nr.ll Scaun ISO nu corespunde cu 

cea solicitata de autoritatea contractanta 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot 0 
Pentru mai multe loturi cumulate • 
Pentru toate loturile • 

Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluia§i ofertant: [IndicafiJ 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: 
11. C r i t e r i u l de a t r ibuire apl icat: 

Pre{ul eel mai scazut 0 
Costul eel mai scazut • 
Cel mai bun raport calitate-pre| • 
Cel mai bun raport calitate-cost • 

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicaji NU SE APLICA: 

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

Factorii de evaluare Valoarea din oferta Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
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Denumire factorul n Ponderea 

Denumirea operatorului economic n Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 

Denumire factorul n Ponderea 

13. Reevaluarea ofertelor N U S E A P L I C A : 

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

Motivul reevaluarii ofertelor -

Modiflcari le operate -

14. i n urma examinari , evaluarii comparari i ofertelor depuse in cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis: 

Atribuirea contractului de achizijie publica/acordului-cadru: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate si 
unitate de 

m5sur5 

Pretul unitar 
(f5r3 TV A) 

Pretul total 
(f3ra TV A) 

Pretul total 
(inclusiv 

TV A) 

Lotul nr.l 
Set mobilier scolar 
individual cu polita pe 
teava rotunda, reglabil 
pentru grupuri JV® 4-6 
LT V.Alecsandri 

SRL Taticol 90 seturi 1 075,00 96 750,00 116 100,00 

Lotul nr.4 
Banci scolare elevi pentru 2 
persoane 
LT L.Blaga 

SRL Limani-Grup 36 buc 1 430,00 51 480,00 61 776,00 

Lotul nr.5 
Scaune ISO 
LT L.BIaga 

SRL Limani-Grup 112 buc 360,00 40 320,00 48 384,00 

Lotul nr.6 
Dulap laborator biologie 
LT L.Blaga 

SRL Cartdidact 2 buc 4 900,00 9 800,00 11 760,00 

Lotul nr.7 
Dulap metalic pentru 
laborator biologieLT 
L.Blaga 

SRL Cartdidact 2 buc 4 900,00 9 800,00 11 760,00 

Lotul nr.9 
Dulap cusetat vestiar 3*2 
cusete 
LT L.Blaga 

SRL Limani-Grup 35 buc 4 142,71 144 995,00 173 994,00 

Lotul nr.10 
Set mobilier scolar 
individual cu polita pe 
teava patrata, reglabil 
pentru grupuri .N® 4-6 

Gimnaziul A.LCuza 

SRL Taticol 30 seturi 1 060,00 31 800,00 38 160,00 

Lotul nr.12 Mobilier de 
birou pentru DITS 
mun.Balti 

SRL Nord-Garant 
1 lot 

(47 pozi(ii) 120 735,00 120 735,00 144 882,00 

Lotul respins — 11 cele pentru care nu au fost depuse oferte - 2, 3, 8 vor fi achizitionate 
printr-o procedura repetata. 
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Anularea procedurii de achizitie publica: 

in temeiul art. 71 alin. _-_ lit _-_. 

Argumentare: -

C o m p o n e n t grupului de lucru: 

Nr. Nume, Prenume Functia in cadrul grupului de lucru Semnatura 

1. GRIGORI§IN N I C O L A I Pre§edintele grupului de lucru concedki 
1 / 

2. SMULSCHII G H E N A D I E Vicepre§edintele grupului de lucru 4/i 
3. D U B I T K A I A T A T I A N A Vicepre§edintele grupului de lucru deplasare 

4. GRITAI V A L E N T I N A secretarul grupului de lucru 

5. A L I C E A N S K A I A E L E N A Membrul grupului de lucru oJ&T// 
6. B A L A N VITALIE Membrul grupului de lucru 

7. C E R E M U § L I L I A N A Membrul grupului de lucru 

8. D I O N E A C L U C I A Membrul grupului de lucru 
a&ejf 

9. G L I G A E L E N A Membrul grupului de lucru 

10. I V A N O V A E L E N A Membrul grupului de lucru 

11 . L A T E A N U A L A Membrul grupului de lucru 
J f 

12. S T A T N I C N A T A L I A Membrul grupului de lucru 
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DARE DE SEAMA
de аtriьчirе а contractului de achizitii рчьliсе в

de iпсhеiеrе а acordului-cadru
de апulаrе а procedurii de аtriЬuirе о

1. Date cu rivire la autoritatea contractanta:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Dепчmirеа autoritйtii contractante lMSP lnstitutul de Меdiсiпё Urgепtё

Localitate мuп. Сhisiпёu
lDNo 1003600152606

Adresa str, Тоmа СiоrЬё,1

Nчmir de telefon 022_250-в09

Numir de fax 022_250_809

E-mail oficial achizitii@urgenta,md

Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, telefon, е-
mаil)

Moisenco cristina

Tipul рrосеdчrii de atribuire aplicate п Licitalie deschisi пСеrеrеа оfеrtеlоr de рrеtчп пАltеlе

[lndica!i]
Procedura de achizilie rереtаtЁ (duрё caz) Nг:-----
Tipul obiectului сопhасtчlчi de achizilid
acordului-cadru

вчпчri п sегчiсii п LuсrЁгi п

0biectul achiziliei Produse alimentare Сапtiпа (Repetat lV|.2022
Cod CPV 15800000_6

Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (iп cazul
арliсёrii altor procedui decet Цcitatia deschisa)
Procedura de аtriЬчirе (se va indica din cadrul
portalului gчvеmаmепtаl www,mtвпdеr,qоч.md)

N r: ocds.b3wdp1 -MD-1 660,1,t4054199/21 061 357
Link-ul: https://mtender,gov.md/tenders/ocds-b3wdpl_MD-
1 660 1 1 4054 1 99?tab=contracЕnotice

Data рчЬliсёrii: 10,08.2022

Platforma de achizitii рчЬliсе utilizata п achizitii.md: п e-licitatie.md; п yptender,md

Ргосеdчrа а fost iпсlчsЁ iп planul de achizitii
publice а ачtоritёlii contractante

пDа пNu
Link-uI сёtrе рlапul de achizitii publice publicat:

https://www.urgenta.md/planuri-de-achizitii.html
Anun! de intenlie publicat iп ВДР (duрё caz) Data: ВАР пr.73 din 2'1.09.202'|

Link-ul:

https://tender,gov.md/ro/system/files/bap/201 4/Ьар_пr_73_0,рdf
Теhпiсi gi iпstrчmепtе specifice de atribuire
(duрё caz)

пАсоrd-саdru пsistem dinamic de achizitie пLicitatie еlесtrопiсё
nCatalog еlесtrопiс

Sursa de fiпап!аrе пВчgеt de stat; пВчgеt CNAM; пВugеt CNAS; пSчrsе ехtеrпе;

пАltе surse: [рrорriЦ
Vаlоаrеа estimata (lei, fёrё NД) 1 16 057,00

Nr.1 din 20.09.2022



3. Clarificёri privind documentalia de atfibuire:

(Se va completa iп cazul iп care au fosf so/юftate сlаrifiсёri)

4. Modificёri operate in documentalia de atribuire:

(Se иа complela iп cazul iп саrе au fost operate mоdifiсёri)

!ndicati пumёrul de zile]

5. РiпЁ la termenu|-|imita (data 06.05.2022, оrа 09:00), au depus oferta 8 (opt)ofertanli:

Data soIicitirii clarif icirilor
Dепчmirеа opratorului economic
Ехрчпеrеа succintё а ýolicitarii de clarificare
Ехрчпеrеа succinti а rёsрчпsчlчi
Data transmiterii

Rezumatul modificirilor
РчЬ|iсаtе in BAP/alte mijloacelor de informare
(duрё caz)

lndicati sursa utilizatё 9idata publicёrii]

TermenJimiti de depunere gi deschidere а

ofe(elor prelungit (duрё caz)

Dепчmirеа opratorului economic IDNo Asocia!ii/
administratorii

,| Nobil Prest SRL 1 01060002103в

Baguette SRL 1014600037741

Villa Prodotti SRl_ 1 016600007719

ldeea Ргim SRL 1004600059в50

Calugher Vadim

2 curdova svetlana

3 Agrici Alexei
4 Gore Anatolie

Dепчmirеа operatorul ui есопоmiс
Denumire dосчmепt 1

SRL Nobil Prest
2

Baguefte SRL
3

villa prodotti
4

ldeea prim

Documentele се constituie oferta

ISe уа сопsmпа рлiп: prezentat, перrеzепtаt, пч t:orespunde)
Рrорuпегеа tehnica prezentat prezentat preZentat

РrорUпегеа fiпапсiага prezentat yezental
yezentat
yezentat yezentat

prezentat yezentat prezental prczentat

Gаrап[iа репtru oferta

Иupe caz)

prezentat prezentat prezentat

se уа солsmпа пч corc

prezentat

Documente de calificare
zentat,

Dovada inregistrarii
persoanei 

'uridice, 

iп
conformitate Gч prevederile
lega|e din tаrа in care
ofertantul este stabilit

prezentat prezentat prezentat

Autorizatie Sanitar-
veterinara de funclionare
pentru unitatea de transport

,si certif icat sап itаr-
чеtеriпаr (p/u produsele de
origine апimаli)

prezentat prezentat yezentat

AUtorizalie sanitar-
чеtеriпаrй de funclionare а

ofertantului sau certificat

prezentat prczentat

prezenlat

prezentat

prezentat prezental

2

Nr.

6. lnformalii privind оfеЁеlе dерчsе 9i documentele de cali{icare 9i aferente DUAE prezentate de catre
operatorii economici:

DUAE



de inregistrare of iciala

репtrч siguranta
аlimепtеlоr (iлсопfоrmitаrе

сч geпUl de eclivitate)
prezental рrеzепtаt prezentat prezeпtat

certificat de
calitate/conformitate ýi
inofensivitate (СЕ sau
alternativ) care сопfirmй
calitatea bunului oferit.

prezentat рrеzепtаt prezentat prezentat

Ореrаtоrul есопоmiс se
оЬligё sё рrеzепtе mostre, la

solicitarea autoritёtii

contractante, in termen de З
zile, Mostrele urmеаza а fi

supuse testбrii

Nu а fost solicitat Nu а fost solicitat Nu а fost solicitat Nu а fost solicitat

(lnformalia рriviпd dепumirеа documentelor prezentate se уа tndlca iп conformitate cu cerintele din dосumепtаtiа
de аtriЬчlrе 9l se va сопsеmпа рriп: prezentat" перrеzепtаt, лч соrеsрчлdе (iл cazul сёпd dосumепtul а fost
prezentat, dar пч corespundecerintelor de calificare))

7. Informalia privind corespunderea оfеrtеlоr cu cerintele solicitate:

Dепчmirеа
lotului

Dепчmiгеа
operatorului
есопоmiс

Prelul
ofertei

(fёrё TVA)-

Cantitate gi

unitate de
misuri

Corespunderea
cu cerintele de

calificare

Corespunderea
cu specifica(iile

tehnice
1. Crupe de grбu
Аrпёчt

Nobil Prest SRL 866,67
50/kgBaoUette SRL 1062,50

2. Сrчре de роrчmЬ
caIitatea superioari

Nobil Prest SRL 513,33 40/ kg

BaaUette SRL 560,00

3. Fu|gi de ovas
Nobil Prest SRL 595,00 30/kg

Baauette sRL 609,90

4. Нriýса
1533,33

40/kg
Baauette SRL 1683,20
Nobil Prest SRL 2l16,67
BagUette SRL 2667,00

6.Mazile ýlоfчitй
ЬоаЬе

Nobil Ргеst SRL 459,26
4O/kg

BagUette SRL 492,40

7. Paste fainoase

lungi din griu
soiuritari c/s С

Nobil Prest SRL 930,00

Baguette SRL
18з0,00

8. Fаiпi de griu c/s
Nobil Ргеst SRL 1075,00

10O/kg
BagUette SRL ,1200,00

9. Fаsоlе albe
alimentara

Nobil Рrеst SRL 1022,22
40/kg

BagUette SRL 1107,60

10. Mazare verde
calitatea superioara

BagUette SRL 5ý5,00
ЗO/kg

Nobil Prest SRL 525,00
1'l. РоrчmЬ dulce
conseпat

Nobil Prest SRL 476,67
20/kg

BagUette ýRL 600,00

12. castraveti
marinali, conservati

BaqUette SRL 44i},20
40/kg

Nobil РгеSt SRL 1593,33

)

certificat privind delinerea
laboratorului/contract cu

laborator atostat р/ч
efectuarea controlului

реrmалепt asUpra саlitЁtii
contract cu аsоmепеа
lаЬоrаtоr.

I

I

Nobil Prest SRL

5. Огеz prsfiort 100/kg

I

60/kg 
I



13" Ulei rafinat
(dezodorat)

91 67Nobil Prest SRL
250/k9BacUette SRL 9832,50

14. zahar din sfecla
de zahar

Nobil Presl SRL 2120,37
100/kg

Bacuette SRL 226з,00
Nobil Prest SRL 640,00

40/litri

Baýuette SRL 713,60

16. otet 9% Nobil Prest SRL 323,3з
Baguette SRL з56,80

17. Pasta de tomate
25% sterilizatё cls

BagUette SRL 2693,60
80/k9

Nobil Ргеst SRL 2933,33

18. Маiопеzй 9i
chetchup

Baguette SRL 3666,19 55/kg

400/kg19.cartofi
Nobil Рrеst SRL 3481,48
Baguette SRL 4388,00

20.valza рrоаsрёtа
Nobil РrеSt SRL 4222,22

400/k9BagUette SRL 6668,00

21. Сеара uscata
Nobil Prest SRL

400/kg
Baýuette SRL 6148,00

22. Morcov
Nobil Prest SRL 1592,59

200/kg
BacUette SRL 3074,00

23. SчесlЁ roýie
cilindrici

Nobil Prest SRL
300/kg

BaýUette SRL 5001,00

24. Usturoi
Nobil Prest SRL 122,22

8/kg
Bacuette SRL 607,44

25. i4ere proaspete
Nobil Prest SRL 574,81

80/kgBaOUette SRL в88,в0

26. fudei dulce
Nobil РгеSt SRL зф7,41

8O/kg
BagUette SRL 4740,80

27. Dovlecei
Nobil Ргеst SRL 1037,04

4O/kg
BagUette SRL 1407,60

28. Patrunjel verde
Nob]l PrestsRL 685,19

10/kg
BagUette SRL 1092,60

29, vinete
Nobil РгеSt SRL 2148,15

80/kg
BagUette SRL з555 20

30. ciuperci
ProaSpete
champinion

Nobil Prest SRL 2129,6з
50/k9BaOUette SRL 2500,00

31. Rorii
Nobil Prest SRL 2685,19

100/kg
BaOUette SRL 4815 00

з2. casiraveti
Nobil РrеSt SRL ,1611 

11

BaOUette SRL 2889,00

33. PUlpe de gaini
refrig

Villa Рrфоtti sRL 12795,00

З0O/kgNobil Prest sRL 14150,00

Baquette SRL 18000,00

34. Piept de gaina fara
os, fаri sfarc refrig

villa Prodotti SRL 14з20,00

Nobi] Prest SRL 14зз3,зз
BaqUelte ýRL 17166,00

З5. covrigei сч tiф,
cu mac, vanile, clasic

ldeea Ргim SRL 21 000,00

Nobil РгеSl SRL 31555,56

BagUelte sRL 32694,00

36, BiýcUiti Nobil Рrеst SRL 9 413,зз 280/kg

Оlеф dераýфtе а]
30о/6 surrв estjmaЁ

olena depaýeýte cU

з0о/6 sUfiB estimaв

Оfеф depa9eýte cU

30% SUпlа eýtjmali

Оlей depaýeýte cu
з0O/о зLlmа estimata

olerta depaýeýte cU

з00/" sUrIв eslimaЁ

'iп cazul utilizёrii licitaliei electronice se va indica prelul ofefteifinale
(lпfоrmа|iа privind "Соrеsрuпdеrеа cu сеiп!еlе de calificare" si "Coreýpunderaa сч specificatiile tehnice" , se va
сопsеmпа рriп: ,,+" iп cazul corespunderii gi рriп ,,:' iп cazul песоrеsрuпdеii)

4

О'ей depaseýle cU ЗOО/о

suma eslimata

Оfеф deфýJýle cU 30%

ýuma estimaй

Ofегlа depaseýle cu 300/о

suma eýtimata

Oiena depaýeýte cu 300/"

suma eýtimata

ofегtа depaýeýle cU З00/"

suma estimaй

I

,! 
5. Sare iodata

80/kg

3629,63

2з88,89

6O/kg

200/kg

600/kg



8. Репtrч elucidarea unor песlаritili sau confirmarea чпоr date privind соrеsрчпdеrеа оfеЁеi cu сеriп!еlе
stabilite in documentalia de ahibuire (inclusiv justificarea prelului апоrmаl de sсёzчt) s-a solicitat:

9. Ofertanliirespinsi/descalificati:

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:
pentru fiесаrе lot п
pentru mai multe loturi cumulate tr

репtrч toate loturile п
Alte limitаri рriчiпd пчmёrчl de lоtчri саrе pot fi atribuite aceluiagi оfегtапt: /ndlcafiJ
Justificarea deciziei de а пч aГibui contractul ре lоtuп

ll. Criteriul de аtriЬчirе aplicat:
Pretul cel mai sсйzчt D

costul cel mai scёzut п
Cel mai Ьчп rароrt calitate-pret 0
C_el mai Ьuп rароrt calitate-cost п
(lп cazul iп саrе iп cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mаi multе citerii de atribuire, se vоr indica toate
criteriile de atribuire aplicate ýi dепumkеа loturilor aferente)

12. lпfоrmаliа privind factofii de ечаlчаrе aplicali:
(Se va completa репtru lotuile саrе au fost atribuite iп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-pre| sau cel mаi
Ь u п r apol с alit ate -cost)

13. Reevaluarea ofertelor:
Se уа соm а iп cazul iп саrе ofertele au fost reevaluate etat

14. in urma examinari, evalu5rii ;i соmраrёrii ofertelor depuse in саdrчl procedurii de atribuire s-a decis:

5

Data
solicitйrii

Operatorul есопоmiс lnformalia solicitati Rezmatul rёsрчпsчlчi operatorului
economic

Dепчmirеа opratorului economic Motivul respingerii/descaIificirii
Nobil РгеSt SRL Pentru lotuпle пr пr. 27. DovIecei,28, Patrunjel verde,

29. Vinete, 31, Rogii, 32, Castraveti,
Oferta se rеsрiпgе lп temeiul art,71, аliп. (1) lit,d aI

Legii privjnd achizitiile publice пr. 131 din 03.07.2015,
deoarece чаlоаrеа propusi depбsegte cu 30%
чаlоаrеа estimativё а achizitiei.

BagUette SRL Pentru loturile пr пr. 27. Dovlecei,28, Рёtruпjеl чеrdе,
29. Vinete, 31. Rogii, 32, Castraveli,
oferta Se respinge iп temeiul art.71, alin. (1) lit,d al
Legii ргiчiпd achizitiile publice пr. 131 din 03.07.2015,
deoarece valoarea рrорчsё dерёgеgtе cu 30%
чаlоаrеа estimattvЁ а achizi{iei,

Factorii de ечаlчаrе valoarea din оfеrtё Punctajul calculat
Dепumirеа operatorului есопоmiс 1 Total

Denumire factorul 1 Ропdеrеа

Dепumirе factorul п Ропdеrеа

Motivul reevaluirii оfеЁеlоr
Моdifiсёгilе operate

Dепчmirеа
operatorului
есопоmiс

cantitate si
unitate de
mЁsчri

Pretul unitar
(fйrа TVA)

Prelul total
(fara TVA)

Prelul total
(inclusiv TVA)

Dепчmirеа lotului

866,67 1040,00Nobil РгеS1 sRL 50/kg 17,331. Crupe de griu Amiut

Аtriьuirеа contractului de achi le чьliсё/асоrdulu i-cadru



2. Сrчре de роrчmЬ
calitatea su поаrа

Anularea procedurii de achizi{ie рчЬliсё

iп temeiul art. 71 аliп. lit

40/kg 12,83

19,83

38,33

21,17

1,t ,48

10,75
25,56

17,50

23,83

,l1,08

36,67

21,20

8 00

зз,67

Nobil Prest SRL 513,33 616,00

3. Fu|gide ovas Nobil Prest sRL 30/kg 595,00 714,00
4. Нriýсi пlobi Prest SRL 40/kg 1533,33 1840,00
5. orez prefi€rt []obi РгеSl SRL 100/kg 2116,67 2540,00
6.1tazarc ýlefuiЁ ЬоаЬ€ |'.]0bi РгеSl SRL 40/kg 459,26 496,00
7. Разtе binoase lungi

din gйч зoiuritari сrs С

Nobii Рrеst SRL
60/kg

1116,00

8. Fаiпi dэ grau ciý Nobil Ргеst sRL 100/kg
,l075,00 1290,00

9. Fasole albe alimentari l]obi] РгеSl SRL 40/k9 1022,22 1104,00
l0, Mazare verde
calitatea sчреriоаri

Baguette SRL
30/kg 525,00 630,00

1l. Роrumь dUlce
conseпat

Nobil Ргеst sRL
20/k9 476,67 572 00

12. castraveti marinati,
сопsегчаli

Baguette SRL
40/kg/kg 443,20

1з. Ulei rarinat
(dezodoгat)

l,]oi]i Ргеsi SRL
250/kg 9166,67 1 1000,00

14. zаhаг din sfecla de
zahar

l.]obil РгеSt sRL
100/kg 2120,37 2290,00

15. Sаrе iodati Nobil Plest SRL 80/kg 640,00 768,00
16. olet 9% Nobil Prest SRL

Baguette SRL

40/litri 323,33 з88,00
17. Pasti de tomate 250/о

ste]ilizaй c/s
80/k9 2693,60 3232,00

18.1. Maionezi de post Baguette SRL 7/kg 40,67

тз,42
76,50

49,96

8,70

10 56

9,07

7,96

7,96

52,78
7,19

284,69 341,60
18.2.Maionezi Provansal Baguette sRL 34/kg 2496,28 2995,40
18.з. Maioneza
аsогlimепt

Baouetle SRL
7lk1 535,50 642,60

18.4, chetchUp
asorliment

Baouetle SRL 7lkg 349,72 419,65

,l9,cartofi |']obi РгеSl SRL

Nobil Prest sRL
400/kg 3481,48 3760,00

20.vагrЁ proaspati 400/kg 4222,22 4560,00

21. Сеара чsса€ Nobjl Рrеsl sRL 400/kg 3629,63 3920,00
22. могсоч Nobil РrеS1 sRL 200/kg 1592,59 ,l720,00

23,Svecli roýie cilindrici Nobil РrеSt sRL 300/kg 2388,89 2580,00

24. Usturoi Nobil РrеSl SRL 8/kg 422,22 456,00
25. Меrе proaspete Nobil Рrеsl sRL 80/kg 574,81 620,80
26. Ardei dч|се Nobil Presl SRL 80/kg 42,59 3407,41 3680,00
30. ciuperci Proaýpete
champinion

Nobil Prest sRL
50/kg 42,59 2129,63 2300,00

3З. Рчlре de gаiпi refrig Villa Prodotti sRL 300/kg 42,65

71,60

35,00

,l2795,00 15354,00
34. Piept de gaini fara
оs, 

'ara 
sfarc refrig 200/kg 14320,00 17184,00

З5. covrigei сч tап'lе, сU
mac, vanile, clasic

ldeea PIim sRL

NObil РгеSt ýRL

600/kg 2,1000,00 22680,00

36.1. Biscuili de роrumЬ 40/kg з5,33
зз,17
28,33
39,67

1413,33 1696,00
3ý.2. Biscuiti de ovaz Nobil РгеSt SRL 40/kg 1з26,67 1592,00
36.3. Biscuiti zоrпочо€ Nobil Prest sRL 40/kg 1,133,33 1360,00
36,4. Bbcuiti Do аса8а Nobil Prest sRL 40/kg 1586,67 1904,00
З6.5. Biscuiti Miпutca []obi Prest sRL 40/kg 45,67

26,83

26,33

1826,67 2192,00
!ý.6. TuIte dulci I Obi Presl SRL 40/kg 1073,33 1288,00
36,7. Biýcuiti сц lapte Nobil Рrеsl sRL 40/kg 1053,33 1264,00

6

15,50 930,00

532,00

8,08

Villa Рrфоtti sRL



Аrgumепtаrе

15. lпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi despre deciziile grupului de lucru penhu achizilii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Nobil Prest SRL S/Д RSAP e-mail
Baguette SRL 06.09.2022 S/A RSAP, е-mаil
ldeea Рrim SRL 06.09,2022 S/,4 RSДР, е-mаfl
Villa Prodotti SRL 06.09.2022 S/A RSAP, е_mаil

|пfоrmаrеа operatoilor есопоmiсi implicali iп procedura de atribuire dеsрrе deciziile grupului de lucru репtrч
achizi|ii se rеаlizеаzё iп сопfоrmitаtе cu prevederile art, 31 al Legii пr, 131 diп 3 iulie 2015 privind achizitiile publice)

'l6. Termenul de aýteptare pentru iпсhеiеrеа contractului:

(Se/ecfaf tеrmепul de а,sфtаrе respeclat Calcularea tеrmепеlоr prevёzute de Legea пr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizitiile publice, inclusiv а tеrmепеlоr de agteptare, se еfесtuеаzё iп сопfоrmitаtе cu prevedeile T|TLULU|
lV Capitolul l (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii Moldova),

'l7. Contractul de achizi!ie/acordul-cadru incheiat:

18. lnformalia privind achizilii publice durabile (achizitii чеrzi) (rublica data se completeaza doar iп cazulin care
la procedura de achizфe рuЬliсd au fost aplicate citerii de durabilitate gi s-а incheiat contracVcontracte репtru
loL4otui pentru саrе au fost aplicate criterii de durabilftaa:

ln cazul in саrе чаlоаrеа estimata а conkactului este
mai mica decAt рrаgurilе prevazute lа аrt, 2 alin. (3)

al Legii пr, 131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile
pub|ice

П б zile iп cazul tгansmiterii соmuпiсirii рriп
mijloace electronice ýi/sau fax п
П 'l 1 zile iп cazul netransmiterii соmчпiсёrii ргiп
mi.jlоасе electronice gi/sau fax п

ln cazul iп саrе чаlоаrеа estimata а contractului este
egala sau mai mаrе decAt ргаgurilе рrечёzчtе la агt.

2 alin, (3) аl Legii пr. 131 din 3 iulie 2015 privind

achizi!iile publice

П 1 1 zile iп cazul transmiterii соmчпiсёrii рriп
mijloace electronice gi/sau fax п
П 16 zile iп cazul netransmiterii соmuпiсёrii рriп
mijloace еlесhопiсе Ei/sau fax п

Denumirea
operatorului
economic

lпtrергiпdеrе

Cu capital
autohton/
Сч capital

miхuаsосiеrе
l

Cu capita|
skiiп

Cod
cPv

vаlоаrеа contractului

Теrmеп de
valabilitate al

contractului/acord
uIui-cadrufёrа TvA

inclusiv

Nobil Prest SRL aUtohton 613 15B00000s 50 971,10 58 366,80 31 ,12.2022

Baguette SRL aUtOhton 614 13, 09.2022 15800000-6 7 327,99 31.12.2022

Ideea Рrim SRL aUtohton 615 19 09,2022 15800000,6

Villa Prodotti SRL aUtohton 616 19, 09 2022 15800000{ 27 115,00 з2 538,00

Au fost aplicate criterii репtru achizitii publice durabile (achizitii vezi)? (DNNU) _пч
Valoarea de achizilie сч TVA din contract/ contracte а lotului/loturilor
pentru саrе au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): (indicati suma cu ТVД)

Codul СРV al lotului/loturilor репtru care ач fost aplicate сritеrii de
durabilitate;

,|

1з,09.2022

06,09.2022

Numirul

ýi data
contractului/
acordului.

cadru TvA

8 793,25

21 Ф0,00 | 22 бs0,00 з1j22022

31,122022



Сгitеriчl de atribuire pentru lotul/lotuгile pentru care au fost aplicate
criterii de durabilitate:

fuin prezenta darc de sеаmё, grupul de luсru dесlаrё сё tеrmепul de aýteplare репtrч incheierea
contractului/contlectelol indicate а fost reýpecfat (exceptind cazurile prevёzute de art. 32 аliп. (3) al Legii пr, 131 din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), рrесum Ei сё iп cezul depunerii contestefiilor si/sau receptionarii rapoartelor
de monitorizare, aceastea au fosf е.rаmиаrе si sorufioпate.

Prin prezenta darB de sеаmi, grupul de lucru репtч achizi|ii сопfirmd corectitudinea dеsfЁgчrЁrt] procedurii de
achizi|ie, fapt pentru care роаrtё rёsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legala iп vigMre.

Conducitorul grupului de lчсrч pentru achizit ocan ч

ло

tt

Pre|ul cel mаi scёzut а
costul cel mаi sсёzut п
Cel mаi Ьuп rapoi calitate-pre|п
cel mai Ьuп rapott calйfecost п



model-tip

DARE DE SEAMA
de atribuire а contractului de achizifii publice И
de incheiere а acordului-cadru tr

de anulare а" procedurii de atribuire tr

din 21.09,2022

ribui

з_ clarificйri nri,yind documentatia de atribuiI:е:

Data solicitirii clarificirilor Сопfоrm SЕДRSАР

Dепumirеа operatorulu i есопоmiс

1. Date сч rе la autoritatea contractanti:
Denumirea autoritйtii contractante IMSP Spitalul Clin с Municipal,,Sfiinta Тrеimе"

Localitate MD-2068 mчп. Ch siпйu, str. Alecu Russo, 11

IDNo 10036001 52592

Adresa mun. Chil;inбu, str. Alecu Russo, i 1

Numir de telefon 02244 185"0224з82з7
Numir de fax 02244 185

E-mail oficial achizi i. sf. tцqiше@ gmail. com
Adresa de internet www,treime.md
Persoana de contactt (пumе, рrепurпе, tеlеJоп,

e-mail)

pocriciuc viоrеl

2. Date сu рriчirе la рrосеdчrа de atribuire:
Tipul procedurii de atrilruire aplicate ИСеrеrеа ofertelor de preturi Blicitalie deschisй

пАltеlе: flпdicatil
Рrосеdurа de achizitie rереtаti (du,od caz) Nr:

Tipul obiectului crrntractului de achizi{ie/
асоrdulчi-саdru

Bunuri И servicii п Lucrйri гl

ОЬiесtчl achizi{iei Араrаtе electrice de uz casnic (condilionere) репtrч
апul2022

Cod СРV 397,10000-2

Ехрuпеrеа motil,ului/temeiului privind
alegerea procedurii de аtriЬuirе (iп cazul
aplicdrii altor procecluri decdt licitcl{ia
deschisd)
Рrосеdurа de atriburire (se vcl iпdiса diп caclrul
portalului guvс:rпаmепtаl

www,r.пtеп!Иgоу.ц!9

Nr: ocds-b3wdp'l:MD-1660_912728Иý/
21 062005
Link-ul: https://mtender.gov.md,/tenders/oc<ls-
b3wdp 1 -MD- 1 бб09 1 2 728246'|tab:contract-notice

Data publicёrii: 1 9.08.22

Platforma de achizitii publice utilfuati И achizitii.md; п e-licitatie.mr1; п 1,ptender.md

Рrосеdчrа а fost iпrэlчsй in planul rle
achizi{ii publice а аutоr.itй{ii contr:lctante

ИDа пNu
Link-ul cйtre planul de achizilii publice publicat:
httр://trеiше.шsll

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd caz) Data:
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de atribu,il,e
(dupd caz)

nAcord-oadru пSistem dinamic de achiziilie

ИLicitatieelectronicё nCatalogelectronic __
Sursa de fiпап{аrе пВugеt de stat; ИBuget CNAM; пBuget Ct,tltS;

пSursе ехtеrпе; ИAlte surse: Surse proprii ___
Vаlоаrеа estimatй (ei, fdrd ТVД) 240 000,00

atribui



Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de
clarificare
Ехрчпеrеа ýчссiпtй а rйsрuпsчIчi
Data transmiterii

4, Modifictrri operate iп documenta(ia de atribuire:
(se vа comoleta iп cazul iп care au fost operale
Rezumatul mоdifiсйrilоr
Publicate iп l}AP/alte mijloac:elor de iпfоrmаrе (dupld

caz)

NU дU FOST

Теrmеп-limitй de dерчпrеrе 9i deschidere а оfеrtеlоr
prelungit (dupd caz)

5. Рf,пй la termenul_Iimitй (data 30.0|В.2022 15.00 ), au depus oferta 4 ofertan{i:

Denumirear operatoruIui есопоmiс

ELPO SRL

l 008600020003РrоаеrСопсерt Str|,L

l0l 1600039984IN OXPLUS SRL

Asocia{ii/
administratorii

С о ry!о r m d а t е l о t,ý!7Зý4!_
Mteпder

С о цfо r цзИеJрt:S L4 RS А Р'

срлfu tщ-dsLеJ9!:-Sцзýll:.

6. Informa{ii privind ofertele dерusе qi documentele de calificare qi aferente DIJAE prezentate d,e

сitrе ratorii economici: ,Iл RSлр
Denumire document Dепumirеа есопоm

ELPO SR,L Рr"""rСо*фГSМ |
IN OXPLUS SRL L-

час
Dос,uп

gп5цп4 цlrir,

entrele се constitui(
: prezentat, перrеzе

:) oferta
tttat, пu cores1

Рrорuпеrеа tehnictr рrеzепtqt prezentat prezeпtaI ]t-
рrорчпеrеа fiпапсiаrё prezeпIat Drezeпtat prezeпtat |_
DUAE DreZeпtat prezeпtat prezeпtat |-
Garantia pentru оfеrtё
Нuоd caz)

prezeпtat prezeпtat prezeпtat

]l_

Se уа
Dl

|ОИSlИПО 1oll,

)сumепtе de calificl
п: рrеZепtаt, перrеzе

пrе
mtat, пu соrеsрuпа

Сеrеrе de

achizitie
partcipare la procedrrra de prezeпtat prezeпIat рrеzепtаt

certificat de prezeпta,t prezeпtal prezeпtat

atribuire а contului Ьапсаr prezeпta,t prezeпlat prezeпtat

Extras din Registru de Stat а рrэrsоапеi
iuridice

prezeпtat рrеzепtаt prezeпtat

Dec|ara{ia privirld valabilitatea, ofertei prezentat prezeпtat prezeпtat

сеrtifiсаt de conformitate sau alt
certificar се сопfiгmд ca|itatea

сопsчmфilеlоr oferite (сопfоrm
lоtчгilоr)

prezeпtclt prezeпtat рrеZепtаl

Declara{ie сi produsele оfегtаtе sunt
noi (not rеГчrЬishеd)

prezeпtclt prezeпtat prezeпtat

Declaralie prin care se ча
confirma сй
producatorul/di stribu itonrl
de echipanrenLte electrice
gi electronice (ЕЕЕ) este
inclus iп Listtz
pr о duсйt (),, il or de pr о dus е

S uрus е r е 8,1 еr,цепt dr il or d е,

rеsропsаь ilitate ехtiпsd а

prezeпtclt аЬsепt prezeпtat

2

Nr. IDNo

1 l 004600009903

2

J

I



pr о du с dt or l l or,, с о пfс,r m

Re gul аm е пt u|,or iv i п cl

deseurile de: ес:hiраmепtе
electrice si еlеаtrопiсе,
aprobat priп L{G пr, .2 ] 2

diп 07.03.2018,

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdiса iп сопfоrmitаtе сu сеriп|еlе diп dосumепtа|iа de

atribuire si se va сопsеmп(I рriп: рrеzепtаl, п.?рrеzепlаl, пч corespuпde (iп cazul сапd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu

с or es рuпdе с er iп| el or de с аlфс ar е) )

* iп cazul utilizdrii liсitа|i,эi electroпice se va iпdica рrеsul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmа|iа рriviпd "Core,spuпderea cu сеriп|еlе de саlфсаrе" si "Corespuпderea cu specфca|iile tеhпiсе" , se vа

сопsеmпа рriп: ,,*" iп ca;zul corespuпderii si рriп,,-" iп cazul пecorespuпderii)
8. Репtru elucidarela чпоr песlаritй(i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei cu cerin{ele

7. [nformatia ind соrеsрuпdеrеа оfеrtеlоr cu cerin{ele solicita е:

Dепumirеа lotului Dепumirеа
ореrаtоrului

economic

JPre{ul ofertei
(fПrб ТVА)*

cantitate
qi unitate

de mДsurй

Corespunderea сч
сеriп{еlе de
calificare

Corespunderea cu
specifi ca{i ile teh rtiсrэ

Lot 1. Араrаtе de
аеr cponditionat

lrLPo SRL 206 233,33 lot Corespunde Соrеsрuпdе

Lot 1. Aparate de
аеr cponditionat

1ОrоаеrСопсерt
iiRl,

147 600,00 lot Nu corespunde Соrеsрuпdе

Lot 1. Aparate de
аеr cponditionat

IN oxPLUS
llR,

159 600,00 lot Corespunde Nu oorespunde
L3 S-a solicilat Aparat aer
condi|iol1at yara/iama
28000 BTU - miпiп ВOmр

s-a o/ertat 24 000BT:!J
miпim 72 mр.

stabiIitle in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pTetului апоrmаl de sсйzut) s-a ý.oпcitat:
Data

solicitirii
ОреrаLtоrul economic Informa{ia solicitatй Rezmatul rДspunsului clperatorului

есопоmiс

0|.09.22 РrоаеrСопсерt SRL Declaratie prin care se va
сопfirmа са
producatorul/di stribuitorul
de echipamente electrice
qi electronice (ЕЕЕ) este

inclus iп Lista
producdtorilor de produs е

Supuse reglemeпtЙr ilor de
re s ропs аь il itate ext iпs й а
producdtorilor,
сопfоrrп Rеgulаmепtul
priviпd deseurile de
есhiраmепtе electrice si
electroпice, aprobat рriп
HG пr. 212 diп
07.03.20I8.

compania,,Proaer Concept"SRl-
nu о deline la moment, dar in
timpul apropiat planificйm sa о
obtinem.

Deasemenea nicidistribuitonrl
inregistrat cu саrе соlаЬrйm nu о
de}ine.

9. ll
Dепumirеа operatorului economic Motivul respingerii/descalifi cйrii

РrоаеrСопсерt SRL Lipsa Declaralie prin cale se ча сопfirmа са
producatorul/distribuitorul de echipamente electrice qi

electronice (ЕЕЕ) este inclus iп Lista producйtorilor а!е

produse supuse reglemeпtdrilor de respoпsalli litate
extiпsd а producdtorilor, сопfоrm Rеgulаmепtul priviпd



deseurile de есhiраmепtе electrice si electroпice, aprobal
рriп HG пr. 2]2 diп 07.03.20I8.

IN OXPLUS SRL Nu соrеsрчпdе
1.3 S-a solicital Драrаt aer сопdi|iопаl vаrа/iаrпа 28000 BTU - miпim 80mр s-a фrиl
24 000BTU miпim 72 пр.

10. Modalitatea de evaluare а оfегtеlоr:
репtrч fiесаrе lot И
репffч mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile о
дltе limitaгi privind пumбrчl de lоtчri саrе pot Гr atribuite aceluiaqi ofertant: [Indica|i]
Justificarea deciziei de а nlr atribui contractul ре loturi:

11. Сritеriul de atribuire aplicat:
Pre{ul cel mai scЁzut И
costul cel mai sctrzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre1 п

Cel mai Ьчп raport calitate-cost п
(iп cazul iп cire iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vоr iпdica toale critariile

de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor аtЬrепtе)
12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplica{i:

(seva соmрlеtарепirч loturile care aufost cltribuite iпьаzа criteriilor: cel mai buпraport calitate-pre| sau cel mаi Ьuп

l3. Reevaluarea ofertelor:
(Se va соmрlеtq iп cazul iп care фrtеlе аulГоst reevctluate
r ео et at )Motivu l rеечаluй rii ofertelor
Modifictrrile ореrаtе

4. in urmа ехаmiпtrri. ечаluйrii ýi соmраrйrii оfеrtеlоr depuse cadrul procedurii de аtriЬчirе s-a decis:ýl соmра
Atribuirea contгactului de achizi{ie publicй/acordului-cq4ru:

Denumirea lotului Denumirea
operatorului economic

Саntita te
gi unitate

de m5surй

Pre{ul
unitar
(fйrй
тчА)

Pre{ul total
(fДrй ТVА)

Рrе{ul
total

(inclusitl
тчА)

Lot 1. Араrаtе de аеr
cDonditionat

ELPO SRL lol lot 206 233,33
247 480,а0

Anularea procedurii de aclrizi}ie publicё:

15. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr econolmici despre deciziile grчрчlчi de lчсr i
Dепumirеа operatorului

economic
Data transmiteriii Modalitatea de transmitere

Elpo SRL
Proaercoпcept SRL
IПОХРLUS SRL

|4,.09.22 e-mail

QфrrоrrО operatorilor есопоmiсi implica|ti iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru репtru achi:r.i|ii se

rейlirеаzdiп coпformitatel cuprevederile art. 31 al Legiiпr. l3t diп 3 iulie 20l5 priviпd achiziyiile publice)

cal itate-coSt

Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat

Dепumirеа operatorului есопоmiс l Total

Denumire factorul l |Ропdеrеа
Dепumiге factorul п |Ропdеrеа

Deltumirea operatorului еrэопоmiс n Total

16. Теrmепuldе rе tru rеа contract
l;;rT i" саrе чаlоаrеа estimatй а contractului este mai

miсё dесбt рrаgчrilе prevёzute |а art,2 alin. (3) а1 Legii
пr. 1З 1 din З iulie 20 l ,5 privind achiziliile publice

й б zille iп cazul transmiterii соmuпiсtrrii рriп mijloacc:

electronice si/sau fax п
П 11 zile iп cazul netransmiterii comunicёrii рriп
mijloace еlесtrопiсе qi/sau fax п

lrl ca^ll iп саrе \аlоаr,эа estimatё а contractului este

еgаlй sau mai mаrе de,cбt рrаgurilе prevбzute la ari.2
alin, (3) al Legii пr. l З l din 3 iulie 20 15 prrivind

achiziliile publice

П l l zile iп cazul transmiterii соmчпiсйrii рriп mijlclace
electronice qi/sau fax п

П 16 zile iп cazul netransmiterii comuniciirii рriп
mijloace electronice qi/sau fax п
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inclreierea contractulut:



(Selectali tеrmепul de astclptare respectat. C,clcularea termeпelor prevdzute de Legea пr. l3] diп 3 iulie 20l5
achiziliile publice, iпclusiy а termenelor de as/eptare, se фсluеаzd iп coпformitate сu prevederile TITLUL{.I'I IV С

I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al .Republicii Moldova).
17. Contractul de ach ul-саdru incheiat:

Informa{ia privind achizi{ii publice, durabile (achizi{ii verzi) (ruьriса datй se completeaz5 dоаr iп cazul

саrе la proceduria de achizi{ie publiici аu fost aplicate criterii de durabilitate 9i s-a incheiat

contract/contracte репtru lot/loturi pentru саrе au fost criterii de d

Рriп рrеzепЛа clare de sеапrd, grupul de lucru declgrd с:d tеrmепul rlе a$teptare pelirutпclrcierea

desfasurdrii proceclurii cte achizi|ie,fapt репl:ru care 1toartd rdspundere сопfоrm prevederilor legale tп vigoare,

Сопduсйtоrчl grupului de lчсru pentru achizi{ii:

iпdiiate afosl respectal (e.rcepftnd cazarile prevdzule de arl. 32 аliп. (3) ol Legii пr. 13I diп 3 iulie 20l 5 priviпd ас,

publice ), рrесum Ei cd tп сgzul сlерuпеrii cotTlesta|iilor si/sau recep|ioпdrii rapoarlelor de mопitоri7,аrе, Uсеuslеа
-ехаплiпаtе 

Ei solulionate, Рriп prezeпta dure cle sеаmd, grupul de lacru репlru achizi|ii сопfirmd coreclil

Аu fost aplicrrte criterii pentru achizi{ii publice durаЬilе (achizi(ii
verzi'l?
Valoarea de achizi{ie сu ТVД din сопtrасt/ contracte а lotului/loturilor
пепtru саrе au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): ftпdicati sumа cu TVA,

Codul СРV al lotului/lotlurilor репtrц саrе au fost aplicate criterii cle

durabilitate:
Сritеriul cle аtriЬчirе репtru lotul/loturile pentru care аu fost aplic,ate

criterii de durab,ilitate:

Рrеtчl cel mai scёzut п
costul cel mai scбzut п
Cel mai Ьчп rароrt calitate-pret п
cel mai Ьчп rароrt calitate-cost п

Dепчmirеа ореrяtоrчlui
есопоmiс

lntreprind
еrеа:

Сu capital
autohton/
Crr capitat
mixt/asocie

ге/
Cu capital

sfri in

Nчmtrrul
9i data

сопrtrасtчlчi/ асоrdчl чi-
саdru

Cod СРV

vдlоаrеа contractului

теrпlеп de

vlllabilitttte
al

со ntrlrctului/
acorduIui-

саdru

inclusiv
тчА,

ELPO SRL |,ty 21.09.22
3971 0000

-2
20б 233,33

247 480,00
з1.1)2022



DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi!ii publice/acordului.cadru

Nr,1 diп 20,09,2022

Nu este cazul

lll. Date сч rivire la contractu| de achizi ie/acordul-cadru:

Sчrsа de finanlare

Data,, 12.07.2022
Fёrё TVA: 315 858,95
lnclusiv ТVА; 353 673,20

31.12,2022

15800000-6
1 036 ,!и,15

Теrmеп de execulie

lV. Date cu privire la modificЁrile песеýаrе а fi efectuate:
v,

Мiсаогагеа valorii contractului п

l, Date cu riчirе la autoritatea contractantai

riчirе la рrocedura de achizitie:

rе гi п Altele пdiса

Nr: ocds-b3wd 1 -MD.1 65451 883546/21 057708

La соmапdi, dчрё песеsitёli, iп termen de 24

оrе de la efectuarea comenzii, рiпi lа

30.09.2022

Dепчmirеа autorititii contractante
мчп. Сhisiпёu

lDNo
Adresa
Nчmir de telefon

sk. Toma СiоrЬё.]

022-250-в09

Nчmёr de fax 022_250-809
E-mail oficial
Adresa de internet

achizitii@urgenta, md

persoana de contact
(пumе, рrепumе, teteton, e-mail)

Moisenco cгistina

Tipul procedurii de achizilie

obiectul achizitiei Produse alimentare (Ьlосч| аlimепtаф p-u

lunile iu|ie - septembrie 2022
Cod CPV
vаlоаrеа estimati а achizitiei
Nr. 9i link-ul procedurii (se va iпdй din cadrul polalului
guve m аmе пtаl уlvпу. mtе пdе r. Qov, m d)

Data publicЁrii anunluIui de participare

Link-ul: https://mtender,gov.md/tendeБ/ocds-

1 -MD-1 65451 8835446ftаЬ=сопtгасt-поtiсеb3wd

Data UЬljсёrii: 06.06,2022

Data (datele) si referinta (rеfегiп!еlе) рчЬliсаrilоr
anterioare in Jчrпаlчl Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la саrе se rеfеrЁ anunlul
respectiv (duрё caz)

Contractul de achizilie/acordul-cadru se referi la чп
proiect 9i/sau рrоgrаm finanlat din fопdчri ale Uniunii

Tipul contractului de achizifie/acordului-cadru вчпчri п servicii п Lчсrёri ll
Nuп Dап

Buget de stat п Buget CNAM п
Buget CNAS п Surse ехtеrпе в

Data deciziei de atribuire а contractului de achizilie/
асоrdчlчьсаdrч

Nr. 1 din 01,07,2022

Alte surse

,l. Nobil Prest SRL
Nr: 489

valoarea contractului de achizitie/acordului-cadru

теrmеп de vaIabilitate

ма rarea valorii contractului п

ll. Date cu
И Licitalie deschisЁ п Сеrегеа оfеrtеlоr de

ll\,1sp lnstitutul de Меdiсiпё urqепtё
Localitate

1003600152606

Ечrорепе

j Dепчmirеа opratorului economic
j Nr, si data сопtгасtчlчi de achizitie/acordului-cadru
I

I

Tipul mоdifiсЁrilоr



Modificarea termenului de executare/ livrare/

рrеýtаrе tr

моdifiсаrеа termenului de valabilitate п
Rеzеliегеа сопtгасtчlчi п
Altele: пdiса

Vl. Descrierea achiziliei iпаiпtе 9i dчрi modificare:
(Se vor iпdiса motivele/argumentele mоdiftсёii сопtrасtului de achizitie/acordului-cadru)

1. Contractul пr. 489 diп 12.07.2022 cu Nobil Рrеst SRL se mоdifiсЁ astfel : se mа oreazi cu 0,85%

Cantit
contractaй

Ardei dulce 1400/kg 3 038,70 353 673,20

vll. Descrierea circumstantelor care ач fёсчt necesari modificarea:
(Se vоr indica mоtivеЫаrgumепtеlе modiftcaii contradului de achizilie/ыordului-cadru)

Cantitilile legumelor la lotul Ardei dulce contractate репtru апul 2022 s-a epuizat integral. lп scopul
арrочiziопirii insitutiei cu bunul песеsаr рАпё la finele lunii sерtеmЬriе, este necesitate de а achiziliona suplimentar
pozilia sus пчmitё.

Vlll. Rezultateleexaminirii:
'in 

temeiul сеlоr rеlаtаtе, Grupul de luсrч

д нОтАйт:
iп rezultatul ехаmiпапi necesitatilor de modificare а contractului de achizilie/acordului-cadrul s-a deciS Tncheierea

acordul aditional privind achizilionarea к Рrоdчsе alimentare (blocul alimenta0 р-ч lunile iulie - septembrie 2022r, lа
Contractul пr, 498112,07 .2022 'incheiat cu Nobil Prest SRL.

дstfеl sumа дсоrdului Nr, 1 la Contractul пr. 498/12.07.2022 incheiat cu Nobjl Prest SRL va fi urmёtоаrеа:

Nr.9i data
acordului aditional

Nobil Prest SRL JD .09.2022

Сопdчсйtоrчl grupului de lчсrч:

Mihail Сiосапч

Дgеп!а Дchizi|ii Publice: muп, Chiýinau, ýоý. Нiлсеý1,, 5З;tеl.: 022-820-70З; fax: 022-820-728;
еrп ail : Ь ар@tеп der, gov. md ; www.teпder, gov. пd
Дgеп|iа Nаliопаlё репtru solu|ionarea contestaliilol: muп. Сhiýiпёu, bd. ýlеfал сеl Маrе ýi Sfii пt, 124 et_ 4; tel.:022-820-652; fax, 022-
82U651 ; e-mail : сопtеstаti@алsс.md,, tуww.алsс.md
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Temeiul juridic

Cre9terea рrеtчlчi in чrmа modificЁrii (duрй caz)
Modificarea апtеriоаri а сопtrасtчlчi de achizitii
publice/acordului-cadru (duрё caz)

Alte informatii rеlечапtе

11

Cantit
spre majorare

210/ kg

Dепчmirе operator
economic

lntreprinderea:
cu capital autohton/

Cu capital
mixt/asociere/

Cu capital striin
Cu capital autohton Nr.1

Firi TVA

2 814,00 3 038,70

- Legea privind achizi{iile publice пr.l З'i din

03.07.2015 аrt. 76 alin, (7) pct,2) lit, а),Ь)
-Pct,'12.3 al Сопtгасtului de achrzitie,

рrеtul чпitаr nu sэ mоdifiсё

L.ý.

Lot
Dепum Lot

Sчmа cu ]VД
spre malor

sчm солtrасf cu
тvд iпаiпtе de

modificare

sum confract cu
NД duрё
modificare

356 71,1,9

Valoarea modificirilor (dчрё caz)

lnclusiv ТvА



DARE DE SЕАМД

1. Date сч privire la autoritatea сопtrасtапti:

Denumirea autoritйtii contractante

Numйr de telefon
Numйr de fax
E-mail oficial
Adresa de iпtеrпеt
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,

Nr. Z,f diп ,;' 09,10//-

Asentia Nationalй ru sёпйtаtе publica
mun. Chiginйu
l0l860l00002l
str. Gh. Asachi, пr. 67А
(022)574519

www.ansp.md
Chiper Natalia

псеrеrеа ofertelor de preluri nlicita{ie deschisi
пАltеlе: [Iпdicati

вuпчri п servicii п Lucrйri п

procurarea utilaiului medical
33100000-1

Nr: ocds-b3wdp l -MD- 1 6557 |2'/2017 |

Link-ul:
https : //achizitii. md/rolpublic/tender/2 1 0 5 8 6 5 9/
Data publicйrii: 8 iul2022. \7:0З
п achizitii.md; п e-licitatie.md; п nder.md
пDа пNu
Link-ul сёtrе planul de achizilii publice publicat:
https://ansp.md/wp-
content/upl oads l 2022 l0 l /Planul-de-achizitii -

2022,pdf
Data:20.06.2022
Link-ul:
пАсоrd-саdrч пsistеm dinamic de
пLicitatie electronicй пСаtаlоs electronic
пВugеt de stat; пВugеt CNAM; nBuget
пSursе externe; пАltе surse:

2. Date сч рriчirе la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate

рrосеdurа de achi
Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru
obiectul ach

Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia

Рrосеdчrа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
р о r t al ul ui guv е r п аm е пt al ww *- . mt е п d е r. я оу. m d)

Platforma de achizitii publice utilizatй

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

Апuп{ de inten{ie pulrlicrrt in ВАР (duрй caz)

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire

Sчrsа de fiпап{аrе

Vаlоаrеа estimati /сi,

Nr:

l 89l 490,00

Localitate
IDNo
Adresa

.rnd

Cod СРV



3. Сlаrifiсiri privind documenta{ia de аtriЬчirе:

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

Data solicitirii clarificirilor

Denumirea lui economic
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de
clarificare

1) 11 iul 2022,10:16
2) ll iul 2022,12:15
3) l2 iul 2022,10:38
4) 13 iul 2022,1'7:02
5) 15 iul 2022,15:10
6) 15 iul 2022.17:10

1) cerinte tehnice
iпtrеЬаrе: Buna ziua. Dvs пu aveti dreptul legal sa indicati
modelul echipamentului се doriti sa-l procurati. Legea privind
achizitiile publice prevede expres са in cazul in саrе nu va
puteti descrie suficient cerintele tehnice, trebuie sa indicati
&quot;echivalent &quot;.
2) Rugam sa indicati norTna legale се prevede са centrifuga
trebuie intTodusa in Registrul de Stat al mijloacelor de
mйsurаrе " Institutului Nalional de Metrologie
3) Licitalie electronicй
intrebare: Вuпi ziua. Vй rugбm sй atrageli aten{ia la faptul сй
punctul 17 in anunlul de participare indici faptul сб va avea loc
licitalia еlесtrопiсй, cu pasul minim de scйdere 10%, ins1 prin
intermediul platformei: e-licitalie.md licitalia electronicб
pentru рrосеdurа dаtй пu este disponibilё. Respectiv, чй rugйm
sй modificali in anunlul de participare conlinutul punctului dat,

indicAnd faptul сй licitalia electronicй nu va avea loc.
4) ertificat ЕЕЕ
Intrebare: Вuпй ziua. Сопfоrm comunicatului ААР din
1010912020 - 17:30, autoritalile contractante, cafe vor inilia
proceduri de achizilii publice pentru рrосurаrеа echipamentelor
electrice qi electronice (ЕЕЕ) urmеаzd sё solicite de la
operatorii economici, interesati sй depunб oferte, пumйrul de

inregistrare din ,,Lista producйtorilor" drept dovadб а
сопfоrmбrii reglementйrilor HG2|2l2018 р. 46 qi 47, dar si
Lp209l20|6 art. 12 alin. (5) lit. с), alin. (6) lit. а). Este de
menlionat сё, potrivit pct. 52 din Regulament, de la 1 ianuarie
20|9, pot introduce ре рiа!й ЕЕЕ numai producйtorii
inregistrali in ,,Lista producйtorilor", iar nerespectarea
prevederilor Regulamentului de сйtrе cei implicali in ciclul de
via!й а ЕЕЕ (producйtori, importatori, consumatori) constituie
contravenlie 9i se sanclioneazё сопfоrm prevederilor art. 154
din Codul Contravenlional al Republicii Moldova. Reieqind din
faptul сй in aceastЁ Licitalie se solicitй oferta inclusiv pentru
echipament саrе cade sub incidenla acestui Regulament, ruglm
sй ne confirmali obliga{iunea de а deline un astfel de пт. pentru
ofertanli, саrе trebuie prezentat la momentul depunerii ofertei.
Mullumim anticipat.
5) Stabilirea еrопаtй а чаlоrilоr estimative pentru loturile 19,

з6,37, з8,
intrebare: va iпfоrmйm сб ati stabilit чаlоri eronat de mici

2



pentru loturile: 19, 36, 37, З8. Solicitйm sб revizuili valorile
estimativc, pontru asigurarea derularii procesului achizitiei cu
succes. Multumim.
6) Ceпificat ЕЕЕ
Intrebare: Este de atras aten{ia asupra faptului сй о parte din
echipamentul solicitat cade sub incidenla reglementйrilor
HG2|2|20I8 р. 46, 47:LP209l2016 ап.12 alin. (5) lit. с), alin.
(6) lit. а) 9i autoritatea contractantй este obligatй sй se asigure
сй operatorii economici роsеdй certiГrcatul ЕЕЕ in conformitate
cu comunicatul ААР de la 10/0912020, indiferent dасй acest
certificat este cerut sau nu iп pachetul de documente pentru LP.
Astfel, intru asigurarea respectйrii cadrului normativ in vigoare.
solicitёm respectuos sб fie inclusй in anun{ul de participare
cerinla obligatorie de prezentare а certificatului ЕЕЕ, odatё cu

rea ofeftelor.
1) Sunteti asteptati la licitatie in cazul aaci аоПtl sa partrcipiti
cu un model analog.. Vё aducem la cunostinta faptul са toatc
ofertele чоr fi evaluate indiferent daca sunt sau nu сопfоrmе
specificarilor tehnice si daca sunt sau nu сопfоrm bugetului
alocat, pentru а afla la fiecare oferta cel mai bun rароrt pret-
calitate-performanta-mentenanta,
2) Conform НG nr. L042 din lЗ.09.2016 Cu privire la
арrоЬаrеа Listei oficiale а mijloacelor de mаsurаrе qi а
masurarilor supuse controlului metrologic legal in асеа lista
centrifugile se includeau са obligatoriu supuse controlului
metrologic, dar HG 534 din 20.07.2020 а anulat unele pozilii
de echipament pentru verificarile obligatorii si corespunzйtor
nu mai necesita а fi incluse in Registrul de Stat al mijloacelor
de mйsurаrе. iпsй in activitatea de laborator pentiu unele
iпсеrсёri de laborator сопfоrm metodei de investigare (ех.
determinarea patulinei prin metoda GC/MS/MS q.а) este foarte
important corespunderea numarului de rotaliipe minut la
centrifugй,care пu poate fi чеrifiсаtй in condilii de lаЬоrаtоr,
deaceia са condilie in caietul de sarcini аm inclus certificatul
de verificare metrologicё.
3) bine о sё modificёm
4) In pachetul de documente pentru LP nu este сеrutа dovada
posesiei nr. de inregistrare in lista producatorilor in baza
HG2l2l20|8 р.46 qi 47 dаr siLР209l201б art. 12 alin. (5) lit.
с), alin. (6) lit. а).
5) dupa publicarea anuntului de partcipare nu putem modifica
sumele estimate
б) vom lua in conside нG2l2l2018 LP209l20|6
1) (12 iu|2022,18:0l):
2) (|2 iu|2022,18:0l):
З) ( 12 iul2022, 1 8:08):
4) (14 iu|2022,1б:49):
5) (l8 iul2022,08:З9):
6) (18 iul2022,08:41):

4. Modificiri ореrаtе in documenta{ia de аtriЬuirе:

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

Ехрuпеrеа succintй а rйspunsului

Data transmiterii



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

[Iпdicali sursa utilizatd si data publicdriiJ

Termen-limitй de depunere;i deschidere а
оfеrtеlоr prelungit (duрd caz)

[Iпdiса|i пumdrul de zileJ

5. Рiпi la termenu1-Iimitй (data 01.08.2022, оrа12:00), au depus oferta 11 ofertan{i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

l "ACSEAL GAZ" SRL 006б00022416 DRAGOS COSTEL
) "GBG-MLD"SRL 0036001 17582 CEAICOVSCHI TUDOR
3. "RTIUMF-NOTIV"SRL 012б0002l 180 JIGHILI TATIANA
4. "PRoFILABDIAGNoSTIC,,SRL 009600045502 VARMAN IRINA

"MIC_TAN"SRL 002б00038282 MINCIUC GНЕОRGНЕ
б. "MEDICLIM AM"SRL 003б0O1з1,744 CIUPE MIRCEA
1 "ECOCHIMIE"SRL 002600052 1 56 IURCU NICOLAE
8. "LOKMERA"SRL 00760001 1 105 IASIBAý NICOLAE
9. "ALEX STANDART 01 з60001 8з92 BOJENCO ANNA
10. "BIo ANALITICA"SRL 015600017171 RUSU GHENADIE
11. BIOTECHLAB 0046000673з0 PISLARU MARCEL

6, Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare 9i aferente DUAE prezentate de
сйtrе operatorii economici:

mire document
Dепumirеа о tоrului economic
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епtаt

preZ
епtаt

preze
пtаt,

preze
пtat,

prez
entat

preze
пtаt,

preze
пtаt,

prez
entat

preze
ntat

preze
пtаt,

DUAE preze
пtаt,

prez
епtаt

prez
eпtat

preze
пtat,

preze
пtаt,

prez
епtаt

preze
пtat,

preze
пtat,

prez
entat

preze
пtat,

preze
пtаt,

Gагап{iа репtru оfеrti
(dupd caz)

preze
пtаt,

prez
eпtat

prez
eпtat

preze
пtаt,

preze
пtаt,

prez
епtаt

preZe
пtаt,

preze
пtаt,

prez
епtаt

preze
пtаt,

preze
пtаt,

Dосчmепtе de calificare
Se уа сопsmпа рriп: prezeпtat, пе, at, пu cores,

DUAE preze
пtаt,

рrеzеп
tat,

prez
eпtat

preze
пtаt,

preze
пtаt,

preze
пtat,

preze
пtаt,

preZe
пtаt,

preze
пtаt,

prez
епtа

t

prez
епtа
t,
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Сеrеrе de participare
(апеха пr. 7)

preze
пlаt,

рrеzеп
tat,

preZ
епlаt

preZe
пtаt,

preZe
пtаt,

preze
пtаt,

preze
пtаt,

preze
пtаt,

preze
пtаt,

prez
епtа

t

Z

l
z

Z

z

Specificatii tehnice
(anexa пr,22)

preze
пtаt,

рrеzеп
tat,

preZ
епtаt

preze
пtаt,

preze
пtаt,

preZe
пtаt,

preze
пtаt,

preZe
пtаt,

preze
пtаt,

prez
епtа

t
Specificafii de рrе{ (апеха
пr. 23)

preze
пtаt,

рrеzеп
tat,

prez
епtаt

preze
пtаt,

preZe
пtаt,

preze
пtаt,

preZe
пtаt,

preze
пtаt,

preZe
пtаt,

prez
епtа

t
Extras de iпгеgistrаrе а
intreprinderii emis de
Agen{ia Servicii Publice.

preze
пtаt,

рrеzеп
tat,

prez
епtаt

preZe
пtаt,

preZe
пtаt,

preze
пtаt,

preZe
пtаt,

preze
пtаt,

preze
пtаt,

preZ
епtа

t
certificat de аtriьчirе а
contului Ьапсаr, eliberat
de Ьапса de{inёtoare.

preze
пtаt,

рrеZеп
tat,

prez
епtаt

preze
пtаt,

preze
пtаt,

preze
пtаt,

preZe
пtаt,

preze
пtаt,

preZe
пtаt,

prez
епtа

t
Сегtifiсаt privind lipsa
sau existen{a rеstап(еlоr
fap de buget eliberat de
serviciul Fiscal de stat.

preze
пtаt,

рrеzеп
tat,

preZ
епtаt

preze
пtаt,

preze
пtаt,

preZe
пtаt,

preZe
пtаt,

preze
пtаt,

preze
пtаt,

preZ
епtа

t

1,

Zl
(

р
zl

_(
l)
z(

(.

Rароrt financiar репtru
anul precedent.

preze
пtаt,

рrеzеп
tat,

prez
епtаt

preze
пtаt,

preze
пtаt,

preze
пtаt,

preze
пtаt,

preze
пtаt,

preze
пtаt,

prez
епtа

t
ceпificat de la

рrоduсёtоr.
preze
пtаt,

рrеzеп
tat,

prez
епtаt

preze
пtаt,

preZe
пtаt,

preze
пtаt,

preze
пtаt,

preze
пtаt,

preze
пtаt,

prez
епtа

t

pre
zепl

*al,
рrс
Zепl

*al,
prc
zепl

ц,
рrе
Ze11l

(ll,
pre
ze11l

al,

рrе
Zапl
ctl,

рrа
zепl

_al,
prc
ze11l

al,

(Idormalia priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdica tп сопfоrmitаtе сu сеriп|еlе сliп
dосumепtа|iа de atribuire si se va сопSеmпа рriп: prezentat, пeprezeпtat, пч corespaпde (tп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu corespuпdeceriп|elor de саlфсаrе))

'7. [nlbrnl:r{ia privind corespunderea ofertelor сu сеriп{еlе solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea
operatorului

economic

Рrе{ul ofertei
(йrй TVA)* Cantitate qi

unitate de
mйsчril

Corespundc
rеа сu

сеriп{еlе de
calificare

Соrеsрчпtl
еrеа сu

specifica{iil
е tehnice

Lot l. Autoctavё bench top Ecochimie 1з2 з2\,00 l Ьuс + +

SC ERICON SRL 175 000,00
Lot 2. Set репtru dozarea
mеdiilог de сultuгё gata
(compatibil cu рrераrаtоr de
mediu de tip Masterclave
MlO/M20)

MEDICLIM Ам 200 000 l Ьuс + +

+Lot 3. Microscop stereoscopic Lоkmеrа l2 700,00 l buc +

Ecochimie 12 889,00
Triumf-Motiv SRL 1з 000,00

+
Lot 4. Lёmpi р/miсrоsсоD Ecochirnie l l5,00 l Ьчс +
Lot 5. Set de greutali (1-500) gr. Alex Standard SRL 20 000,00 2 Ьчс

Ecochimie 22 400,00
Lot 6. Теrmоmеtru maximal
репtru autoclav/steгi l izator

Alex Standard SRL 8 550,00 15 Ьчс + +

Mic-Tan SRL l5 000.00
Ecochimie l9 350,00

Lot 7. Теrmоmеtrч Mic-Tan SRL з 780.00 29 Ьuс + +



l,ot
pen
gaz

_99,1-

Lot
de1

сu
сu
de

с

Alex Starldard SRL 3 828,00
Ecochimie з 915,00

,ot 8. Gепеrаtоr de hidrogen
lentru GС 9i GC/MS pentru
gaz рuttбtоr (puritate
)9,99999+)

Ecochimie 480 000,00 3 Ьчс

9. Сuрtоr cu muflй diapazon Lоkrпега 39 312,00 l buc + +

tеmреrаturа 0-1 000' grade GBG_MLD SRL 46 865,00
BIOTECHLAB 47 000.00
Ecochimie 49 900,00

[.ot 10. Centrifuga de lаЬоrаtоr
сu max. 8000-rot/min, reglabila
сu diverse rоtоаrе pentru tuburi
de capacitёti diferite, mах l00
m|,

Triumf-Motiv SRL 46 000,00 l buc + +

GBG-MLD SRL 5 1 9l8,50
Ecochimie 7з 400,00

.ot l l. Аfrоmеtru manual cu
iupport, cu sасаrа dubla (model
]о2 Easy)

А|ех Standard SRL 8 500,00 l btrc + +

Ecochimie 51 500,00

[-ot l2. Higrometru
рsihrоmеtriс (VIT-2)

Mic-Tan SRL 5 920,00 32 Ьuс + +

Alex Standard SRL 6 240,00
Triumf-Motiv SRL 6 880.00
Ecochimie 7 520,00

t,ot l3. Нigгоmеtru

рsihrоmеtriс (VIT-l)

Mic-Tan SRL 2 035,00 1l buc + +

Alex Standard SRL 2145,00
Ecochimie 2 585,00

Lot l4. PipetёautomatД
rTonocanal volum reglabil:( l 00-
l000pl)

Profilabdiagnostic SRL 20 7з5.00 1l Ьuс + +

GBG-MLD SRL 24 200,00
Ecochimie 50 2l5.00

Lot l5. Balanta analiticё semi -

tпiсrо de precizie 0,00001 g

репtru investigalii fizico-
chimice

Alex Standard SRL з2 600,00 2 Ьuс + +

Ecochimie 144 400,00

Lot l6. Balanta analiticё de
lаЬоrаtоr de precizie 0,00l g
еlесtrопiса cu display репtrч
investisatii m icrobiologice

Alex Standard SRL l5 700,00 l buc + +

Ecochimie 2з 000,00

[-ot |7. Balan!6 electronici сu
precizia: 0,0l

BIOTECHLAB 32 250,00 5 Ьuс + +

Triumf-Motiv SRL 35 000,00
Ecochimie 61 600,00

Lot l8. Baie cu ultrasunet
BIOTECHLAB lб 200,00 2 buc + +

Ecochimie 28 290.00

Lot l9. Analizator
microbiologic VIТЕК 2
Compact, Biomerieux, репtпl
j0 p[ansete

Nicio оfепё

Lot 20. Sistem automat репtrч Bio Analitica 22,7 7з4,00 l buc + +

хtrаgеrеа grёsimilor SER
48lб

Ecochimie 2зз 850,00

Lot 2l. Аsрirаtоr p/u

рrеlечаrеа рrоЬеlоr de аеr ПУ-4
Mic-Tan SRL l25 450,00 3 buc + +

Ecochimie 225 000.00
Lot 22. Sarcina еlесtrопiсё

rаmаЬili DC
Lokmera 25 916,00 ll Ьuс + +

,ot 2З. Tester репtrч testarea
lanacitёtii а bateriei

Lоkmеrа 15 484,00 1 buc + +

Lot 24, рН metru (Iопоmеr de
lаЬоrаtоr)

Ecochimie 75 790,00 2 buc + +

Lot 25. Conductometru de
lаьоrаtоr

Ecochimie 27 ,7,7,7,00 l buc + +

Lot 26. Distilator GBG-MLD SRL 54 24з.00 2 buc + +

Lot 27 . Agitator vоrtех репtru
аsitаrе-оmодепizаrе

GBG_MLD SRL 4120,50 l buc + +

Ecochimie 5 990,00
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Triumf-Motiv SRL 1 l 300,00
Lot 28. Вlепdеr de mina (de

laborator)
Nicio оfеrtй

Lot 29. Butelie pentru gaze
comprimate 50 L

Мiс-Тап SRL 2l 330,00 2 buc +
AcsealGaz SRL 26 000,00 + +

Lot 30. Butelie pentru gaze
comprimate 50 L

Mic-Tan SRL 31 995,00 3 buc + +
Acseal Gaz SRL 39 000,00

Lot 3l. Таimеr electronic cu
minute si secunde (de lаЬоrаtоr)

Nici о оfеrtё

Lot 32. Rеduсtоr de рrеsiчпе
репtru azot (p/u butelii de
imроrt)

Alex Standard SRL з 200,00 2 buc
Mic-Tan SRL 6 9з0.00
AcsealGaz SRL 7 000,00 + +

Lot 33. Reductoare de ргеsiuпе
репtru acetilenё (p/u butelii de
impoп)

Alex Standard SRL 6 800,00 2 buc
Mic-Tan SRL б 930,00
Acseal Gaz SRL 7 000,00 + +

Lot 34. Араrаt П3 - 80 pentru
mйsчrаrеа cimpului
electromagnetic si cimpului
electrostatic .

Nici о оfеrtй

Lot 35. Роmр5 сч часuum Ecochilllie lб 666,00 l buc + +
Triumf-Motiv SRL l7 950,00

Lot 36. Sрёlбtоr (automat
ELISA pentru plёci cu 96 de
godeuri (ýtiinta)

Ecochimie 72 300,00 l Ьuс
GBG-MLD SRL ,72 

бз5,00

Lot 37. Incubator(ýtiinlё) Ecochirnie 23 995.00 1 buc + +
GBG-MLD SRL 28 875,00

Lot 38. Cititor рlёсi qi miсrо
plйci(qtiin{a)

GBG-MLD SRL 89 160,00 l buc
Ecochimie 93 l50,00

* iп cazul utilizdrii licita|iei electronice ýе ча iпdica pre|ul ofertei fiпаlе
(Iпforma|ia priviпd "Corespuпderea сu ceriп|ele de calificare" ýi "Corespunderea сu specirtcailile
tehпice" , Se va сопSеmпа рriп: ,,*" iп cazul corespuпderii ;i рriп ,,-" iп caz1,ll песоrеiрuп"сЛеri'i)

8. pentru elucidarea uпоr neclariti{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei сu
cerin(ele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scйzut) s-
а solicitat:

luiData
solicitйrii

Ореrаtоrul
economic

Informa{ia solicitati Rezmatul rйspunsului ореrаtоru
economic

|7.08.2022 Mic-Tan SRL Solicitёm clarificбri ;

1. pentru loturile пr,29 9i 30 -Butelii
pentru gaze comprimate, rugam sё пе
prezentali ра;ароrtul tehnic а buteliei
cu indicarea parametri lоr tehnici :

- Capacitatea buteliei
- Diametru ехtеriоr
- Presjunea de iпсёrсаrе (de lucru)
- Lungimea cilindrului (Геrё rоЬiпеt) l,

_ соmропеп!а materialului din саrе е
сопfесliопаtё butelia
- Anul рrоduсеrii giiпсеrсаrеа
hidrаuIiсё
2. репtrч loturile пг.32 9i З3 -
Reductor de presiune р/u butelii de
imрогt,
rчgёm sЁ пе prezentali infoгmalii
despre mаrса rеduсtоrului сч
urmЁtоrii
parametri tehnici:

Nici un rйsрuпs.
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_ Corespunderea calitЁlii reductorului
сопfоrm EN 1So 2503
- Presiunea de Тпtrаrе gi de luсru
- Rezistenla la factorii de mediu
- Buletin de чеrifiсаrе mеtrоlоgiсё а

mапоmеtrеlоr

9. Ofertantii respinqi/tlescalifica{i:

Motivul reýpingerii/descalifi сirii
Рrе{urilе оfегtеi operatorului economic dep69esc ( cu mai mult de З0%),

bugetul autoritdlii contractante stabilit gi documentat inainte de inilierea
proceduriide aclrizilie publicй pentru urmбtоаrе|е loturi:70, in temeir_rl

аrt.'/1, alin. 1,1it. d)al Legii пr. 131 din 03.07.20l5 privind achiziliiIe
prrblice, dep5;e;te сu 30% чаlоаrеа estimati а achiziliei, calculatб
conform prezentei legi".
Lotul 5 Set de grеutй{i (1-500) gr. 2 bucafi, valoarea estimat1 l2000 lei
SRL Alexstandard (cel mai mic рrе!), 20000 lei, oferta operatorului

economic depigeýte cл8616о/" valoare estimatё, stabilitб 9i documentati
inainte de inilierea procedurii de achizilie publicl.
Lotul 15. Balanta analitici semi -micro de precizie 0,00001 g pentru
investiga{ii fizico-chimice,2 Ьчсй{i, valoarea estimati 50000 lei SRL
Alexstandard 32600lei (cel maimic рrе!), modelulpropus ESJ 210-4,

210G, specificalia tehnicб nu corespunde cu сеа solicitat6 de сёtrе

autoritatea contractanti, - modelul propus de ofertant аrе precizie de

0,0000 g(cu 4 cifre dupб virgulb), dаr s-a сеrut balan{6 analiticё semi-

miсrо cu precizia de 0,00000 g(cu 5 cifre dupб virgulё).
Lotul33. Reductoare de presiune pentru acetileni (p/u butelii de

import) - 2 buci{i, чаlоаrеа estimati - 7000 leiSRL Alexstandard
6800 lei (cel mai mic рrе!), specificalia tehnicб nu соrеsрuпdеrе cu сеа
solicitatб de сбtrе autoritatea сопtrасtапtё, (s-a solicitat rеduсtоаrе cu
mапоmеtrе de iпtrаrе gi secundare de inalta calitate сопfоrm EN ISO
2503, robinet de inchidere, асореrirе multistrat- pentru rezistenta la
factorii de mediu conectare la butelie de tip EN 1089-З, dar sa рrорus
rеduсtоаrе de tip БАО-5ЩМ, Ukraina, саrе пu corespunde cerintelor
specifi catiei tehnice inaintate).
Lotul 33. Reductoare de presiune репtru acetileni (p/u butelii de
import) - 2 buci{i, valoarea estimati - 7000 leiSRL Alexstandard
6800 lei (cel mai mic рrе{), specificatia tehnicё nu corespundere cu сеа
solicitata de сбtrе autoritatea contractantё, (s-a solicitat reductoare cu
mапоmеtrе de intrare 9i secundare de inalta calitate сопfоrm EN ISO
2503, robinet de inchidere, асореrirе multistrat- pentru rezistenta la
factorii de mediu сопесtаrе la butelie de tip EN 1089-3, dаr sa рrорus
reductoare de tip БАО-5,ЩМ, Ukraina, саrе nLl corespunde сеriпtеlоr
specifi catiei tehnice inaintate).
Сопfоrm art. 69 alin.6, lit. а), al Legii пr. 13 1 din 03.07.2015
privind achiziliile publice: ,,ofertantul nu indeplineqte cerinlele de
calificare si se ),

Pre{urile оfеrtеi ореrаtоrчlui economic dерёgеsс ( cu mai mult de ЗOУо),

bugetul autoritatii contractante stabilit gi documentat inainte de inilierea
procedurii de achizilie рuЬliсё репtru urmбtоаrеlе loturi:70, in temeiul
art,7|, alin. l, lit. d)al Legii пr. 13l din 0З.07.2015 privind achizifiile
publice, depё;egte сu 30% чаlоаrеа estimat5 а achiziliei, calculatй
сопfоrm prezentei legi".
Lotul 8. Gепеrаtоr de hidrogen репtru GC qi GСД'IS репtru gaz

рurtitоr (puritate 99,99999+) - чаlоаrеа estimatё - 135000 leiSRL
Ecochimie. 480000 lei (cel mai mic рrеt), oferta

Dепumirеа ореrаtоrului economic
Alex Standard SRL

I,-cllchimie



GBG-MLD SRL

Mic-Tan SRL

dep69e9te cu 255,57о valoare estimati, stabilitё 9i doctrrrrerrt.aи lпа
de ini{ierea procedurii de achizi{ie рuЬliсё.
Lotul36. Sрilfltоr automat ELISA репtrч рlйсi cu 96 de godeuri
(ýtiin(й), 1 Ьчсаtй, чаlоаrеа estimati _ 25000 lei SRL Ecochimie,
72300 lei (cel mai mic pret), oferta ореrаtоrulшi economic depёýe;te ctr
189,2Уо чаlоаrе estimati, stabilitй qi dосumепtаtё inainte de iпiliеrеа
procedurii de achizilie publice.
Lotul 15. Balanta analiticй semi -miсrо de precizie 0,0000l g
репtru investiga{ii fizico-chimice, 2 Ьuсй{i, чаlоаrеа estimatй
50000lei оfеrti SRL Ecochimie depй;egte cu 188,8Уо чаlоагс
estimatй, stabilitб 9i documentatй inainte de ini{ierea procedtrrii сlс
achizitie рuЬliсй.
Рrе{urilе оfеrtеi ореrаtоrului economic dep5ýesc ( crr mai muIt de з0%),
bugetul autoritalii contractante stabilit qi documentat inainte de iпi{iегеа
procedurii de achizilie publicб pentru urmёtоаrеlе loturi:70, in temeiLrl
art,71, alin. 1,1it. d) alLegii пr. l3l din 03.07.20l5 privind achiziцiilc
publice, dep69egte сч 30% valoarea estimati а achiziliei, calculatй
conform prezentei legi".
Lotul38. Cititor plйci qi miсrо plnci(qtiin{a), 1 Ьuсаtй,
valoarea estimati - З0000 lei SRL GBG, 891б0 lei (cel mai nric
рrе!), оfеrtа operatorului economic depйqeEte cu 210,5%о чаlоаrе
estimatб, stabilitё 9i documentatб inainte de inilierea рrосеdurii dc
achizitie publicй.
Lotul 29. Butelie репtru gaze comprimate 50 L(azot, heliu), 2 bucriti.
чаlоаrеа estimatй 25140 lci
SRL Mic Тап - 21330 lei (cel mai mic рrе{), specifica{ia tehnicd nLl
corespunde сеriпtеlоr specificatiei tehnice solicitate (la solicitarea
inforrnatiei сопfоrm scrisoгii de аdrеsаrе rr. 01-6-З2,70 din l 

,/.08.2022

referitor la рrеzепtаrеа pasapoftului telinic а buteliei unde se indica
anumiti раrаmеtriс tehnici si certificatele de calitate, ofeftantul пu а
prezentat nici о informatie).

Lotul30. Butelie pentru gaze comprimate 50 L(CO2),3 Ьчсi{i,
чаlоаrеа estimati 39000 lei
SRL Mic Тап - 31995 lei (cel nlai mic рrе{), specifica{ia tehnicй ntr
corespunde сеriпtеlоr specificatiei tehnice solicitate (la soIicitaгea
informatiei сопfоrm scrisorii de аdrеsаrе пr. 01-6-3270 din l'1.08.2022
referitor la рrеzепtаrеа pasaportului telrnic а buteliei unde se indica
anumiti раrаmеtriс tehnici si ceПificatele de calitate, ofertantul ntl ir

prezentat nici о informatie).

Lotul32. Reductor de рrеsiчпе pentru azot (p/u butelii de import) *
2 Ьчсi{i, чаlоаrеа estimatй - 7000 lei,SRL Mic Тап, 6930 lei чаlоагеа
estimatД, specifica{ia tehnicё пu coгespullde сu сеа solicitatё, (s-a
solicitat rеduсtоаrе сu mапоmеtrе de iпtrаrе 9i sесuпdаrе de inalta
calitate сопfоrm EN ISO 250З, robinet de inchidere, асореrirе
multistrat- репtru rezistenta la factorii de mediu сопесtаrе la butelie dc
tip EN 1089-З, la саrе ofertantul nu а prezentat nici modeIul, nici
certifi catele саrе demon s treazб rеsресtаrеа cerintel оr spec ifi cati е i

tehrrice inaintate).

Lotul33. Reductoare de presiune репtrч acetileni (р/u butelii de
import) - 2 Ьчсi{i, чаlоаrеа estimatй - 7000 lei,SRL Mic Тап, 6930
lei valoarea estimati, specifica{ia tehnicё пu соrеsрuпdе cu сеа
solicitat5, (ofertantul пu а prezentat nici modelul, nici certificatele саrе
demonstreazй rеа сеriпtеlог specificatiei tehnice inaintate



Сопfоrm аrt.69 alin.6,lit. а), al Legii nr. 131 din 03.07.2015
privind achiziliile publice: ,,ofertantul nu indepline;te cerinlele de

calificare si selectie".

10. Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:

pentru fiесаrе lot п
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
дltе limitйri privind numйrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Iпdica|iJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Рrе{чl cel mai scizut п
costul cel mai scizut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre{ п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п

(iп cazul iп care tп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multе criterii de atribuire, se vоr
iпdiса toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)

12. Informatia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:

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

13. Rеечаlчаrеа ofertelor:

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

Motivul rеечаlчйrii ofertelor
}Iodificirile operate

14. iп urmа examiniri, evaluirii qi соmраrйrii ofertelor depuse in саdrчl procedurii de atribuire s-a

decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:

Factorii de evaluare valoarea din оfеrtй Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denum rе factorul n Ponderea
Dепumirеа operatorului economic n Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denum rе factorul n Ponderea

I)enumirea lotului Dепчmirеа
operatorului

economic

cantitate
Ei unitate

de
mйsurй

Pre{ul
uпitаr

(fйrй ТVА)

Рrе{ul total
(fйrй ТVА)

Рrе{ul
total

(inclusiv
тYА)

Lot l. Autoclavб Ьепсh top Ecochimie 1 buc 132321,00 132з21,00 l58785.20
Lot 2. Set pentru dozarea
mediilor de сulturб gata
(compatibil cu рrераrаtоr de
mediu de tip Masterclave

MEDICLIM АМ 1 Ьuс 200000,00 200000,00 240000,00

10



м1O/м20)
Lot 3. Microscop stereoscopic Lokmera 1 buc 12700,00 l2700,00 l5240,00
Lot 4. Lёmpi p/microscop Ecochimie 1 buc l15,00 1 l5,00 l з8,00
Lot 6. Теrmоmеtru maximal
репtru autoclav/steri l izator

Alex Stапdаrd SRL 15 buc 570,00 8550,00 l0260,00

Lot 7, Теrmоmеtru Mic-Tan SRL 29 buc 120,00 3480.00 4176,00
Lot 9. Cuptor сч muflб
diapazon de tеmреrаtur6 0-
1000О grade

Lоkmега l buc 393 l2,00 з93 l2,00 47|74,40

Lot 10. Centrifuga de
lаЬоrаtоr cu mах. 8000-
rоt/miп, reglabila cu diverse
rоtоаrе репtrч tчЬuri de
capacitёti diferite, max l00
ml,

Tгiurnf-Motiv SRL 1 buc 46000,00 46000,00 55200.00

Lot l 1. Аfrоmеtru manual сч
sчрроrt, cu sacara dubla
(modelCO2 Easy)

Alex Standard SRL 1 br-rc 8500,00 8500,00 l0200.00

Lot 12, Higrometru
psihrometric ryIT-2)

Mic-Tan SRL З2 buc 185,00 5920,00 7104,00

Lot 13. Higrometru
psihrometric (VIT-l)

Mic-Tan SRL 11 buc 185.00 2035,00 2442,00

Lot 14. Pipetiautomatй
monocanal volum
reslabil:( l 00- 1 000rrl)

Profilabdiagnostic SRL ll buc l885,00 207з5,00 24882.00

Lot l5. Balanta analiticб semi
-micro de precizie 0,0000l g

репtru investiga{ii fi zico-
chimice

Alex Standard SRL 2 buc 16300,00 32600,00 39120,00

Lot l6. Balanta analitic5 de
lаЬоrаtоr de рrесiziе 0,00l g
electronica cu display репtrч
investigatii microbiolosice

Alex Standard SRL l buc 15700.00 15700,00 l8840.00

Lot l7. Balanti еlесtrопiсй cu
precizia: 0,0l

BIOTECHLAB 5 buc 6450,00 32250,00 з8700.00

Lot l8. Baie cu ultrasunet BIOTECHLAB 2 buc 8l00,00 l6200,00 l9440.00
Lot 20, Sistem automat

репtru ехtrаgеrеа grбsirnilor
SER l48/6

Bio Analitica l buc 2277з4.00 2271з4,00 2,1з280,80

Lot 21. Aspirator р/u
рrеlечаrеа рrоЬеlоr de аеr
пу-4

Mic-Tan SRL З buc 41816,66 125450,00 l50540,00

Lot 22. Sагсiпа electronici
рrоgrаmаЬilб DC

Lokmera 1 buc 259l6,00 25916,00 3 1099,20

Lot 2З. Tester репtrч testarea
capacititii а bateriei

Lоkmеrа 1 buc l5484,00 l5484,00 18580.80

Lot 24. рН mеtru (Ionomer
de lаЬоrаtоr)

Ecochinrie 2 buc 37895,00 75790,00 90948.00

Lot 25. Conductometru de
lаьоrаtоr

Ecochimie 1 buc 27777,00 27777,00 33зз2,40

Lot 26. Distilator GBG-MLD SRL 2 Ьuс 27121.50 5424з,00 6509l,60
Lot 2'7. Agitator Vortex
репtru agitare-omoEen izare

GBG-MLD SRL 1 buc 4l20,50 4120,50 4944.60

Lol 29. Butelie репtru gaze
соmрrimаtе 50 L

Acseal Gaz SRL 2 buc 1з000,00 26000,00 3 l200.00

ll



Lot 30. Butelie репtrч gaze
comprimate 50 L

Acseal Gaz SRL 3buc l з000,00 з9000,00 46800,00

Lot 32. Reclttctor de рrеsiuпе
репtru azot (p/u butelii de
iпrрtlг1 )

Acseal Gaz SRL 2 buc 3500,00 7000,00 8400,00

Lot 3З. Ii,есirrсtоаге de

1"lгcsiutre pel]trtl acetilenЙ (p/Lr

ilr.rlcI i i cle irtlрtlгt)

Acseal Gaz SRL 2Ьuс 3500,00 7000,00 8400,00

1,ot З5. Роmрh сu часuum Ecochirnie l buc l6666,00 16666.00 |9999,20

Lot 3 7. Incubator(ýtiinta) Ecochimie 1 buc 23995,00 2з995.00 28794.00

Anularea procedurii de achizilie publicй:

Lоtчl5,8,315,б,38о in temeiul art,71, alin. 1,lit. d) alLegii пr. l31 din 0З.07.2015 privind achiziliile
publice, depl;egte cu 30% valoarea estimati а achiziliei, calculatй сопfоrm prezentei legi".

Loturile 19,28,31,34,in temeiul art.71, alin. 1, lit. а) al Legii пr. 13l din 03.07.2015 privind achiziliile
publice "nu а fost depusб nici о оfеrtё".

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

Dепumirеа
SRL "GBG-MDL"
e-mail : о l1lсс?.;цЬq.m
"Alex Standard" SRL

lui есопоmiс

himie.md

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru репtru achizisii se realizeazd |п coпformitate сu prevederile art, 3 ] al Legii пr. ] 3 ] diп 3 iulie
20I5 priviпd achiziyiile publice)

16. Теrmепчl de a;teptare репtrч iпсhеiеrеа сопtrасtчlчi:

i
mai miсй decit pragurile prevйzute la art. 2 alin. (3) al
Legii nT. l31 din 3 iulie 20l5 privind achiziliile
publice

Modalitatea de transmitere
[se sресфсd SIД RSДР, e-mail,

fж, роstd, etcJ

e-mai l : Alexstandard.md@gmail. соm
Acseal Gaz,,SRL
e-mai l : vanzari@acseal.md
"BIo ANALITIсA"SRL
e-mail :bioanalitica.moldova@gmail.com
"BIOTECHLAB" SRL
e-mail : bioteh_lab@mail.ru
"Lokmera" SRL

е -mai l : ofГrce@lokmera. md
"TRIUMF-NoTIv"SRL
e-mai l :triumf.motiv@mail.ru
"PRoFILABDIAGNoSTIC,,SRL
e-mail : рrоfi laldio gnostic@gmail. com
"MIC-TAN"SRL
e-mail :mic-tan@mail.ru
"MEDICLIM AM"SRL
е- mai l : о ffi ce@medicl im. md
"ECOCHIMIE"SRL

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

n miiloace electronice si/sau fax п

12
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п cazul in care valoarea estimatё а contractului este
egali sau mai mаrе decit pragurile prevёzute la art. 2
alin. (3) al Legii пr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

П 1l zile in cazul transmiterii comunicбrii prin
mijloace electronice gi/sau fах п
п lб zile in cazul netransmiterii comunicёrii

n mijloace electronice qi/sau fах п

(selectayi tеrmепul de a;teptare respectat. calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ] з ] diп з
iulie 20]5 priviпd achiziyiile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de aEteptare, Se фсtuеаzd iп сопfоrmitаtе
cu prevederile TITLULUI Ш Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al ilepublicii
Moldova).

l7. Contractul de achizi(ie/acordul-cadru incheiat:

Dепчmirеа operatorului
economic

Intreprin
derea:

Cu
capital

autohton/
Сч

capital
mixt/asoc

iere/
Сu

capital
strйiп

Numirul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Со
d
ср
ч

vаlоаrеа contractului

Теrmеп d
valabilitate
contractult
асоrdului

cadru
firй ТVА inclusiv

тчА

SRL "GBG-MDL" 576
21.09,2022 5836з,50 700з6,20 з1.12.2022

Alex Standard" SRL 575 2|.09.2022 з2750,00 39300,00 з|.l2.2022

Acseal Gaz,,SRL 574 21.09.2022 79000,00 94800,00 зl,|22022
BIO ANALITICA SRL 584 2|,09.2022 2277з4,00 27з280,80 з1.12,2022
"BIOTECHLAB" SRL 5,77 2|.09.2022 48450,00 58l40,00 зl.\2,2022
"Lokmera" SRL 578 2|.09.2022 934l2,00 I12094,40 з|.|2.2022
"TRIUMF-NOTIV"SRL 5]9 2|.09.2022 46000,00 55200,00 з|.l2.2022
PROFILABDIAGNOSTC
,,SRL

580
2|.09,2022 207з5,00 24882,00 з1.12,2022

"MIC_TAN"SRL 581 21,09.2022 l з6885,00 |64262,00 зl.|2.2022
"MEDICLIM AM"SRL 582 2|,09.2022 200000,00 240000,00 з1.12.2022
"ECOCHIMIE"SRL 58з 2|.09,2022 276664,00 зз 1996,80 зl,12.2022

de
|е al
Llui/

18. Iпfоrmа{iа privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar iп
cazul iп care la procedura de achizi|ie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a iпсhеiаt
сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate crilerii de durabilitate)z

Ач fost aplicate criterii репtru achizi{ii publice durabile (achizi{ii
verzi)? (DA/NU)

valoarea de achizitie cu ТvА din contract/ contracte а
lotului/loturilor pentru саrе аu fost aplicate criterii de (iпdicayi sumа cu ТVД)

lз



durabilitate (lei MD):

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

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile репtrч саrе ач fost

aplicate criterii de durabilitate:
Pre|ul cel mаi scdzut а

Costul cel mai scdzut Е

Cel mai Ьuп raport calitate-pre| о

Cel mai Ьuп raport calitate-cost а

рriп prezeпta clare rlе sеаmd, grupul de lucru declord сd tеrmепul cle a;teptare репtru iпсhеiеrеа

coпtractului/coпtractelor iпсliсаtе а fosl respectal (ехсерftпd cazarile prevdzute de art, 32 аliп. (3) al Legii
пr. 13t сliп 3 iulie 2015 priviпcl achizi1iite рuЬliсе ), precum;i сd iп cazul dерuпеrii coпtestaliilor ;i/sau
recep|ioпdrii rapoartelor cle mопitоrizаrе, aceastea aufost ехаmiпаtе Ei solu|ionate.

Рriп prezeпta clare de sеаmd, grupal de luсru репtru achizi|ii сопlirmd corectitudinea desfdsurdrii procedurii
tlе achizi|ie,fapl репtru care poortd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor lеgаlеtп vigoore.

Conducйtorul grupului de lucru репtru achizi{ii:

(Numе, Рrепumе)

э$Фýк..;
8Ф;;;;;Е*
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DARE DE SЕАМД

de incheiere а acordului-cadru
de апulаrе а procedurii de atribuire

Nr. l3_din 2|.09.2022

Date rе la autoritatea сопtrасtапti:l. Lra[e сu рrlvlr9 ra ачlUl rr4]l;a yu

Denumirea autoritf,{ii contractante IMSP Sptиrul Clinic Municipal Boli Contagioase

Copii
Mun. ChisinйuLocalitate

IDNo 10036001 52570

Adresa Str М. Lomonosov 49

022-72-з1-64Numf,r de telefon
Numf,r de fax Ф),-,72-з1-64

scmbcc@Lns.mdE-mail oficial
Adresa de iпtеrпеt
P..sounu de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,

e-mail)

Ana Bulat, 022-72-з1 -64

scmbcc@ms.md

ibui2. Date сч рriчirе la рrосеdчrа dез4 riЬuirе:

Tipul рrосеdurii de atribuire
aplicate

пСецеrеа ofertelor de рrеturi пLicitalie deschisй пдltеlе:

Рrосеdчrа de achizi{ie repetatf,
Иuрd caz)

Nr:ocds_-b3w_dp!:"MD:1_6_6_2_0l6_22_2Q_65

Tipul оЬiесtчlui contractului
achizitie/ асоrdulчi-саdru

de Bunuri п servicii п Lucrйri п

Obiectul achizi{iei laborator pentru anll| 2022
l'rепеtяt\

Cod СРV 1?6q6500-0

Ехрuпеrеа motivului/temeiului
privind alegerea procedurii de

аtriЬчirе (iп cazul aplicdrii altor
oroceduri decdt licitatia deschisd) _
Рrосеdчrа de аtriЬuirе (se va iпdiса
diп cadrul portalului guvеrпаmепtаl
www.mtепdеr.qоv,md,)

Nr: o_cds-b3wdp l -MD- l 6620_1 б222065

Link-ul:
https://achizitii.md/ro/public/tender/2 1 0625 87/lot/ 1 l 597390/

Data publicйrii :0 1,09.2022

Platforma de achizi{ii publice
utilizati

. 
".biritii.-a; 

п e-licitatie.md; п yptender.md

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

п Da пNu
Link-ut cбtre planul de achizilii publice publicat:

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР
(duрd caz)

Data:
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de

аtriьuirе
(dupd caz)

.д.".d*"d* BSistem dinamic de achizilie lЩ
electronicй пСаtаlоg electronic



Sursа de fiпап{аrе пВugеt de stat; пВugеt CNAM; nBuget CNAS; пSursе

ехtеrпе; пАltе sursе:

Vаlоаrеа estimatй (lei, fdrd ТVД) 49 492,00

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:
ta iп cazul iп care au fost solicitate :lari|icdri

Data solicitf, rii clarifi сйrilоr
Dепчmirеа operatorului есопоmiс
Ехрuпеrеа sчссiпtй а solicitйrii de
сlаrifiсаrе
Ехрчпеrеа succintй а rispunsului
Data transmiterii

4. Modificiri ореrаtе in documenta{ia de atribuire:
'e,ta iп cazul iп care аu fost operate modificari.

Rezumatul modifi сйrilоr

Publicate in BAP/alte mijloacelor de

iпfоrmаrе (duрd caz)
[Iпdica|i sursa utilizatd si data publicdriiJ

Теrmеп-limitй de dерчпеrе qi deschidere а

оfеrtеlоr рrеlчпgit (duрй caz)
[Iпdicayi пumdrul de zileJ

5_ Рбпй Ia tеrmепuI-Iimitй (data |2.09.2022 or 17:00). au deDus oferta чпч) ofertan

Nr. Dепumirеа ореrаtоrчlчi economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. ICS DIAMEDIX IMPEX SRL 1012600019967 Marinescu Traian Alin

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

сitrе ореrаtоrii economici:са[rе орегаtOгrr eýOrrl

Dепumirе document Dепum irea ореrаtоrчlчi есопоm ic

ICS DIAMEDIX IMPEX SRL

(Se
Documentele се constituie oferta

vа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)

Specificalii tehnice prezentat

Specificalii de рrе!
prezentat

DUAE prezentat

Garanlia pentru оfеrtй prezentat

Documente de calificare
Se vа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе

Cerere de participare (anexa пr.

1)

prezentat

2

1rп

vп



Declaralie privind valabilitatea
ofertei
(апеха пr. 8)

prezentat

certifi cat de efectuare sistematicё
а pl61ii impozitelor, contributiilor

prezentat

Ultimul rароrt financiar prezentat

Certifi catldecizie de inregistrare а
intreprinderii/extras din Registrul
de Stat al реrsоапеlоrjuridiсе

prezentat

certificat de atribuire а contului
Ьапсаr

prezentat

Lista fondatorilor economici -
пumе, рrепumе, cod personal

prezentat

certificat СЕлsо prezentat

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа documeпtelor рrеzепtаtе se vа iпdiса iп сопfоrmitаtе cu.ceriпYele diп
dосumепtа|iа de atribuire si se va сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (iп cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пч соrеsрuпdесеriп|еlоr de саlфсаrе))

* iп cazul utilizdrii licita|iei еlесtrопiсе se vа iпdica pre|ul ofertei fiпаlе
(IпfоrmаУiа priviпd "Соrеsрuпdеrеа cu сеriп|еlе de calificare" si "Соrеsрuпdеrеа сu specifica|iile
tеhпiсе" , se va сопsеmпа рriп: ,,+" iп cazlll corespuпderii si рriп ,,-" tп cazul пecorespuпderii)

7. Informatia privind соrеsDчпdеrеа ofertelor сч cerintele solicitate:

Dепчmirеа lotului
Dепчmirеа
operatorului

economic

Pre{ul
ofertei
(tаrа

тчА)*

cantitate
qi unitate

de
mйsчrй

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Соrеsрuпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice

LOTUL 1

Rеаgеп|i репtru Дпаlizоrut complel аutоmоt
de hemalologie PENTRA ES 60

АВХ Diluent,
(canistrб 20 L)

ICS Diamedix
Impex SRL

2 730.00 4 buc + +

АВХ Lysebio - fl
0,4L

ICS Diamedix
Impex SRL

1 554,00 6 buc + +

АВХ Eosinofix - fl
lL

ICS Diamedix
Impex SRL

2 058,00 6 buc + +

АВХ Basolyse- fl l
L

ICS Diamedix
Impex SRL

1 955,00 8 buc + +

АВХСlеапеr-fl l
L

ICS Diamedix
Impex SRL

210,00 6 buc + +

1J



Data
solicitirii

Operatorul есопоmiс Informa{ia solicitatй Rezmatul rйspunsului
ореrаtоrчlчi economic

8. Репtrч etucidarea uпоr neclaritf,li sau сопfirmаrеа uпоr date privind corespunderea ofertei cu

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

а solicitat:

9. Ofertantii escalilicati:
Denumirea ореrаtоrului economic моtiччl respingerii/descalifi сйrii

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:
репtrч fiесаrе lot п
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Дltе limitёri privind пumёrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Indica|iJ

Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

1l. Criteriul de atribuire aplicat:

pretul cel mai scizut п
costul cel mai scйzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pret п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п
(iп cazul iп care tп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vоr
iпdica toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor afereпte)

12. Informa{ia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:
(Se va completa репtru loturile care aufost atribuite tп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-pretr

13. Rеечаlчаrеа оfеrtеlоr:
vа completa tп cazul iп care ofertele аu fost rееvаluаtе repetat.

Motivul rеечаlчйrii оfеrtеlоr
Modificйrile operate

14. in чrmа examiniri, evaluйrii qi соmраririi ofertelor depuse in саdrчl procedurii de atribuire s-a

decis:
Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

sau cel mai Ьuп ,t calitate-cost,

Factorii de evaluare vаlоаrеа din оfеrti Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic l Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire fасtоrul n Ponderea
Denumirea operatorului economic n Total

Denum rе factorul 1 Ропdеrеа

Denumire factorul п Ponderea

Denumirea lotului Dепumirеа
ореrаtоrчlui

economic

Cantitate Ei
unitate de
mf,surй

Рrе{чl
uпitаr

(fйrп ТVА)

Pre{ul total
(йrй ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv
тчА)

LOTUL l
Rеаgеп|i репtru Aпalizorul complet automat

de hematologie PENTRA ES 60
4



АВХ Diluent,
(canistrб 20 L)

ICS Diamedix
Impex SRL

4 buc 2 730,00 10 920,00 11 793,б0

АВХ Lysebio - fl
0,4L

ICS Diamedix
Impex SRL

6 buc 1 554,00 9 324,00 10 0б9,92

ABXEosinofix- fl 1

L
ICS Diamedix

Impex SRL
6 buc 2 058,00 12 348,00 lз 335,84

АВХ Basolyse- fl l
L

ICS Diamedix
Impex SRL

8 buc l 955,00 l5 640,00 1б 891,20

АВХСlеапеr-fl 1L ICS Diamedix
Impex SRL

6 buc 2l0,00 1 260,00 1 512,00

Anularea procedurii de achizilie publicё:

in temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciiiile grupului de

lucru репtrч achizi|ii se realizeazй tп coпformitate сu prevederile art. 3l al Legii пr. ] 3 ] diп 3 iulie
2015 priviпd achizi|iile publice)

iпсhеiеrеа contractului

(selectayi tеrmепul de asteptare respectat. calcularea tеrmепеlоr prevdzule de Legea пr, l3 ] diп 3 iulie
20l5 priviпd achiziliile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de asteptare, se фсtuеаzd iп сопfоrmitаtе cu

prevederile TITLULUI IV Capitolul I (СаlсulаrеаТеrmепului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Сопtrасtчl de achizifie/acordul-cadru incheiat:

vаlоаrеа сопtrасtчlчi

de

15.Informаrеаopеrаtorilorесonomiсidеsprеde
Dепчmirеа operatorului

есопоmiс
Data transmiterii Modalitatea de trапsmitеrе

ICS Diamedix Impex SRL 14.09.2022 SIA RSAP. e-mail

6. Теrmепчl de asteptare репtrч iпсhеlеrеа conr ul:

iп cazul in care valoarea estimatё а contractului
este mai miсй decit pragurile prevйzute la art.2
alin. (3) al Legii пr. l31 din 3 iulie 2015
privind achizitiile publice

п б zile iп cazul transmiterii соmчпiсirii
рriп miiloace еlесtrопiсеýVýацДд_ц
п l1 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
orin miiloace electronice si/sau fах п

in cazul in саrе чаlоаrеа estimatё а contractului
este еgаlй sau mai mаrе decAt pragurile
prevйzute la art. 2 alin. (3) al Legii пr. l3l din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

П l l zile in cazul transmiterii comunic5rii рriп
miiloace electronice ýi/sau fах п
п 16 zile in cazul netransmiterii соmuпiсйrii
prin miiloace electronice ýiisau fax п



Dепumirеа
operatorului

economic

Intreprin
derea:

Сч
capitaI

autohton/
Сч

capital
mixt/asoc

iere/
Cu

capital
strйin

Nчmйrчl
Ei data

contractului/
асоrdului-саdrч

Cod
срч ffiri ТVА inclusiv ТyА

Теrmеп de
valabilitate

al
contractului
/acordului-

cadru

ICS
DIAMEDIx
IMPEX SRL

Cu
capital
autohton

104 2|.09,2022 3 3696500-0 49 492,00 53 602,56 з|.12.2022

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se compleleazd doar iп
cazul iп care la procedura de achizilie publicd aufosl aplicate criterii de durabililale si s-a |псhеiаt
сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care aufost aplicale crilerii de durabilitate)z

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de lacru declard сd lеrmепul de aqteptare репlru iпсhеiеrеп
coпtractului/coпtractelor iпdicate ofosl respectat (ехсерtапd cazarile рrеvdzutе de art. 32 аIiп. (3) al Legii пr.
l31 diп 3 iulie 2015 privind achizi|iile pablice ), рrесum si сd tп cazul dерuпеrii coпlesla|iilor;i/saa
recep|ioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea аu fost ехаmiпаtе ;i solu|ioпate.

Рriп prezeпta dare de seamd, grupul de luсru репtrа acltizitrii сопlirmd corectitudiпeo desfdsurdrii proceclarii
de achizilie,fapt репtrа care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale |п vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

/*й"".ь ..фо.*

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

(DА/NOш

Valoarea de achizi{ie сч ТVА din сопtrасt/ contracte а
lоtчlчi/lоtчrilоr репtrч саrе ач fost aplicate criterii de durabilitate
(lei MD):

(iпdicayi suma cu TVA)

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

Criteriul de atribuire репtrч lotul/loturile pentru саrе ач fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pre|ul cel mai scdzul о

coslul cel mai scdzul о

Cel mai Ьuп raporl calitate-pretr о

Cel mai Ьuп raport calilale-cosl о

(Nume, Рrепumе)

6
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DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.    6___din   20.09.2022     .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Centrul de Recuperare pentru copii Ceadîr-Lunga 
Localitate Ceadîr-Lunga 
IDNO 1007601000665 
Adresa Ceadîr-Lunga, st.Sanatornaia 1 
Număr de telefon 060 66 55 60 
Număr de fax 291-2-05-12 
E-mail oficial  Tatiana.Costova@ms.md 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Costova T. 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Masine.aparate 
Cod CPV 33100000-1 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

Nr:   ocds-b3wdp1-MD-1662128361613 
Link-ul: https://achizitii.md/ru/public/tender/21062803/ 
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: 
În hîrtie 

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data:05.08.2022 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_61_3.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 183000.0 
 
 
 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662128361613
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data _15,09,2022__, ora_10__:_00__), au depus oferta _1_ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Inox Plus 1011600039984 Covalenco Dumitru 

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

Denumire document Denumirea operatorului economic 

 
Inox Plus 

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

corespunde) 

 

Propunerea tehnică prezentat 

Propunerea financiară prezentat 

DUAE prezentat 

Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

prezentat 

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

Cerere de participare prezentat 

Declaratie privind valabilitatea ofertei(120 de zile) prezentat 

Dovada inregistгării peгsoanei                               
juгidice 

prezentat 

Certificat de efectuare sistematică plații impozitelor prezentat 
Certificat de atribuire a contului bancar prezentat 

Rapoгtul financiar (ultimul) prezentat 

Declarație de la ofertant privind înregistrarea în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale  

prezentat 

Documente confirmatoare (prospecte) și 
documente tehnice de confirmare a specificațiilor 
prezentate, lista accesoriilor echipamentului 

prezentat 
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oferit  
 
Declarație de la ofertant prezentat 

Declarație de garanție din partea Producătorului 
minim 24 luni cu aplicarea semnăturii autorizate si 
ștampilă Producatorului 

prezentat 

Declarație de la ofertant cu privire la garantarea 
perioadei de reacție 

prezentat 

Declarație de la ofertant cu privire la organizarea 
pe perioada garanției a 

prezentat 

Dovada înregistrării în Lista producătorilor 
 

prezentat 

Experienta similară prezentat 

Declarație de la ofertant despre Transportarea 
bunulurilor 

prezentat 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
LOT 1   Inox Plus 110823.67 1 lot - - 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură   

Prețul 
unitar  
(fără 
TVA) 

Prețul 
total  
(fără 
TVA) 

Prețul 
total 

 (inclusiv 
TVA) 

  
Inox Plus 

  110823.67 132988.40 
Lada frigorifica cu temperatura joasa 1 23252.50 23250.50 27903.0 
Cazan alimentar electric 1 50717.0 50717.0 60860.40 
Mașina pentru spălarea vaselor 1 36854.17 36854.17 44225.0 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

15. În temeiul art. 71 alin. _1_ lit C.             

Argumentare:  __Oferta din ofertant nu a întrunit condiţiile de calificare prevăzute în 
documentaţia tehnice de atribuire. 
16. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Inox Plus 20.09.2022 Email 
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(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice) 

17. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

(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: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea 
contractului Termen de valabilitate 

al 
contractului/acordului-

cadru fără 
TVA 

inclusiv 
TVA 

       
 

 

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): 

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               
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model-tip

DARE DE SЕАМД

de аtriЬuirе а contractului de achizilii publice !
de incheiere а acordului-cadru п
de anulare а procedurii de atribuire п

Nr. 25 diп 21.09,2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantЙ:

Dепчmirеа autoritйtii contractante ПrrимаDия мун. КомDат
Localitate мyн. Комрат
IDNo 1 007601 000285
Adresa мун. Комрат. yл. Третьякова.3б
Numйr de telefon 0(298) 2-26-60
Numйr de fax 0(298) 2-45-93
E-mail oficial comrat.primaria@maiI. rч
Adresa de internet
Pcrsoana de contact (пumе, рrепumе, lеlеfоп,
е-плаil)

0б837l 109 Михайлова [ина

2. Date cu рriчirе la рrосеdurа de аtriЬчirе:

Tipul procedurii de atribuire aplicate пСеrеrеа ofertelor de рrеluri фicitalie deschisй
пАltеlе: flпdicatil

Рrосеdurа de achizitie rереtаtй (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achizitie/
аеоrdului-саdru

Bunuri fi Servicii п Luсrйri п

Obiectul achizi{iei [Iролово"llьствеIIные продукты для нужд
подведомственных учрежлений примарии
MyH.KoMoaт (октябрь .ноябрь .декабрь)

Cod СРV 15800000-б
Ехрчпеrеа motivului/temeiului privind
аlеgеrеа procedurii de atribuire (iп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia
deschisd)
Рrосеdurа de atribuire (se va iпdiса diп cadrul
portalului guvеrпаmепtаl
www.mteпder.goy.md)

Nr: 21056916
ocds-b3wdp l -MD- l660726579l98

рlаtfоrmа de achizitii publice utilizatй ф achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

Рrосеdurа а fost iпсlusй iп planul de
achizi{ii publice а autoritй{ii contractante

п Г)а ilNu
I-ink-ul сйtrе рlапul de achizilii publice publicat:

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (dupd caz) Data:
Link-ul:
ocds-b3wdp l -MD- 1 660726579 l 98

Tehnici Ei instrumente specifice de atribuire
(duрй caz)

пАсоrd-саdru пSistеm dinamic de achizilie
ELicitatie еlесtгопiсё r:Catalog electronic



Sчrsа de finan{are uget de stat; пВugеt CNAM; пВugеt CNAS;
пSursе externe; пАltе surse: /l

Yаlоаrеа estimatй (lei,./йrd TV,

Data solicitirii сlаrifiсйrilоr
Denumirea ореrаtоrulчi economic
Ехрчпеrеа succintй а solicitйrii de
clarificare
ЕхDчпеrеа suссiпtй а rйsрuпsчIчi
Data transmiterii

3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de аtriЬчirе:

(Se va completa iп cazul tп care au fost solicitate сlаrфсdri)

4. Моdifiсйri operate in documenta{ia de аtriЬчirе:

(Se va completa iп cazul iп care аu fost operate mоdфсdri)

Рiпi la termenul-1imitй (08.09.2022_, оrа 1Qi0,0 ), ач fost depuse _8 (восемь ) _ oferte:

5. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare 9i аfеrепtе DUAE prezentate de

сйtrе ореrаtоrii economici:

(IпJirmа|iсt priviпcl deпt.ttпiract cloct,ttt,teпlclor уlrсzепlчlа .s,e l,tt iпtliс,сt ill c,tlltlttl,tltilLllL,L,ll c,arilttcle clill

tlосttпtепlа|iа de atribuire ;i se va сопsепlпа рriп; prezeпtat, перrеzепt{ll, llu corespltttde iitt c,ct:ttl

1.

2.

Rezu matul modificйrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (dupd caz)

Ilпdiса|i sursq utilizatd ;i dala publicdriiJ

'fеrmеп-limitй de depunere;i deschidere а
ofertelor prelungit (duрd caz)

[Iпdiса|i пumdrul de zileJ

Nr. Denumirea ореrаtоrului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. SRL Fabrica Oloi Pak l0036l l002499 Maria Acbas

2 SRL Baguette l 0l 4б0003774t valentin cebotari

3 SRL Slavena-Lux l 002б00003240 Lidia curdova

4 SR[, Меаtрrоmсоm 1 01 761 1 004399 calin Anatolii
5 ll Dimitroglo Andrei 10lиl l002596 Dimitroslo Andrei
б SRL Alim -Total l0l46000009l2 Nico]ai Bahcivanji

7 SA Iugintertrans 10036l0000214 patloia Iчап
8 SRL Nivali Prod 10066000101 12 моrаrч viсtоr

сdпd dосumепtul а fost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriп!еlоr de calificare,

Denumire
document

Dепumirеа operatorului
economic

SRL
F'abrica
Oloi Pak

SRL
Baguette

SRL
Slачепа-

Luх

SRL
Meatpromcom

ll
Dimitroglo

Апdrеi

SRL
.Alim

Total

Sл i SRI
IшфпtеЁrепs 1 Nive

i Pro(

f)осчmепtеlе се constituie oferta

1 107



соп,сmпа Drlп: пtаt, перrе?зЦ9!_!у
prezeпtat prezeпtat +

Рrорuпеrеа
tehnicй

prezeпtat рrеzепtаt prezeпtat

рrеzепtаt prezenlat | рrеrепtаt рrеZеп
Рrорuпеrеа
flпапсiаrй

prezeпtat рrеzепtаt рrеzепtаt

пl,е,zепtаt рrеzепtаt prezeпtat preZeпtat р!зз9п
рrеZепDUAE prezeпtat prezeпtat

prezeпtat prezeпtat preZeпtal
Gаrап!iа
pentru
ofertй
(сluрёt caz)

prezeпtat рrеzепtаt prezeпtat

lifi

Se уа сопsmпа рriп: prezeпlat, перrеzепtаt, пu ,eS

Document
1

Document
n

(Iпfоrmаliа priviпel tlепumirеа сJrlсumепtеlоr prezeпla,le se уа iпсliссt iп соп|,

Informa{ia privind соrеsрчпdеrеа ofertelor cu сеriп{еlе solicitate:
6.

Молоко 2,5 7о

Сметана l00lo

масло сливочное
животного

происхождения

Сыр твердый,
4_5Уо, Х<ИВОТНОГО

Сыр твердый,457о
животного

йогурт
фруктовы й,2.5%

без сахара и

масло сливочное
животного

происхождения



Булочка сдбная с
махом ýпаковка,
этикнрванная без

па.lьмовою и
гидрогенизирован

ного масла

Бу.,lочка сдобная с

повидлом
(1,паковка,

этилltрованная без
паJlь\,lового и

гидрогенизирован

Б1,;lочка сдобная с

коричей
(.r"ПаКОВКа,

этll.:tttрованная без
паlь}tового и

гl1_1роген изирован

JIаваtш (2 листа)
260 гр без

гидрогенизирова
н

лапша яичная

Мука пшеничная

[lLr_rеничная крупа

Крупа (арнаутка)

г

ного

Хлеб ржаной
нарезной упаковка

Макароны гр А
тверлых сортов

высшии

5835 шт



Сок фруктовый
на основе

натур;rльных
ктов осветлен

[]ОВидло ябло.lное

Какао с содер,
глюкозы l 1,6

/ I 00гр доктор

4йцо куриное

Уксус столовый

Крула булгур
помола

Рис круглый
целый

/ 
'oru, 

nu.*
Г---.---.--.'--..---.---..--^_---

I I'орошек зеленый
мозговых

Кукуруза
консервированная

сахарная без

повидло сливовое

у

l9220 шт



Рыба морожен
Хек сухой

заморозки без
головы

ивнутренностей

Рыба морожен
Хек сухой

заморозки без
гоJовы и

вн),тренностей без

печенье детское
без маргарина и

п:лJlьмового
масла

Пряники

овсянные
печенье без
маргарина и

п€tльмого масла

Сушки ов€lльные
челночок

jgфцц::g:еg!

Зефир белый без
шоколада

аз_83,26

2280.00

Сухари с
изюмом без

Мармелал

Печенье детское

Мясо(куриное
филе

лажденное

| Окорочка куриные

|_ п'ол о*rа*деп"r,е

Мясо
охлажденное

l52 кг

62 0-19.0

0

теjlячье. с костью



\tясо
о\lаж.fенное

те_]ячье \tякоть
\ пакованное с

этик

* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se vа iпdica prelul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmа|iа priviпd "Corespuпderea cu сеriп|еlе de calфcare" si "Corespuпderea cu specфcaliile
tеhпiсе " , se va сопsеmпа рriп: ,, * " tп cazul corespuпderii qi рriп ,, - " iп cazul песоrеsрuпdеrii)

7, Репtrч еlчсidаrеа чпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei сu
cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-
а solicitat:

Dепumirеа ореrаtоrului есопоmiс
SRL Baguette Завыlшенная цеIIа

JавыIuсннаrl цеtIа

9. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

pentru fiесаrе lot #
pentru mai multe loturi cunrulate п
pentru toate loturile п
Alte lirnitёri privind пumйrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluia;i ofertant: [Iпсtiсаtri/

Jr.rstiflcarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi: Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scбzut п
costul cel mai sсйzut п
Cel mai bun raporl calitate-pre1 г;

Cel mai bun rароrt calitate-cost п

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпl aplicate mаi mulle crilerii de atribuire, se yor
iпdiса toale criteriile de alribuire aplicate ;i dепumirеа loturilclt, а/еrепlе)

l0. Informa{ia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:

(Seya соmрlеtарепtrulоlurilе care au,fost atribuilc iп bazu criteriilor: c,el mаi Ьuпrароrl calitate-pret
sau cel mai Ьuп rapclrt calitate-cost)

Data
solicitirii

Operatorul economic lnforma{ia solicitati Rezmatul rйsрuпsului
оар е r4!оru lui gсоцо mic

8. Ofertan{ii гespinqi/descalifica{i:

SRL Nivali Prod

Factorii de ечаlчаrе vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denum rе factorul 1 Ропdеrеа

Denum rе factorul n Ропdеrеа
Denumirea operatorului economic п Total

Г)епuпrirе factorul 1 Ропdеrеа

ll

Motil,u l rеsрiп gerii/tlcsc:rlificй rii



l l. Rсrrrlrrrзе o*rtclor:

".r.*й;";)-л!-;;;;- 
sмrцlцагl, е},аlчапl gi соmрагirii оfеrtеlоr depuse iп cadrul procedurii de аtriЬuirе s-a

uL.- ,ir]]l
ьrлiйБйlri

uI 1zl le icй.iacordul ui-cadrrr:
Operatorul
есопоmiс
desemnat
ciýtigýtor

cantitatea Pre(ul чпitаr
frri ТVА

Рrеlчl total {hiГ-
тчА

Рrеlчl total cuTtT

SRL Fabrica
Oloi Pak l2455

l 1,82 l47268,84 l 59050,35

33l76,00Кфшр2,5%
SRL FаЬriса
Oloi Pak з770

8,l5 --_]307l8,52

Сметана l0%
SRL FаЬriса
Oloi Pak 535

l4.8l 7925,93 85б0.00

| Гяж енка2,5О/о
SRI- FаЬгiса
Oloi Pak l 280

l0,37 l3271,07 l-{]_rr .

Творг-5% SRL FаЬriс;--Г---
oloi pak J I9l0

57,4l l 09б48, l 5 I l\_+: ,.

масло сливочное животного
происхождения 82,5Уо

SRL Fabrica
Oloi Pak 8I5

l50,00 l22250.00 | lзzозо.оо

Mac.ro с,гI tl воч ное живо.гного
__ гItо]rqццдццj2,i%-

Сыр тверлый, 45Оlо,
животного происхожден ия

SRL FаЬriса
Oloi Pak 50

l50,00 7500,00 8l(ю,(ю

Пr50-00
SRL F-аЬriса
Oloi Pak 2,75

lzl,67 33458,33

Сыр тверлый,45Оlо

]rцд9] н оI9_п!9и с х о жд е н и я

ýKL !'аЬriса
OIoi Pak 2|

121,67 2555,00 3066,00

Йогурт фруктовый,2,5% без
,_ _с9}gрLи.ýрз9х]9,пеlt__

Йогурт фруктовый,2 ,5Yо без
сахара и красителей

SRL FаЬriса

9lчi|:k _
SRL }'abrica

Oloi Pak

5990
5,09 3050z1,63 i

1

20(l75,9J

з2945,(ю

,жOП
I 595

l2,9(l

Хлеб белый батон(нарезной

упаковка)
SA

Iuрiпtсrtrя 8250
6.5l 53707",50 57997.50

Булочка сдобная с маком
(1,паковка, этикированная

без llальмового и
гllдрогенизированного

масла)

SA
Iugintertrans

1 780

4,62 822з,60 8900,00

Бr,-rочка сдобная с повидлом
(1 паковка. этил ированная

без пальмового и
гl l jlроге lJ изированного

ltасла)

SA
Iugintertrans

з990

з,70 1476з,00 l5960,00

[j_i.ro,1Ka слобная с кориuей
(_\ l]aKoBKa, )т1.1л t4pol]a}l tlari

_ без паJIьмоtsого и

Sд
Iugintertrans 680

з.47

]



. . Jнl]jlil)оваIlIIого
\Iac.rla )

Хлеб ржаной нарезной
упаковка этиrированная

SA
Iugintertrans 4з70

7,1б з|289,20 33780, l 0

Макароны гр А твердых
сортов (рожки, спираль)

SRL Slачепа-
Lux +JJ

l6,3з 7072,зз 8486.80

Лаваш (2 листа) 260 гр
без гидрогенизирован

SRL SIачепа-
Lux 5б0

9,00 4664.80 5040,00

лапша яичная
SRL SIavena-

Lux l44 29,|7 4200.00 5040.00

Мука пшен ичная
(высший сорт)

SRL Slачепа-
Lux 606

11,67 7070,00 8484,00

овая крупа
SRL Alim Total

14з &а8 l155.92 1 387.1 0

_____Д*9пичная крупа
SRL Alim Total

70 8.08 5б5.83 б79.00

Крупа (арнаутка) SRL AIim Total
219 17.50 3 832"50 4599"00

Манная крупа
SRL AIim Total j з4з 1з.67 4687.67 5625,20

овсяные хлопья
SRL Alim Total

306 17.50 J 535 jю0 6426.00

Ячневая крупа
SRL Alim Total

25з ý'Q8 l долuв 2454J0 - --

Пшено
SRL Alim Total 20з l 17"50 3552"50 | +zOз.оо

| Чечевича красная, колотая
SRL Alim Total

l88 з6.1l 6788..8б 7зз2.0Q

Крупа кукурузная
SRL Alim Total

228 12.50 2850.00 3420.00

SRL Alim Total
223

l Крупа булгур среднего
l помола

23.зз 520з"3з 6244.00

] Рис круглый целый SRL Alim Total 4l1 zZ;9 9247.50 l 1097.00

Гречневая крупа SRL Alim Total 30б 35.00 l 071 0.00 l2852.00

l'opox сухой лроблсный | SKl Alim Total 218 1l"1l 2422.22 2б l6.00
Огурчы маринованные SRL Alim Total

l80 з6"67 6600.00 7920.00

Помидоры маринованные SRL Alim Total
25 з6,67 9l6.67 l l00.00

сок томатный SRl. AIim Total
l41 )ýý1, 5]9_0-QQ 6 16S ' 

ltl

Сок фрукговый на основе
lrатуральных фруктов

осветле t{

SRL Alim Total

255

з6.67 --_-Фrбю0 l l220.00

Сок фруктовый с мякотью SRL Alim Total
96 39.11 з 7б0.00 45 l2.00

томат паста SRL Alim Total
l98 30.83 б l05.00 7з26,00

[-oportteK зеленый мозговых
q9p гов_

Кукуруза консервирован ная

, сахарная без KoHcepBatlToB

SRL Alim Total
356

l4.17 5043.3з

и9sJз

6052.00

SRL Alim Total
зl7

l_Lб? 44з 8.00

Масло растительное
нерафинированное

SRL AIim Total
675

32.50 *= 26з25,00

Сахар молдавский SRL Alim Total
l 285 2l,з0 2,7з65.,74 29555,00

SRL Alim Total 96 ]1.67 з040,00 з648.00

9



Какао с содер, глюкозы l 1,6

/ l 00гр доктор Уоткер

SRL Alim Total
20

l00 2000.00 2400.00

ГIомилоры в собственном
соку

SRL Alim Total
440

l5.00 6600"00 7920.00

сода пищевая
SRL Alim Total l67

l5.00 2505.00 3006.00

Уксчс столовый 9%о
SRL AIim Total

l97
l0 l970.00 z3б4JQ

дl]ожжи пl]ессованные SRL Alim Total 230
91.61 2l08з.3з 25300.00

Яйцо куриное
SRL Alim Total 209з5

??q 50069.54 6008з.45

Рыба морожен Хек сухой
заморозки без головы и

вн\,тDенностей без чешуи

SRL Slачепа-l,uх

l 420 49,92 7088 t ,(l7 85058,00

Рыба морожен Хек сухой
заморозки без головы и

внчтDенностей без чешуи

SRl, Slavena-l,ux

55 5l,6,| 2841.61 34l0,00

сельдь соленная
SRL Slavena-Lux

l5 45,8з 687.50 825,00

печенье детское без
\tаргарина и пilJ,lьмового

]\{асла

SRL Slavena-Lux

l9з
29.00 5597.00 6716.40

Печенье детское
кукурузные

SRL Slavena-Lux
84

11 ý0 27]!J0 з276"00

Пряники глrlзированные SRL Slavena-Lux 28
26.67 746.67 896"00

Сушки оваJlьные
челночок

SRL Slavena-Lux
28

25.00 2200.00 2640.00

Вафли с халвой SRL Slavena-Lux 30
5|.67 1550"00 1860.00

Зефир белый без
шоколада

SRL Slavena-l,ux
12

ý1,58 7]_9.00 8 86,80

Сухари с изtомом без
маргарина

SRL SIavena-Lux
48,3

з4,17 1650.25 1980.30

Мармелад формовой SRl, Slavena-Lux 6
61.58 з69.50 44з.40

Хtшtва с арахисом с
изкlмом

SRL Slачепа-l,чх
100

уц з9]l6.67 4700,00

овсянные печенье без
маргарина и п€Llьмого

масла

SRL Slavena-[,ux

99

з|.67 з l з5.00 з762.00

Ко;rбаса докторская SRL Slavena-Lux 35
56.6] 1983"3з 2380.00

Мясо(куриное филе
)охлажленное

SRL
Меаtрrоmсоm

1 133
72.50 82 l42.50 98571 "00

Окорочка куриные мол
охлажденные

SRL
Meatpromcom

296
4J.83 1з566.67_ !б?8().00

Белро куриное
SRL

Мсаtрrоmсоm
8б8

48"33 4l 953.зз 50344.00

Бе;tро куриное
SRL

Меаtрrоmсоm
58

50.00 2900.00 3-180.00

l0



107о УПаКОВаННОе С

этик

II Dimitroglo
Andrei

\tясо охлажденное теJIячье
\lякоть ),пакованное с этик

II Dimitroglo
Andrei

Апulаrеа procedurii de achizilie publicй:

in temeiul аrt. 71 alin. lit

Агgumепtаrе:

(Iпfоrmаrеq operalorilor есопоmiсi implicali iп procedura de atribuire clespre deciziile grupului de
lucru репlru achizi|ii se realizeazd iп сопfоrmitаtе cu prevederile art, 3l al Legii пr, ] 3 ] diп 3 iulie
2() I5 priviпd achiziyiile publice)

14. Теrmепul de a;teptare репtru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatй а contlactului
este mai miсй decAt pragurile prevйzute la art.2
alin. (3) al Legii пr. 13l din 3 iulie 2015
privind achiziliile publice

Ш б zile in cazul transmiterii соmuпiсйrii prin
miiloace electronice si/sau fax п
п 11 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
.рriп miiloace electronice si/sau fax п

In cazul iп саrе valoarea estimatб а contractului
este egalй sau mai mаrе decAt pragurile
prevёzute la art. 2 аliп. (3) al Legii пr. 1Зl din
З iulie 201 5 privind achiziliile publice

П 11 zile iп cazul transmiterii comunicйrii рriп
miiloace electronice si/sau fax п
п 16 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
рriп mi.iloace clectronice gi/sau fax п

(Selecta|i lеrmепul de a;teptare respec|at, Calcularea lеrmепеlоr prevdzule de Legea пr. ]3] diп 3 iulie
20l5 trlriviпd achizi{iile publice, iпсlusiч а tеrmепеl,оr de a;teptare, se е.fёсtuеаzа iп сопfоrmitаtе сu
prevederile 7'17'I-ULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al C|rlclului Ciyil al Republicii Moldova).

15. Contractul de achizi{ie/acordul-cadгu incheiat:

Dепumirеа
operatorului

есопоmiс

Numйrul
qi data

contractului/
acordului-

cad ru

Cod СРV

vаIоаrеа contractului Теrmеп de
valabilitate

al
сопtrасtului/
acordului-

саdru

fйrй ТVА

11

l3. IпfЬrmаrса ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de luсru pentru achizi{ii:

Dепчmirеа ореrаtоrului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL lugintentrans
14.09.2022 [se specificй SIД RSAP, е-mаil,

fax, postd, etc|
SRL FаЬriса Oloi Pak 14.09.2022 e-mail
SRL Slavena Lux |1.09.2022 e-пtttil
SRL Меаtрrоmсоm 1,4.09.2022 e-maiI
ll Dimitrоslо Andrei 14.09.2022 e-maiI
SRL Alim Total |4.09.202l e-mail

980

89,00 87220,л0 0

l410
12б,00 177660,00 0

inclusiv ТyА



SRL lugintentranS
ЛЪ284 от
21.09.2022

1 5300000-1 76 403.95 82 507.84 з|.|2.2022

SRL Fabrica Oloi
Pak

лъ285
oT21.09.20
,','

1 5300000-1

525,7,79.40 5,72lбз,з5

зl.\2.2022

SRL Slavena Lux
ЛЪ286 от
21,09.2022

1 5300000_1 |22 0з5,з,7 l45 884,70 з l.|2.2022

SRL
Meatpromcom

Л}287 от
21.09.2022

1 5з00000_1
l40 562,50 l68 675,00

3|.l2.2022

ll Dimitroglo
Andrei

Л}288 от,

21.09.2022
1 5300000-1 264 880,00 264 880,00

з|.|2.2022

SRL Alim Total
Л}289 от
21.09.2022

1 5з00000-1 235 в50,89 278 63 1,85 зl.\2.2022

l6, Iпfоrmа{iа privind achizi{ii pubtice durаЬilе (achizifii verzi) |ubrica dаlq se completeazй doar iп са:u! iп

care la p'roc'eclura de achizilie'pubticd au.l'ost aplicate criterii cle durabiliLute si s-a iпсhеiаt cO11ll,uc!,L'Ollll'LlL'lC

peпtrlliot/lotttri репtrч care au.fosl aplicate crilerii de durabilitate):

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de !чсrч declard ,а trr*"nurl ,l, a$teplarc peпtru iy9h.9ieya coпtractului/coпtraclelor

iпclicale afosl respectttt (ехсерfiпd cazurile prevlizute de arl. 32 аliп. (3)'al Leiii пr. I3 t din 3 iulie 20I5 priviпcl achizi|iile

publi.ce ), precum si еа iп caiat depunerii сЬпrcsЙtуiilоr Ei/sau recep|io'пdrii ЙрООrtrtО' de monitorizare, aceastea aufosl

ехаmiпаlе qi sоluУiопаtе,

рriп рrеzепtч clure cle sеаmd, gruрu! cle luсru репtru acltizi|ii

fapt репtrч сurе роаrtd riispuпdere сопfоrm preveclerilor leg
с о r е cl il u tl i п е а d е s|ci s u r ci r i i р r о с е d u r i i cl е а с l t izi| i е,

iп t,igoare,

Conducйtorul grupului de luсrч pentru

Саоы Г.К
(Nume, Ргепumе)

'\utbstaplicatecriteriipentruachizi{iipublicedurabile(achizi{ii
::,1:-_--
vаlоаrеа de achizi{ie cu Тvл ciin contract/ contracte а lotului/loturilor

репtru саrе аu fost aplicate criterii cie durabilitate (lei MD):

(DA/NU)

(iпdica|i suma cu TVA)

codul Срv aI lotului/loturilor репtru care аu fost aplicate сritеrii de

:уII"",_
Criteriцldeatribuirepentrulotul/loturilepentrucareautbstaplicate
criterii de durabilitate:

Preltll c,el mаi sciizul

costtll cel mаi scdzut а

Cel mcli Ьuп raporl calitate-pre| о

C'el пlui Ьuп ruporl culilale-co|il l)

L.E.













model-tip
DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziţii publice □ 
de încheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire 0

N r S r M i M .  din u (mai
1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

Serviciul Achiziţii şi Contracte 0 -22-85-26-70; 
achiziţiionco®gmail .corn

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

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

Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr: ocds-b3wdpl-MD-1659435948506
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ 
acordului-cadru

Bunuri^ Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei Accesorii şi consumabile pentru echipament medical 
radioterapeutic-Repetat

Cod CPV 33151400-7
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia deschisă)

Suma planificată

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

ocds-b3wdpl-MD-1659435948506
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD- 
1659435 9485 06?tab=contract-notice
Data publicării: 02.08.2022

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

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

B|Da d N u

Link-ul către planul de achiziţii publice publicat:

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data:
Link-ul:

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

□Acord-cadru □ Sistem dinamic de achiziţie 
SlLicitaţie electronică DCatalog electronic

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 476 500,00

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

1
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Data solicitării clarificărilor 8 aug 2022
Denumirea operatorului economic

Expunerea succintă a solicitării de clarificare
Lot 3
Tabla pentru poziţionarea bilaterala a pacientului fara 
componente metalice pe interior. Suporturi 
incorporate pentru unghiuri de 0.5.7.10.12.5 . Se 
accepta tabla cu unghiurile 0; 5;10;15;20 ? Daca da, 
va rugamsa facti modificări in caietul de sarcini.

Expunerea succintă a răspunsului Anunţ de participare modificat.
Data transmiterii 9 aug 2022
Data solicitării clarificărilor 8 aug 2022
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Lot 8

Indicaţi va rog ce fel de tip de sistem de prindere 
(frame) aveţi la sistemul de fixare cap-gat actual 
Orfit.

Expunerea succintă a răspunsului
....

Bara pentru masa cu 2 pini metalica + Placa de baza 
cap-gît

Data transmiterii 9 aug 2022
Data solicitării clarificărilor 8 aug 2022
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Lot 8-9

La poziţiile 8,9,10 este indicata grosimea materialului 
de 2 mm . Solicitam respectuos sa modificaţi in 2-2,4 
mm ca sa fie posibila participarea mai multor 
producători de asemenea masti

Expunerea succintă a răspunsului Anunţ de participare modificat.
Data transmiterii 9 aug 2022
Data solicitării clarificărilor 10 aug 2022
Denumirea operatorului economic

Expunerea succintă a solicitării de clarificare
culori
In caietul de sarcini, la anumite loturi sunt cerute 
culori albastre. Se pot accepta si alte culor sau doar 
albastru?

Expunerea succintă a răspunsului Buna ziua, Se acceptă doar culoarea albastră, celelalte 
culori sunt de altă mărime şi densitate.

Data transmiterii 11 aug 2022

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor - Modificarea unghiurilor pentru Lotul nr. 3 Tabla 
MammoRx
-Modificarea dimensiunilor (grosimea) materialului 
pentru Loturile:
Lotul 8 Masca cap/gît cu 3 puncte
Lotul 9 Masca cap cu 3 puncte
Lotul 10 Masca Gl.Mamara cu 2 puncte medium size

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

Prelungirea termenului de depunere şi deschidere de 
la 12.08.2022 ora 12:00. pînă la 15.08.2022 ora 12:00
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5. Până la termenul-limită (data 15.08.2022, ora:12:00), au depus oferta 1 ofertant:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1 . Bio Analitica SRL 1015600017171 Ghenadie Rusu

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Bio Analitica SRL

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

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

prezentat

Specificaţii tehnice prezentat
Specificaţie de preţ prezentat
DUAE prezentat

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

Nu s-a solicitat

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

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

P r e ţu l o fe r te i
(fără  TV A )

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 e  
rea  cu  

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

C o r e sp u n  
d e r e a  cu  

sp e c if ic a ţ i  
ile

te h n ic e

L o tu l 3. T ab la  M am m oR x
B io  A nalitica  

SRL 196 000,00 2 B uc.
+ +

T o ta l O fe r ta  B io  A n a lit ic a  S R L 1 9 6  0 0 0 ,0 0
L o tu l 1 P laca de baza  cap -g ît

N u  s-a  d ep u s  
o fe r tă

2 B uc - -

L o tu l 2 Set support cap  (nr.6 ) 2  Set - -

L o tu l 4 T able  p lam in 2 B uc - -

L o tu l 5 B ara pentru  m asa  cu  2 p in i 8 B uc - -

L o tu l 6  Support genunchi ne indexab il 2 B uc. - -

L o tu l 7 Support p ic ioare  neindexab il 2 B uc. - -

L o tu l 8 M asca cap /g ît cu  3 puncte 50 B uc. - -

L o tu l 9 M asca cap cu  3 puncte 50 B uc - -

L o tu l 10 M asca G l.M am ara  cu  2 puncte  
m edium  size

10 B uc - -

L o tu l 11 M arker K SU -SL -20 1100 un it - -

L o tu l 12 B anda m etalica  K SU -C 1-20-2.0 5 un it - -

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

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic

Nu sunt

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalifîcării

Bio Analitica SRL

Urmare evaluării ofertei tehnice (Anexa nr. 22) şi 
catalogul bunului ofertat de către operatorul economic 
în cadrul procedurii de achiziţie prenotate, specialiştii 
cooptaţi au ajuns la concluzia comună că această oferta 
nu corespunde cu necesităţile existente din cadrul 
Laboratorului Oncologie Radiologică al IMSP Institutul 
Oncologic.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:___________________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

12.Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

/J.Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)
Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate
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14.în ur!’' i examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire
s-a d e c is :

A tr ib u i r e a  contractului dc a c h iz i ţ i e  p u b l ic ă / a c o r d u lu i - c a d r u :

D enum irea lotu 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 r ă  T V A )

P r e ţu l to ta l  
( in c lu s iv  

T V A )

A nularea procedurii de achiziţie publică:
In temeiul . 1)11: ) al Legii nr. 131 din 03.07 .2015  p riv ind  ach iz iţiile  publice.

A rgum enta: :

! evaluării ofertei tehnice (Anexa nr. 22) şi catalogul bunului ofertat de către
m l economic în cadrul procedurii de achiziţie prenotate, specialiştii cooptaţi au ajuns 

/< t concluzia comună că această oferta nu corespunde cu necesităţile existente din cadrul
Oncologie Radiologică al IMSP Institutul Oncologic. Specialiştii în domeniu au 

. cci.s demararea procesului de căutare a soluţiilor optime şi corespunderea necesităţilor.
In com un cu grupul de lucru privind achiziţiile s-a decis anularea procedurii privind

’ ' ' nu"■ i „ „ Accesoriilor şi consumabile pentru echipament medical radioterapeutic,,
1 r e  acestora în lista necesităţilor de consumabile pentru anul 2023.

15.Infor . lor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii:

D e n n  r-M !u i

îi *

D a t a  t r a n s m it e r i i M o d a l i t a t e a  d e  t r a n s m it e r e

i .. .1 SRL 2 1 .0 9 .2 0 2 2 e -m a il
( I n fo r m a r e a

c o n f o r m i t a v

i implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziţii se realizează în 
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice).

16. Teri" ■’ :’ştc; "c pentru încheierea contractului:

în  c ă z u ' 
m a i m ic  
a l L eu  
p u b lic

t im a tă  a  c o n tra c tu lu i  e s te  
■ p r e v ă z u te  la  a r t.  2  a lin . (3 )  

2 0 1 5  p r iv in d  a c h iz iţ i i le

0  6 z i le  în  c a z u l  t r a n s m ite r i i  c o m u n ic ă r i i  p r in  
m ij lo a c e  e le c tro n ic e  ş i /s a u  f a x  □
□  11 z i le  în  c a z u l  n e t ra n s m ite r i i  c o m u n ic ă r i i  p r in  
m ij lo a c e  e le c t ro n ic e  ş i /s a u  f a x  □

în  cazu l d i m a t ă  a  c o n tra c tu lu i  e s te □  11 z i le  în  c a z u l  t r a n s m ite r i i  c o m u n ic ă r i i  p r in

e g a lă  s r a g u r i l e  p r e v ă z u te  la  a r t. 2 m ij lo a c e  e le c t ro n ic e  ş i /s a u  f a x  □

a lin . (3 î 3 iu l ie  2 0 1 5  p r iv in d □  16 z i le  în  c a z u l  n e t ra n s m ite r i i  c o m u n ic ă r i i  p r in
ac h iz it m ij lo a c e  e le c t ro n ic e  ş i /s a u  f a x  □

/

17.Cor

aşteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 
!ice. inclusiv a termenelor de aşteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile 
d 11( 'alcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 
c/acordul-cadru încheiat:

Icrea :  
(  pital 

D enur ’ . w,j/
o p e r a t  : ;t a | 

e c o iu  i c r e /

'tră ia

N u m ă r u l  
şi d a ta  

c o n tr a c tu lu i/  
a c o r d u lu i-  

ca d ru

C o d  C P V

V a lo a r e a  c o n tr a c tu lu i T e r m e n  de  
v a la b ilita te  

al
c o n tr a c tu lu i
/a c o r d u lu i-

ca d ru

t a r ă  T V A
in c l u s i v

T V A
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18. Informaţia privind achiziţii publice durabile (achiziţii verzi) (ru brica  d a tă  se  com pletează  
doar în cazu l în care la  p ro ced u ra  de ach iziţie  p u b lică  au f o s t  a p lica te  cr iterii de du rab ilita te  ş i s-a  
încheiat con tract/con tracte  p en tru  lo t/lo tu ri pen tru  care au f o s t  a p lica te  c r ite rii de durabilita te):

A u  f o s t  a p l i c a t e  c r i t e r i i  p e n t r u  a c h iz i ţ i i  p u b l i c e  d u r a b i l e  ( a c h i z i ţ i i  

v e r z i ) ? (DA/NU)

V a lo a r e a  d e  a c h iz i ţ i e  c u  T V A  d in  c o n t r a c t /  c o n t r a c t e  a  
l o t u lu i / l o t u r i l o r  p e n t r u  c a r e  a u  f o s t  a p l i c a t e  c r i t e r i i  d e  

d u r a b i l i t a t e  ( l e i  M D ) : (indicaţi suma cu TVA)

C o d u l  C P V  a l  l o t u l u i / l o t u r i l o r  p e n t r u  c a r e  a u  f o s t  a p l i c a t e  c r i t e r i i  

d e  d u r a b i l i t a t e :

C r i t e r iu l  d e  a t r i b u ir e  p e n t r u  lo t u l / l o t u r i l e  p e n t r u  c a r e  a u  f o s t  

a p l i c a t e  c r i t e r i i  d e  d u r a b i l i t a t e :

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 term enul de aşteptare pentru  încheierea 
contractului/contractelor indicate a fo s t  respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 priv in d  achiziţiile publice ) , precum  ş i că în cazul depunerii contestaţiilor şi/sau  
recepţionării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fo s t  examinate ş i soluţionate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru  achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării 
procedurii de achiziţie, fa p t  pen tru  care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
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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. 21062318 din 21.09.2022 .    
Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Direcția educație, tineret și sport sec. Ciocana 
Localitate Mun. Chișinău,  
IDNO 1007601009565 
Adresa str. Alecu Russo 57 
Număr de telefon 022 499 661 
Număr de fax 022 499 661 
E-mail oficial  detsciocanaachiziti@mail.ru 
Adresa de internet http://detsciocana.educ.md/ 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Braga I./Chirița A. 

Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire 
aplicate 

□Cererea ofertelor de prețuri □Licitație deschisă  □Altele: 
[Indicați] 

Procedura de achiziție 
repetată (după caz) 

Nr: 

Tipul obiectului contractului 
de achiziție/ acordului-cadru 

Bunuri □  Servicii □ Lucrări □ 

Obiectul achiziției Utilaj tehnologic pentru instituţiile subordonate DETS sectorul 
Ciocana anul 2022 

Cod CPV 
  
39700000-9 

Expunerea 
motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de 
atribuire (în cazul aplicării 
altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

Nr: 21062318 
Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21062318/ 
Data publicării:26.08.2022 

Platforma de achiziții publice 
utilizată 

□ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 

Anunț de intenție publicat în 
BAP (după caz) 

Data: 
Link-ul: 

Tehnici și instrumente 
specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

http://www.mtender.gov.md/
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Valoarea estimată (lei,fără 
TVA) 

303 332,00MDL 

 
Clarificări privind documentația de atribuire: Nu sunt 

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

Data solicitării clarificărilor  Conform SIA RSAP 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Conform SIA RSAP 

Expunerea succintă a răspunsului  Conform SIA RSAP 
Data transmiterii Conform SIA RSAP 
  

Modificări operate în documentația de atribuire:  

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

Rezumatul modificărilor Conform SIA RSAP 
]n urma deciziei ANSC nr. 

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) 

Conform SIA RSAP 

Până la termenul-limită (data data 05.09.2022, ora 11:30), au fost depuse 2 oferte pentru 5 Loturi: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL Dina - Cociug 1002600032981 Anastasia Dudic 
2 Inoxplus SRL 1011600039984 Inox Plus 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

S
R

L
 D

in
a
 -

 

C
o

c
iu

g
 

In
o

x
p

lu
s
 

S
R

L
 

       

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

 
Propunerea tehnică + +        
Propunerea financiară + +        
DUAE + +        
Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

+ +        

    
Declarații privind valabilitatea 
Ofertei 

+ +        

Cerere de Participare 
 

+ +        
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Declarație privind lista 
principalelor livrări/prestări 
efectuate în ultimii 3 ani de 
activitate; 

+ +        

Certificate de conformitate - 
copii confirmate prin aplicarea 
semnăturii electronice al 
operatorului economic 

+ +        

Copie confirmată prin 
aplicarea semnăturii 
electronice al ofertantului 

+ +        

Original, la livrarea bunurilor + +        
Se vor anexa  + +        
APROBAT 
prin Ordinul 
Ministrului Finanțelor 
nr. 145  din 24 noiembrie 2020 
La semnarea contractului, OE 
recunoscut învingător. 

+ +        

 (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)) 
 

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 

Maşină de 
spălat rufe 
profesională 

SRL Dina - 
Cociug 

128 
833,33 1 

+ + 

Inoxplus SRL 151 
795,33 + + 

Tigaie basculantă 
electrică 

Achiziţia nu a avut loc    

    
Masina electrica 

de curățat 
rădacinoase 

(cartofi, morcov, 
sfecla) 

SRL Dina - 
Cociug 

14 750.00  - - 

    

Plita electrica cu 
4 ochiuri, rola cu 

tave. 

Achiziţia nu a avut loc    

    
Frigider de uz 

casnic 
Inoxplus SRL 8 233,33   + + 

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

Data solicitării Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    

 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului 
economic 

Motivul respingerii/descalificării 

„Dina – Cociug” SRL Lotul nr.III „ Masina electrica de curățat rădacinoase (cartofi, 
morcov, sfecla)”- oferta nu au fost elaborate şi prezentate în 
conformitate cu cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire și 
anume „Specificația tehnică”. 

 
10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: Nu se aplică 

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

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 
 Total 

    
    
   

13. Reevaluarea ofertelor: 
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 
Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  
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14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire 
s-a decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
Denumirea lotului  Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

Lotul nr.I  
„Maşină de spălat 
rufe profesională” 
 

SRL Dina 
Cociug 

1 128 833,33 128 833,33 154 600,00 

Lotul nr.V-  
„Frigider de uz 
casnic” 

„Inoxplus” SRL 1 8 233,33  8 233,33  9880,00  

      
 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. 1 lit a și d.             
Argumentare:  Lotul nr.II „Tigaie basculantă electrică”- nu a fost depusă nici o ofertă 
                       Lotul nr.III „ Masina electrica de curățat rădacinoase (cartofi, morcov, sfecla)”-        

oferta neconform. 
                     Lotul nr.IV-„Plita electrica cu 4 ochiuri, rola cu tave”.- nu a fost depusă nici o ofertă. 
 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL „Dina – Cociug” Nr. 01-20/454 din 15.09.2022 e-mail 
SRL „Inoxplus” Nr. 01-20/454 din 15.09.2022 e-mail 

   
   

se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice) 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
Întreprin

derea: 
Valoarea contractului 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21062318/lot/11596632/
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Denumirea 
operatorului  

economic 

Cu 
capital 

autohton
/ 

Cu 
capital 

mixt/aso
ciere/ 

Cu 
capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Co
d 

CP
V 

fără TVA inclusiv TVA 

Termen de 
valabilitate 

al 
contractului
/acordului-

cadru 

„Inoxplus”  SRL 186 21.09.2022 

39
71

32
00

-5
 8233,33 lei 9880,00 lei 31.12.2022 

SC„Dina 
Cociug”  

SRL 187 21.09.2022 
128 833,33 

lei 

154 600,00 
lei 

31.12.2022 

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

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții 
verzi)? 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: 
 
 
              Valeriu ROTARU                                                ____________________   

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 
 



1 
 

    

DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.   12/A___din  23.09.2022 .    
Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Cruzești 
Localitate Comuna Cruzești 
IDNO 1007601009392 
Adresa Mun.Chișinău,com.Cruzești, str.Teilor,24 
Număr de telefon 022419523, 022419555 
Număr de fax 022419555 
E-mail oficial  primariacruzesti@yahoo.com 
Adresa de internet Cruzesti.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

069418933 Elena Gratii 

Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate COP 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr:21062224 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Servicii 

Obiectul achiziției Planul de Amenajare a Teritoriului (PAT) 
com.Cruzești cumulat cu Planul Urbanistic 
General (PUG) a comunei Cruzești 

 
Cod CPV 71400000-2 
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-1661404480029 
 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21062224/ 
Data publicării: 26.08.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md 
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:28.01.2022 

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

Licitație electronică    

Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 542017.00 
 

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 - 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661404480029
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Expunerea succintă a răspunsului  - 
Data transmiterii - 

Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

- 
 

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

- 

Până la termenul-limită (data 12.09.2022_, ora_15_:_00_), au depus oferta _1 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. IMP Chisinauproiect  1003600098931 IZBÎNDĂ Anatol 

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 

IM
P 

C
hi

si
na

up
ro

i
ec

t  

 

 

      

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

 
Propunerea 
tehnică 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Propunerea 
financiară 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 
DUAE 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

          

Garanția pentru 
ofertă 
(după caz) 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

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

DUAE 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Cerere de participare 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 
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Dovada înregistrării 
persoanei juridice, in 

conformitate cu 
prevederile legale din 
tara in care ofertantul 

este stabilit 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Declarație privind 
valabilitatea ofertei-60 

zile calendaristice 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Scrisoare de garanție 
bancară 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Garanţie de bună 
execuţie 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Declarație privind lista 
principalelor prestări 

efectuate în ultimii 3 ani 
de activitate Pr

ez
en

ta
t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Declarație privind 
personalul de 

specialitate propus
 pentru 
implementarea 

contractului 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Lista 
subcontractanțil

or și partea/ 
părțile din 

contract care 
sunt sunt 
îndeplinite de 

aceștea de atașat 
copii/ copiile 
contractului/ 
contractelor 

încheiat/încheiate cu 
subantreprenorii 

N
u 

se
 a

pl
ic

a 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Angajament terț 
susținător financiar 

N
u 

se
 

ap
lic

a 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

 
Declaraţie terţ susţinător 

financiar N
u 

se
 

ap
lic

a 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 
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Angajament 
privind 

susținerea 
tehnică și 

profisională 
a 

ofertantului/grupului 
de operatori 
economici 

N
u 

se
 a

pl
ic

a 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

 
Declaraţie terţ 

susţinător tehnic N
u 

se
 

ap
lic

a 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

 
Declaraţie terţ susţinător 

profesional N
u 

se
 

ap
lic

a 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Certificat privind 
lipsa sau existența 
restanțelor față de 

bugetul public național Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Certificat ce atestă 
cunoașterea 

volumului de lucru 
conform Planului 

Urbanistic General 
existent vizitat la 
fața locului, emis de 

către Beneficiar 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Graficul de 
planificare, detaliat 

cu 
indicarea activităților și 
a resurselor umane puse 
la dispoziție de ofertant 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 
Ultimul raport financiar 

Pr
ez

e
nt

at
 

Pr
ez

en
ta

t 
Pr

ez
en

ta
t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Pr
ez

en
ta

t 

Certificat de 
atribuire a contului 

bancar Pr
ez

e
nt

at
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DECLARAȚIE 
privind 

confirmarea 
identității 

beneficiarilor 
efectivi și 

neîncadrarea 
acestora în situația 

condamnării 
pentru participarea 

la activități ale 
unei organizații 

sau 
grupări criminale, 

pentru corupție, fraudă 
și/sau spălare de bani 

Pr
ez

en
ta

t 

        

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

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

 

 

Denumirea lotului Denumirea operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* Cantitate 

și unitate 
de 

măsură 

Corespun
derea cu 
cerințele 

de 
calificare 

Corespun
derea cu 

specificați
ile tehnice 

 
 

Planul de 
Amenajare a 
Teritoriului 
(PAT) 
com.Cruzești 
cumulat cu 
Planul 
Urbanistic 
General 
(PUG) a 
comunei 
Cruzești 

 

IMP Chisinauproiect 542017.00 lot + + 

* 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) 

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 
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Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

 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: __________________________________                 

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) 

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   

Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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) 
Planul de 

Amenajare a 
Teritoriului 

(PAT) 
com.Cruzești 
cumulat cu 

Planul Urbanistic 
General (PUG) a 

IMP 
Chisinauproiect  

lot 
 
 

 

 
 
 
- 

 
542017.00 

 

 
650420.00 
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comunei Cruzești 
 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin.  lit   

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

IMP Chisinauproiect  12.09.2022 Poșta electronica email 

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

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

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

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

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

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

Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprin
derea: 

Cu 
capital 

autohton/ 
Cu 

capital 
mixt/asoc

iere/ 
Cu 

capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului
/ acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 
contractului/a

cordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

IMP 
Chisinauproie

ct  

 3/A 
Din 

20.09.20
22 

714000
00-2 

 
542017.00 
 

 
650420.00 
 
 

19.09.2023 

 

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

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport 
calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport 
calitate-cost □               

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 















DARE DE SЕАМД

de atribuire а contlactului de achizitii publice *

de incheiere а acordului-cadru D

de апчlаrе а procedurii de atribuire п

Nr. lб din 22.09.2022

1. Date сч рriчirе la autoritatea сопtrасtапt5:

Dепumirеа autoritйtii contractante Рrimйriа municipiului Orhei
Localitate municipiului Orhei
IDNo 100760l008007
Adresa mun. Orhei str. V. Mahu 160 MD-3500
Numйr de telefon 02з5-22767
Nчmйr de fax
E-mail oficial primaria@orhei.md
Adresa de internet www.orhei.md
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеIеfоп,
e-mail)

Viоriса Creciun 076700406
achizitiiporhei(@gmail,com

2. Date сu privire la рrосеdчrа de аtriЬuirе:

Tipul рrосеdurii de аtriЬuirе
aplicate

пСеrеrеа clfertelor de рrе{чri *Licitatie deschisй пАltеlе:
flпdicatil

Рrосеdurа de achizi{ie repetatй
(duрd caz)

Nr:

Tipul obiectului contractului de
achizitie/ acorduIui-cad rч

вчпчri п servicii * Luсrйri п

obiectul achizitiei Servicii de рrераrаrе qi distribuire а hranei репtru copiii din
Instituliile Publice de Educa{ie Timpurie din оrаЕ, pentru
trimestrul IV а anului 2022

Cod СРУ 55500000-::;
Ехрuпеrеа motivului/temeiului
privind alegerea procedurii de
atribuire (iп cazul aplicйrii altor
proce duri clecat l icit a|i а de s chi s й)
Рrосеdurа de аtriЬчirе (se уа
iпdiса diп cadrul portalului
guvеrпаmепtаl
w ww. m t е псlе r. g оv. |п d)

Nr: ocds-b3 lvdp 1 -MD- 1 б 599 459 5 4ЗOЗ -PN- 1 6599459543 03
Link-ul: https ://mtепdеr. gov.md/tenders/ocds-b3 wdp l -MD-
l б 599 459 5 4з03 ?tab:contract-nclti се
Data publiclёrii: 08.08.2022

Platforma de achizi{ii publice
utilizati

* achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md

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

*Da пNu
Link-ul сёtrе planul de achizilii publice publicat:
https ://orhei.md/index.php?pag:news&id:965 &rid:5 295 &l:ro

Апuп{ de inten{ie publicat iп ВАР
(duрd caz)

Dаtа:22.0Зi.2022
Link-ul:
https://tender. qov.md/ro/svstem/fi les/bap /20l 4 /Ьар nr 22 l .odf

Tehnici qi instrumente specifice
de atribuire

пАсоrd-саdru пsistem dinamic
electronicl пCatalog electronic

de achizilie Blicitalie

l



(dupd caz)
Sчrsа de finап{аrе *Вчgеt de stat; пBuget CNAM; nBuget CNAS; oSurse

ехtеrпе; пАltе surse: [Iпdicati|
Vаlоаrеа estimatf, (ei, Jdrd TVA) 2 52з 77з,58

Data solicitirii clarificf, rilоr 21.09.2022
Dепчmirеа ореrаtоrчlui есопоmiс SC "Brodetchi" SRL
Ехрuпеrеа ýuссiпtй а solicitiirii de сIаrifiсаrе Nч а fost prezentat: dovada inregistrёrii persoanei

juridice, iп conformitate cu prevederile legale in

!аrа in саrе ofertantul este stabilit;declaralie
privind valabilitatea ofertei (anexa пr.8);

demonstrarea experien}ei operatorului economic in
domeniul de activitate аfеrепt obiecfului
contractului се чrmеаzЁ а fi atribuit (anexa пr.12);
declaea}ie privind dotбrile specifice, utilajul 9i
echipamentul песеsаr pentru indeplinirea
corespunzйtoare а contractului (anexa
nr. l З);iпfоrmа{ii generale despre ofertant.

Ехрuпеrеа succinti а rf,sрuпsчlui Expediate рriп e-mail semnate electronic
Data transmiterii 21.09.2022

3. СlаrifiсЕri privind documentafia de аtriЬчirе:

(Se va соmрlеtа tп cazul tп care aufost solicitate c:larificdri)

4. Modificiri ореrаtе in dосчmепtа{iа de atribuire:

(Se va соmрIеtа iп cazul tп care aufost operate modificdri)

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare Ei aferente DUAE prezentate de
с5trе ореrаtоrii economici:

Rеzчmаtul modifi с5rilоr
Publicate in BAP/aIte mijloacelor de informare
(dupd caz)

[Iпdica|i sursa utilizatd si data publicdriiJ

Теrmеп-limitй de dерчпеrе qi deschidere а
ofertelor prelungit (dupd caz)

[Iпdicali пumdrul de zileJ

5. PAn5 la termenul-Iimit5 (data 2l sерtеmЬrit:2022, orallQQfaut depus оfеrtа ! ofertan(i:

Nr. Dепчmirеа ореrаtоrчlчi есопоmiс IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. SC "Brodetchi" SRL l 00460600 l 297 Ion BRODETCHI

Denumire document
Dепumirеа ореrаtоrчlui economic

SC "Brodetchi" SRL
Documentele сrэ constituie oferta

(Se va сопsmпа рriп: prezeпlat, перrеzепtqt, пu с,оrеsрuпdе)
Documentul Unic de Achizilii European (DUAE) prezeпtat
Сеrеrе de participare prezeпtat
Specificalii de рrе{ prezeпtat

2



Garantia репtru оfеrtй prezeпtat

Documente dc: calificare
Se уа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu corespuпde

Dovada inregistririi persoanei juridice , iп conformitate cu
prevederile legale in tara in саrе ofertantul este stabilit

preZeпtat

Declaratia privind valabilitatea ofertei prezeпtat

Certificat de efectuare sistematicё а рlё{ii
impoziteloцcontribu{iilor eliberat de Inspectoratul Fiscal de
Stat

prezeпtat

Declara{ia privind confirmarea identitёfii beneficiarilor
efectivi gi пеiпсаdrаrеа acestora iп situa{ia condamnйrii
репtrч participarea la activitili ale чпоr organizatii sач
grчрЁri criminale, pentru coruptie

preZeпtat

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

prezentat

Declara{ie privind doйrile specifice, utilajul gi echipamentul
necesar pentru indeplinirea corespunzйtoare а contractului

preZeпtat

Informa[ii generale despre ofertant рrеzепtаt

Ultimul raportul fiпапсiаr prezeпtat

Declara{ie privind personalul de specialiate рrорчs pentru
implementarea contractului

prezeпtat

Autoriza{ie sапiИr чеtеriпаrб de func{ionare а operatorului
economic

prezeпtat

Autoriza{ie sапiИr чеtеriпаri pentru mijloacele de transport
furgon izoterm prezeпtat

Carnetul medical al goferului ( 9i al expeditorului in cazul in
саrе existй)

preZeпtat

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа documeпtelor prezeпtate se va iпdica tп coпformitate сu сеriп|еlе diп
dосumепtа|iа de atribuire si se va сопsеmпа рriп: prezentat, перrеzепtаt, па соrеsрuпdе (|п cazul
сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriп|еlоr de саlфсаrе))

7. Informatia privind соrеsрuпdеrеа оfеrtеlоr cu cerin{ele solicitate:

Dепчmirеа Iоtului
Dепumirеа

operatoruIui
есопоmiс

Pre{ul
ofertei

(йrй ТVА')*

cantitate
qi unitate

dcl mйsurй

Corespunderea
r:u cerin{ele de

calificare

Соrеsрчпdеrеа
cu specifica{iile

tehnice
Servicii de рrераrаrе 9i
distribuire а hranei репtru
copiii din lnstitutiile

SC
"Brode(chi"

SRL
2 52з 71з,58 l serviciu + +

J



Publice de Educatie
Тimрuriе din оrаg, pentru
trimestrul Iv а anului
2022

* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se уа iпdica pre|ul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmа|iа priviпd "Corespuпderea сu сеriп|еlе de саlфсаrе" si "Corespunderea cu specфca|iile
tеhпiсе" , se va сопSеmпа рriп: ,,+" iп cazul corespuпderii si рriп ,,-" iи cazul пecorespuпderii)

8. Репtrч elucidarea чпоr neclariti{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei сч
сеriп{еlе stabilite in documenta{ia de аtriЬчirе (inclusiv justificarea рrе{чlчi апоrmаl de scizut) s-

а solicitat:

Data
solicit5rii

Ореrаtогчl ес )nomlc InformalL,ia soliK:itati Rezmatul rispunsului ореrаtоrчlui
economic

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

Dепumirеа ореrаtоrцlцi есопоmiс Motivul respinя:erii/descalifi сйrii

10. Modalitatea de ечаlчаrе а оfеrtеlоr:

репtrч fiесаrе lot *

репffч mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limittrri privind numarul de lоtчri саrе pot fi atribuite aceluiagi ofertant: РпdiсаУiJ

Justificarea deciziei de а пч atribui contractul ре loturi:

11. Сritеriчl de аtriЬчirе aplicat:

рrеtчl cel mai sсйzчt *

cosful cel mai scazut tr

Cel mai Ьчп rароrt caliйte-pЦ в
Cel mai Ьчп rароrt caliйte-cost п

(iп cazul iп care tп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multe criterii de atribuire, se vоr
indica toate criteriile de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor afereпte)

12. Informafia privind factorii de ечаlчаrе aplicafi:

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

Factorii de ечаlчаrе vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ропdеrеа

Denumire f,асtоrul п Ponderea

Denumirea operatorului economio п Total
Denumire factorul l Ponderea

Denumire factoruln Ропdеrеа

13. Rеечаlцаrеа ofertelor:

4



(Se va completa tп cazul iп care ofertele aufost reevaluate repetaQ

Motivul rеечаluirii оfеrtеlоr
Modificйrile ореrаtе

14. iп чrmа ехаmiпйri, ечаlчirii qi соmраririi ofertelor depuse in саdrчl procedurii de аtriЬчirе s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicё/acordului-cadru:

Апчlаrеа procedurii de achizilie public6:

iп temeiul art. 71 alin. lit

Argumentare:

Dепчmirеа lotului Dеп
ореr

ес0

lmirea
tоrului
romic

Cantitate qi

uпitаtе de
mйsчr5

Pre{ul unitar
(fiirй ТVА)

Pre{ul total
(йrй ТVА)

Pre{ul total
(inclusiv ТVА)

Servicii de рrераrаrе qi

distribuire а hrапеi

репtrч copiii din
Institu{iile Publice de
Educa{ie Timpurie din
оrаý, pentru trimestrul
IV а anului 2022

Sc
"Brode{chi"

SRL
1 serviciu 2 52з,71з,58 2 52з 77з,58 2 б75 200,00

15. Iпfоrmаrеа economlcl dec:iziile de чсru репtrч achizitii:
Dепumirеа ореrаtоrului

economic
Data trarпsmiterii Modalitatea de trапsmitеrе

SC "BrodetchP'SRL 22.09.2022 e-mail

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de

lucru репtru achizi|ii se realizeazd iп сопfоrmitаtе cu prevederile art. 3l al Legii пr. l31 diп 3 iulie
20l5 privind achizi|iile publice)

(Selecta|i tеrmепul de asteptare respectat. Calcularea termeпelor prevdzute de Legea пr. l3l diп 3
iulie 2015 priviпd achiziliile publice, iпсlusiч а tеrmепеIоr de aýteptare, se фсtuеаzd tп сопfоrmitаtе
сu prevederile TITLULUI П/ Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

l6. Теrmепul de aqteptare репtrч incheierea conl ractului:

in cazul in саrе чаlоаrеа estimatё а contractului este
mai miсё decбt pragurile prevйzute |ажL2 alin. (3)

* б zile in саzul transmiterii соmчпiсйrii пгiп
miiloace electronice si/sau fax п

al Legii пr. l31 din 3 iulie 2015 privind achizitiile
publice

П l1 zile in cazul netransmiterii comunicЁrii prin
miiloace electronice si/sau fax п

in смчl in care чаlоаrеа estimatб а contractului este
egali sau mai mаrе decбt pragurile prevйzute la art, 2

alin. (3) al Legii пr. 13 1 din З iulie 2015 privind
achizitiile publice

П l l zile in cazul transmiterii соmчпiсёrii prin
miiloace electronice ýi/sau fax п
Е lб zile in cazul netransmiterii comunicёrii рriп
miiloace electronice si/sau fax п



17. Contractul de achizi{ie/acordubcadru incheiat:

Dепumirеа
operatorului

economic

Numirчl
qi data

сопtrасtчlцi/
асоrdцlцi-саdrц

Cod СРV

vаlоаrеа сопtrасtului
Теrmеп de

vaIabilitate al
сопtrасtчluiйrй llVА iпсlчsiч ТyА

Sc
"Brode{chi"
SRL

l19 22.09.2022
55500000_
5

2 523 773,58 2 б75 200,00 31.|2.2022

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se соmрlеtеаzd doar iп
cazul iп care la procedura de achizi|ie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a iпсhеiqt
сопtrасt/сопtrасtе peпtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durabilitate)Э

рriп рrеzепtа tlare tle sеаmd, grupul de lucru d,,эсlаrd cd lеrmепul de a;teptare репtru iпcheierea

coпtractului/coпtractelor iпсliсаtе а fost respeclat (exl;,.:eptand cazurile рrепdzutе de arl. 32 аliп. (3) al Legii
пr. l3l rliп 3 iulie 2015 priviпct achizi|iile publice ), рrесurп si сd tп cuzul depuпerii coпtesla|iilor qi/sau

recep|ioпdrii rapoartelor de monitorizare, aceastea аu fost ехаmiпаtе si sоlu|iопфе.recep|ioпdrii rapoartelor de monitorizare, aceastea аu fost ехаmiпаtе si sоIu|iопфе.

/l
Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de lucru репtru achizilii сопftrmd соrесtitфпеа desfisurdrii procedurii
de achizi|ie, fapt репtru care роаrtd rdsрuпdеrе сопtоrm prevederilor legale iп V!ffare.

i\li]

(Nume, Рrепumе)

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

(DA/NIJ)

Vаlоаrеа de achizi{ie сu ТУА din contract/ contracte а

lоtчlui/lоturilоr репtrч саrе аu fost aplicate criterii d*э

durabilitate (lei MD):
(iпdica|i sumа сu ТVД)

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

Сritеriчl de аtriЬuirе pentru lotul/loturile репtru саr,е аu fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pre|ul cel mai scdzut о

costul cel mаi scdzut Е

Cel mаi Ьuп raport calitate-pre| о

Cel mai Ьuп raport calitate-cost п

здlr.17:fý:#ёёёJа92- tý
lctptЩ&
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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  33/22  din  22.09.2022     
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA 
Localitate Or.Cimișlia 
IDNO 1007601008915 
Adresa Bd.Ștefan cel Mare 12 
Număr de telefon 024122058 
Număr de fax 024123399 
E-mail oficial  raionul.cimislia@gmail.com 
Adresa de internet https://raioncimislia.md/ 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Balaban Vladislav, 067734156, 
achizitiiraioncimislia@gmail.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Combustibili 
Cod CPV 09132000-3 
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-1662637608134 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1662637608134?tab=contract-notice 
Data publicării:07.09.2022 

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: 
http://raioncimislia.md/wp-
content/uploads/2022/01/Planul-de-
achizi%C8%9Bii-publice-pentru-anul-2022.pdf 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 112158,33 
3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

mailto:raionul.cimislia@gmail.com
mailto:achizitiiraioncimislia@gmail.com
http://www.mtender.gov.md/
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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: 
Rezumatul modificărilor  
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după 
caz) 

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 16 septembrie 2022, ora 17:00), au depus oferta 1 (un) ofertanți, 
după cum urmează: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL ”Petrom Moldova” 1002600045798 Tukhov Angel - 
administrator 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL ”Petrom Moldova” 
Documentele ce constituie oferta 

Propunerea tehnică Prezentat 
Propunerea financiară Prezentat 
DUAE Prezentat 
Garanția pentru ofertă Prezentat 

Documente de calificare 
DUAE Prezentat 
Specificaţii tehnice Prezentat 
Specificații de preț Prezentat 
Garanție pentru ofertă – 2% Prezentat 
Certificat de înregistrare/Extras din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice 

Prezentat 

Certificate privind lipsa sau existența datoriei față de buget Prezentat 
Cererea de participare Prezentat 
Declarație privind valabilitatea ofertei Prezentat 
Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor 
efectivi Prezentat 

Certificat de conformitate sau alt certificat ce confirma 
calitatea produselor petroliere oferte - copie 

Prezentat 

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 
Combustibili SRL ”Petrom 

Moldova” 113302,50 Bunuri + + 
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8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-
a solicitat:  

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

- - - - 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: 

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Combustibili SRL ”Petrom 

Moldova” Bunuri 113302,50 113302,50 135963,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică:  În temeiul art.  alin. )_ lit  ).           Argumentare: 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL ”Petrom Moldova” 21.09.2022 e-mail 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 
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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. 3 din 22.09.2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria satului Răuțel 
Localitate s. Răuțel, Fălești 
IDNO 1007601002717 
Adresa Str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 143, s. Răuțel, 

Fălești, Republica Moldova, Md-5945 
Număr de telefon 025954238 
Număr de fax  
E-mail oficial  primaria.rautel@gmail.com  
Adresa de internet www.primaria-rautel.md  
Persoana de contact (nume, prenume, 
telefon, e-mail) 

Viorica Tcaciuc, 067389124, 
viorica.tcaciuc@gmail.com  

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă   
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Lucrări 

Obiectul achiziției Lucrări de construcție a sistemelor de 
aprovizionare cu apă a satului Răuțel 

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:  21062217 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1661351546506 
Data publicării: 30 august 2022 

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

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

□ Da  □ Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://www.primaria-
rautel.md/noutati/planul-de-achizitii-pentru-
anul-2022   

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data: 01.08.2022 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2
014/bap_nr_67_2.pdf  

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  

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

mailto:primaria.rautel@gmail.com
http://www.primaria-rautel.md/
mailto:viorica.tcaciuc@gmail.com
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1661351546506
https://www.primaria-rautel.md/noutati/planul-de-achizitii-pentru-anul-2022
https://www.primaria-rautel.md/noutati/planul-de-achizitii-pentru-anul-2022
https://www.primaria-rautel.md/noutati/planul-de-achizitii-pentru-anul-2022
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_67_2.pdf
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_67_2.pdf


2 
 

(după caz) 
Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; 

□Surse externe; □Alte surse: bugetul FNDLR și 
bugetul local 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 10676530,00 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

Data solicitării clarificărilor  31.08.2022 – 07.09.2022 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare 

Privind  normele de resurse 

Expunerea succintă a răspunsului  CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind 
întocmirea devizelor pentru lucrările de 
construcții-montaj prin metoda de resurse”, 
aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării 
Regionale și Construcțiilor nr. 6 din 23.01.2013: 
pct.4.2.2 În Republica Moldova se utilizează 
două tipuri de norme de deviz: a) norme de 
deviz orientative, care figurează ca Norme de 
deviz pentru lucrări de construcţii, montaj, 
reparaţii, restaurare şi de punere în funcţiune a 
mecanismelor, puse în aplicare, începînd de la 1 
ianuarie 2002 prin ordinele Organului Naţional 
de dirijare în Construcţii. Normele de deviz 
orientative se utilizează pentru întocmirea 
devizului investitorului, de asemenea pot fi 
utilizate de către întreprinderile de construcţii-
montaj; b) baza normativă proprie a 
utilizatorului, din care fac parte normativele de 
deviz individuale, care ţin cont de condiţiile 
reale de activitate a întreprinderii executant de 
lucrări. De regulă, această bază normativă se 
bazează pe normele de deviz orientative. Baza 
normativă proprie a utilizatorului se utilizează 
pentru întocmirea devizelor antreprenorului 
(determinarea valorii ofertelor), în 
conformitate cu pct. 4.2.3 al prezentei 
Instrucţiuni. pct. 4.1.6 Lista cu cantităţile de 
lucrări pe categorii se întocmeşte conform 
Formularului Nr.1 (se anexează ca exemplu). 
Formularul nr. 1 atașat la procedura de achiziție 
corespunde modelului din actul normativ citat. 
Respectiv resursele le calculați în conformitate 
cu Norme de deviz pentru lucrări de construcţii, 
montaj, reparaţii, restaurare şi de punere în 
funcţiune a mecanismelor, puse în aplicare, 
începînd de la 1 ianuarie 2002 prin ordinele 
Organului Naţional de dirijare în Construcţii. 

Data transmiterii 01.09.2022-07.09.2022 
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4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

Rezumatul modificărilor pozitia 1 din Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5-1 
a fost exclusă sintagma ”din inox” 

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

SIA RSAP  

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

[Indicați numărul de zile] nu este cazul 

 

1. Până la termenul-limită (data 12.09.2022, ora 11:30), au depus oferta 2 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. ”URALIS” SRL 1012600018926 Alaiba Anatolie 
Alaiba Larisa 

2. FPC ”VALIS” SRL 1002602003439 Herdic Vasile 
Herdic Lionela 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

”URALIS” SRL FPC ”VALIS” SRL 
Documentele ce constituie oferta 

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
DUAE prezentat prezentat 
DECLARAŢIE privind confirmarea identității 
beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în 
situația condamnării  pentru participarea la 
activități ale unei organizații sau grupări 
criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare 
de bani. 

prezentat prezentat 

Propunerea financiară prezentat prezentat 
Cerere de participare prezentat prezentat 
Declarația privind valabilitatea ofertei prezentat prezentat 
Garanția pentru ofertă prezentat prezentat 
Documentația de deviz prezentat prezentat 
Declarația privind experiența similară prezentat prezentat 
Declarația privind principalele lucrări executate 
în ultimul an de activitate 

prezentat prezentat 

Grafic de executare a lucrărilor prezentat prezentat 
Declarație privind dotările specifice, utilajul și 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului 

prezentat prezentat 

Declarația privind personalul de specialitate 
și/sau a experților propus/propuși pentru 
implementarea contractului 

prezentat prezentat 

Lista subcontractanților și partea/părțile din 
contract care sunt îndeplinite de către aceștia  

prezentat prezentat 

Informația privind asocierea prezentat prezentat 
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Aviz pentru participare la licitațiile publice de 
lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor 

prezentat prezentat 

Certificat de atestare tehnico-profesională a 
dirigintelui de șantier 

prezentat prezentat 

Dovada de resurse financiare prezentat prezentat 
 

6. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu 

specificațiile 
tehnice 

Lucrări de 
construcție a 
sistemelor de 
aprovizionare 
cu apă a 
satului Răuțel 

”URALIS” 
SRL 

9681320,42 1 lucrare corespunde corespunde 

FPC ”VALIS” 
SRL 

10422550,7 1 lucrare corespunde corespunde 

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    
8. Ofertanții respinși/descalificați: nu sunt 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

9.  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: __________________________________                 

10. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

11. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 
”URALIS” SRL Total: 100 

Prețul ofertei 80% 9681320,42 80 
Experiența similară 10% 18988938,96 10 
Perioada de execuție 5% 10 luni 5 
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Perioada de garanție 5% 120 luni 5 
FPC ”VALIS” SRL Total: 87,81 

Prețul ofertei 80% 10422550,70 74,31 
Experiența similară 10% 13602011,51 7,16 
Perioada de execuție 5% 12 luni 3,84 
Perioada de garanție 5% 60 luni 2,5 

12. Reevaluarea ofertelor: 

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Lucrări de 
construcție a 
sistemelor de 
aprovizionare 
cu apă a 
satului Răuțel 

”URALIS” 
SRL 

1 unitate 9681320,42 9681320,42 11617584,5 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL ”URALIS” 15.09.2022 SIA RSAP, e-mail: 
srluralis@mail.ru 

FPC ”VALIS” SRL 15.09.2022 SIA RSAP, e-mail: 
srlvalis@yahoo.com 

15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

 11 zile în cazul transmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax □ 
 16 zile  în cazul netransmiterii 
comunicării prin mijloace electronice și/sau 
fax □ 
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16. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea 
contractului Termen de valabilitate 

al 
contractului/acordului-

cadru fără 
TVA 

inclusiv 
TVA 

SRL 
”URALIS” autohton 78 

22
.0

9.
20

22
 

45
20

00
00

-9
 

96
81

32
0,

42
 

11
61

75
84

,5
 

31.12.2024 

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi)  

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 
 
 
 
Viorica Tcaciuc 















,----

model_tip

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

Nr. 3 din 15.09.2021
1. Date cu privire la autoritatea contractantd:

2, Date cu privire la procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribui.- aplicatc nCererea ofertelor de pr.efuri EL,c,die d.rcl-r"alAltele: Indicatil COP

Bunuri I Servicii I Lucrari V

V
D

tr

Procedura de ach

Obiectul achizi{iei

tdt (

,,A-limentarea cu gaze naturale presiune joasa
dulapul nr.6 s. Bilicenii Vechi, r_ul Singerei

4s I 00000-8

Nr: : hnps://nrtender.gov.lnd/terrclcry

lrrydp- 1:\{D^:]_6_62 0 3 9 9 7 8 3 0 8

V achizitii.rd; re@,ro
Data:

Tehnici si instrumerrte specific--e aGbuire r,,\cord-cadru rsistern dinainidupci caz gls!lfo!1.3 rCaralog e lecrron icSursa de finantare rBuget de stat; lBuget CNAM; rBuget CNAS: nsurse
Valoarea esti matd (le iJ'drd fy,t externe; lAlte surse: ftnclicati

696817 lei

Localitate
IDNO

-

Adresa

-

Numir d" t"l"fo.-
Numir de fax.......%

E-mail oficial
Adresa d. int..
Persoana A"
mail)

Primaria Bilicenii Vechi

-

s.Bilicenii Ve"lri
f 00760 1002278
s. Bi I icen i i Vectriit S inser"i-
vzoz)-)J)-)

-

026233333

Rusu Tamara OOqSi lgL_---

Tipul obiectului contractuluir rlrrrr oDtecrulur contractului de achizitie/
acordului-cadru

Expunerea motivului/temei@
procedurii de atribuire (in cazit aplicdrii alror

decdt licitatia desc
Procedura ae atrinuir4siialnaicaiin caar"ut
p or t al u lu i guv ernom ent al ww)y. m l e tjel q r. g ov. m d )

Platforma de achizitii publice utilizatn
Anunf deintenfieM

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

ul local



va completa tn cazul in care aufost solicitate clarfficari)

Data solicitdrii clarifi cirilor
Denumirea operatorului economic
Exnunerea succintl a solicitirii de clarificare
Expunerea succint[ a rispunsului
Data transmiterii

4, ModificIri operate in documenta{ia de atribuire:

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

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

Rezumatul modifi cdrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare

Termen-limit[ de depunere qi deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

flndicali sursu utilizula $i dutu puhlicuriiJ

flndicali nunriirul de zileJ

5. PAn[ la termenul-limiti (data 07.09.2022_, ora l5:00), au depus oferta 2 (doua ) ofertan(i:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{iil
administratorii

1. SA FAITEC-M t003602014461 Frasiuearru Ala
2. DADII-TERRA 10r9606001499 Darii Adrian

Denumire document
Denumirea o torului economic

Operator
economic I

SRL Faitec -M

Operator economic
SRL DADII-

TERRA

Operator economic Operator econornic

Documentele ce constituie o
vq consnma prin: prezentat, neprezenlr

erta
,1, nu corespunde)

Oferla prezentat zental l
Garan!ia pentru ofertl
(dupd caz) 126 ddin
valoarea oferteifara
fva,scrisoarea scanata in
original,su'isoare
bancara F.3,2

prezentat

Grafic de executie a
lucrarilor

prezentat prezentat

Devizul (for'. 3.5.7) Drezentat Drezentat
Gara ntia b ancar a 2Yo din
valoarea ofertei fara
TVA

prezentat nu

Cerere de parlicipare
(anexaT)

prezentat NU

Declaratia privind
valabilitatea ofertei

prezentat prezentat

DUAE Docurnentul unrc
de Achizitii Europian-
acest formular poate fi
completat de pe
www.duae.md

prezentat prezentat

Ultimul raDort financiar prezentat nu
Manualul Calitatii rezerrtat nLl



Certificat de efectuare
sistematica a platii
impozitel or,contributii lor
eliberat de lnspectoratul
fiscal

nu

prezentat prezentat

Inforrnatii cu privire la
obligatii I e contractuale
fata de alti beneficiari

prezentat tlu

Certificat de atribuire a
contului bancar

prezentat nu

Esoerienta similara Drezental
Documente de calificare

Se va consntna prin: prezenlot, neprezenlal, nu core,spunde
Recomandari la
contractele prezentate
pentru demonstrarea
experientei
sirnilar/contractele
realizate.

ptezenlal flU-

prezentat prezent

t

Declaratie privind
personalu I de specialitate
propus pentrLl
implimentarea
contractului (anexa
nr.1 5)

prezental prezent

prezentat nu

Certificat de atestare
profesionala pentru
d irijinte de
santier(inclusive
lesitimatie)

prezentat nu

Certificat de la Centrul
de instruire in dorneniul
securitatii si sanatatii in
mullca

prezentat nu

I

Li sta subcontractanti lor
siparlea/partile din
contract care sunt
indeplinite de acestia
(anexa nr.1 6)

prezentat nu



prezentat nu

circu lante,etc.,llecesar
pentru indeplinirea
contractului de achizitie

prezentat

Lichiditatea
generala,conform
raportului financiar pe
ultimul an de activitate

prezentat prezentat

Garantia lucrarilor-n u
mai putin de 3 ani

prezentat nu

Certificat confirmative
de executare a vizitei in
teren(la locul executarii
lucrarilor)

prezentat nu

DECLARATIi privind
confi rrnarea identitatii
benefi ciarilor efectiv si
neincadrarea acestora iu
situatia condamnarii
pentru pafticiparea la
activitati ale unei
organizatii sau gruparii
criminale,pentru
coruptie,frauda si/sau
soalare de bani

prezentat

t

NOTA prezentat prezenlat

(Informa;ia privind denumirea documentelor prezentate se va indicct in conformilale cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se vq consemnaprin: preTentat, neprezentat, nu corespunde (ln cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

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

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pre{ul ofertei
(fhrd TVA)*

Cantitate qi
unitate de
mdsurl

Corespunderea
cu cerin(ele de

califica re

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice

,,Alimentarea
cu gLze
naturale
presiune
joasa dulapul
nr.6 s.
Bilicenii
Vechi, r-ul
Singerei

Operator economic I

SRL FAITEC-M
649990 corespunde corespunde



i , - .-..1 -.+:t:-X-ii nice se va indica prelul ofertei.finale
fx In cazul ultL,artt- r"'E re ::."^',:';:^;:;^::... .i ..(-nt,,rnrr1,i.r.-).ti ._n-_ - _-, (lnformaliaprivind a cu cerinlele de calificare" ;i "CoresputlLicrcii uli -i-n-- - --
tehnice " , se va con " in cazul corespunderii Ei prin " - 

" in cQ:ul neco'g r-6-' er'i. -

g. pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

cerinle|estabi|iteindocumenta{iadeatribrrire(inc|usivjustificareapre(uluianorma|desclzutl-

IT
JI/

a solicitat:

9. Ofertan(ii respinqi/descalifica!i:
M otiv u I reqpjnge ri i /d esut t!f1cq1i!

Pentru fiecare lot V
Pentru mai multe loturi cumulate I
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: Ilndicalil

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:

(se va completa pentru loturile core au.fost atribuite in hazu crilcriilor; c'cl ntui htrn ruytorl t'ulituta-

prel sau cel mai bun raport calitate-cost)

Valoarea din ofertd Punctajul calculat
Total

Total

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa in caznl tn care ofertele au fost reevaluate repetol)

Prelul cel mai scdzut v
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raPort calitate-PreJ I
Cel mai bun raPort calitate-cost I

(in cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe crilerii de (ltribuire' '\e \'ot'

indica toate criteriile de atiibuire aplicate ;i denumirea loturilor aJbrente)

Informa{ia solicitatd i{-"r- u t ut ris p u ns u I u i o pe rato ru I ui
economicData

solicitlrii
Operatorul economic

Denumirea operatorului economic

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Factorii de evaluare
Denumirea torului economic I

Denumire factorul 1

Denumirsfactorul n
Denumirea operatorulLti economic n

Denumire factorul 1

Denumire factorul n

Motivul reevalulrii ofertelor



14. in urma examin[ri, evalu[rii ;i comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

decis:

Anularea procedurii de achizilie publicd:

in temeiul arr.7I alin' 
- 

lit 
-'

Argumentare:

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

Data transmiterii Modalitatea de transm

lilqct _ _
E-MAIL12.09.2022

(Informarea operatoriror economici impricari in procedura de atribuire despre dec'iziile gruryrlui 'lt
lucru pentru achizirii se rearizeazd in conformitate cu preveclerile art. 3t aL Legii nr' l3l din 3 iuLi':

201 5 
-privind 

achiziliile publice)

16. Termenul tle aEteptare pentru incheierea contractului:
3 6 irli, "-rl transmiterii cornunicdrii prrtt

m []o,qcg -e lgctron i ce,9 i/sau fqx I
n I L iir. l,',.urririetrar-rsrniterii cotrrttnicat-ii prin

ry!!"g999199!sus $'6e!rjql-.?-'- -' - :

n t iiit" in "utr'nranstriterii 
cotnunicarii prirr

--- 
-; '

tr 16 zile in cazul netran arll Prlll

tere

(Selectali termenul de a;teptare respectat, Calcularea termenelor prevdzute tle Legea nr. ]3 ] clin 3

iulie 2015 privind achizi{iile publice, inclusiv a termenelor de asteprclre' '\e e{cc'ttteuzri in crtnltt,tttrttttt'

cu prevederile TITLiLut iv capitorur t (Carcurarea Termenu'rul al Coclulni Civil al Rcpuhli'ii

Moldova).

miiloace electronice ;i/satrfax I

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acord ului -cadru :

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

ecnnomic

--antitate qi

unitate cle
m[surd

Preful unitar
(f[rd TVA)

lrfe(Ul t0tal I l- I't:!ur turar
(fdrn TVA) | (inclusiv TVA)

649vvV

,rAlimentarea
cu gaze
naturale
presiune joasa
dulapul nr.6 s.

Bilicenii Vechi'
r-ul Singerei

SRL FAI'I'I'C-
M

ffitimata a contractu lui este

mai micd dec6t pragurile prevdzute la art' 2 alin' (3)

ui f-.gii nr. l3l din I iutie 201 5 privind acliiziliile

iffiat6 a contractului este

;;;it;"t mai mare decdt praguril" !ltY'"le .ta,art' 
2

aiin. (3) alLegii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

17. Contractul de achizifie/aco rd ul-cadru incheiat:

Denumirea
Valoarea contractulut Termcn de



operatorului
economic

inclusiv TVA

valabilitate al
contractului/a

cordului-
cad ru

SRL
FAITEC-M

56 15.09.2022 45 l 00000-8 649990 779988 31.12.2022

?

18. Informalia privind achizifii publice durabile (achizi{iiverzi) (rubrica datd se c:otnpleteuzu cktur irt
cozulin care la procedura de achizilie publicd aufost trplicate criteriide durubilitute li .\ u itrchaitrl
cortract/contracte pentru lol/ioturi pentru care aufosl uplicttte crite rii cle dLrrubilitutc):

Au fost aplicate criterii pentru achizifii publice dur
verzi)?

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contrac
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
durabilitate (lei MD):

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de aEteptare penlru incheierect
contraclului/contractelor indicate a fost rcspeclat (exceptfrnd cazurile previizute de ort. 32 atin. (3) ul Legii
nr. 13l din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), prccum Ei cd in cazul depunerii contestaliitor si/sau
recep(iondrii rapoartelor de monitorizare, aceaslea aufost examinsle pi solu(ionale.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii con/irmd corectitttclineo cles.fdsurdrii procectuTii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legaletn vigoare.

zi[ii:,-^5s==7
/21(1.t t.t.'r 1,,1tz-\\';.€*<-l:7 a\ JF,- ':\'-d. ,f\ */'r' { ,/"78( ';A

Qtlume, Prenume) 1{













DARB DB SEAMA
privind modificarea contractului

de achizilii publice/acordului-cadru

Nr. 2 din 09 septembrie 2022

Date cu privire la autoritatea contractanti:

II. Date cu privire la procedura de achizi{ie:

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

Denumirea autoritltii contractante Primaria Ghidishici
Localitate sat. Ghidishici
IDNO 1 00760 1 009680
Adresa sat. Ghidishici. mun. Chisindu
Num[r de telefon 0227t0604
Num[r de fax 022710252
E-mail oficial primaria. shidiehici@)email. com
Adresa de internet www.shidishici.md
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Victor DURBALA

Tinul nrocedurii de achizitie Licitatie deschisi n
Obiectul achizitiei Construclia relelei de aducfiune, staliei

de pompare, rezervoarelor de ap[, sat.
Ghidighici, str. $tefan cel Mare, str. B.
Glavan, str. D. Cantemir, str. 9 Mai, str.
Victoriei, str. Fundul Vdii, str. Sdrdturii,
str. Frunze, str. Ponoate, str. P. Bulgaru,
str. Viilor. (Etapa I)

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimatl a achizitiei 10 309 070,83 lei (inclusiv TVA)
Nr. gi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
p o r t alului guv er name nt al www. mt e nde r. gov. md)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- 1 619421 495948
Link:
https ://mtender. gov. md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-
I 6 I 9 42 | 49 5 9 48? tab'= contract-notice

Data publicirii anuntului de participare 26.04.2021
Data (datele) gi referin{a (referinfele) publicdrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind proiectul (proiectele) la care se
referi anuntul resnectiv (duod caz)

Tipul contractului de achizifie/acordului-cadru Lucriri r
Contractul de achizi{ieiacordul-cadru se referi la
un proiect qi/sau program finan{at din fonduri ale
Uniunii Euronene

Nur

Sursa de finantare Buget de stat

Data deciziei de atribuire a contractului de
achizitie/ aco rdului-cadru

Nr. 1din27.05.2021

Denumirea oneratorului economic ,SRI ,, Foremcons" mLtn. Chisinau, str.



Padurii,S oJ.30,8, 0-22-73-83-18,
foremcons@mail.ru

Nr. qi data contractului de achizitie/acordului-
cadru

Nr: 40
Data: 15.06.2021

Valoarea contractului de achizitie/acordului-
cadru

Fdra TVA: 10 295 4.67,33
lnclusiv TVA: 12354 560.80

Termen de valabilitate 3L12.2023
Termen de execulie

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

Tipul modificirilor Maiorarea valorii contr:lctului n
Temeiul juridic Act de constatare nr.1 din 22.04.2022

Act de constatare nr.2 din 24.08.2022
Creqterea pretului in urma modificdrii
(dupd caz)

l3 587 618,21 lei, inclusiv TVA

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

Dan
Nr. 1 din 22.02.2022

Alte informa(ii relevante

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dupn modificare:
Ca unnare a desldgurdrii Licitafiei Publice Nr. ocds-b3wdpl-MD-1619421495948 din 26.04.2021, a fost
incheiat contractul de antreprizd Nr. 40 din l5 iunie 2021 cu operatorul econorLic SRL " Foremcor.rs" pentrLl
Construc{ia refelei de aducliune, stafiei de pompare, rezervoarelor de apd, sat. Ghidighici, str. $tefan cel Mare,
str. []. Glavan, str. D. Cantemir, str. 9 Mai, str. Victoriei, str. Fundul Veii, str. Sdrdturii, str. Frunze, str. ponoare,
str. P. Bulgaru, str. Viilor. (Etapa I).

Valoarea n-rodificdrilor reprezintd suma de 149 015.56lei, inclusiv TVA, in baza actelor de constatare nr.l dil
22.04.2022 qi nr.2 din 24.08.2022
Astfel valoareatotala a contractului de antrepriza in urmamajorarii constituie 13 587 618,21lei, inclusiv pVA.

vI. Descrierea circumstantelor care au frcut necesari modificarea:
La intrunirea cu membrii comisiei pentru indeplinirea lucrdrilor la proiect au pawenit alurnite circumstapte

care au dus la rnodificari ale volurnelor de lucrdri necesare de executat expuse iu actul nr.1 din 22.04.2022 si
anunle :

1. Conform documentatiei de proiect pentru executarea lucrdrilor de construcfie a relelelor de apeduct iu s.
Ghidighici, sunt folosite levi din material PE, cu diametrele :D160mm -PN10, D11Omm - pNl0, D90mm -
PN10, D75mrn - PN10, D63mm - PNl0, D50mm - PN10 la fel camine de vizitare din elemente prefabricate
din beton armat cu diametre cuprinse intre, D- 1,5 m, D - 2,0 rn, adincimea lucrdrilor de terasament fiind
cuprinse intre l,5m qi 2,5m.

linem sd menliondm cd, confonn caietului de sarcini pozilia - 1, cod'fsC03B1, pentru execrrtarea
lucririlor de terasament este stipulat mecanism excavator cu cupa de 0,4 - 0,7 m3 gi comand6 hidrauljicd i1
pdmirrt cu umiditate uaturald, si descdrcare in depozit teren categoria II, p<>zi1ia - 2 cod TsC03F1- prentrLr
executarea lucrlrilor de terasament este stipulat mecanism excavator cu cupa de 0,4 - 0,7 m. ;i conrandb
hidrar.rlicS, in pimint cu urniditate naturald, descarcare in autovehicule teren catg. II -este stipulat mecslrisrn
excavator de 0,4 m3 - 0,7 m' gi comatrdd hidraulicd in pdmint argilos inmuiat cu a1t6, si descdrcare ?n depozit gi
in autovehicule teren categoria II. Deci s-a constatat cd avem urmatoarele lungirni de trasee dupd cum ul,neazd
pe strdzi: str. Ponoarelor - 585m.1, str. M. Frunze - 567m.1, str. Sdrdturii - 665 rn.l, str. Fundul Ydii- 2l'Z p'r.r,
str.PantelemonBLrlgaru-3lBm.l, str.AlexandruDonici-66m.l,str.Viilor_ 445na.l,str.Victoriei-763nr.1.

Aceste doub pozi{ii ne expun excavator care are gabariturile mari, cintdregte 17,000 kg, iar aditionalele,
exemplu, cupa are volum intre 0,40 m'-0,70 m', si care in dependen{d de solul in care se efectueazd lucrari le arc



dimensiunile 900-1100 cm ldlime confotm anexei nr:l , si care necesitl un spaliu de manevrd cu diarnetrul
cuprins intre 7 ,0 m - 1 0,9 m (anexa nr .2). Pozele modelului excavatorului sunt arittate in anexa nr,3 .

ins6, in faza de executie s-a constatat c5, acest utilaj in caietul de sarcini ia fost stipulat gregit, ;i iatd de
ce: dimensiunile unora dintre strdzi nu corespund nici pe departe parametrilor pentru astfel de tehnicd, avild un
spa{iu de manevrd extrem de mic cu obstacole care fac imposibili realizarca lucrdrilor, qi dat fiind faptul ca
aceastd tehnicd fizic, nu incape pe aceste strdzi pentru mers, dar mai ales pentru lucrdri de terasament, dovezi a
celor expuse vor fi mdsuririle {bcute pe aceste strdzi: str. Mihail Frunze - L-3,4nn ld{imea drumului in punctul
de masurare, str. Pantelemon Bulgaru -L- 3,8m ldlimea drumului in punctul de rndsurare, str. Ponoarelor: - L-
2,5rn in punctul de masurare, str. Fundul VIii L-2,95m, str. Alexandru Donici L-3,90m alte str6zj care
reprezint[ 70Yo din refeau ce trmeazd. a fi executatd nu depd;egte L-4m, acest luLcru fiind efectuat qi colstatat
impreuna cu reprezentantul beneficiarului, responsabilul tehnic. La fel pe o porfiune de traseu cu lungirnea de
L:7295m, la solicitarea primdriei s, Ghidighici este necesara transportarea parnintului de pe str. Victoriei,
motivul ci pe porfiunea respectiva de traseu circuld transportul public,

Pe strdzi ca str. Fundul Vdii, str. Victoriei, str. Ponoarelor, str. Alexandru Donici, str. Sdr[turii gi ctriar in
interseclii lucririle se executd in spatii foarte restrinse intre comunicafii, ca relele cle apeduct qi canalizare.
Pentru a executa lucririle de terasament este necesar de a efectua modificdri la alegerea tehnicii de excavare si
anume de a inlocui excavatorul cu cupa de 0,4-0,7 m3 cod TsCO3Bl gi cod TsC03F1, cu excavatorul cu cupa de
0.21-0.39m3 cod TsC59B dupd cum urmeazl"in tabelele prezentate, si in anexa nr:4, acest excavator cint[regte
8500 kg, cu adilionale, cupd 0,09-0,34 m' Ei care in dependenli de solul in ca.re se efectueaza lucrdrile are
dimensiunile de 450-650 cm un diametru de acfiune al brafului de 3-6,3m. Acest tip de excavator corespuncle
cerinielor in teritoriu, Menliondm cd aceste gabarituri corespund dupd clasd la toate mdrcile de tehnica
specializatd., indiferent ca e Komatsu, Liebherr, JCB, etc. Intersecliile cu alte re{ele la fel sunt excesiv de
complicate gi necesitd suplimentar de a revedea devizul de cheltueli.
2' in legdturd cu faptul cd pe trasee sunt refele ingineregti care nu sunt indicate i1 planele rnunicipiului Chi;inau
este necesard majorarea lucrdrilor manuale. Aceste lucrdri fiind strict necesare pentru depistarea refelelor gi
pdstrarea integritbfii lor. Multe gospodbrii sunt racordate la releaua de apeducl veche gi nu sunt ardtate pe
schema mun,Chiqindu. Re{elele existente de apeduct care sunt ttilizate de gospoddrii necesar a fi trecute
logitudional atit qi perpendicular. Cele longitudinale dupd cum trmeazd": str. Stelan cel Mare, 3 -22 m.l, str.
Stefan cel Mare, 4-72a - 208 m.l, str. Viilor, 10 - 48 m.l, str. Viilor, 15+23 - 1110 m.l. Si cele perpendiculare
str. Pantelemon Bulgaru - 8 buc, str. Viilor - 6 buc, str, Ponoarelor - 14 buc, str. M. Frunze - 12 buc, str.
Victoria - 24 buc, str. Sdriturii- 9 buc, str. Fundul Vaii- 5 buc. Volumul total al sdpaturii manuale de pamint
pentru intersecliile de cablu, conducte de apeduct existente, intersectii perpendicul:rre constituie V:604,80 m3.

3. In devizele contractate a fost depistata lipsa unei rejele de d90mm cu lungimea de 98m, acesta fiind indicat in
proiectul de executie Coala 9.1.

La intrunirea repetatd cu membrii comisiei pentru indeplinirea lucrdrilor la proiect au palenit alte
circumstante care au dus la modificdri ale volumelor de lucriri necesare de executat expuse in actul nr.3 din
24.08.2022 si anume:

Conform avizul de racordare nr.P40202020120I25 din22.12.2020 puterea electricd aprobatd prin aviz este de
59000W eliberat ae i.C.S "Premier Energy Distribution', SA.
Acest aviz de racordare presupune urmdtorii indici la proiectarea instalafiei de alimetare:- De montat o linie electricd subteran[ 0,4kV utilizind cablu de marca qi secfiunea necesar6, conform
proiectului, se recomand6, ttilizareacablului cu izolafie XLPE;
- De completat ID-O,4kV, PT-72I1 fid, 11 dupd necesitate ;- Iegirea cablurilor din ID-O,4kV,PT-12I1, de efectuat prin canalul de cabluri;- De executat conexiunea cablurilor utilizind mangoane gi termiriale termorertractabile;- Toate liniile electrice care nimeresc in zona de construcfie, sd fie supuse strdmutdrii (reamplasdrii),
conform proiectului;
- Denumirea de dispecerat a liniilor electrice care necesitd strdmutarea, lucul tdierii lor, precum Ei noile
lor trasee gd fie coordinate in realabil cu reprezentanlii i.C.S "Premier Energy Distribution" S.A.



Acest aviz cu nr. P40202020120125 a fost revizuit la data de 05.07,2021 qi modificate indica{iile referitor la
proiectarea instalaliei de alimentare respectiv puterea electricd aprobat[ prin aviz a fost modificat[ in 72000W
eliberat ae i.c.s "Premier Energy Distribution-" sA, alti indici sunt indicali mai jos:
- De reconstruit celulele existente in ID-O,4kV 52 (fid. 1 ;i 2) gi Sl (fid. 10 si 1I),PT-7203 pentru
instalarea 4 intrerupltoare cu pirghie, conform proiectului;
- consumatorii existenfi de realimentat de la celulele reconstruite;
- De construit doui linii electrice subterane 0,4kV utilizind cablu de marcasi secfiunea necesard. conform
proiectului serecomand d. utilizar ea cab lului cu izolalie XLpE;
- Iegirea cablurilor din ID-0,4 kV, PT-7203, de efectuat prin canaluri de cabluri;- De executat conexiunea cablurilor utilizind man$oane qi terminale termoretractabile;- Toate liniile electrice care nimeresc in zona de construcfie, gi fie supuse strdmutdrii (reamplas6rii),
conform proiectului;
- Denumirea de dispecerat a liniilor electrice care necesitd strdmutarea, lucul tbierii lor, precum gi noile
lor trasee qd fie coordinate in realabil cu reprezentanlii i.C.S "Premier Energy Distrribution" S.A.

V[ Rezultatele examinirii:

in baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilielacordului-cadru nr. 40 din
15.06.202Ia fost ?ncheiat acordul adilional privind modificarea prevederilor pct.4.1 al contractului nr. 40 din
15.06.202r.

Inclusiv TVA
SRL"Foremcons" Cu capital autohton 2 09.09.22 624 t79.63 749 0r5.56

Conducltorul grupului de lucru:

Victor DURBALA
(Nume, Prenume)

L.$.
(Semndtura)

Agenlia Achizilii Publice: mun. chisindu, qos. Htncesti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail : b ap@tender. gov.md; www. tender. gov. md
AgenliaNalionaldpentru Solulionarea Contestaliilor: mLLn. ChiSindu, bd. $tefan cel Mare.7i Sfdnt, 124 et, 4; tet.:022-820-
6 5 2 ; fox : 0 2 2 - 8 2 0 - 6 5 I ; e-m qil : c ont es t atii@ans c. m d ; www. ans c. m d



DARE DE SEAMĂ

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

Nrl.din 26.09.2022
1. Date cu privire Ia autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Primăria s. Cimişeni r-nul Criuleni
Localitate s. Cimişeni r-nul Criuleni
IDNO 1007601009694
Adresa s. Cimişeni r-nul Criuleni
Număr de telefon 024831236,024831238
Număr de fax 024831236
E-mail oficial
Adresa de internet primariacimiseni@mail.ru
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail)

Pisarenco Valentina 060006303

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate VCererea ofertelor de preţuri □Licitaţie deschisă 
□Altele: [Indicaţi]

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

Bunuri □ Servicii □ Lucrări V

Obiectul achiziţiei Lucrări de montare a centralei electrice 
fotovoltaica cu Pi=10KW,la grădiniţă de copii 
„Ghiocel” si lucrări de montare a centralei 
electrice cu Pi=10KW la gimnaziul „Regele Mihai 
I” din s. Cimişeni r-nul Criuleni

Cod CPV 45453000-7
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental 
www. mtender. sov. md)

Nr: 21058455
Link-ul:ocds-b3wdp 1-MD-16553 60498228
Data publicării:

Platforma de achiziţii publice utilizată v achiziţii.md; □ e-licitatie.md;-n yptender.md

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

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

Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data:
Link-ul:

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire
(după caz)

□Acord-cadru nSistem dinamic de achiziţie 
□Licitaţie electronică nCatalog electronic

Sursa de finanţare VBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: 
Cons.local,Cons.raional,Agenţi econ.,Diaspora

mailto:primariacimiseni@mail.ru


Valoarea estimată (lei, fără  TVA) 456813.95

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor 16.06.2022 ora 14.29 pînă la 23.06.2022 ora .10.01
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Proiect,Aviz de racordare,puterea nominală panou.
Expunerea succintă a răspunsului Proiectul este coordonat cu toate instanţele.
Data transmiterii 16.06.2022 pănă la 25.06.2022 ora 19.01

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modi ficări)

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

[Indicaţi sursa utilizată şi data publicării]

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

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 13.07.2022, ora09:53), au depus oferta 3 ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1. FCI Capital SRL 1003605002810 Igor Galciuc
2. SRL ZEPTO 1018600024415 Dmitri i Rotari
3. HAB SEV GRUP SRL 1006600038877 Gheorghe Habed

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

Denumirea document Denumirea operatorului economic
Operator Operator 

economic 1 economic 2
Operator 

economic 3
Operator economic 

n
Documentele ce constituie oferta

(Se va consmnaprin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
DUAE prezent
Devizele locale aferente 
ofertei

prezent

Cerere de participare prezent
Declaraţia privind 
valabilitatea ofertei

prezent



Dispunerea de nivel 
minim de capacitate 
economică şi/sau 
financiară

prezent

'Confirmarea sold 
bancar

prezent

Grafic de executare 
lucrări

prezent

Declaraţie privind  
experienţa similară in 
instalarea si montarea 
panourilor fotovoltaice

prezent

Declaraţie privind 
lipsa principalelor 
lucrări executate în 
ultimul an de 
activitate

prezent

Declaraţia privind 
dotările
specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar 
pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a 
contractului

prezent

Declaraţia privind  
personalul de 
specialitate şi /sau a 
experţilor
propus/propuşi pentru
implementarea
contractului

prezent

Certificat emise de 
organisme 
independente cu 
privire la sistemul sau 
standardele de 
managment de mediu

prezent

A VIZ pentru 
participarea la 
licitaţiile publice de 
lucrări din domeniul 
construcţiilor şi 
instalaţiilor

prezent

*
>

Certificat/decizie de 
înregistrare a 
întreprinderii extras 
din registru de stat al 
persoanelor juridice

prezent

Garanţia lucrărilor 
executate 60 luni

prezent



<

Garanţia panou 
fotovoltaic 20 ani 
(durata viata 30 ani) 
Garanţia invertor 5 ani
,fCertificat privind lipsa 
datoriilor la bugetul 
public naţional

prezent

Certificat de atribuire a 
contului bancar

prezent

Certificat de artestare 
tehnică profesională a 
dirigintelui de şantier

prezent

Parametri tehnici a 
panourilor
fotovoltaice si invertor

prezent

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

Document 1
Document n

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

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preţul
ofertei

(fără TVA)*

Cantitate 
şi unitate 

de măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice
Lot 1 SRL Capital 456813.95 2 buc

Lot n Operator economic 1
Operator economic n

* 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:

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată Rezmatul răspunsului 
operatorului economic

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

4



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

0

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)

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate şi 
unitate de 

măsură

Preţul unitar
(fără TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv 
TVA)

Lucrări de 
montare a 
centralei 
electrice 
fotovoltaica cu 
Pi=10KW,la 
grădiniţă de 
copii „Ghiocel”

SRL Capital 2 buc 456813.95 456813.95 548176.74

5



f c - '

si lucrări de 
montare a 
centralei 
electrice cu 
Pi=10KW la 
gimnaziul 
„Regele Mihai 
I” din s. 
Cimişeni r-nul 
Criuleni

Anularea procedurii de achiziţie publică:

în temeiul art. 71 alin.__lit__ .

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

FCI Capital SRL 08.08.2022 [se specifică SIA RSAP, e- 
mailV, fax, poştă, etc/

SRL ZEPTO 08.08.2022 [se specifică SIA RSAP, e- 
mailV, fax, poştă, etc]

HAB SEVGRUPSRL 08.08.2022 [se specifică SIA RSAP, e- 
mailV, fax, poştă, etc]

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

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

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

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

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

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

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

Denumire
a

operatorul
ui

economic

întreprinder
ea:

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere
/

Cu capital 
străin

Numărul 
şi data 

contractului 
/ acordului- 

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de 
valabilitate al 

contractului/acordu 
lui-cadrufără TVA inclusiv

TVA

S R L
C A P IT A

L

Capital
Autohton

2
7

2 6 .0 9 .2 0
22

454530
0-7

456813.
95

548176.
74 31.12.2022

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

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

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

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

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

Preţul cel mai scăzut V  

Costul cel mai scăzut □

Cel mai bun raport calitate-preţ □ 

Cel mai bun raport calitate-cost □

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

__________ Z Z /y i  CaP _________
(Nume, Prenume)
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr. 13 din 26.09.2022 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Pretura sectorului Ciocana 
Localitate mun. Chișinău, sec. Ciocana 
IDNO 1007601010518 
Adresa bd. Mircea cel Bătrân, 4/3 
Număr de telefon 022-33-34-34, 022-33-18-07 
Număr de fax 022-33-34-34 
E-mail oficial  info@pretura.ciocana.md 

ciocana.achizitii@gmail.com 
Adresa de internet https://ciocana.md/ro/ 
Persoana de contact Sinilga ȘCOLNIC 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație Deschisă 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Lucrări  

Obiectul achiziției Amenajarea și reabilitarea a spațiului adiacent 
bulevardului Mircea cel Bătrân (Etapa II) REȚELE 
ELETRICE 

Cod CPV 45300000-0 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire  

Legea 131 privind achizițiile publice 

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

https://achizitii.md/ro/public/tender/21060149/ 
ocds-b3wdp1-MD-1657982901779 
Data publicării: 16.07.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

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

Data: BAP 49 din 24.06.2022 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap
_nr_49_3.pdf 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: BAP 49 din 24.06.2022 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap
_nr_38_0.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 3 677 802,52 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

Data solicitării clarificărilor   19 iul 2022, 15:37 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Se permite de propus corpuri de iluminat de alta 

marca si producator decit cele indicate in caietul 
de sarcini? 

mailto:info@pretura.ciocana.md
http://www.mtender.gov.md/
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Expunerea succintă a răspunsului  AC solicita sa va conformați caietului de sarcini 
elaborat de către specialiștii in domeniu. 
Multumesc 

Data transmiterii 21 iul 2022, 09:33 
Data solicitării clarificărilor   21 iul 2022, 12:02 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Este evident faptul ca trebuie sa ne conformam 

caietului de sarcini. Intrebarea este daca se 
permite propunerea corpurilor de iluminat 
analogice care corespund caietului de sarcini dar 
sunt de la alt producator. Va rog sa raspundeti 
daca se permite sau nu se permite? 

Expunerea succintă a răspunsului  Se permite 
Data transmiterii 21 iul 2022, 18:43 
Data solicitării clarificărilor  25 iul 2022, 10:10 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Buna ziua.In anunt de participare pct.22 ati 

stipulat declaratie de conformitate pentru corpuri 
de iluminat din care sa rezulte caracteristicile 
tehnice solicitate.Va rugam sa publicati aceste 
cerinte pentru corpurile cerute. 

Expunerea succintă a răspunsului  Cerintele pentru corpurile de iluminat sunt 
elucidate in caietul de sercini, la aceste corpuri 
care le veti prezenta dvs. oferiti certificat de 
conformitate. 

Data transmiterii 25 iul 2022, 17:10 
Data solicitării clarificărilor  25 iul 2022, 10:13 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare In caietul de sarcini Iluminat exterior SU2,2 

pct.42,43,44 este montarea cablului.Urmatoarele 
pozitii45 si 46 este materialul.Va rugam sa 
ajustati volumele deoarece ca material este o 
cantitate dar ca montare este alta. 

Expunerea succintă a răspunsului  Cantitatea din caietul de sarcini este indicat cu 
rezerva admisibila. 

Data transmiterii 25 iul 2022, 17:11 
Data solicitării clarificărilor    

25 iul 2022, 10:15 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare  In caietul de sarcini Iluminat exterior SU2,2 

pct.42,43,44 este montarea cablului.Urmatoarele 
pozitii45 si 46 este materialul.Va rugam sa 
ajustati volumele deoarece ca material este o 
cantitate dar ca montare este alta. 

Expunerea succintă a răspunsului  Cantitatea din caietul de sarcini este indicat cu 
rezerva admisibila. 

Data transmiterii 25 iul 2022, 17:11 
Data solicitării clarificărilor  25 iul 2022, 10:15 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare  In caietul de sarcini Iluminat exterior SU2.2 

poz.59 este cantitatea de 1 buc.Stipulati care 
clema este aratata ca material pentru 
poz.59.Multumim. 
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Expunerea succintă a răspunsului  Buna ziua! Nu este nici o clema,este manopera 
cu utilaj la contectarea la bransamentului la CIA 

Data transmiterii 25 iul 2022, 16:59 
Data solicitării clarificărilor   25 iul 2022, 17:15 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare  Răspuns (25 iul 2022, 16:59): Buna ziua! Nu 

este nici o clema,este manopera cu utilaj la 
contectarea la bransamentului la CIA.In pozitaia 
data sunt si materiale.Va rugam atunci sa 
stipulati continutul acestei pozitii unde se contine 
si materiale si utilaj si manopera? 

Expunerea succintă a răspunsului  Buna ziua! Materialele care corespund 
proiectului sint enumerate in afara normei, 
respectiv materialele date sunt aratate ca cost in 
afara normativului. 

Data transmiterii 27 iul 2022, 11:30 
Data solicitării clarificărilor   26 iul 2022, 17:42 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Buna ziua. In poz 40 Corp de iluminat ECO 

AREA S SPD 30W sint aratate ca material, poz 
65 Corp de iluminat AMPERA MIDI/5145/32 
LEDs 500mA NW/415072 sint ca utilaj. Stipulati 
diferenta clasificarii. 

Expunerea succintă a răspunsului  Buna ziua! Diferenta clasificarii este costul lor. 
Data transmiterii 27 iul 2022, 11:31 
Data solicitării clarificărilor   27 iul 2022, 11:36 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Răspuns (27 iul 2022, 11:30): Buna ziua! 

Materialele care corespund proiectului sint 
enumerate in afara normei, respectiv materialele 
date sunt aratate ca cost in afara normativului.Sa 
intelegem ca in acest normativ trebuie sa se 
regaseasca numai manopera si utilajul? 

Expunerea succintă a răspunsului  In afara normativului sunt enumerate ca cost si 
cantitate in poz.60,61,62, conform fromularului 
nr.1 din caietul de saricini. 

Data transmiterii 27 iul 2022, 11:51 
Data solicitării clarificărilor  27 iul 2022, 15:50 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Buna ziua, daca vom prezenta 5 recomandari din 

2018-2021, va fi un motiv de desaclificare? 
Expunerea succintă a răspunsului  Solicitam sa va conformați documentației/ 

anunțului de participare elaborat de către 
autoritatea contractanta 

Data transmiterii 28 iul 2022, 10:59 
Data solicitării clarificărilor  27 iul 2022, 22:06 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare 1. Pct. 40 din documentația standard publicată de 

Dvs prevede că pentru a prezenta dovada 
experieței similare candidații vor respecta una 
din modalități – 1) executarea în ultimii 5 ani a 
cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai 
mică de 75% din valoarea viitorului contract, 
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confirmat prin prezentarea contractului de 
antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin 
procesul-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la 
expirarea perioadei de garanţie, însoţit de 
certificări de bună execuţie pentru cele mai 
importante lucrări din partea Beneficiarului 
(informațiile date se vor include în anexele nr. 12 
și nr. 13); sau 2) valoarea cumulată a tuturor 
contractelor executate în ultimul an de activitate 
să fie egală sau mai mare decât valoarea 
viitorului contract, procesele-verbale de recepţie 
la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de 
recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, 
însoţite de certificări de bună execuţie pentru 
cele mai importante lucrări din partea 
Beneficiarului (informațiile date se vor include în 
anexele nr. 12 și nr. 13), dar nicidecum ambele 
modalități precum solicitați în Anunțul de 
participare la pct.16, subpct. 8 și 9. Acesta 
cerinta o considerăm drept excesivă, ce 
excedează normele legale aferente achizițiilor 
publice de lucrări Respectiv, solicitam de a 
racorda cerintele anuntului de participare la 
documentația standard aprobată prin ordinul 
Ministerului Finanțelor 2. În anuntul de 
participare și nici în anexele documentației 
standard atașate nu se regăsește forma garanției 
de bună execuție ce urmează să o prezinte 
câștigătorul licitației. Solicităm să ne informați 
cu privire la modalitatea de constituire a garanției 

Expunerea succintă a răspunsului  Anuntul de participare v-a fi modificat. 
Data transmiterii 1 aug 2022, 11:50 
Data solicitării clarificărilor   28 iul 2022, 19:34 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare  În anuntul de participare pct. 12 este indicat 

termenul de executie 29 luni, iar la pct. 13 
termenul de valabilitate a contractului expira la 
31.12.2024. Daca facem calculul matematic 
atunci, antreprenorul ar trebui de la 1.08.2022 sa 
inceapa lucrul (29 luni de executie) ,ceea ce nu 
este real, deoarece numai la 7 august se finiseaza 
depunerea ofertelor. Modificati va rog termenul 
de valabilitate a contractului 

Expunerea succintă a răspunsului  Anuntul de participare v-a fi modificat. 
Data transmiterii 1 aug 2022, 11:50 
Data solicitării clarificărilor   29 iul 2022, 08:19 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Achitarea va avea loc după semnarea proceselor 

verbale de recepție a lucrărilor, dar în ce termen 
???? 

Expunerea succintă a răspunsului  Anuntul de participare v-a fi modificat. 
Data transmiterii 1 aug 2022, 11:50 
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Data solicitării clarificărilor  29 iul 2022, 08:27 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Conform celor explicate la seminarele AAP, 

ultimii 5 ani de experientă se calculeaza din 
momentul dechiderii ofertelor, nu anii bugetari, 
respectiv ultimii 5 ani ar fi 07.08.2017-
07.08.2022. Consultati Va rog și ne anuntati cum 
ve-ți calcula anii la evaluarea ofertelor ???? În 
cazul în care antreprenorul prezinta dovada 
experientei Anexa 13 cu contracte pentru ultimul 
an de activitate și cu recomandarile anexate, care 
este rostul cerintei de la pct. 26-prezentarea 
recomandarilor pentru ultimii 5 ani ?????? 

Expunerea succintă a răspunsului  Anuntul de participare v-a fi modificat. 
Data transmiterii 1 aug 2022, 11:50 
Data solicitării clarificărilor  1 aug 2022, 15:30 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Conform celor explicate la seminarele AAP, 

ultimii 5 ani de experientă se calculeaza din 
momentul dechiderii ofertelor, nu anii bugetari, 
respectiv ultimii 5 ani ar fi 07.08.2017-
07.08.2022. Consultati Va rog și ne anuntati cum 
ve-ți calcula anii la evaluarea ofertelor ???? În 
cazul în care antreprenorul prezinta dovada 
experientei Anexa 13 cu contracte pentru ultimul 
an de activitate și cu recomandarile anexate, care 
este rostul cerintei de la pct. 26-prezentarea 
recomandarilor pentru ultimii 5 ani ?????? 

Expunerea succintă a răspunsului  Prezentați cel putin 5 recomandări 
Data transmiterii 1 aug 2022, 18:22 
Data solicitării clarificărilor  1 aug 2022, 15:46 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Dacă antreprenorul finisează execuția lucrărilor 

la 31.12.2024, juridic ve-ti putea face oare 
achitarea pe un contract expirat deja (conform 
anunțului expiră la 31.12.2022). 

Expunerea succintă a răspunsului  Stimate OE solicitam sa mai revizuiti inca o data 
anuntul de articipare modificat. Multumesc! 

Data transmiterii 3 aug 2022, 09:27 
Data solicitării clarificărilor  2 aug 2022, 10:34 
Denumirea operatorului economic   

 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Termenul de executare a lucrarilor cu descrierea 

lucrarilor executate pe fiecare saptamana este 
pana la 31.12.2024, pentru volumul prezentat 
este de o durata indelungata. Informati va rog 
temeiul acestui termen? 

Expunerea succintă a răspunsului  Este cerinta AC. 
Data transmiterii 3 aug 2022, 09:28 
Data solicitării clarificărilor  2 aug 2022, 10:38 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Conform art. 35 al legii nr. 131/2015 urmează să 

răspundeți clar, complet și fără ambiguități a 
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clarificări, nu să vă eschivați de la răspuns. 
Reiterez întrebarea -daca antreprenorul prezintă 
dovada experienței similare Anexa 13,contracte 
pentru ultimul an de activitate cu recomandări 
care este rostul cerinței Dvs nr 26? Schimbați vă 
rog cerința de la pct 26, deoarece vine în 
contradicție cu principiile de la art.7 al legii sus-
numite 

Expunerea succintă a răspunsului  AC solicita recomandari la contracte pentru 
lucrarile executate pentru alte Autoritati 
Contractante. 

Data transmiterii 3aug 2022, 09:28 
4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu sunt. 

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 12.08.2022, ora 11:53), au depus oferta 3 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 
IDNO Asociații/ administratorii 

1. SRL Zepto 1018600024415 Dmitrii Rotari 
2. InstelPrim SRL 1004600066986 Nicolae Oprea 
3. SC Foremcons SRL 1005600001878 Cristina Gaina 

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

Denumirea document 
Denumirea operatorului economic 

SRL Zepto InstelPrim 
SRL 

SC 
Foremcons 

SRL 
Documentele ce constituie oferta   

Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat 
Propunerea financiară prezentat prezentat prezentat 
DUAE prezentat prezentat prezentat 
Garanția pentru ofertă- emisă de o Bancă Comercială, acredidată 
în RM 

prezentat prezentat prezentat 

Documente de calificare   
Cerere de participare  prezentat prezentat prezentat 
Declaraţie privind valabilitatea ofertei  prezentat prezentat prezentat 
Grafic de executare a lucrărilor (descrierea lucrărilor 
executate pe fiecare saptamână) (până la 31.12.2024) 

prezentat prezentat prezentat 

Declaraţie privind experienţa prezentat prezentat prezentat 
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în 
ultimul an de activitate- 2021 

prezentat prezentat prezentat 

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul 
necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului 
(cu anexarea actelor care confirmă proprietatea/ arenda al 
utilajului, echipamentului) 

prezentat prezentat prezentat 

Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru 
implementarea contractului 

prezentat prezentat prezentat 
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Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care 
sunt îndeplinite de aceştia 

prezentat prezentat prezentat 

Informaţii privind asocierea prezentat prezentat prezentat 
Angajament terţ susţinător financiar prezentat prezentat prezentat 
Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a 
ofertantului/grupului de operatori economici  - după caz; 

prezentat prezentat prezentat 

Declaraţie terţ susţinător tehnic   prezentat prezentat prezentat 
Declaraţie terţ susţinător profesional prezentat prezentat prezentat 
Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică prezentat prezentat prezentat 
Cifră de afaceri anuală, perioada anul 2021 prezentat prezentat prezentat 
Cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimiii 3 ani prezentat prezentat prezentat 
Disponibilitatea de bani lichizi, emisă de o Bancă 
Comercială acreditată în RM 

prezentat prezentat prezentat 

Declaratie de conformitate pentru corpuri de iluminat din 
care sa rezulte caracteristicile tehnice solicitate 

prezentat prezentat prezentat 

Lichiditatea generală (nivelul minim de lichiditate nu mai 
mic de 110%) 

prezentat prezentat prezentat 

Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, 
contribuţiilor 

prezentat prezentat prezentat 

Certificat de atestare tehnico-profesională (diriginte de 
șantier- autorizație a electricianului autorizat) 

prezentat prezentat prezentat 

Recomandări la contractele prezentate pentru demonstrarea 
lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani ( 2016-2021)- 
cel puțin 5 recomandări 

prezentat prezentat prezentat 

Perioada de garanție asupra corpurilor de iluminat prezentat prezentat prezentat 
Demonstrarea accesului la laborator electrotehnic prezentat prezentat prezentat 

 
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 

Amenajarea și reabilitarea 
spațiului adiacent 
bulevardului Mircea cel 
Bătrân (Etapa II) REȚELE 
ELETRICE 

SRL Zepto 3 152 452,81 
Conform 
devizului 
de 
cheltuieli 

+ + 

InstelPrim SRL 3 177 830,72 
Conform 
devizului 
de 
cheltuieli 

+ + 

SC Foremcons 
SRL 3 663 661,41 

Conform 
devizului 
de 
cheltuieli 

+ + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

- - - - 
 

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

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru un singur lot 
11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut                          
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu este 

13. Reevaluarea ofertelor: nu este 

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Amenajarea și 
reabilitarea 
spațiului 
adiacent 
bulevardului 
Mircea cel 
Bătrân (Etapa 
II) REȚELE 
ELETRICE 

SRL Zepto 
Conform 
devizului de 
cheltuieli 

3 152 452,81 3 152 452,81 3 782 943,37 

 
15. Anularea procedurii de achiziție publică: 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL Zepto 18.08.2022 e-mail 
InstelPrim SRL 18.08.2022 e-mail 
SC Foremcons SRL 18.08.2022 e-mail 

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

17. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

În cazul în care valoarea estimată a contractului 
este egală sau mai mare decât pragurile 

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 
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prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizițiile publice 

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

(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: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprind
erea: 

Cu capital 
 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 
contractului/a

cordului-
cadru 

fără TVA inclusiv TVA 

ZEPTO 
SRL 

autohton 88/22 26.09.2
022 

453000
00-0 3 152 452,81 3 782 943,37 31.12.2023 

 
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): 

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

 

            Sinilga ȘCOLNIC_____________                                                 _________________ 
                       (Nume. Prenume)                                                                                                              (semnatura) 

                                                 
                                                                                                             L.Ș. 

 

























































DARE DE S]OAMA

de atribuire a contractului derachizilii publice V
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire tr
Nr. 21060575 din 26 septembrie2022

l. Date cu privire la autoritatea contractantl:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autoritltii contractante S ecretariatul Parlamentului
Localitate Mun. Chisindu
IDNO 1006601003762
Adresa Bd. $tefan cel Mare si Sfant,105, MD -2012
Numir de telefon 0 22 820 - 205.820-201.820-22r.820-196
Numir de fax
E-mail oficial sap(@parlament.md

diana. lipcag@parlament.md;

valeslirla=usu@parlaur-eEnd;
ala.r nac ari@p arl ament. md

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

Ala Macari.tel 022 820 196
sap(d,parlament.md:ala.macart@,parlament.md

Tipul procedurii de atribuire aplicate V Cererea ofertelor de preluri n Licitalie deschisd
nAltele:

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

Bunruri V Servicii n Lucrdri a

Obiectul achizifiei Accesorii, consumabile, piese pentru computere
gi aparatele de multiplicare

Cod CPV 30200000-1
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita[ia
deschisd)

Concurs prin cererea ofertelor de prefuri

Procedura de atribuire (se va indica din
cadrul portalului guvernamental
www.mtender.gA!.md

Nr: ocds-b3wdp I -MD- I 65881 7270380
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3 wdp 1 -MD- 1 6 5 8 8 1 7 27 03 80? tab:contract-noti ce
Data publicdrii:26 iulie 2022

Platforma de achizitii nublice utilizati V achizitii.md; n e-licitatie.md; n yptender.md
Anunf de intenfie publicatin BAP (dupd caz) Data: ---

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

nAcord-cadru aSistem dinamic de achizilie I
Licitatie electronicd nCatalos electronic

Sursa de finanfare V Bruget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNA.S;
nSurse exteme: nAlte surse:

Valoarea estimatl (Iei, fdrd TVA) 302520.00 lei



3. Clarificlri privind documentafia de atribuire:
(se va completa tn cazul tn care aufost solicitate clarificdri)

4. Modificdri operate in documentafia de atribuire:

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

Data solicitlrii clarificlrilor l. 26 iu\2022,10:45

2.26 iu\2022. 10:45
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitlrii de
clarificare

l. Anunful de participare!
Buna ziua! va rog sa verificali anunful de participare incdrcat in
sistem. Nu corespund poz(iile din anunt cu loturile de pe platforma.
Mullumesc.

2. Specificajie pref, specificafie tehnica
Buna ziua, Schimbafi denumirea loturilor din specificatiei tehniod si

de cu licitatia). Mul
Expunerea succintl a rispunsului

Buna ziua. Am modificat. O zi bun6!

Buna ziua. Modificat.

Data transmiterii 26 iul2022, l0:50;

29 iu|2022.13:50

l.

2.

Rezumatul modifi cirilor Nu au fost operate modificdri
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)
Termen-limitl de depunere gi deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

5. P0nr la termenul-timiti (data 04,08,2022, ora 10:00), au depus oferta 4
(patru) ofertanfi:

Nr. Denumirea operatorului econom ic IDNO Asociafii/
administratorii

1 ,,Belmond Grup" SRL 1013600028669 Asocialii
POGORETCHI Vitalie
Administrator
POGORETCHI Vitalie

2. ,,BTS PRO" SRL 1008500061565 Asocialii
TOPALO Arcadie
Administrator
SUVOROV Alexandr
VOLOCIUC Irina

3. ,,Triomac" SRL 1006606001224 Asocia[ii
MALAIRAU Sergiu
ALEXANDRU Constantin
Administrator
ALEXANDRU Constantin



4. ,,NeoSuport Service" SRL l 008600061 738 Asocialii
BERZAN Iurie
Administrator
BEMAN Iurie

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

(Informafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire Si se va consemna prin: prezentat, neprelentat, nu corespunde (in cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespunde cerinlelor de calificare))

Denumire document
Derrumrrea operat( rului econom c

,,Belmond
Grup" SRL

,,BTS PRO"
SRL

,,Triomac"
SRL

,,NeoSuport
Service"

SRT,
Documentele ce constituie oferta

DUAE

I prezentat
prezentat
prezentat nre7.enlat

ntat
ntat

Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu c'oresounde

Cerere de participare prezentat Drezentat Drezentat Dtezentat
Declaralie privind valabilitatea
ofertei

prezentat ptezental prezental ptezental

Dovada inregistrdrii persoanei
iuridice

prezentat prezenlat prezentat prezentat

Certificat de atribuire a contului
bancar

prezenlat prezentat prezentat prezentat

Declarafie de prezentarea a
Certificatelor de origine odatd cu
livrarea bunurilor pentru loturile 1-
19.

prezentat prezental

Autorizare de la producdtor de
comercializare a produselor
originale pentru loturile l-19.

prezentat prezentat

DECLARATIE privind
confirmarea identitatii
beneficiarilor efectivi gi
neincadrarea acestora in situalia
condamndrii pentru participarea la
activitdfi ale unei organizafii sau
grupdri criminale, pentru corupfie,
fraud[ qi/sau spdlare de bani.

prezentat prezentat prezentat prezenlal

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Prefml
ofertei

(fbra TVA)*

Cantitate pi
unitate de
misurl

Corespund
erea cu

Corespunde
rea cu



cerin{ele de
calificare

specifica{iile
tehnice

Cartug TK-5195Y ,,Belmond
Grup" SRL

15 450,00 6 + +

Cartug TK-5195C ,,Belmond
Grup" SRL

10 300,00 4 + +

Cartug TK-5195M ,,Belmond
Grup" SRL

12 875,00 5 + +

Cartug TK-5195K ,,Belmond
Grup" SRL

7 500,00 ) + .T

Cartus TK-3190 ,,Belmond
GruD" SRL

17 250,00 6 + +

Piesa Canon FM4-3149 Pre-
Transfer Corona Assemblv

.,BTS Pro" SRL I193,85 I + +

Rol6 de separare FC5-2528 ,,BTS Pro" SRL 486"20 2 -r +
Cureaua de transfer
electrostatic (ETB) FC8-
7160

..BTS Pro" SRL 691,80 I + +

Ansamblul Corona primard
FM3-7288

,,BTS Pro" SRL 7 27'.1,45 I T T

Rold de presiune inferioarl
FM4-3158

..BTS Pro" SRL | 749,35 I + +

RolS Web de curdlare FC5-
2286.

,,BTS Pro" SRL 495,50 -1- T

Rol6 de topire superioard
(incdlzire) FL3-3602

..BTS Pro" SRL 5 133,05 + I

Termistor principal FK2
7692

..BTS Pro" SRL 255,45 T +

Sub termistorFK2-7693 ,,BTS Pro" SRL 252.20 2 + -f
Rol6 de ridicare FC8-5577 ,,BTS Pro" SRL 407.35 I + -t

Rold de alimentare FL2-9608 ..BTS Pro" SRL 383,s0 1 -T -r
Lama de curdlare pentru
transfer FC6-1647

..BTS Pro" SRL 870,35 I + -f

Rold de separare FB2-7777 ,,BTS Pro" SRL 329.35 I -r -r
Baterii AAA ,,BTS Pro" SRL 975,00 5 -r -r
Baterii CR2032 ,,BTS Pro" SRL 106,50 30 -1- -r

,rTriomac" SRL 109,50 T

Stalie combinata: 2 in I statie
de lipit si aer cald.

I

Ochelari cu lupa si lumina 2
Placa de captare ,,Triomac" SRL l9 0s0.00 + -F

Pernute de schimb Bosch
HDP-LWNEP pentru cdqti
LBB 3443.

250

2.5'' SATA SSD 250 GB ,,NeoSuport
Service" SRL

18 700,00 25 -r -T

,,Triomac" SRL 2t 625.00 +
..BTS Pro" SRL 27 625.00 -r

2.5'' SATA SSD 24OGB ..Triomac" SRL 21 500.00 50 +
..BTS Pro" SRL 32 500.00 + -F

2.5'' SATA SSD 5OOGB ..Triomac" SRL 11 660.00 l0 T T
,,BTS Pro" SRL 11 675.00 T



,,NeoSuport
Service" SRL

I I 970,00 T

Acumulator pentru UPS ,,BTS Pro" SRL 5 512.00 t6 .T +
Acumulator pentru UPS ,,BTS Pro" SRL 4 32E.80 r6 + -F
Acumulator pentru UPS ,,BTS Pro" SRL 23 400,00 20 + -t-
Monitor 27" ,,BTS Pro" SRL 6 873.75 1 -r -F

,,Triomac" SRL 7 850.00 +
Cablu USB 3.1 ,,BTS Pro" SRL 577.00 5 -r

,,Triomac" SRL 7s0.00 + +
Covoras pentru mouse ..BTS Pro" SRL 585,00 20 T T
Cablu Patch ,,Triomac" SRL l 500.00 60 + +
Mouse ,,Triomac" SRI, 2 700.00 30 T T

,,BTS Pro" SRL 2 925,00 +
PCl-Express Diagnostic
Analyzer Tester

I

IBM LTO Ultrium 6 Tape
Data Cartridge Capacity
2.5TB,625T8. Label
included.

6

Fujitsu Eternus HDD lTB
7,2k 2,5" SAS (CA07339-
E601). HDD for DX90 32

,,BTS Pro" SRL 10 609,00 2 T l-

HDD IBM 3.5"'7.2K 6GbPS
- 3TB.

,,BTS Pro" SRL 6 933,30 2 + +-

HDD SAS IOK ,,Triomac" SRL 64 800,00 l0 + T'
,,BTS Pro" SRL 153 595.00 +

Carcasd externd
Gembird EE228A-U3C-02

..BTS Pro" SRL | 943"60 4 + T

USB Flash ..BTS Pro" SRL 894.00 l0 T +
Crona 9V ,,BTS Pro" SRL 178.75 5 + +
Cablu DP - HDMI, 1.8m ,,Triomac" SRL 475.00 5 -r T

,,BTS Pro" SRL 605.25 +
Cablu HDMI - DVI. 1.8 m ..Triomac" SRL 250.00 5 -r T

..BTS Pro" SRL 312.V5 +
Cablu DP - DVI 1.8 m ..BTS Pro" SRL 575.20 4 + T
Cablu HDMI - HIDMI 5 m. ,,Triomac" SRL 300.00 ) T

,,BTS Pro" SRL 47r.25 T T
Router 5
USB3.0 Gigabit LAN
adaptor

..Triomac" SRL I 840.00 8 + T
,,BTS Pro" SRL 2132.00

Adaptor pentru IIP Monitor
22ltx

aJ

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" Si "Corespunderea cu specificaliile
tehnice " , se va consemno prin: ,, I " fn cazul corespunderii Si prin ,, - " tfr cazul necoreipun-deri-i)

8. Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date
privind corespunderea ofertei cu cerin(ele stabilite in



documentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal
de sclzut) s-a solicitat:

Data
solicitiirii

Operatorul
economic

Informafia
solicitatl

Rezmatul rispunsului operatorului
economic

9.Ofertanfii respinqildescalifi ca{i:

Denumirea operatorului economic Motivul respin gerii/descalifi clrii
,,BTS PRO" SRL La lotul - BateriiAuM

Oferta la lotul ,,Baterii AAA" a fost respinsi pe
motiv cd, prelul ofertei depdqegte cu3}Vovaloarea
estimatd a achiziliei;
La lotul - Acumulator pentru UPS (pentru (IpS
APC ES 400, RBC 106)
Oferta la lotul ,,Acumulator pentru UpS', a fost
respinsd pe motiv cd, preful ofertei depdgeqte cu
30%o valoarea estimatd a achiziliei;
La lotul - Cablu aSB 3.1
Produsul nu corespunde documentatiei de
atribuire qi anume: s-a solicitat 2 m, s-a propus I
m;
La lotul - Fujitsu Eternus HDD ITB 7,2k 2,,5,,
SAS (CA07339-E601), HDDfor DX90 52
Oferta la lotul ,,Fujitsu Eternus HDD ITB 7,2k
2,5" SAS (CA07339-E601), HDD for DX90 52"
a fost respinsd pe motiv ed, prelul oferlei
depdge gte cu 30Yo valoarea estimatd a achizi\iei;
La lotul Monitor 27
Prin scrisoarea nr. 59 din l3 septembrie2022,
operatorul economic a anunfat despre faptul cd.
modelul de monitor DellP2720D, propus in
ofertd la lotul 31- Monitor 2T,producdtorul
DELL nu le mai produce. Operatorul economio a
retras oferta pentru lotul 31-Monitor 27.

,,Triomac" SRL La lotul - Placa de captare
Oferta la lotul ,, Placa de captare" a fost respinsd
pe motiv c5, prin valoarea inclusd in propunerea
financiard, depdgeEte valoarea fondurilor alocilte
pentru lotul dat;
La lotul - 2.5" SATA SSD 240G8
Oferta la lotul ,,2.5" SATA SSD 240GB" a flrst
respinsd pe motiv c6, producdtorul pe site-ul
oficial nu indicd urmdtorii 2 parametri:
- 4K Random Read/Write (IOmeter);
- Mean Time Between Failures (MTBF);

La lotul - Mouse



Oferta la lotul ,,Mouse" a fost respins[ p. motiu
cd, preful ofertei depdgegte cu 30%o valoarea
estimatd a achiziliei;
La lotul - Cablu HDMI - HDMI S m
Oferta la lotul,,Cablu HDMI - HDMI 5 m,,, a fost
respinsd pe motiv cd, produsul ofertat nu
corespunde specificafiilor tehnice solicitate in
documentalia de atribuire, s-a solicitat: ,,Cablul
fiind de 5 metri necesita sa aiba un minim de
caracteristici necesare: protecfie si specificalii
conform echivalentului cerut.", produsul ofertat
nu are impletiturd de nailon de protecfie;
La lotul - Monitor 27
Oferta la lotul ,,Monitor 27" a fost respinsd pe
motiv c5, preful ofertei depdgegte cu3}yo
valoarea estimatd a achizitiei.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot V
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fr atribuite aceluiaEi ofertant: nu sunt

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: nu se aplicd

11. Criteriul de atribuire aplicat:

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

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

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

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

Denum re factorul I Ponderea nu se aplicd nu se aplicd
Denum re factorul n Ponderea

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

13. Reevaluarea ofertelor:



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

14. in urma examinrri, evaluirii qi comparrrii ofertelor depuse in
cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Motivul reevalulrii ofertelor f . in urma desfbqurdrii procedurii de achizilie a Accesoriilor,
consumabilelor, pieselor pentru computere qi aparate de
multiplicare, la data de 07 .09.2022 prin deciziacl-Ap, operatorul
economic ,,BTS Pro" a fost desemnat cdqtigitor la lotul ,,monitor
27", fapt despre care a fost informat prin scrisoarea nr.7l din
08.09.2022.
La data de | 3 .09 .2022, prin scri so area nr. 5 9, operatorul economic
,,BTS PRo" SRL a informat Secretariatul parlamentului c6,
modelul de monitor DellP2720D care a fost propus in oferta sa la
lotul nr.3l nu se mai produce. Drept urrnare, oferta operatorului
economic la lotul ,,monitor 27" este descalificatd.
2. In urma examindrii ofertei prezentate de operatorul economic
,,Triomac" SRL la lotul nr. 31-,,monitor 27", oferta a fost respinsd
din motiv cd aceasta depdqeEte valoarea estimatd cu 30%o.

Modificlrile operate L Oferta operatorului economic ,,BTS PRO" SRL la lotul
,,monitor 27" este descalificatd.
2. Ofertaoperatorului economic ,,Triomac" SRL la lotul ..monitor
27" a fost respins?i.

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate
Ei unitate

de
mIsurI

Preful
unitar

(f5rn TVA)

Pre{ul total
(fIrI TVA)

Preful
total

(inclusiv
TVA)

Cartug TK-5195Y

,,Belmond
Grup" SRL

6 buc. 2 575.00 l5 450,00 l8 540.100
Cartus TK-5195C 4 buc. 2 575.00 l0 300.00 l2 360.r)0
Cartus TK-5195M 5 buc. 2 575.00 l2 875,00 l5 450,110
Cartus TK-5195K 5 buc. I 500.00 7 s00.00 9 000.00
Cartus TK-3190 6 buc. 2 875.00 17 250.00 20 700.00
Piesa Canon FM4-3I49 Pre-
Transfer Corona Assemblv

,,BTS PRO"
SRL

I buc. 1193,95 I 193,85 | 432,6,2

Rol6 de seDarare FC5-2528 2 buc. 243.r0 486.20 583,4t1
Cureaua de transfer
electrostatic (ETB) FC8-
7160

1 buc. 691,80 691,80 830,1(i

Ansamblul Corona primard
FM3-7288

I buc. | 277,45 | 277,45 | 532,94

Rold de presiune inferioard
FM4-3158

I buc. | 749,35 | 749,35 2 099,22

Rol6 Web de curdlare FC5-
2286.

1 buc. 495,50 495,50 594,6C1

Rold de topire superioard
(incdlzire) FL3-3602

I buc. 5133,05 5133,05 6159,66

a



Termistor principal FK2
7692

I buc, 255,45 255,45 306,54

Sub termistorFK2-7693 2 buc. 126.r0 252.20 302.64
Rold de ridicare FC8-5577 1 buc. 407.35 407.35 488.82
Rold de alimentare FL2-9608 1 buc. 383.50 383.s0 460,20
Lama de curdJare pentru
transfer FC6-1647

I buc. 870,35 870,35 | 044,42

Rol[ de separare FB2-7777 I buc. 329.35 329.35 395.22
Baterii CR2032 30 buc. 155 106.s0 127,80
2.5'' SATA SSD 250 GB ,,NeoSuport

Service" SRL
25 buc. 748,00 l8 700,00 22 440,00

2.5'' SATA SSD 24OGB ,,BTS PRO"
SRL 50 buc. 650,00 32 500,00 39 000,00

2.5'' SATA SSD 5OOGB ..Triomac" SRL l0 buc. l 166.00 l r 660.00 t3 992.00
Acumulator pentru UPS

,,BTS PRO"
SRL

l6 buc. 344.50 5 512.00 6 614.40
Acumulator pentru UPS 16 buc. 270,55 4 329,90 5 194,56

Cablu USB 3.1 ,rTriomac" SRL 5 buc. 150.00 750,00 900.00
Covoraq pentru mouse ,,BTS PRO''

SRL
20 buc. 29,25 585,00 702,00

Cablu Patch ,,Triomac" SRL 60 buc. 25.00 l 500.00 I 800.00
HDD IBM 3.5" 7.2K 6Gbps -
3TB.

,,BTS PRO''
SRL

2 buc.
3 466,65

6 933,30 8 3 19,96

HDD SAS l OK ,,Triomac" SRL I 0 buc. 6 480.00 64 800.00 77 760.00
Carcasd externd
Gembird 8E2280-U3C-02

,,BTS PRO"
SRL

4 buc. 485,90 | 943,60 ) 77)',\)
- 

JJ-t.t-

USB Flash l0 buc. 89.40 894.00 | 072.140
Crona 9V 5 buc. 35,75 178.75 214,50
Cablu DP - HDMI. 1.8m ..Triomac" SRL 5 buc. 95,00 47s.00 570.00
Cablu HDMI - DVI. 1.8 m 5 buc. 50,00 250.00 300.00
Cablu DP - DVI 1.8 m ,,BTS PRO''

SRL
4 buc. 143,90 575.20 690.2,4

Cablu HDMI - FIDMI 5 m. 5 buc. 94.25 471.25 565.5r0
USB3.0 Gigabit LAN
adaptor

..Triomac" SRL 8 buc. 230,00 1 840,00 2208,00

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

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

Triomac" SRL 08 septembrie2A22 triomac@gmail.com
,,BTS PRO'' SRL 08 septembrie2022 bg@brs. md ; ffice@bts. md ;

ivan.abramov@bts.md
..NeoSuport Service" SRL 08 septembrie2A22 sales@neocomputer.md
,,Belmond Grup" SRL 08 septembrie2022 B e lmo ndsrup 2 0 I 2 @sma il. c o m
,,BTS PRO" SRI- 2l septembrie2A22 bg@bts. md; ffice@bts. md ;

ivan.abramov@bts.md
..Triomac" SRL 21 septembrie2022 triomac@gmail.com



(Informarea operatorilor economici implicali fn procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 31 ai Legii nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziSiile publice)

(Selectali termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I 3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd tn conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republiiii Moldova).

1.6. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micl dec6t pragurile prevdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
p11ylqd achizitiile publice

Y 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
El[gqggqqqtronice gi/sau fax o
U 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii

l4ln mljloace electronice si/sau fax n
In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare decdt pragurile
prevdzute la art.2 alin. (3) al Legii nr. l3l din
3 iulie 2015 privind achiziliile publice

[] 11 zile in cazul transmiterii 
"om,.rnicd.ii 

prin
lqt.lgeggjlgglrqnice qi/sau fax a
l1 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii

=prin mijloace electronice si/sau fax o

1 7. C ontractul de achizi[iel acordul-cad ru incheiat :

18. Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datl se completeazd
doar in cazul in care la procedura de achizi{ie publiLcl au fost aplicate criterii de durabiiitate qi
s-a incheiat contractlcontracte pentru lot/loturi pentru care au lost aplicate criterii de
durabilitate):

Denumirea operatorului
economic

Numirul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate

al
contractulu
i/acordului-

ciadru

ffiri TVA cu TVA

,,BTS PRO" SRL nr. I 59 26.09.2022 30200000-t 67 553,90 8l 064,56 31.12.2022

,,NeoSuport Service" SRL nr. I 60 26.09.2022 30200000-l l8 700.00 22 440,00 31.12.2022

,,Triomac" SRL nr.l6l 26.09.2022 30200000-l 8l275,00 97 530,00 31.12.2022

,,Belmond Grup" SRL nr.162 26.09.2022 30200000-l 63 375,00 76 050.00 31.12.2022

Au fost aplicate criterii pentru achizifii pubrice durabile (achizi(ii
verzi)? nu

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

codul cPV al lotuluilloturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate:

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

Prelul cel mai scdzut n
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pre1a
Cel mai bun raport calitate-cost n



Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a$teptare pentru tncheierea
contractuluVcontractelor indicate afost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute tle art. 32 alin. (3) al Legii nr,
131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum Ei cd tn cazul depunerii contestaliitor qi/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, acestea aafost examinate Si solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupal de lucru pentru achix,i(ii contirmd corectitudinea desfdEurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poarld rd$pundere conform prevederilor legale in vigoare.

Preqedinte supleant al grupului de lucru pentru achizi{ii: la CRASOVSCHI

Ex. Ala Macari
Tel.022 820 196

l1



DARE DE SЕАМД
de. а,triЦчirе а соцtr4с,t}|чi de achizi:

de iпсhеiеr. u u.ird
de апulаrе а рrосеdurii de atribuire

Nr. 94 /22 din 26.09.2022
1. Date cu рriчirе la autoritatea сопtrасtапtй:

model-t

п

п

LocaIitate
IDNo-
Ad..ra -...---.---.-

тй5. d. t.l.f-,
Numйr de fax
T;"tI "fi"t"Г-

rrImаrlа or.Singera
"а*_-

l пt.22

г
*i'*

п,

Mun.ChisiLau о. SТgс
I00760l0l0596

;ýЙ.rа ,tr.З l Дugui
022.41 зп дТй-оZz<
vZZ+l JUбЕ
Contabi l itяtоооi**л,,;,.Аоrеýа de iпtеrпеt 

-

Pers 
,

з:цgil)
Rusu cristina

2. Date сu privire la рrосеdurа de аtriЬuirе:

TipuIp.oc.du@
пСеrеrеа оfЬrtеIоr de l
пАltеlе: Ilndicaril

-мD_ l0sозzsоазыii

1uri пЧiсitаiБ dЙсhisй
Uýсuurа ое achizitie rепеfяf; /r:Ь,пй

Tipul obi".tu
асоrduIчi-саdrufu

{л]ч!9ч99._99ýЦ - Ь З w_dp
Вчпuri п SеЙБГп I-uс,

Mobilier, saltele, pentru de

оr. Singera mun. Chi;inйu

1пп

;chiderea gradinilei di n

acIrIZlf,Iel

LOц Lrv
391 00000-3Ехрuпеrеа

alegerea procedurii de atribui re бtп cazulaylicyyii altor proceduri decdt licita|ia
ФуЦsd)

Llcltatie deschisй

rгOсеочrа се atribuire (se vа iпсJiса Йcadrul portalului gччеrпаmепtаl
Щ

п r: 
_о, _с.Q.._sфJ wdp l -MD- l 656 ?5043605

Link-ul: оСаr,,.ý3 l-МЪ- 656з2504з605
Data pu bl i с arii :2jn B.z oТirаllormа ое achizitii nublicp lrfilizqfБ п achizifii.mc!; п c-l icitaiie
Data:
Li"йi--
https://tender.gov. md/rolsvstem/f

Anun{ Ce inte
caz)

/Ьяпl)оl д lbr ýrrlllul ýt lnstrumente specifice de
atribuire
(dupd caz)
Sursа de fiпапlаiБ--

пАсоrd-саdru пSistem
пLicitalie еlесtrопiсй пСа1

.pcl I

dtnamic de achizitie
,|og electronic

trt;uget de stat; пBuget С
пSursе externe; пАltе surse:

NAM; пВugеt CNAS;
IBuget LocatJ

л\

с-!
l

'ip



vаlпяrоо oo+iL\lll4.4 |lel, Jqrа l УА) 2 186 724.67

3. Сlаrifiсйri privind documenta{ia de atr

(se va соmрlеtа iп cazul iп care au.fost ,yolicitc

.ib

lte

uirе:

clari/icdri)

27.07.2022

lrпlаl de scazut

!л!,"g SRL -
J usti t'iсаrеа рrеtu l uian

Ех р u п еrеr;;;Йr;-ý о lБЙ;й;
clarificare

ЩrisрuпýчluiData transmiterii
Аrgumепtаrе acccptata
27,07.2022

rrara sollclta rii cla rifiсйrilоr
f)еп rl rrr i roo лло__ *л.f-J^]l Z /,U / .2022
- -___-.r.! vg vlrvr 4]UI чlцr €сOПОmlС
П' y-rr - о-л_ л,, л л:_.l-- -l;--;. --;:-----

Magda SRLuдрчrrwl ý4 ýrrýulп]a а ýOlICItarlI de
сlаrifiсаrе Justificarea рrёББi ап rmаl de scazut

ЩаrйsрuпsuluiData transmiterii

Data solicitarii clariEca.ilo.ъDpnrr-i-oo лллl:;:::;ar-- .-

Аrgumепtаrе acceptata
28.07,2022

27,07.2022
-,..чrдlrr L4 Ul,cl alUI чlul есоПОmIС
Ехрuпеrеа succinИ а sЫiсitДПl М
сlаrifiсаrе

Goiiant-Vita SRL
Justifi саrеа pretuluТ апо
mostrei saltelei.

,mal de scazut, prezentarea

лпоrmаl de scazul. Golian-
rtea de а livra bunurile la
atia data.

Recunoste .u p,Ciui .rt.
Vita este in imposibilit
pretul propus репtru Iici
28.07,2022

u а.а ýuIrclIarll cIarrllcarllorъПа-.,-i-лл л_л-_лl_ -;- .-- 27.07.2022
uL.lцllrr| са ulrегаl(rrurUI eCOnOmiC
П''ол,,-л-лл л,_лk Viagranda SRL!лрчuЕItа ýчuýlпaа а sollcttarll de
cIarificare
ПYttrr-o-oo .,,лл_

Justifi саrеа pretului anor
doc. conf. pct.l6(2,III),

TaI de scazut, prezentur.a
6(2,IV), 16(9), 16(l0).а rаýрчпsulul

)ata transmiterii

Nеrеsресtаrеа tеrЙепul
solicitate. Gruрul de l
prezentate сu intirziere.

ri de prezentare u СЙ
lсru nu а acceptat doc

4

r&

т

04,08,2022

. Modificiri ореrаtе in documenta{ia de atr

l va completa iп cazul iп care au.fosl lperate m

,еzumаtul mоаi

,lbuire:

dificari)

Publicate in BAP/alte mi;baceb. Се
informare (duod caz)
'гл_*л_r:___l.Ъ

Ilпdiса!i sur.ra uli!izata s dala publicdriiJ

r ýI rrltt1-1|Inr[a ое оерчпеrе ;i deschidere а
ofertelor prelungit (duрй caz)

[IпdiсаУi пumdrul de zile

5. Рiпй la termenul-limitй (data 18.07.2022, оrа 17:00), au depus ofi 8 ofertanfi:
Nr. Dепumirеа ope.atorului economic IDNo Asocia{ii/

2



Dighiva SRT administratorii
ю0360000,39
I0026000l lйб
l 0 l 6600020240Goliant Vita SRL
l 002бl l 000104
l 0036000s0897Videtlux SRL
l 005б000434'Аlmir SRL 100260о027664St..е*ре"JТйБЫЗRГ
l 0l 960000soa

Denumire document Цgдgдц9lрре.аtо.uПЛ

Docu mentele й-сопstйБ;Бй
ча сопsmпа рr!п: prezeпtal,

Propunerea tehrlicё
Nu

соrеsрuпd
еРrорuпеrеа Гr"а""""й

Documente се сыiлс.аrе
ча сопsmпа рriп: рrеzепtаt, перrеZепtаl, пч core

Certificat p.ivina Пpsa
datoriilor la bugetul

lic national
Certificat d. .ulitate а
betonului livrat
Dovada inregistrйrii

i Juridice
Dovada delineriiБntuП
Qqцrсаr (curent) activ
Certificat privindфsa
datoriilor la bugetul
ublic na{ional

Declara{ie ЙПЙ
asigurarea transportului,
livrarii bunurilor la sediul
indicat de сйtrе
beneficiar
Garan{ia tеhпiсй

certificat de
conformitate се сопfirmй
calitatea bunurilor, in
mod obligatoriu pentru:
mobilier ýi saltele,

6. Informa{ii privind
de сйtrе operatorii

ofertele depuse
economici:

qi documentele de calificare аfеrепtе DUAE prezentate

Garanlia репЙЪБЙ



e]iberat de orgЙism
nalional de evaluare а
conformitбtii

DECLARATIE

privind сопfirmаrеа
identitйlii benefi ciarilor
efectivi qi пеiпсаdrаrеа
acestora in situalia
condamnirii репtru
participarea la activit5li
ale unei organizatii sau
gruрёri criminale, pentru
coruplie, frаudй gi/sau

lаrе de bani.

Se
solicita la
sепlпаrеа
сопtrасtu

lui

Se soIiclta
la senrnarea

cоntractu l u i

se solicita
la

sепlпагеа
сопtrасtul u

i

se solicita
|а

Sеп]паrеа
соп trасtч l

ui

Sc sо|iсй
|а

sеm паrеа
conl racIu l

ul

se solicita
la

sспlпаrса
сопtrасtuI

ui

se solicita
la

sепlпаrеа

сопtrасtч l

ui

Garanlia de Ьuпа
execulie 5% din suna
contractului cu ТVА.

se solicita
la sепtпаrеа
сопtrасtu l u l

se solicita
la

Sеmпаrеа
сопtrасtчlч

i

se soliciи
la

selllnarea
сопtrасtu l

ui

se solicita
la

Sеlltпаrеа
сопtrасtu l

ui

se solicita
la

sеmпаrеа
сопtrас[u l

ui

se solioita
la

Sеmпаrеа
contractuI

ui

Dепumirеа
lotului

Dепчmirеа
operatorului

economic

unitate de
mйsurй

Corespund
еrеа сu

Specificatii
le tehniceLot l

Mobilier
caiet de sarcini

caiet de sarcini
Goliat-Vita SRL

caiet de sarcrni

caiet de sarcini

caiet de sarcini
coliat-viи skl

Lut 2

Saltele

8. Репtru elucidarea чпоr
cu cerin{ele stabilite iп
scizut) ý-а solicitat:

* iп cazul utilizdrii licita]iei electroпice
(IпfоrmаУ ia priviпd " Corespuпderea сч
tеhпiсе" , se va сопsеmпа рriп; ,, + '' iп

ormitale сч сеriп|еlе diп
u corespaпde (iп c,ctzul

))

соrеsрuпdеrеа ofertei

(Iпfоrmаliа priviпd dепumirеа dосumепlеlоr рrеzепlаlе se ча iпсliса iп ctldосumепtа|iа de atribuire ;i se va сопsеmпа рriп; prezeпtot, перrеzепtаt,сdпd dосumепtul a.fost рrеZеп|аl, dar пч соrеSрuпdесеriп!еlоr cle cali|ic.ct

7, Informa{ia privind соrеsрuпdеrеа ofertelor сu cerin[ele solicitate

se vа iпdica pre|ul ofertei _fiпаlе
сеriп|еlе de саlфсаrе" ;i ''Core rea сч specifica{iile
cazul corespuпderii ;i рriп ,,-'' iп с ttl песоrе.sрuпdеrii)

neclaritй{i sau сопfirmаrеа чпоr date privi
documenta{ia de atribuire (inclusiv justific: pre{ului апоrmаl de

4



Data
solicitirii

Operatorul
economic

Informafia soЙitata
I

о

l,ezmatul risрuпsului
эеrаtоrчlui econnr.i.27.07.2022 Dighiva SRL ., ustlllcalea pretului

апоrmаi de scazut
Аrgum )ntare acceptata

27.07,2022 Magda SRГ Justl11carea pretului
апоrmаl de scazut

Аrgum, ntare acceptata
27.07,2022 Goliant-VitiSRL JuSIlIlcarea pretului

anormal de scazut.
prezentarea mostrei
saltelei.

I 
Recuno

l scazul.

/ illlposib
I la ргеtu
data.
мБйъ
рrеzепtz
de luсru
prezenta

]te са pretul este апоrmаl dЪ
]olian-Vita este in
ilitatea de а livra Ьчпurilе
propus pentru Iicitatia

]tаrеа termenului Б._..-.----
ге а doc. soiicitate. Grчрul
пu а acceptat doc
:е сu intirziere.

27.07.2022 vtagranda SRL Justificarea pr.tulrЛ-
апоrmаl de scazut.
рrеzепtаrеа doc. сопГ.
pct. l 6(2,III), l 6(2,IV),
16(9),16(l0).

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica[i:

I\

Videtlux SRL
а (,реrатоrчIur economic

АImir SRL

vtaЙБsRL
CatanпБsRL

sterexpert Impex sд

Motivul rеsрiпЙ i/descalificйrii
Lipeqte gаrап{iа pentru
tеhпiсй пu соrеýрuпdе с,
S-a solicitat compozifie \
рrорus compozilie poliul

lfеrtй, specifica{ia
rinfelor solicitate.
/аtеr Flех, s-a
etan.

Nu а fost atasat in SIA П
document.

JAP nici чп

Doc. solicitate пч ач fost
termen.

rrezentate in

Agentul economic rесuп(
oferta сu uп pret апоrmа
imposibilitate de а liчrа t

_рtолчS._

aste са а depus
l de scazut, qi este in
чпurilе la pretul

Lipseste oferta, certifi сП ll de conformitate. -
10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:

репtrч fiеса,rе lot п
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitёri privind пumйrul de lоtчri саrе pot fi atribuite aceluiaqi оfепапt:

Iustificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

1I. Criteriul de atribuire aplicat:

рrеtul cel ma,i scizut п
]ostul celmai scЁzut п
]el mai bun rароrt calitate-pre1 п
]el mai bun rароrt calitate-bosi п
'iп cazul tп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multе спdiса toate criteriile de atiibuire aplicate qi dепumirеа lbturito, аfеrепtе)

12. Informa(ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i:

lпdiсауiJ

iterii cle atribuire, se чоr

5



Factorii de ечаluаrе vаlоаrеа din ofert
Dепumirеа ор".ЙiutЛ

PunctajuI calculat
Dепumirе factorul l
Denumire factorul n

Denumirea torului economic n
Denumire factorul l
Denumire factorul n

Motivul rеей'"й.ll 
"f.п"'".Modificйrile ореrаtе

Dепumirеа lotului Dепumirеа
operatorului

economic

Cantitate;i
unitate de
mйsurй

Рrе{ul unitar
(fПrП ТVА)

Рrеful total
(inc!usiv

Mobilier, saltele, pentru deschiderea gridiпi{еi din or. Singera

Lot l Mobilier caiet de sагсiпi 1 599 800,00 l 9l9 7б0,00

Dепчmirеа operatorului Data transmiterii litatea de transmitere

Dighiva SRL
24.08.2022

Viаgrапdа SRL 24.08.2022 mail.ruGoliant Vita SRL

yilcletl

almirsr

24.08.2022
24.08.2022Videtlux SRL

Almir SRL
il.сопlStеrехреrt Impex SRL

(se va completa репtru loturile care au.fost atribuile iп baza crileriilorsаu cel mqi Ьuп raport calilote-cosl) mаi huп raporl calirare-pre\

13. Reevaluarea оfеrtеlоr:

(se va completa iп cazul iп care o.fertele aufost rеечаluаtе repelal)

14. iП urmа examiniri, evaluйrii Ei соmраrйrii оfеrtеlоr depuse in сs_a decis:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acordului-cadru:

Апчlаrеа procedurii de achizigie publici: Lotul II saltele

iп temeiul art,7l lit. d liniuta 8.

рrосеdчrii de аtriЬчirе

ltele" deoarece чаlоаrеа
lоаrеа fопdurilоr alocate

Argumentare: Autoritatea contractanta а luat decizia de а anula lotul пr.2inclusй in propunere,a 
!1апс]аrё, а agentului economic calificat, depйqegtepentru рrосurаIеа saltelelor. urmеаzй sё derulйm о altй рrосеdurй de achizi

15. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grчрчlчi de l репtrч achizifii:

6

.+.v.'./U/z dighiva D,vаhоо crl-lчrачuа DкL
magda |Srl(,g)уаhоO,соm

21.08.2022 gtlliul-t ta@mail.ruНiпеrfрh
hiпеrtе l (Фmаil.rч

|(l]пlаll.ru
24.08.2022
24.UE.z|Jzz Ьu,уiпе.у, @elaxe.md



(пfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implicali iп procedura de atribu
lyyry rепtru achizi|ii se realizeazd iп iodormitite cu prevederile art
20l5 priviпd achiziliile pubtice)

1б. Теrmепчl de aqteptare репtrч iпсhеiеrеа contractului:

despre deciziile grupului de
l al Legii пr. ] 3l diп 3 iulie

de Legea пr, ] 3] diп 3 iulie
'ёсtuеаzd tп сопfЬrmilаlе cu

(Selectayi tеrmепul de a;teptare reSpectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdz
20I5 priviпd achizi|iile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de a$leplare, Se
prevederile TITLULUI IV Capitolut I (Calcularea Теrmепului) al (|tlclu|ui ' ivil al Republicii Moldova).

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

рriп рrеzепtа dore de sеаmd, grupul cle luсrч cleclard сd lеrmепаl cle aýteptare репlrа iпсhеiеrеа
cle art. 32 аliп. (3) al Legii пr.

receplioпdrii rapoartelor cle moпilorizare, aceastea aufosl ехоmiппtе ;i so!
coпleslaliilor ;i/saa

coпtractulUi,/coпtraclelor iпdicate afosl respeclat (exceptrtnd cazarile preydzul3l diп 3 iulie 2015 privind пchizitiile publice ), рrпсоm;i cri iп спzul

Рriп рrеzепtа dare de seamd, grupul cle Iucru репtrч uchiziyii соп.|irmd coreclil
de achizitrie,Iapt репtru care poartd rdsрuпсlеrе сопfоrm pieverlei|riltlr legule iп

ConducitoruI grupului luсru репtru achizitii:de

0
'(Sаmпсil

n cazul in саrе чаlоаrеа estimatй а contractului
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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.   7___din  27.09.2022     .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Centrul de Recuperare pentru copii Ceadîr-Lunga 
Localitate Ceadîr-Lunga 
IDNO 1007601000665 
Adresa Ceadîr-Lunga, st.Sanatornaia 1 
Număr de telefon 060 66 55 60 
Număr de fax 291-2-05-12 
E-mail oficial  Tatiana.Costova@ms.md 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Costova T. 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Echipament informatic 
Cod CPV 30200000-1 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1662128660094 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ru/public/tender/21062805/lot/11597672/ 
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: 
În hîrtie 

Anunț de intenție publicat în BAP (după 
caz) 

Data:05.08.2022 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_61_3.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de 
atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 25000.0 
 
 

 
 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662128660094
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (17,10,2022__, ora_09_:_00), au depus oferta _2 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. BTS PRO 1008600061565 Bogdan Gnidaș 

2. Xpert PC 1005600061139 Andrei Bodrug 

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

Denumire document Denumirea operatorului economic 

 
BTS PRO Xpert PC 

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

Propunerea tehnică prezentat - 
Propunerea financiară prezentat - 

DUAE prezentat - 

Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

prezentat Nu prezentat 

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

Cerere de participare prezentat - 

Declaratie privind valabilitatea ofertei(120 de zile) prezentat - 

Dovada inregistгării peгsoanei                               
juгidice 

prezentat - 

Certificat de efectuare sistematică plații impozitelor prezentat - 

Certificat de atribuire a contului bancar prezentat - 

Rapoгtul financiar (ultimul) prezentat - 

Declarație de la ofertant privind înregistrarea în 
Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale  

prezentat - 

Documente confirmatoare (prospecte) și 
documente tehnice de confirmare a specificațiilor 
prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit  
 

prezentat - 

Declarație de la ofertant prezentat - 

Declarație de garanție din partea Producătorului 
minim 24 luni cu aplicarea semnăturii autorizate si 
ștampilă Producatorului 

prezentat - 

Declarație de la ofertant cu privire la garantarea prezentat - 
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perioadei de reacție 
Declarație de la ofertant cu privire la organizarea pe 
perioada garanției a 

prezentat - 

Dovada înregistrării în Lista producătorilor 
 

prezentat - 

Experienta similară prezentat - 

Declarație de la ofertant despre Transportarea 
bunulurilor 

prezentat - 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
LOT 1   BTS PRO 20590,0 1 lot + + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură   

Prețul 
unitar  
(fără 
TVA) 

Prețul 
total  
(fără 
TVA) 

Prețul 
total 

 (inclusiv 
TVA) 

  
BTS PRO 

  20590,0 24708,0 
Procesor 3 4021,05 12063,15 14475,76 
Monitor 3 2842,29 8526,87 10232,24 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

15. În temeiul art. 71 alin. __ lit .             

Argumentare:  __  
16. ci despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

BTS PRO 20.09.2022 Email  <office@bts.md>; 
Xpert PC 20.09.2022 Email  <office@andomax.md>; 

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

17. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

(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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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.    03    ___din    27.09.2022     .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria comunei Iscalau 
Localitate s. Iscalau 
IDNO 1007601002511 
Adresa r-nul Falesti, s. Iscalau 
Număr de telefon 0(259)77336 
Număr de fax 0(259)77338 
E-mail oficial  primariaiscalau@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Boiciuc Alexandru, tel.067266299,  
e-mail:primariaiscalau@mail.ru 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Cărbune 
Cod CPV 09111100-1 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1661405416516 
Link-ul:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1661405416516 
Data publicării:25.08.2022 

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

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse 
externe; □Alte surse: Fondul rutier 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 332 500,00 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

http://www.mtender.gov.md/
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Data solicitării clarificărilor  N-au fost 
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 N-au fost 
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 _06.09.2022_, ora_16:00_), au depus oferta _2__ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. SRL „Povladar” 1008602005457 Berezov Vladislav 
2 SRL „Tincomert Invest” 1021600008549 Bondarenco Alexandru 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

SRL 
Povladar 

SRL  
Tincomert 

Invest 

   

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

Propunerea tehnică prezentat     
Propunerea financiară prezentat     
DUAE prezentat     

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

Ofertă (indicarea informației cu privire 
la preţuri precum şi la alte condiţii 
financiare şi comerciale legate de 
obiectul contractului). 

prezentat     

Declaraţie privind valabilitatea ofertei prezentat     
Certificat de înregistrare a 
întreprinderii/Extras  din Registrul de 
Stat al persoanelor juridice, emis de 
către Camera înregistrării de Stat/ lP 
,,Agenția Servicii Publice" 

prezentat     

Raport financiar pe ultimul an prezentat     
Cifra medie anuală de afaceri în 
ultimii 3 ani   

prezentat     

Certificat de efectuare sistematică a 
plății impozitelor, contribuțiilor 
eliberat de Inspectoratul Fiscal 

prezentat     

Declarație privind confirmarea 
identității beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora in situația 
condamnării pentru participarea la 
activități ale unei organizații sau 

prezentat     
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grupări criminale, pentru corupție, 
fraudă și/sau spălare de bani. 
Documentul Unic de Achiziții 
European (DUAE) 

prezentat     

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

Operatorul economic SRL “Tincomert Invest” nu se afla pe pozitie castigatoare si ofertele depuse, 
documentele de calificare si aferente DUAE prezentate in SIA RSAP Mtender nu sunt vizibile. 
 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lot 1 
Carbune AM 
in saci a cate 
50 kg 

SRL “POVLADAR” 205 800.00 24 tone + + 

SRL “TINCOMERT 
INVEST” 

206 000.00 24 tone   

Lot 2 
Carbune AS 
in saci a cate 
50 kg 

SRL “POVLADAR” 117 000.00 14 tone + + 

SRL “TINCOMERT 
INVEST” 

120 000.00 14 tone   

* 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) 
 

Operatorul economic SRL “Tincomert Invest”  nu se afla pe o pozitie castigatoare si ofertele 
depuse, documentele de calificare si aferente DUAE prezentate in SIA RSAP Mtender nu sunt 
vizibile. 
 

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

       ----                    ----           ----               ---- 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
                                              ----                          ----- 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 
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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. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Lot 1 
Carbune AM 
in saci a cate 50 
kg 

SRL 
“POVLADAR” 

24 tone 8 575.00 205 800.00 246 960.00 

Lot 2 
Carbune AS in 
saci a cate 50 
kg 

SRL 
“POVLADAR” 

14 tone 8 357.14 117 000.00 140 400.00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

SRL „POVLADAR” 15.09.2022  e-mail 
SRL „TINCOMERT INVEST” 15.09.2022 e-mail 

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

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea
: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractului
/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv 

TVA 

SRL 
“POVLADAR” 

  
38 22.09.2022 

0911
1100

-1 

322 800.0
0 

387 360.
00 31.12.2022 

 

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

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 



















































DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 3 din 27.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Primăria comunei Ţibirica
Localitate Comuna Ţibirica, rl Călăraşi
IDNO 1007601006782
Adresa r-nul Călăraşi, s. Ţibirica, str. Botanica nr.l
Număr de telefon 024465-2-38
Număr de fax 024465-2-36
E-mail oficial primariatibirica2018@mail.ru
Adresa de internet primariatibirica2018@mail.ru. 060318356
Persoana de contact (nume. prenume, telefon, 
e-mail)

lurcu Ion

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate (Cererea ofertelor de preţuri nLicitaţie deschisă 
□Altele: fIndicaţi/

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

Bunuri □ Servicii □ Lucrări |

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparaţie capitală a acoperişului de tip 
şarpant în două pante şi termoizolarea faţadelor 
clădirii Bibliotecii din satul Ţibirica, raionul
Călăraşi,

Cod CPV 45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitaţia 
deschisă)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental 
www. mtender. sov. md)

Nr: 21063622
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds- 
b3wdpl-MD-l 663135395322
Data publicării: 14.09.2022

Platforma de achiziţii publice utilizată |  achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
Anunţ de intenţie publicat în BAP (după caz) Data:

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

□Aeord-cadru □ Sistem dinamic de achiziţie 
□ Licitaţie electronică oCatalog electronic

Sursa de finanţare (Buget de stat; nBuget CNAM; cBuget CNAS; 
□Surse externe; nAlte surse: [Indicaţi/

Valoarea estimată (lei. fără TVA) ! 467674,29 MDL

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

1

mailto:primariatibirica2018@mail.ru
mailto:primariatibirica2018@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-l
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-l


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

Data solicitării clarificărilor -

Denumirea operatorului economic -

Expunerea succintă a solicitării de 
clarificare

-

Expunerea succintă a răspunsului -

Data transmiterii -

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

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

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

[Indicaţi sursa idilizată şi data publicării]

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

[Indicaţi numărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 26.09.2022, ora 10:00), au depus oferta 1 ofertanţi:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/
administratorii

1. SRL „DSI CONSTRUCT GRUP” 1014600043629 DEMERJI Sergiu
2.
3.

4.

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

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL „DSI 
CONSTRUCT 

GRUP"
Documentele ce constituie oferta

(Se va consuma prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Propunerea tehnică prezentat
Propunerea financiară prezentat
DUAE prezentat
Garanţia pentru ofertă 
(după caz)

prezentat

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

Grafic de executare a lucrărilor 
Anexa nr.10

prezentat

Declaraţia privind experienţa 
similară (lucrări de construcţie şi 
reparaţii drumuri în ultimii 5 
ani) Anexa nr.12

prezentat

Declaraţie privind lista 
principalelor lucrări executate în

prezentat
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ultimul an de activitate Anexa 
nr.13
Declaraţie privind dotările 
specifice utilajului şi 
echipamentul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului Anexa nr.14

prezentat

Declaraţie privind personalul de 
specialitate propus pentru 
implimentarea contractului 
Anexa nr. 15

prezentat
!

Avizul Agenţiei pentru 
Supraveghere Tehnică

prezentat :

Devizul de cheltuieli, 
Formularele 3,5,7

prezentat

Formularul informativ despre 
ofertant

prezentat

Lista subcontractanţilor şi părţile 
din contract care sunt îndeplinite 
de aceştia, Anexa 16

prezentat

Informaţii privind asocierea, 
Anexa 17

prezentat

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

prezentat

Actul care permite executarea 
tipurilor de lucrări solicitate

prezentat
.

Manualul calităţii prezentat
Certificat privind lipsa sau 
existenta restanţelor la bugetul 
public naţional

prezentat

Certificat de atribuire a contului 
bancar

prezentat

Ultimul raport financiar prezentat
Cifra medie anuală de afaceri în 
ultimii 3 ani

prezentat

Garanţia pentru lucrări executate prezentat
Declaraţia privind confirmarea 
identităţii beneficiarilor efectivi 
şi neîncadrarea acestora în 
situaţia condamnării pentru 
participarea la activităţi 
criminale pentru corupţie fraudă 
şi/sau spălare de bani

prezentat

j

Asigurarea standardelor calităţii neprezentat
Asigurarea standardelor de 
protecţie a mediului

neprezentat
|

(Informaţia privind denumirea documentelor prezentate se va indica în con formitate cu cerinţele din 
documentaţia de atribuire şi se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 
când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerinţelor de calificare))
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După analiza în detaliu a documentelor depuse de ofertant SRL „DSI CONSTRUCT GRUP” s-a 
constatat că nu au fost prezentate certificate emise de organisme independente prin care se atestă 
respectarea standardelor de asigurare a calităţii şi de protecţia mediului. însă aceste prevederi sunt 
specificate în manualul calităţii prezentat de către SRL „DSI CONSTRUCT GRUP”. Preşedintele 
grupului de lucru a propus acceptarea ofertei prezentate de către SRL „DSI CONSTRUCT GRUP”, 
deoarece aceste acte sunt suplimentare şi nu de bază pentru ofertă

7. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea
iotului

Denumirea
operatorului

economic
__

Preţul
ofertei
(tară

TVA)*

Cantitate 
şi unitate 

de
măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de 

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice

Lucrări de 
reparaţie capitală 
a acoperişului de 

tip şarpant în 
două pante şi 
termoizolarea 

faţadelor clădirii 
Bibliotecii din 
satul Ţibirica, 

raionul Călăraşi,

SRL „DSI 
CONSTRUCT 

GRUP"
455153,78 1 lot + +

* In cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale
(Informaţia privind "Corespunderea cu cerinţele de calificare ” şi "Corespunderea cu specificaţiile 
tehnice ” , se va consemna prin: + ” în cazul corespunderii şi prin „ - ” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarităţi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 
cu cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire (inclusiv justificarea preţului anormal de 
scăzut) s-a solicitat:

Data
solicitării

Operatorul economic Informaţia solicitată
5 Rezumatul răspunsului 

operatorului economic

9. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot □
Pentru mai multe loturi cumulate n 
Pentru toate loturile □
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: [Indicaţi] 
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:_________________________

11. Criteriul de atribuire aplicat:
Preţul cel mai scăzut |
Costul cel mai scăzut □
Cel mai bun raport calitaie-preţ □
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Cel mai bun raport ealitate-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-pre( 
sau cel mai bun raport calitate-cost)______________________________________________

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat
D e n u m ire a  o p e ra to ru lu i  e c o n o m ic  1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n 'Ponderea
13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)
Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate
14. In urma examinări, evaluării şi comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire

s-a decis:
Atribuirea contractului de achiziţie public vacordului-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate şi 
unitate de

măsură

Preţul unitar 
(fără TVA)

Preţul total 
(fără TVA)

Preţul total 
(inclusiv 

TVA)
Lucrări de 
reparaţie 
capitală a 
acoperişului de 
tip şarpant în 
două pante şi 
termoizoiarea 
faţadelor clădirii 
Bibliotecii din 
satul Ţibirica, 
raionul Călăraşi.

SRL .,DSI 
CONSTRUCT 

GRUP
1 lot 455153,78 455153,78 546184,53

Anularea procedurii de achiziţie publică: 
în temeiul art. alin, l i t .
Argumentare:

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

Denumirea operatorului 
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL DSI CONSTRUCT GRUP 27.09.2022 e-mail
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(Informarea operatorilor economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziţii se realizează în conformitate cu prevederile ari. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achiziţiile publice)

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului:

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

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

in cazul în care vaioarea estimară 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 respectai. 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 TITL UL UI IV Capitolul 1 (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acordului-cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului Termen de valabilitate 
al

contractului/acordului-
cadrufără TVA inclusiv TVA

SRL „DSI 
CONSTRUCT 

GRUP"

67
27.09.2022 45200000-

9 455153,78 546184,53 31 12.2022

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii:

tjvAjXgjUl ^ rO V \  ____
(Nume, Prenume)
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DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii sectoriale

Nr. 153 DS din 01.09.2022

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Bunuri
ServiciiV

Denumirea entit5(ii contractante F-S.,"p.".i".r*.sDi.tribution"s.A.
Localitate mun. Chisindu
II)NO 10036000 t 523 I

Adresa S1r. A. Doga nr. 4
Numir de telefon 022 431 503
Numir de fax 022 431 205
E-mail oficial Furn izo riiit rrrenr iere ne r.g-v. rnd
Adresa de internet r distribution.rnd\\ \\ \\ .pretnt9 f!'llef
Persoana de contact
telc.fbn. e-mail1

(nume, prenume. Capmaru Inga. Tel. 069 88 I I 67

Tipul entitnfi contractante gi obiectul
principal de activitate
(Dqcd este cEul, menliuneo cd entilateo cont.tctqntd
esle o qulorilqle cenlrald de ochi:ilie squ cd achi:ilict
implicd ori ar pu,ea inplica o altd formd de achi:i1ie
co, und)

Activitif ile licentiate din sectorul electroenergetic

Tipul procedurii de atribuire aplicate Conform Articolul 40, pct.l Negocierea IirI
publicarea prealabili a unui anunl

Procedura de achizilie repetatl (tlultti tu:) Nr: N/A
Tipul obiectului contractului de achizi[ie/
acordului-cadru
Obiectul achizitiei Sen icii de reparare qi intrefinere automobile
Cod CPV CPV 501 12000-3: 501 14000-7
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cuzul
uplicdrii ahor proceduri decit licitalia
deschisd)

N/A

Nr: -

Data publicirii: -

Platforma de achizifii utilizatl
achizitii.mdl e-licitatie.mdl yptender.mdl v Bravo
Solutions

Anunf de inten(ie publicat in BAP (dupd
c0z)

Data: N/A
Link-ul: N/.4

Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

N/A

Sursa de finanlare Alte surse:
Buget propriu:-V

Valoarea estimatii (MDL. _/drd TI'A)

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire: nu sunt

l. Date cu privire la entitatea contractantA:

Procedura de atribuire (se va indica din
cadrul port al u I ui guternament al
\'1t Y. ml.,tklL,r'. P(tr. nt )

Link-ul: -

1.,+000.000 MDL



Data solicitlrii clarifi clrilor
Denumirea operatorului economic

Er unerea succintii a rls unsului
Data transmiterii

(Se vo completd in cazul in care au fosl solicitate clarificdri)

4. Modificiri operate in documenla{ia de atribuire: nu sunt

(Sc t'u completu in cuzul in care au.fosl operute modificdri)

5. Pini Ia termenulJimitl (data 1E.07.2022, ora 14:00), au depus oferta 3 ofertanli:

economlcr:

Rezumatul modifi clrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare caz)

findicali sursa utilizatd Si data publicdriil

TermenJimiti de depunere gi deschidere a
ofertelor prelun git (dupd caz)

pndica!i numdrul de zilel

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratorii

I DAAC HERMES SA 1002600009035 $erbinschi lgor
,, JECARS SRL t 004600024852 Jenunchi .lorj

-1 l0l r600002982 Rogca lon

Denumire document
Denumirea operatorului economic

Operator economic I Operator economic 2 Operator economic 3

Propunerea tehnici Prezentat Prezentat Prezenlat

Propunerea financiari Prezental Prezentat

Garanlia pentru ofertd (dupd
caz)

Certificatul privind lipsa sau
existenta restantelor fala de
Bugetul public national

Prezentat Prezentat Prezentat

Copia licenlelor. autorizaliilor
care permit desliqurarea
acrivitatii sale

Prezentat Prezentat

Copia Certificatului de
inregistrare a intreprinderii si
Extrasul din Registrul de stat al
persoanelor juridice confi rmat
prin semnatura qi Etampila
Ofertantului

Prezentat Prezentat Prezentat

Declaralia privind eligibititatea
completata (conform Anexei
Nr.7 al Invitaliei)

Prezentat Prezentat Prezentat

'l

Expunerea succinti a solicitirii de
clarificare

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare prezentate de citre operatorii
REMAUTO GRUP SRL

Prezenlat

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

Prezentat



Informalia Generali (conform
Anexei Nr.8 al Invitaliei)

Prezentat Prezentat Prezentat

Experienla similard in ultimii 3
ani (conform Anexei Nr.9 al
Invitaliei)

Prezentat Prezental Prezentat

(lnformalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerin{ele din
documentalia de qtribuire $i se va consemna prin: prezenlat, neprezental, nu corespunde (in cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespunde cerinlelor de caltficare)

7. Informa(ia privind corespunderea ofertelor cu cerinlele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea

operatorului
economic

Prelul ofertei
(MDL fhra

TVA)

Cantitate
qi unitate

de misurl

Corespunderea
cu cerin(ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica(iile

tehnice
Servicii de reparare qi
intretinere automobile

Operator
economic I

7l 3985.75 serv. + +

Servicii de reparare ;i
intrelinere automobile

Operator
economic 2

727810.40
ser\'. + +

Servicii de reparare qi
intretinere automobile

Operator
economic 3

695555..10
serv. + +

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indico prelul o/brtei.finale
(lnfbrmayia privind "Corespunderea cu cerinlele de caliJicare" Si "Corespunderea cu specifictt|iile
lehnice", se vo consemna prin; .,-" in ca:ttl corespttnderii ;i prin ..-" in cuztrl necorespunderii )

8. Pentru elucidarea unor neclarititi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerin(ele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-
a solicitat:

9. Ofertanlii respinqi/descalificali:

Data
solicitiirii

Operatorul economic Informatia solicitatl Rezumatul rlspunsului
operatorului economic

Denumirea operatorului economic Motivul respinge rii/descalificirii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot Y
Pentru mai multe loturi cumulate
Pentru toale lolurile
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluia;i ofertant: [tndicali]

.Iustificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

I l Crileriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut I
Costul cel mai sclzut



Cel mai bun raport calitate-prq
Cel mai bun raport calitate{ost

(in cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt oplicate mai multe criterii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de anibuire aplicate $i denumireo lolurilor aferente)

12. Informalia privind factorii de evaluare aplicali : nu se aplici
(Se va complela pentru loturile care aufost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport colitqte-prel
sau cel mai hun roporl calitate-cost)

13. Reevsluarea ofertelor: !!!
(Se vu completa in cazul in care oferlele au fost reevaluale repetqt)

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

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

Jiniind cont de faptul cd ofertele celor 3 companii sunt aproximativ aceleaEi (se incadreazd in +- 2-
3o/o fald' de valoarea medie) qi av6nd in vedere faptul cI volumul de servicii de reparalie gi intrelinere
a automobilelor este mare Si dificil de efecluat de o singuri companie in aceiagi perioadd de timp.
Comisia de Adjudecare a decis de a semna contracte de prestare Servicii de reparare Ei intrelinere a
automobilelor cu toli cei 3 participanli la concurs cu aceiaqi valoare contractuald. Valoarea estimati
a fiecdrui contract este de 800.000 MDL. Total suma adjudecatd este de 2.400.000 MDL
Atribuirea contractului de achizilie sectoriald./acordului-cadru:

+

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

Denunrire f-actorul I Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

Denumirea lotului Denumirea operatorului
economic

Cantitate /
unitate de
mlsuri

Pre(ul total
(MDL flrn

TVA)

Preful total
(MDL inclusiv

TVA)
Servicii de reparare qi
intrelinere automobile DAAC HERMES SRL Serv. 800.000 960.000

Sen'icii de reparare gi
intrelinere automobile JECARS SRL Sen' 800.000 960.000

Sen icii de reparare qi
intretinere automobile REMAUTO GRUP SRL Sen 800.000 960.000

Anularea procedurii de achizi(ie sectorialS:



'[ emeiul anularii:
Argumentare:

Denumirea o torului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere

DAAC HERMES SRL
JECARS SRL
RIMAUTO GRUP SRL

19.08.2022 e-mail prin platforma online
BRAVO SOLUTIONS

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

(lnJbrmarea operalorilor economici implicoti in procedura de arribuire despre deciziile grultului de
lucru pentru ochizilii se realizeazd in conformitate cu pt'evederile art. 61 al Legii nr. 71t202i) pri.tind
achiziliile in sectoarele energeticii, opei, transporturilor Si serviciilor poSrale )

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:
In cazul ach iziliilor sectoriale care intri in st-era
de aplicare a Legii nr. 74/2020 privind
achizitiile in sectoarele energeticii. apei.
transporturilor qi serviciilor poqtale

V I I zile de la data transmiterii cornunicdrii
privind rezultatul aplicirii procedurii de
atribuire

(Calcularea termenelor prevdzule de Legea nr. 71/2020 privintl achiziliile tn sectoarele energeticii.
apei, lransporlurilor Si senticiilor poStale. inclusiv a lermenelor de asteptare. se efectueazd in
co4formitate cu prevederile TITLIJLUI Il' Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al
Republicii Moldova).

I 7. Contractul de achizitie/acorduLcad ru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Numirul
$i data

contractului/ acordului-
cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al

contractului/acor
dului-cadru

MDL llrd
TVA

MDL inclusiv
TVA

DAAC
HERMES SA

3s59222 01.09.2022
50112000-
J.
501 1.1000-7

800.000 960.000 lan

JECARS SRL 3s59322 0l .09.2012
501 12000-
3.
50114000-7

800.000 960.000 lan

REMAUTO
GRUP SRL

3s59122 01.09.2022
50112000-
J.
501 14000-7

800.000 960.000 lan

/8. Informatia privind achizilii sectoriale durabile (achizifii verzi) tuhrico datd se conpleteu:u <lour in
cazul in care la procedura de uchizilie sectoriuld au Jbst ttplicute criterii de clurttbilitate ;i s-tt itcheiu
conlracl/conlracle pentru lol,/loturi ltentru care aufost.tplicate criterii (le durubilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achizigii durabile (achizi(ii verzi)? NU

Valoarea de achizilie cu TVA din coDtract/ contracte a lotului/loturilor
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (MDL MD)*: Nu se uplica

)



Nu se aplicaCodul CPV al lotuluifloturilor pentru care au fost aplicate criterii de

du rabilitate*:

Prepl cel mai scazut V
Costul cel mai scazut
Cel mai bun raport calitate-Pret
Cel mai bun calitate-cost

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

Prinprezenlodaredeseamd,grupuldelucrudeclard.cdtermenu!dea;leptarepentruincheierea
contractttlui/contructetor indicatia iost respectat (e-rcept6nd cazurile prevdzute de art' 65 alin' (-1) al Legii

74/2020 privind achiziliile in secba;ek energeticii, opei, transpoquritor;i semiciilor po;tale), ptecum qi cd in

,iiirtipunnii conreitaliitor Ei/sau receplindrii ripoarretor de monitorizare, ocesteo au fost eraminde ;i
,otu1i0nat". Prin prezenia dare de seamd,'grupul de lucru penttu achiilii confirmd corcctitudinea desfii;ufirii
proiedurii de aciizilie, fapl pentru care piaid rdspundere conform prevederilor legale in vigoare'

Conducitorut grupului de lucru pentru achizi{ii

*htfintnutitt sc |u indic.t pcnlrtt .fiecure conlr.rct de uchi:i1ie hr parte

Doro$ Diana
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1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

DARE DE SEAMA

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

Nr. 3 din 28. 09.2022

g
tr
tr

Denumirea autorititii contractante Sqgu Apa Canal-Orhei S.A
Localitate mun.Orhei
IDNO 100260600059s
Adresa Strada 31 August l989,nr 67
NumIr de telefon 0235 22 9 5l
NumIr de fax 0235 22 9 5l
E-mail oficial office@racorhei.md
Adresa de internet vrvyw.racorhei.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Juncu Roman

Tipul procedurii de atribuire aplicate nCererea ofertelor de pre{uri VLicita[ie deschisd
aAltele: [Indica{iJ

Frocedura de achizi{ie repetati (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de achrzitie/
acordului-cadru

Bunuri I Servicii EI Lucrdri n

Obiectul achizifiei Lucrari de reparatie a pompei hidraulice de tip
FA-15.99

Cod CPV 50500000-0
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitatia
deschisd)
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p or t al ului guv e r nam e nt al www . mt e nde r. g ov. md.l

Nr: ocds-b3wdp I -MD- 166083 9-6:12-7 62,

Link-ul:
http s : I I achi ziti i. m dk o I publ i c/tende r I 2 | 0 6 1 9 40 I
Data publicdrii : I 8.08. 2022

Platforma de achizitii publice utilizati V achizitii.md; n e-licitatie.md; I yptender.md
Anunf de intenfie publicat in BAP (dupd caz)

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

nAcord-cadru aSistem dinamic de achizitie
VLicitalie electronicd nCatalog electronic

Sursa de finan[are nBuget de stat; nBuget CNAM; nBuget CNAS;
rSurse externe; MAlte surse: [Indicatil

Valoarea estimatil (ei,./drd fVA) 300000 lei



3. Clarificlri privind documentafia de atribuire:

(Se va completa tn cazul in care au fost solicitate clarificdri)

4. Modificlri operate in documentafia de atribuire:

(Se va completa tn cazul tn care au fost operate modificdri)

5. Pini la termenul-limitfl (data 06.09.2022 , ora_15:00 ), au depus oferta ofertanti:

6. Informafii privind ofertele depuse qi documentele de calilicare gi aferente DUAE prezentate
de ctrtre operatorii economici:

Data solicitlrii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicit[rii de clarificare
Expunerea succinti a rispunsului
Data transmiterii

Rezumatul modificl'iilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
informare (dupd caz)

[Indicali sursa utilizatd Si datct publicdriiJ

Termen-limitl de depunere qi deschidere a
ofertelor preluneit (dupd caz)

[Indicafi numdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

1. SRl"Protermaci Seryice" 1 003 600 097738 Administrator- Costru
Igor
Asociat-Fesenco Olga
r00%

Denumire document
Denumirea operatorului economic

SRL"Protermaci
Seryice"

Operator
economic 2

Operator
economic 3

Operator
economic n

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

Propunerea tehnic[ ptezentat
Propunerea finan ciar6, prezentat
DUAE prezenlat
Garanlia pentru ofertd
(dupd caz)

Documente de calificare
Se va consmnq ezentqt, ntqt, nu unde

l.DUAE prezentat
2.Certificat de
conformitatate sau alt
document echivalent
ce confirm[ calitatea
serniciilor oferite

prezentat



3.Oferta prezentat
4.Dovada inregistrdrii
persoanei juridice in
conformitate cu
prevederile legale din
lara in care ofertantul
este stabilit

prezentat

5.Declara{ia privind
confirmare a identitalii
benefi ciarilor efectivi
qi neincadrarea
acestora in situafia
condamndrii pentru
participareala
activitali ale unor
or ganizalii sau grupdri
criminale, pentru
coruplie, fraudd ;i/sau
spdlare de bani

prezentat

6.Declarafie privind
valabilitatea ofertei

prezentat

T.Bilantul contabil prezentat
8.Contracte anterioare
de efectuare a
lucrarilor

prezentat

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerin{ele din
documentalia de atribuire Si se vo consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerin[elor de calificare))

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate:

* in cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indica preful ofertei Jinale
(Informafia privind "Corespunderea cu cerinyele de caliJicare" qi "Corespunderea cu speciJicaliile
tehnice" , se va consemna prin: ,,+" tn cazul corespunderii Si prin ,,-" tn cazul necorespunderiil

8. Pentru elucidarea unor neclaritli{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
cu cerin{ele stabilite in docunentafia de atribuire (inclusiv justifrcarea pretului anormel de
sclzut) s-a solicitat:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei

(fard, TVA)*

Cantitate
qi unitate

de misuri

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice
Lot I SRL"Protermact

Seryice"
29rr3 8.80 1 buc + +

Informafia solicitatdOperatorul economic
torului economic

Rezmatul riispnnsului



9. Ofertan{ii respinqi/descalificafi:

Denumirea operatorului economic Motivul respinserii/des califi clrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scdzut M
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-pret n
Cel mai bun raport calitate-cost o

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

12. Informatia privind factorii de evaluare aplicafi:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa in cazul tn care ofertele aufost reevaluote repetat)

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

Denumire factorul I Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

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

Motivul reeYaluirii ofertelor
Modificlrile ,opeiate



Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate Ei
unitate de
mlsurd

Pre{ul unitar
(fnrn TVA)

Preful total
(firn TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

Lucrari de
reparatie a
pompei
hidraulice de
tip FA-15.99

SRL"Protermaci
Servicett

I buc 291138.90 291139.90 349366.56

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

Atribuirea contrachrlui de achizitie publicd./acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie publicd:

In temeiul art. 7 | alin. lit
Argumentare:

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de Iucru pentru achizifii:

(Informarea operatorilor econotnici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(Selecta;i termenul de a$teptdre respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 131 din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueazd in conformitate
cu prevederile TITLULU IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

17. Contractul de achizifle/acordul-cadru incheiat:

5

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalit 
^te^ 

de transmitere

SRl"Protermaci Seryice" Nr.545-09 dd 06.09.2022 finance@pts.md

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai mici dec6t praguril e prevdzute la art. 2
alin. (3) al Legii ff. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizi[iiIe publice

V 6 zi\e in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice qi/sau fax n
n 1 1 zile in cazvl netransmiterii comunicdrii
prin miiloace electronice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este egald sau mai mare decdt pragurile
prevdzrfie Ia art. 2 alin. (3) al Legii ff. 13 I din 3
iulie 2015 privind achizillile publice

! I 1 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n
Z 16 zile in cazul netransmiterii comunic5.rii
prin miiloace electronice si/sau fax o



Cod CPV

-J-!r--r 

r-

-.F nil.rat
fua

pompei
hidraul
ice de

tip FA-
15.99

Nr.
2 22.09.2022 5050000

0-0
2gll38.

80
349366.

56

Durata executarii
lucrarilor de
reparatie a

pompei

pfin prezenta dme de seantL gruput de lucru declmd cd termenul de atleptare pentru t tcheierca
contrictului/eontructelor initicate a fosl rcspectol (acepfind cazufile prevdzute ile afl. 32 alin. (3) aI Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achki(iile publice )t precuttr Si cd in cazul depunerii contestaliilor SVsau
rccep(iondfii rupoartelor de monitorizarc' aceastea aufost examinate Si solulionate.

Prin prezenta darc de seamd" grupul de lucru pentu achizilii conftmfi corectitudinea desldswdtii procedurii
de achizilierfapt pentru care poflrtd rdspundere conform

Conducltoml grupului de lucru pentru achizi{ii:
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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 04 din 28.09.2022 .    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Liceul Teoretic Mihai Eminescu  
Localitate 3801, Moldova, UTA Găgăuzia, m. Comrat  
IDNO 1012601000225  
Adresa m. Comrat, str Suvorov 60.  
Număr de telefon 029831739, 069437164  
Număr de fax 029831739  
E-mail oficial  lic_emin@mail.ru, porkgras79@mail.ru  
Adresa de internet   
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Stoinov Svetlana  

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Tehnică de calcul 
Cod CPV 30200000-1 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

 

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

Nr:  21063330 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1662728669028 
https:// achizitii.md/ru/public/tender/21063330 
Data publicării: 19.09.2022 

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

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

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 444400.00 

 

 

 

mailto:lic_emin@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1662728669028
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 19.09.2022, ora 15:00), au depus oferta 2 (doi) ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. General Invest SRL 1018600000851 Rudenco Eugeniu 
2. BTS Pro SRL 1008600061565 Gnidas Bogdan 

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

Denumire 
document 

G
eneral Invest 

SRL
 

BTS Pro SRL 

  

Propunerea tehnică prezentat Prezentat   

Propunerea 
financiară 

prezentat prezentat    

DUAE prezentat prezentat   

Garanția pentru 
ofertă 
(după caz) 

prezentat  prezentat   

Certificat de 
atribuire a contului 
bancar 

prezentat prezentat   

Ultimul raport 
financiar 

prezentat prezentat   

Infomatia generala 
pentru afertant 

prezentat prezentat   

Certificate de 
confimitate/calitate 

prezentat prezentat   

Garantia bunelor 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: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lotul 1 Panou 
interactiv 

General Invest 
SRL 

333000.00 8 buc + + 

Lotul 2 
Laptopuri    

BTS Pro SRL 79729.20 8 buc + + 

Lotul 3 
Imprimante 
multufunctionale 
laser 

BTS Pro SRL 23725.00 4 buc - + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
BTS Pro SRL Sa respinga agentul economic ce nu corespunde 

cerintelor  LOT 3« Imprimante multufunctionale 
laser » , In legatura ca nu corespunde propunerea 
financiara.. Suma ofertantului depaseste 15% din 
pretul oferit fara TVA. 

  

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: pentru lotul 3 « Imprimante 
multufunctionale laser », niciun contract nu va fi atribuit unei firme, deoarece participat numai 
o compania si grupei de lucru nu i-a placut oferta sa financiara Suma ofertantului depaseste 
15% din pretul oferit fara TVA.. 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
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Preţul cel mai scăzut  □                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 
măsură   

Prețul 
unitar  
(fără 
TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

Lotul 1 “Panou 
interactiv” 

General Invest SRL buc  333000.00 399600.00 

  8 41625.00 333000.00 399600.00 
Lotul 2 

“Laptopuri  ” 
BTS Pro SRL buc  79729.20 95675.04 

  8 9966.15 79729.20 95675.04 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

General Invest SRL 21.09.2022 e-mail 
BTS Pro SRL 21.09.2022 e-mail 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 
Valoarea contractului Termen de 

valabilitate al 
contractului/acor

dului-cadru fără TVA inclusiv TVA 

General Invest 
SRL 

43 27.09.2022 30200000-1 333000.00 399600.00 31.12.2022 

BTS Pro SRL 44 27.09.2022 30200000-1 79729.20 95675.04 31.12.2022 

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

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

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 



DARE DE SEAMA 
de atribuire a contractului de achizijii publice 0 
de incheiere a acordului-cadru • 
de anulare a procedurii de atribuire • 

DECIZIE DE REV ALU ARE 

in baza: • deciziei ANSC; • raportului de monitorizare; • decizie autoritatii contractante 

Nr. DS-31/2022 din 28.09.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractanta: 
Denumirea autoritatii contractante DITS a Primariei mun.Balti 
Localitate mun.Balti 
IDNO DITS -1015601000259 
Adresa mun.Balti, piaja Independentei, 1 
Numar de telefon 0231-21034 (DITS); 0231- 54622, 0231-54623 
Numar de fax 0231-20391 
E-mail oficial dits.balti(®emaiI.com 

acliizitii.dits® gmail.com 
Adresa de internet httn://balti.md/transparenta/achizitii-

publice/invitatii-de-participare 
Persoana de contact (mime, prenume, telefon, e-mail) Liliana Ceremu? , tel. 023154622 

serviciulachizitiipublice(o)gmail.com 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate 0 Cererea ofertelor de preturi 

• Licita^ie deschisa nAltele: [Indicafi] 

Procedura de achizi{ie repetata (dupa caz) Nr: nu e cazul 

Tipul obiectului contractului de achizifie/ acordului-
cadru 

Bunuri 0 Servicii • Lucrari • 

Obiectul achizitiei Achizitionarea mobilei, conform necesita{ilor 
DITS a Primariei mun.Balti 

Cod CPV 39100000-3 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (in cazul aplicarii altor 
proceduri decat licitafia deschisa) 

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

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1661427646964 Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.sov.md) Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-

b3 wdo 1 -MD-1661427646964?tab=contract-notice 

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

Data publicarii: 25/08/2022 
Platforma de achizi{ii publice utilizata • achizitii.md; 0 e-licitatie.md; • yptender.md 
Anunt de intense publicat in BAP (dupa caz) Data: -Anunt de intense publicat in BAP (dupa caz) 

Link-ul: -
Tehnici $i instrumente specifice de atribuire 
(dupa caz) 

•Acord-cadru oSistem dinamic de achizi|ie 
0Licitatie electronica oCatalog electronic 

Sursa de finan{are •Buget de stat; oBuget CNAM; nBuget CNAS; 
•Surse externe; 0 Alte surse: Bugetul local 

Valoarea estimata (lei, fara TVA) 621 708,33fara TVA 

3. Clarificari privind documentatia de atribuire: 

1 

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


(Se va completa in cazul in care aufost solicitate clarificari) 

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

4. Modificari operate in documenta{ia de atribuire: 
(Se va completa in cazul in care aufost operate modificari) 

Rezumatul modificarilor 
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare 
fiiuna r.riz) 

-

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

Nr. 
3. rana la ieriueuui-uiuiu> 

Denumirea operatorului 
economic 

IDNO Asocia{ii/ 
administratorii 

1 SRL Taticol 1015600032374 COLAC T ATI AN A (100.0%) 

2 SRL Limani-Grup 1008600031193 CHIPER DIANA (100.0%) 

3 SRL Cartdidact 1003600026653 OJOGA IGOR (50.0%) 
§AROV ROMAN (50.0%) 

4 SRL Nord-Garant 1010607003442 LISU MIHAIL 
FIRMA DE PRODUCTIE §1 
COMERT BRISBANI S.R.L. 
(100.0%) 

— r v T I l P „ _ J „ 

catre operatorii economici: 

Denumirea operatorului economic 
Denumire document 

SRL Taticol SRL Limani-
Grup 

SRL 
Cartdidact 

SRL Nord-
Garant 

Documented ce constituie oferta 
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu cot •espunde) 

Oferta (F3 .1) prezentat prezentat prezentat prezentat 

Specificajia tehnica (Anexa nr.22) prezentat prezentat prezentat prezentat 

Specifica{ia de pret (Anexa nr.23) prezentat prezentat prezentat prezentat 

Garan(ia pentru oferta (1%) prezentat prezentat prezentat prezentat 

DUAE (formular nou din 26.11.2020) prezentat prezentat prezentat prezentat 
Documente de calificare 

Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 
Cerere de participare (Anexa nr.7) prezentat prezentat prezentat prezentat 

DECLARAJIE 
Drivind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8) 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Dovada inregistrarii persoanei juridice, in 
conformitate cu prevederile legale din tara in 
care ofertantul este stabilit 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de efectuare sistematica a pia(ii 
impozitelor, contribu{iilor - valabil la data 
deschiderii ofertelor 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

DECLARAJIE privind lista principalelor 
livrari/prestari efectuate in ultimii 3 ani de 
activitate (Anexa nr. 12) 

prezentat prezentat Nu e cazul prezentat 

Certificat de conformitate, in conformitate cu 
prevederile legale ale RM 

prezentat prezentat prezentat Nu e cazul 

Declara(ia de conformitate de la producator §i 
certificate de calitate cu rapoarte de tncercari 
pentru materiale 

Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul prezentat 

Certificat de atribuire a coritului bancar pmentat pmentat preientat prezentat 



Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Denumire document 
SRL Taticol SRL Limani-

Grup 
SRL 

Cartdidact 

SRL Nord-
Garant 

Transportarea, asamblarea, descSrcarea se 
face de c&tre intreprinderea cT?tig&toare, din 
contul acesteia in institufiile de invat&mint 
(conform anexei cu adrese) 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Termenul de garanjie pentru bunuri -
conform Specificajiei tehnice (Anexa nr.22) 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Fotografii / desene tehnice f imagini / pliante 
?.a. 

prezentat prezentat prezentat prezentat 

Mostre (la etapa evalu&rii ofertelor) prezentat prezentat prezentat prezentat 
Garanfia de bun5 execute 5 % 
(Pentru agentul economic ci§tig&tor la etapa 
semnarii contractului) 
DECLARAJIA privind confirmarea identit5{ii 
beneficiarilor efectivi neincadrarea acestora 
in situafia condamnSrii pentru participarea la 
activitaji ale unei organizatii sau grupSri 
criminale, pentru corup(ie, frauds ?i/sau spSlare 
de bani 

(Informafia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinfele din 
documentafia de atribuire §i se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul cand 
documentul a fast prezentat, dar nu corespunde cerinfelor de calificare)) 

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prejul 
ofertei 

(ftra TVA)* 

Cantitate 
?i unitate 

de 
m3sur5 

Corespundere 
a cu cerinfele 
de calificare 

Corespundere 
a cu 

speciflcafiile 
tehnice 

Lotul nr.l 
Set mobilier scolar individual 
cu polita pe teava rotunda, 
reglabil pentru grupuri As 4-
6 
LT V.Alecsandri 

SRL Taticol 96 750,00 1 lot + + 

Lotul nr.2 
Masa profesorului pentru 
laboratorul de biologie 
LT L.Blaga 

NU AU FOST DEPUSE OFERTE 

Lotul nr.3 
Masa birou profesor 
LT L.Blaga 

NU AU FOST DEPUSE OFERTE 

Lotul nr.4 
Banci scolare elevi pentru 2 
persoane 
LT L.Blaga 

SRL Limani-
Grup 51 480,00 1 lot + + 

Lotul nr.5 
Scaune ISO 
LT L.Blaga 

SRL Limani-
Grup 40 320,00 1 lot + + 

Lotul nr.6 
Dulap laborator biologie 
LT L.Blaga 

SRL 
Cartdidact 9 800,00 1 lot + + 

Lotul nr.7 
Dulap metalic pentru 
laborator biologieLT 
L.Blaga 

SRL 
Cartdidact 9 800,00 1 lot + + 

Lotul nr.8 
Dulap cancelarie profesor 
LT L.Blaga 

NU AU FOST DEPUSE OFERTE 

3 



Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Preful 
ofertei 

(fM TVA)* 

Cantitate 
§i unitate 

de 
m8sur& 

Corespundere 
a cu cerinfele 
de calificare 

Corespundere 
a cu 

specificafiile 
tehnice 

Lotul nr.9 
Dulap cusetat vestiar 3*2 
cusete 
LT L.Blaga 

SRL Limani-
Grup 

144 995,00 
1 lot 

+ + Lotul nr.9 
Dulap cusetat vestiar 3*2 
cusete 
LT L.Blaga 

SRL 
Cartdidact 145 000,00 

1 lot 

Lotul nr.10 
Set mobilier scolar individual 
cu polita pe teava patrata, 
reglabil pentru grupuri JVa 4-
6 
Gimnaziul A.I.Cuza 

SRL Taticol 31 800,00 1 lot + + 

Lotul nr. 11 
Scaun ISO 
Centrul de Resurse pentru 
Adolescenfi §i Tineret 
"CRAT" 

SRL Limani-
Grup 3 500,00 1 lot + -

Lotul nr.12 Mobilier de birou 
pentru DiTS mun.Balti 

SRL Nord-
Garant 120 735,00 1 lot + + 

* In cazul utilizarii licitafiei electronice se va indica preful oferteifinale 
(Informafia privind "Corespunderea cu cerinfele de calificare " §i "Corespunderea cu specificafiile tehnice ", 
se va consemna prin: „ + " in cazul corespunderii ^i prin „ -" in cazul necorespunderii) 

Comentarii: Loturile au fost atribuite conform criteriului "eel mai mic pref fara TVA pe fiecare lot in parte cu 
respectarea cerinfelor tehnice indeplinirea tuturor cerinfelor de calificare". 

Pentru Lotul nr.2 Masa profesorului pentru laboratorul de biologie, Lotul nr.3 Masa birou profesor 
Lotul nr.8 Dulap cancelarie profesor, conform necesitafilor LT "L.Blaga" - nu a fost depusa nicio oferta. 
Loturile se vor achizifiona printr-o procedura repetata. 

Pentru Lotul nr.4 Band scolare elevi pentru 2 persoane Lotul nr.9 Dulap cusetat vestiar 3*2 cusete, 
conform necesitafilor LT "L.Blaga" eel mai mic pref a propus SRL Limani-Grup. La etapa examinarii 
Specificafiei tehnice (Anexa nr.22), s-a constatat ca descrierea tehnica propusa de operatorul economic confine 
divergence minore de la parametrii tehnici solicitafi, care nu afecteaza specificafiile autoritafii contractante, §i 
anume: s-a solicitat pentru lotul nr. 4 Band scolare elevi pentru 2 persoane - blatul bancii 1000*500 mm pal 
melaminat de 18 mm, s-a propus blatul bancii 1100*450 mm WERZALIT de 22 mm; pentru lotul nr.9 Dulap 
cusetat vestiar 3*2 cusete s-a solicitat Dimensiuni: L 889, A450, H 1800, s-a propus Dimensiuni: L 900, A500, 
H1800. 

Autoritatea contractanta accepta parametrii tehnici propu^i de catre SRL Limani-Grup pentru loturile 4 §i 
9. 

Pentru Lotul nr. 11 Scaun ISO (Centrul de Resursepentru Adolescenti si Tineret "CRAT") a fost depusa 
o singura oferta de catre SRL Limani-Grup. La etapa analizei §i evaluarii ofertei, s-a constatat ca descrierea 
tehnica a lotului nu corespunde cu cea solicitata, §i anume: se solicita Inalfime: 86 cm, Sarcina maximala 
admisa:120 kg, se propune Inalfime: 81 cm, Sarcina maximala admisa:100 kg. 

in Specifica(ia tehnica (Anexa nr.22) a SRL „Limani-Grup", anexata pe platforma electronica este 
indicat Scaun ISO black C-l l . In urma verificarii pe situl https://decoprim.ind/ru/magazin/iso-c-11 -black/ s-a 
constatat ca parametrii tehnici ai scaunului ISO black C-l 1 corespund cu specifica{ia tehnica solicitata de catre 
autoritatea contractanta, nu corespunde cu specifica(ia propusa de SRL „Limani-Grup". in acest sens, 
autoritatea contractanta a solicitat clarificari pe marginea divergenfei in specificafia tehnica propusa. Operatorul 
economic a dat raspuns ca SRL „Limani-Grup" este importatorul oficial a 1 AO „Ho«biu cmwib" Ucraina §i se 
refera la specificafiile tehnice indicate de aceasta fabrics de mobila pe site-ul lor oficial. Designul §i 
dimensiunile scaunuluio ISO variaza u?or in funcfie de producator §i de tipul de stivuire. Exista urmatoarele 
tipuri de stivuire: 17 buc/ pachet; 19 buc/ pachet; 96 buc/ pachet pe un palet special 10 buc/ pachet pe un palet 
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special. Este propusa oferta ce corespunde ambalarii - 96 buc/ pachet pe un palet special. A fost propus link-ul 
https://ua.b2bnowvstvl.com/ru/office-chairs/conference-chairs/conference-chairs-iso.html . In urma venficani 

produselor, nu a fost regasit scaunul ISO black C-l 1 cum a fost propus de SRL „Limani-Grup". 
c A ua.t>2twww>̂ t>i.com/ru/oHKech»rs/con»erer>ct-cha«rs,'cor>teren< 

0 AMtMtw ® »HM« (H LfUI/2015 $ 

MaKC.iManwiaJi 
Harpywa Not p<Ovxted 

ffn 
ISO black 

PO/WKH 

0 Bee 

ynawawa 

If 

Not provided 

Bee nerro S.S nr 
Bee Spy-no 6.43 w 
BucoTa mm UWPMM8 MM Oflma mm 

** rny6«Ha c»«fle*m» 410 mm 
* Uinpana otomw 470 mm 
i Bmcots rtaaeiHH B 815 

MKXHe* riOflQXaMM MM 

Buccrra cw0-5h«9 8 470 mm 
nofiHSTOM rvaoomeHwn 
BfcKOTa COUH** 330 MM 
NMHMWMHM 

Tun nCfllOKOTHHKa 
MaiccHManbHaa 
Haroy3xa 

Autoritatea contractanta nu accepta scaunul ISO black C - l l , care are parametri diferifi pe site-ul 
producatorului ?i in oferta agentului economic. 

reziMcn|a in timp. Taptteria din 
stoft estc u$or dc inire|inut 
uir-iUl. Structure sinipU pcnmtc 
depo/itarea lui in spalii rcsiranse. 
Susfine o greutatc maxima dc 120 
Material tapitcrw.Stofl 
Material picioarc:Mctal 
IJi(inK':$3 cm 
AdAncime:$fi cm 
Inlltimc:KA cm 
La|imc $caut pc intcrior:4# cm 
Adancimc >c/ut pc inicriur43 cm 
Inalpmc pani la ̂ caifJO cm 
InJKime spitar pe interior36 cm 
Sarcini maximali admisA:l20 kg 
Culoare: ncgru 
I crnii'D dr n»ran(ie: 12 lum. 
Frodut in condifu de fabricA 

rezulen|a In limp. I apuena din 
stoft cslc u»or dc intrcpnut 
cur&lal. Structura snnplS permile 
depozitarca lui in »pa|ii restranse 
Susfine o greutnte maximi de 100 kg 
Material tapiterie:Su>& 
Mai trial picioarc:Metal 
LJ|imc:53 cm 
Adancime:56 cm 
Inilpmetfl cm 
LAtimc jezut pc inierk>r:48 cm 
Aduncimc fczul pc mtcrk«43 cm 
Iniltimc pana la «caiI:50 cm 
In&itinie spdur pe inlerior36 cm 
Sarvinft maximali admisi:IOO kg 
Caloarr: ncgrti 
I i rnun dc ftaran(k: 12 lum 
JW«s In condifH de fabrici 

Lotul respins - 11 $i cele pentru care nu au fost depuse oferte - 2 ,3 , $i 8 vor fi achizifionate printr-o 
procedura repetata. 

8. Pentru elucidarea unor neclaritati sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 
cu cerintele stabilite In documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal de scazut) 
s-a solicitat: 

Data 
solicitarii 

Operatorul 
economic 

Informafia solidtata 

Rezmatul 
raspunsului 
operatorului 

economic 

14.09.2022 SRL Taticol 

suplinirea informafiei cu privire la lista 
principalelor livrari/prestari efectuate in ultimii 3 ani de 
activitate (Anexa nr. 12), conform pet. 10 din Anunful de 
participare. 

OE a prezentat in 
termen informafia 

solicitata 
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14.09.2022 SRL 
Cartdidact 

prezentarea documentelor de calificare (conform 
Anunfului de participare) care nu au fost anexate pe 
platforma electronica: 

DECLARATIE privind valabilitatea ofertei 
(Anexa nr. 8); 

DECLARAJIE privind list a principalelor 
livrari/prestari efectuate in ultimii 3 ani de activitate 
(Anexa nr. 12); 

Certificat de conformitate, in conformitate cu 
prevederile legale ale RM; 

Transportarea, asamblarea, descarcarea se face 
de catre intreprinderea cfytigatoare, din contul acesteia 
in institufiile de invafamint (conform anexei cu adrese); 

Termenul de garanfie pentru bunuri - conform 
Specificafiei tehnice (Anexa nr.22); 

Fotografii / desene tehnice / imagini / pliante 
9. a. 

OE a prezentat in 
termen informafia 

solicitata 

14.09.2022 
16.09.2022 

SRL Limani-
Grup 

prezentarea specificafiei de pref (Anexa nr.23) 
pentru lotul 9 Dulap cusetat vestiar 3*2 cusete, cu 
aplicarea semnaturii electronice, actualizata in urma 
rundelor licitafiei electronice, in conformitate cu 
prefurile de pe platforma electronica. 

prezentarea clarificarilor pe marginea descrierii 
tehnice a Lotului nr. 11 Scaun ISO. 

OE a prezentat in 
termen informafia 

solicitata 

9. Ofertanfii respin§i/desealifieafi: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificarii 

SRL Limani-Grup Specificafia tehnica a Lotului nr.ll Scaun ISO nu corespunde cu 
cea solicitata de autoritatea contractanta 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot 0 
Pentru mai multe loturi cumulate • 
Pentru toate loturile • 

Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluia§i ofertant: [Indicafi] 

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: -

11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Preful eel mai scazut IZI 
Costul eel mai scazut • 
Cel mai bun raport calitate-pref • 
Cel mai bun raport calitate-cost • 

(in cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica 
toate criteriile de atribuire aplicate fi denumirea loturilor aferentej 

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi NU SE APLICA: 

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

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea 
Denumire factorul n Ponderea 

13. Reevaluarea ofertelor NU SE APLICA: 

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

Motivul reevaluarii ofertelor -

Modifkarile operate -

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

Atribuirea contractului de achizifie publica/acordului-cadru: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate §i 
unitate de 

masura 

Preful 
unitar 

(fara TVA) 

Preful total 
(fara TVA) 

Preful total 
(inclusiv 

TVA) 

Lotul nr.l 
Set mobilier scolar 
individual cu polita pe 
teava rotunda, reglabil 
pentru grupuri A® 4-6 
LT V.Alecsandri 

SRL Taticol 90 seturi 1 075,00 96 750,00 116 100,00 

Lotul nr.4 
Band §colare elevi 
pentru 2 persoane 
LT L.Blaga 

SRL Limani-Grup 36 buc 1 430,00 51 480,00 61 776,00 

Lotul nr.5 
ScauneISO 
LT L.Blaga 

SRL Limani-Grup 112 buc 360,00 40 320,00 48 384,00 

Lotul nr.6 
Dulap laborator biologie 
LT L.Blaga 

SRL Cartdidact 2 buc 4 900,00 9 800,00 11 760,00 

Lotul nr.7 
Dulap metalic pentru 
laborator biologieLT 
L.Blaga 

SRL Cartdidact 2 buc 4 900,00 9 800,00 11 760,00 

Lotul nr.9 
Dulap cusetat vestiar 3*2 
cusete 
LT L.Blaga 

SRL Limani-Grup 35 buc 4 142,71 144 995,00 173 994,00 

Lotul nr. 10 
Set mobilier scolar 
individual cu polita pe 
teava patrata, reglabil 
pentru grupuri Jfe 4-6 
Gimnaziul A.I.Cuza 

SRL Taticol 30 seturi 1 060,00 31 800,00 38 160,00 

Lotul nr.12 Mobilier de A 
birou pentru DITS 
mun.Balti 

SRL Nord-Garant 1 lot 
(47 pozifii) 120 735,00 120 735,00 144 882,00 
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Lotul respins - 1 1 ee l . pentru care uu au fost depose oferte - 2 , 3 , Si 8 vor fi aehfei,ionate 

printr-o procedura repetata. 

Anularea procedurii de achizi|ie publica: 
in temeiul art. 71 alin. _-_ lit 
Argumentare: 

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

SRL Taticol 20.09.2022 
SIA RSAP 
e-mail tatiana.ik76®email.com 

SRL Limani-Grup 20.09.2022 
SIA RSAP 
p-mail riiana.limanifSJmail.ru, 
limanigrunf2)gmail.coni 

SRL Cartdidact 20.09.2022 
SIA RSAP 
e-mail cartdidactmd(a)email.com 

SRL Nord-Garant 20.09.2022 
SIA RSAP 
e-mail nordmobl963(2)mail.ru 

(Informarea operatorilor economic! implicafi in procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii 
LtaZazaZ conformita.'e cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizifnle publice) 

16. Termenul de a§teptare pentru incheierea contractului: 

In cazul in care valoarea estimata a contractului este 
mai mica decat pragurile prevazute la art. 2 alin. (3) 
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizifule 
publice 

0 6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice §i/sau fax • 

In cazul in care valoarea estimata a contractului este 
mai mica decat pragurile prevazute la art. 2 alin. (3) 
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizifule 
publice 

• 11 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice §i/sau fax • 

in cazul in care valoarea estimata a contractului este 
egala sau mai mare decat pragurile prevazute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizifiile publice 

• 11 zile in cazul transmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice §i/sau fax • 

in cazul in care valoarea estimata a contractului este 
egala sau mai mare decat pragurile prevazute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizifiile publice 

• 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice §i/sau fax • 

(Selectafi termenul de a^teptare respectat. Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 3 iulie2015privind 
achizi(iile publice, inclusiv a termenelor de wjteptare, se efectueaza in conformitate cu prevederile TITLULUIIV Lapitolul 
I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 

17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat: 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

strain 

Numarul 
si data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate al 
contractului/ 

acordului-
cadru 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

strain 

Numarul 
si data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod 
CPV 

Kra TVA 
inclusiv 

TVA 

SRL Taticol Cu capital 
autohton 

191 28.09.2022 39100000-3 128 550,00 154 260,00 31.12.2022 

SRL Limani-
Grup 

Cu capital 
autohton 

192 28.09.2022 39100000-3 236 795,00 284 154,00 31.12.2022 

SRL 
Cartdidact 

Cu capital 
autohton 

193 28.09.2022 39100000-3 19 600,00 23 520,00 31.12.2022 

SRL Nord-
Garant 

Cu capital 
autohton 

194 28.09.2022 39100000-3 120 735,00 144 882,00 31.12.2022 
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18. Informafia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica data se 
completeaza doar in cazul in care la procedura de achizifie publica au fost aplicate criterii 
de durabilitate §i s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate): 

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

NU 

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

-

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

Preful eel mai scazut • 
Costul eel mai scazut • 
Cel mai bun raport calitate-pref • 
Cel mai bun raport calitate-cost • 

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

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizifii confirma corectitudinea desfa$urarii 
procedurii de achizifie, fapt pentru care poarta rasp undere conform prevederilor legale in vigoare. 
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DARE DE SEAMĂ 

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

Nr.1 din 28 septembrie 2022.    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria Vorniceni 
Localitate Vorniceni 
IDNO 1007601009923 
Adresa s.Vorniceni,r-nul Strășeni,str.Sfatul Țării nr.6 
Număr de telefon 0237 46290 
Număr de fax 0237 46238 
E-mail oficial  vorniceniprimaria2020@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Tofan Vasile,060696853 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări X   

Obiectul achiziției Reconstrucția acoperișului și termoizolarea 
fațadei clădirii primăriei s. Vorniceni, r-nul 
Strășeni,proiectul nr.C21276DL ,,Servicii 
publice performante pentru dezvoltarea 
durabilă”. 

Cod CPV 45453100-8 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

Nr:21062253 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1661412918057 
Data publicării: 25.08.2022 

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

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

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 2 492 205,33 lei 
 
 

http://www.mtender.gov.md/
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   

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

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 14.09.2022, ora 10:00), au depus oferta 4 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. S.R.L  ,,MEGA  NORD  CONSTRUCT” 1011604002876 Tintiuc Aliona 
2. S.R.L  ,,SV  REGAL  CONSTRUCT” 1009600000754 Oprisco Andrei 
3. S.R.L  ,,NISPROFCON” 1003609010608 Gutanu Pavel 
4. S.R.L  ,,GALICUS”  1010600032829 Casap Iurie 

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

Denumirea 
documentului 

Denumirea operatorului economic 

S.
R

.L
  ,

,M
E

G
A

  
N

O
R

D
  

C
O

N
ST

R
U

C
T

” 

S.
R

.L
  ,

,S
V

  
R

E
G

A
L

  
C

O
N

ST
R

U
C

T
” 

 
S.

R
.L

 
,,N

IS
PR

O
FC

O
N

” 

 
S.

R
.L

  
,,G

A
L

IC
U

S”
 

  

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

Propunerea tehnică prezentat Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

Nu este nevoie 
de analiza 

pachetul de 
documente 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

  

Propunerea financiară prezentat Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

Nu este nevoie 
de analiza 

pachetul de 
documente 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

  

DUAE prezentat Nu este 
nevoie de 

analiza 

Nu este nevoie 
de analiza 

pachetul de 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
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pachetul de 
documente 

documente pachetul de 
documente 

Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

 
prezentat 

 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

Nu este nevoie 
de analiza 

pachetul de 
documente 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

  

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

Cerere de participare   
prezentat 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

Nu este nevoie 
de analiza 

pachetul de 
documente 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

  

Devize locale aferente 
ofertei 

 
prezentat 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

Nu este nevoie 
de analiza 

pachetul de 
documente 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

  

Declarația privind 
valabilitatea ofertei 

 
 

prezentat 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

Nu este nevoie 
de analiza 

pachetul de 
documente 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

  

Scrisoare de garanţie 
bancară-emisă de o 

bancă 
comercială,acreditată 

în RM 

 
 

prezentat 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

Nu este nevoie 
de analiza 

pachetul de 
documente 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

  

Garanție de bună 
execuție a lucrarilor 

 
prezentat 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

Nu este nevoie 
de analiza 

pachetul de 
documente 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

  

Grafic de executare a 
lucrărilor 

 
prezentat 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

Nu este nevoie 
de analiza 

pachetul de 
documente 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

  

Declarația privind 
experiența similară 

 
prezentat 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

Nu este nevoie 
de analiza 

pachetul de 
documente 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

  

Declarație privind lista 
principalelor lucrări 

executate în ultimul an 
de activitate 

 
 

prezentat 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

Nu este nevoie 
de analiza 

pachetul de 
documente 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

  

Declarație privind 
dotările specifice, 

utilajul şi 
echipamentul necesar 

pentru îndeplinirea 

 
 
 
 

prezentat 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

Nu este nevoie 
de analiza 

pachetul de 
documente 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 
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corespunzătoare a 
contractului 

Declarație privind 
personalul de 

specialitate propus 
pentru implementarea 

contractului 

 
 
 

prezentat 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

Nu este nevoie 
de analiza 

pachetul de 
documente 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

  

Lista 
subcontractanților şi 

partea/părţile din 
contract care sunt 

îndeplinite de aceştia 

 
 
 

prezentat 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

Nu este nevoie 
de analiza 

pachetul de 
documente 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

  

Aviz pentru 
participare la licitațiile 
publice de lucrări din 

domeniul 
construcțiilor și 

instalațiilor 

 
prezentat 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

Nu este nevoie 
de analiza 

pachetul de 
documente 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

  

Declarația privind 
perioada de garanție a 
lucrărilor executate de 

minimum 5 ani 

 
 

prezentat 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

Nu este nevoie 
de analiza 

pachetul de 
documente 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

  

Declarația privind 
conduita etică și 
neimplicarea în 

practici frauduloase și 
de corupere 

 
 
 

prezentat 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

Nu este nevoie 
de analiza 

pachetul de 
documente 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

  

Certificat de 
înregistrare a 

întreprinderii sau 
extras din Registrul de 

Stat 

 
 

prezentat 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

Nu este nevoie 
de analiza 

pachetul de 
documente 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

  

Certificat de la 
organele 

Inspectoratului Fiscal 
de Stat privind 

datoriile la Bugetul 
Public Național. 

 
 
 

  prezentat 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

Nu este nevoie 
de analiza 

pachetul de 
documente 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

  

Ultimul raport 
financiar 

 
prezentat 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

Nu este nevoie 
de analiza 

pachetul de 
documente 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

  

Informaţii generale 
despre ofertant 

 
prezentat 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

Nu este nevoie 
de analiza 

pachetul de 
documente 

Nu este 
nevoie de 

analiza 
pachetul de 
documente 

  

Certificat de atribuire  
prezentat 

Nu este 
nevoie de 

Nu este nevoie 
de analiza 

Nu este 
nevoie de 
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a contului bancar activ 
(curent)  

analiza 
pachetul de 
documente 

pachetul de 
documente 

analiza 
pachetul de 
documente 

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespund
erea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 

LOTUL 1 
Reconstrucția acoperișului și termoizolarea fațadei clădirii primăriei s. Vorniceni, r-nul 

Strășeni,proiectul nr.C21276DL ,,Servicii publice performante pentru dezvoltarea durabilă”. 
Reconstrucția 
acoperișului și 
termoizolarea 
fațadei clădirii 

primăriei s. 
Vorniceni, r-nul 

Strășeni,proiectul 
nr.C21276DL 

,,Servicii publice 
performante 

pentru 
dezvoltarea 
durabilă”. 

S.R.L  ,,MEGA  
NORD  

CONSTRUCT” 

 
1949998.00 

 
1 lucrare 

 
+ 

 
+ 

S.R.L  ,,SV  REGAL  
CONSTRUCT” 

 
1950000.00 

 
1 lucrare 

 
+ 

 
+ 

 
S.R.L  

,,NISPROFCON” 

 
2107564.17 

 
1 lucrare 

 
+ 

 
+ 

 
 

S.R.L  ,,GALICUS” 

 
2346162.38 

 
1 lucrare 

 
+ 

 
+ 

 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
S.R.L  ,,SV  REGAL  CONSTRUCT” Prețul majorat la poziția propusă de autoritatea 

contractantă. 
S.R.L  ,,NISPROFCON” Prețul majorat la poziția propusă de autoritatea 

contractantă. 
S.R.L  ,,GALICUS”  Prețul majorat la poziția propusă de autoritatea 

contractantă. 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
Pentru fiecare lot X        
Pentru mai multe loturi cumulate □             
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Pentru toate loturile  □       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________    

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport 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   

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  
 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
Denumirea 

lotului  
Denumirea 

operatorului 
economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Reconstrucția 
acoperișului și 
termoizolarea 
fațadei clădirii 

primăriei s. 
Vorniceni, r-nul 

Strășeni,proiectul 
nr.C21276DL 

,,Servicii publice 
performante 

pentru 
dezvoltarea 
durabilă”. 

 

 
 
 
 

S.R.L  ,,MEGA  
NORD  

CONSTRUCT” 
1 lucrare 

 
 
 
 
 

1949998.00 

 
 
 
 
 

1949998.00 

 
 
 
 
 

2339997.60 
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Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

Argumentare:  _______________________________________________________________ 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

S.R.L  ,,MEGA  NORD  
CONSTRUCT” 

20 septembrie 2022 e-mail 

S.R.L  ,,SV  REGAL  
CONSTRUCT” 

20 septembrie 2022 e-mail 

S.R.L  ,,NISPROFCON” 20 septembrie 2022 e-mail 
S.R.L  ,,GALICUS”  20 septembrie 2022 e-mail 

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractulu
i/acordului-

cadru 
fără TVA inclusiv 

TVA 

 
S.R.L  ,,MEGA  

NORD  
CONSTRUCT” 

 
Cu capital 
autohton 

 
Nr.58 din 
28.09.2022 

 
 
45453100-8 

 
 

1949998.00 

 
 
2339997.60 

30 
decembrie 

2023 

 

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează 
doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de 
durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate 
criterii de durabilitate): 
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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: 19.  

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

20. Preţul cel mai scăzut  □                        

21. Costul cel mai scăzut  □                                   

22. Cel mai bun raport calitate-preţ 
□                   

23. 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: 

 

_____Tofan Vasile_____                                                                                    ___________________ 
            (Numele,prenumele)                                                                                                                                            (Semnătura)  



model-tip
DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizilii publice И
de incheiere а acordului-cadru tr

de апulаrе а procedurii de atribuire tr

din 27,09.2022
1. Date сu privire la autori

2. Da

3. Сlаrifiсiri pril,ind documenta{ia de аtriЬuirе:

u prlvrre la autorltatea contractantй:
Denumirea autoritйtii contractante IMSP Spitalul Cl,inic Municipal ,,Sйnta Treirr]Le'"
Localitate MD-2068 mun. C]hisinйu, str. Alecu l(usso. l1
IDNo 1 003600 1 52592
Adresa mun. Chi;inёu, str. Alecu Russo, l l
Numйr de telefon 02244||85,0224з82з1
Numйr de faLx 022441185
E-mail oficial achizitii. sf.treime |rD gmail. com
Adresa de inLternet www.treime.md
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
e-mail)

Tatiana Hainilchi

te ctl рriчirе la рrосеdчrа de аtriЬчirе:
Tipul proceclurii de atribuire aplil:ate пСеrеrеа оfеrtеlоr de preturi ИLicilzr{ie desc,hisё

пAltele: [Indica|i|
Рrосеdчrа de achizi{ie rереtаtй (duрd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului dc: achйi{iel
асоrdчlчi-саdrч

вuпuriи servicii п Luсrйri п

Obiectul achizifiei Mobilier репtru 2022
Cod СРV 39 ] 00000-3
Ехрчпеrеа motivuluiltemeiuIui privind
alegerea procedurii de atribuire> (tп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Рrосеdчrа drэ atrilrrrire (se va iпdiса diп cadrul
portalului guvеrпаmепtаl
wyy w. m t е п d е t,. g оv.,lп ф

Nr: 210б2009
Link-ul: s-
Ь3 wdp 1 -MD- 1 6 6()9 l 3 84 65 63 ?tаЬ:соцllaФ поtiсlе
Data publicйrii: 1 9.08.2022

Platforma de achizitii publice utilizatй И achizitii.md; п e-licitatie.md; п урtе:псlеr.mсl

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

ИDа пNu
Link-ul сйtrе planul de achizilii publice publicat:
1л++л.//+-^;*л лАl

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

Tehnici qi instrumente specifice de аtriЬuirе
(duрd caz)

пАсоrd-саdru зSistеm dinamic с[е achi:zilie
ИLicitalie electronicй пСаtаlоg electronic

Sursа de linaLn{are пBuget de stat; ИBuget CNAM; пВugеt CNAI];
пSursе externe; ИAlte surse: Surse prclprii

Vаlоаrеа estimatй (lei, fdrd TVA) 1 IIб 300

Data solicitirii сIаrifiсйrilоr lз.09,2022
Denumirea operatorului economic Metancor-Com SRL
Ехрuпеrеа succinti а solicit5rii de
clarificare

S-a solicitat:

1



Expunerea succintri а rйspunsuluii

Data transmiterii

4. Моdifirэйri ореrаtе in documeпrta{ia de atribuire: NU ДU FOSI'
'а iп cazul iп care аu

RezumatuI modifi сйrilоr

5. Рiпй la tеrmепч1-1imitй (data 08.09.2022, оrа 10:

Бl
inox adaugato; 

I

-declaratia privind valabilitatea ofertei(dataI
indicatёinAnexa8); 

l

I

--]
-declara{ia de calitate la fabricarea nrobilienrl de 

I

inox unde agentul есопоmiс dесlаrё ре рrоргiе |

raspundere сё materialele folosite in оfеrtй sunt 
I

conforme cu cerinlele oЫigatorii gi stапdаПе in 
I

vigoare al RML ; 
l

-declara}ia privind valabilitatea ofertei ,эu 
l

clarificarea (anexa 8 ) la Documentatia standalt 
I

privind achizilionarea МоЬiliеrчlчi din Inox cu 
I

clarificёri privind durata de 60 de zile 9i ajustarea 
I

respectiv pina la data de 09.11.2022. obligatorie cu 
I

acceptarea oricind inainte de expirarea perioadei rJe 
I

valabilitate ; l

I

-=__]

oferta б oferta
Asoc:ia{ii/

administratorii
Сопfоrm dаtеlсllýИДИе
Mteпder

Dепumirеа operatorului есопоmiс

VMS-COMPANIE
DIGнIr/д
Limапi-Gruр SRL
Iпoxplu,s SRL
Меtапсоr Соm S.R.L.
SA Tehclptimed

6. Inform;l{ii pril,ind ofertele depuse Ei documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de
itrе оDеrаtоrii economici

__]

Publicate iп B/rP/alte mijloacelor de iпfоrmаrе (duрd

Теrmеп_limiti de dерuпеrе qi deschidere а оfеrtеlоr
prelungit (dupd caz)

]
2
,J
4
5
б

] 006602003242
1 003б000077 39
]008600031]93
101 Iб00039984
1 005б0003 35б5
1003б00087 1 62

с rе economlcl: SIд RSлр

Dепumirе document
Dепumirеа operatorului есопоmiс

I/MS-
сомрдNIЕ

DIGHIVA LimапЬGruр
,Sлt

Iпохрlus
sлZ

Меlапсоr
Соп S,R.L.

sl
Tehoptimed

Documentele се constitцie oferta
(Se va сопsmпа рriп: 'at, пu

Рrорuпеrеа tеhпiсй prezentat preZeпlclt рrеzепl al рrеzепtqt рrеzепlаl епlаt
Рrорuпеrеа 1lпапсiаrё рrеzепtаt prezentat prezeпtat prezeпtqt рrеzепtаl ,пlаl
DUAE prezeпtat preZeпtqt prezeпtat prezeпtat prezeпtat ,пlаt
Garan{ia pentru rэfertб
(dupd caz)

prezeпtat prezentat prezeпtat prezeпlat рrеzепtаt prezeпlqt

Dосumепtе de calificare
Se ча сопýmtоа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu core,

Dесlаrа{iе privind
сопfirmаrеа identitatii

2

Nr. IDNo



benefi ciarilor efectivi gi
пеiпсафаrеа acestora iп
situa{ia сопdаmпёrii
pentru participa,rea la
activitali ale unei
organizalii sau gruрйri
criminale, pentru
coruptie, fтачdй gi/sau

sраlаrе de bani.
certificat de еfесtчаrе
sistematicй а plЁlilor
impozitelor,
contributiilor

prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat рrеZепtаt prezenla|

Gаrап{iа de Ьuп5
execu{ie а Contractului
iп valoare de 5оr'о din
чаlоаrеа contratului
certificat de atribuire а
contului Ьапсаr

рrеzепtqt prezeпtat рrеzепlqt рrеzепtqt prezeпtat preZeпtal

certificat de
сопfоrmitаtе salr alt
certificate се сопfirm
provinienla qi calitatea
produselor oferite (pal
lami natlinox:/mc:tal)

prezeпtat prezeпtat рrеZепtаt рrеzепlаt prezeпtal prezeпtal

Extras din Regisitru de
Stat а persoanei iuridice

prezeпtat prezentat prezeпtat prezentat prezental prezeпlcll

Dеmопstrаrеа
ехреriеп{еi operatorului
economic in domeniul
de activitate aferent
obiectului сопtrirсtulчi
сеurmеаzдаfirлtгiьцit

prezeпtat preZeпtat рrеzепtаt prezeпtat prezeпtat prezen-lat

certificat Iso
900l:2015 fаЬriсаrеа
mobilierului de birou,
din pal melaminat ре
suport metalic а
Participantului

prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtat prezeпtal prezeпl|al

Rесоmапdёri - pentru
Lotul l

preZenlat prezeпtat prezeпtat preZeпtat рrеzепtаt prezeпtat

Livrarea, tгапSрOrtаrеа,
instalarea, mопtаrеа
bunurilor se va fbce din
contul operatorului
есопоmiс cistisator

prezeпtal prezeпtal рrеzепlаl prezeпlat preZeпtal рrеzепtql

Тегmеп de gararr{ie
pentru suprafelele
mobil ierului рrеtrчсrаtе
cu solulii dezinfectante

prezeпtat prezeпlat prezentat рrеzепtаt prezeпtat prezeпlal

Теrmепul lilTёrii
ьuпuгilоr

prezeпtat prezeпtat prezentat prezeпtat prezeпtat prezeпlal

(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se ча iпdica iп coпformilate cu сеriп|еlе diп dосumепlа|iа de
atribuire si se va сопsеmпа рriп: рrеzепlаl, перrеzепfur, пч соrеsрuпdе (iп cazul сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dqr пч
с о r es рuпdе cer iп| е l or de с al ifi с ar е) )

Inform nd пdеrеа ofertelor сч сеri soIil itate:

Denumirea
lotului

Dепumirеа
operatorului

economic

Рrе{ul
ofertei

(йrё ТVА)*

cantitate
Ei unitate
de mйsurй

Соrеsрuпdеrеа
cu сеriп(еlе de

calificare

Соr,еsцluпdеrеа
cu specifica!;iile

tehnice
сопfоrm anexei
пr. l



* iп cazul utilizdrii licitaliei electroпice se va iпdiса pre\ul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmаliа рriчiпd "Corespunderea сu сеriп|еlе de calificare" si "Corespuпderea cu specifica|iile lеhпiс,е" , se vа
сопSеmпа рriп: ,, * " iп ctzzul corespuпderii si рriп ,,-" iп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. pentru elucidarea uпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei сч
cerintele stabilite in documenta{ia de аtriЬuirе (inclusiv justificarea pre{ului апоrrпаl rle scйzut) s-
а solicitat:

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:
pentru fiесаrе lot И
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitйri privind пumёrчl de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: IlпdicasiJ
Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de аtriЬчirе aplicat:
Pre{ul cel mai scйzut И
costul cel mai scйzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pret п
Cel mai bun raport calitate-cost п
(Iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vоr indica toate criteriile
de atribuire aplicate si dепumirеа loturilor аfеrепtе)

12. Informafia privind factorii de ечаlчаrе aplica{i:
(se va completa репtru loturile care au fost atribuite iп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitale-prey sau cel mai Ьuп
raport calitate-cost)

13. Rеечаluаrеа оfеrtеlоr:

decis:
АtriЬuirеа сопtгасtulчi de achizilie publicй/acordului-cadru:

Data
solicit5rii

OperatoruI economic Iпfоrmа{iа solicitatй Rezmatul rйspunsului operatorulu i
есопоmiс

Dепumirеа operatorului economic Motivul respingerii/descalifi c5rii

Fac:torii tle ечаluаrе уаlоаrеа din оfеrtд Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic l

Denumire factorul l

Dепumirе factorul п

(Se va completa iп cazul iп care ofertele aufost reevaluate
Motivul rееуаlu5rii ofertelor

Modificirile ореrаtе
п urmа ехаmiпйri, еvаluirii gi соmраrйrii ofertelor depuse in саdrчl procedurii de atribuire s-a

Dепumirе:r lotului Dепumirеа
ореrаtоrulчi

economic

cantitate
qi unitate

de
mйsчrй

Рrе{uI
unitar
(firй
тчА)

Pre{ul total
(fйrй ТVА)

Рrе{ultotal
(inclusilr
тчА)

Lot пr, l DIGНIVЛ SRL Ьuс 8357 50,00 835750,00 l002900,0t0

Lot пr.2, 3,4, 6 Liпlапi-Gruр SRL Ьuс 1 08845,00 l 08485,00 l 30l82,0(|

Lcll пr,5 Меlапсоr Соm SRL Ьuс 35б48,99 3 5б48,99 42778,7 8

Anularea procedurii de achizi}ie publicё:
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rеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile srчрчlui de luсrч пепtrч achizitii:
Dепчmirr,^а operatorului

ec:onomic
Data transmiterii Modalitatea de trапsmitеrrs

VМS-СОМРДNIЕ
DIGнIVд
Limaпi-Grup SRL
Iпохрlus SRL
Меtапсоr Соm S,R.L,
SД Tehoptimed

20.09.22 e-mail

15. Iпfоrmа

(Iпfоr.аrеа operatorilor есопоmiсi implica\i iп procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru репtrч achizi|ii slz
rеаlizеаzйiп соцfоrmitаtе cuprevederile art. 31 al Legii пr. l3] diп 3 iutie 2015 privind achizi|iile publice)

1б. Теrmепul de trч incheierea contractului:

18. Iпfоrmа(iа privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (ruЬriса datй se completeazi doar in
cazul iп саrе la рrосеdчrа de achizi{ie putllicй аu fost aplicate criterii de durabilitate qi s_a
incheia t/con

Рriп рrеzепtа dare de sеапld, grupul de lacru declard cii lеrmепul rlе a$teptare репlrч tпclteierea coпlraclt;tluyciiii,tric*Й
iпtlicate afost respectat (ехсерfiпd ca1urile prevdzute de arl. 32 аIiп. (3) at Legii пr. I3l diп з iutie 20l5 priviпd achiziliile

ехаmiпаlе ;i solu|ioпate. Рriп рrеzепlа dqre de sеаmd, grupul de luсru репtru actti1i|ii
desfdsurdrii proceclurii del achizi|ie,fapl репtru care poarld rdspaпrlere сопfоrm prevederilor

Сопdчсйtоrul gruрчlчi de lчсru pentru achizi(ii:|,- J[-оъlлпа-
(Numе, Рrепumе)

n cazul in саrе чаlоагеа estimatё а contractului este mai
miсё decdt pragurile prevДzute laart,2 alin. (3) al Legii
nr. l3l din 3 iulie 20l5 privind achiziliile publice

In cazul iп care чаlоаrеа estimatй а contractului este
egalй sau mai mаrе decdt pragurile prevЁzute |а art,2
alin. (3) alLegii пr. l31 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

contractul de achizi асоrd ul-cad rч incheiat:

Dепumirеа орегаtоrчIчi
есопоmiс

Iпtrерri nd
еrеа:

Cu capital
autohton/
Cu capital
mixuasocie

rel
Cu capital

strtri п

Numtrrul
qi data

crrntractuIui/ acordului-
cad ru

Cod СРV

vаIоаrеа сопtrасtчlшi

'Геr,mеп de
vaInbilitate

aI
contractuIui/
асоrdчlчi-

саdrч

Ihrй ТVА inclrusirl
т\/,А

DIGНIVЛ SRL lаr 2,1,09.2022 39 l 00000-3 83 5750,00 I 002900,00 зl,l2.2022
Limапi-Gruр S.RL llp 2,7.09,2022 39 l00000-з I 08485,00 I30182,00 з1.12,2022

Меlапсоr Соm SRL
цL! 2,7.09.2022 з9 l 00000-з 35648,99 42778,78 з1.12.2022

contract/contracte рец{rч lot/loturi репtrч саrе ач fost aplicate criterii de durabilitate
Au fost aplicattl сritеrii репtru achizi(ii publice durabile (achizi{ii
verzi)? (DA/NU)

VаIоаrеа de acllrizi(ie crl ТVА din contract/ contracte а lotuIui/loturil,or
pcntru саrе au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): (iпdiсаti sumq сu ТVД
coduI Срv al lotului/lo,turilor репtru caI.e аu fost aplicate criterii de
durabiIitate:
Criteriul de atribuire pentru lоtul/|оturiIrэ pentru саrе аu fost aplicate
criterii de durabilitate:

РrеРl cel mai scёzut п
costul cel mai scдzut п
Cel mai bun rароrt calitate-pre1 п
Cel mai Ьчп rароrt calitate-cost п

пdturа)

И б zile in cazul transmiterii comunicйrii рriп mij|oace
еlесtrопiсе ýi/sau fax п
П l l zile in cazul netransmiterii comunicбгiiprin
mijloace electronice Ei/sau fax п
П l l zile in cazul transmiterii соmчпiсёrii рriп mijloace
electronice qi/sau fax п

П 16 zile iп cazul netransmiterii comunicбrii ргiп
mijloace electronice ;i/sau fax п

(Selectasi tеrmепul de asteplare respectat. Calcularea de Lepea пr. l3l diп 3 iulie 20l(Selecta|i tеrmепul de aýteplare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ]3l diп 3 itllie 20I5 trlriviпcl
achizisiile publice, iпсlusiч а tеrmепеlоr de asteptare, se фсtuеаzd iп сопfоrmitаtе cu prevederile TITL|-I'LUI IV Capitolul
I (Calcularea Теrmепului) al Codului Ciyil al Republicii Moldova)
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.11 din 28.09.2022 dfgesrtrettrwe2022 
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Şuri, r. Drochia 
Localitate s. Şuri, r. Drochia 
IDNO 1007601010688 
Adresa s. Şuri, r. Drochia 
Număr de telefon 25277234 
Număr de fax 25277236 
E-mail oficial  petru.turculet@mail.ru 
Adresa de internet - 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Turculeţ Petru 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri □  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției ,,Reparația capitală a acoperișului IP Gimnaziul 
,,Viorel Ciobanu" 

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-1660573786897 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1660573786897?tab=contract-notice 
Data publicării: 15 aug 2022, 17:36 

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

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA)  
 
 

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660573786897
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660573786897?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660573786897?tab=contract-notice
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3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor    
17 aug 2022, 08:12 

Denumirea operatorului economic - 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare   

  
  
Grafic de efectuare a lucrarilor care este termenul 
in cite zile? 

Expunerea succintă a răspunsului  În anunț este indicat perioada.  
Data transmiterii 17 aug 2022, 11:47 

 

Data solicitării clarificărilor    
17 aug 2022, 08:15 

Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Rechizitele bancare va rog pentru Garantie? 
Expunerea succintă a răspunsului  Nu se cere transfer, dar scrisoare de la banca care 

vă deservește. 
Data transmiterii 17 aug 2022, 11:48 

 

Data solicitării clarificărilor  17 aug 2022, 14:51 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare   

Buna ziua. Rugam sa ne explicati ce se prevede 
prin poz. 13 (argila expandata existenta)..? 
Deoarece unele pozitii sunt cu modificari de 
norme.. rugam sa atasati formular desfasurat F1 (F5 
fara pret) 

Expunerea succintă a răspunsului  Este publicat tot ce prevede legislația. Ce ține de 
poze explic: este necesar de a face cunoștință cu 
obiectul și proiectul existent la fața locului. După 
ce cîștigați se încep problemele, sper că cunoaște-ți 
de ce gen. 

Data transmiterii 2022, 16:14 
 

Data solicitării clarificărilor  18 aug 2022, 14:11 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Operatorul economic avînd specialiști care cunosc 

VEN smeta se vor discurca, dar nu vor pune bețe-n 
roate. Deaceea și sa solicitat poze de la fața locului, 
să studiați și proiectul tehnic. 
Întrebare: 
  
raspundeti la intrebarea corect cum sodat poz.15 si 
poz.38 indicati va rog norma la scinduri de 
rasinoase 

Expunerea succintă a răspunsului  Aveți volumele, fiți buni și completați reeșind din 
caietul de sarcini și nu scriți compuneri. 
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Data transmiterii 18 aug 2022, 14:14 
 

Data solicitării clarificărilor  18 aug 2022, 14:12 
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Operatorul economic avînd specialiști care cunosc 

VEN smeta se vor discurca, dar nu vor pune bețe-n 
roate. Deaceea și sa solicitat poze de la fața locului, 
să studiați și proiectul tehnic. 
Întrebare: 
  
Pe perioada de clarificari dati raspunsuri corecte nu 
sarcastice 

Expunerea succintă a răspunsului  Nu vă bate-ți joc de autoritățile contractante, dacă 
sunteți dispuși de a lucra. 

Data transmiterii 18 aug 2022, 14:15 
 

 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 29 aug 2022, 18:00), au depus oferta 7 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Prim-Conterm 1011607001238 Romeo Stambanu 
2. SRL CONSTRUCTIV GRUP 1014600001470 Igor Jereghi 
3. SRL DANIGASING 1018602000187 Sinjer Olga 
4. IM Gluck SRL 1006607001416 Valeriu Tincu 
5. PIRAMIDGRUP SRL 1011605000411 Vasile Jardan 
6. STROMACOM 1003602001580 Tonciuc Vladimir 
7. Vatel Prim 1005600009874 Bulmaga Valeriu 

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

Denumire 
document 

Denumirea operatorului economic 
Prim-

Conterm 
SRL 

CONSTRUCTIV 
GRUP 

SRL 
DANIGASING 

IM 
Gluck 
SRL 

PIRAMIDGRUP 
SRL 

STROMACOM Vatel 
Prim 

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

Propunerea tehnică Prezentat       
Propunerea financiară Prezentat       
DUAE Prezentat       
Garanția pentru ofertă 
(după caz) 

Prezentat       
        

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

Cerere de participare Prezentat       
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Declarație privind 
valabilitatea ofertei 

Prezentat       
Scrisoare de garanție 
bancară 

Prezentat       
Grafic de efectuare a 
lucrărilor 

Prezentat       
Declarație privind 
experiența similară 

Prezentat       
Declarație privind lista 
principalelor lucrări 
efectuate în ultimul an de 
activitate 

Prezentat       

Declarație privind 
dotările specifice, utilajul 
și echipamentul necesar 
pentru îndeplenirea 
corespunzătoare a 
contractului 

Prezentat       

Declarație privind 
personalul de specialitate 
propus pentru 
îndeplenirea contractului 

Prezentat       

Lista subcontractanților și 
partea/părțile din contract 
care sunt 

Prezentat       

Caietul de sarcini / 
formularul de deviz nr.1 – 
lista cu cantitățile de 
lucrări / 

Prezentat       

Informații generale 
despre ofertant 

Prezentat       
DUAE Prezentat       
Extrasul din Registrul de 
Stat al persoanelor 
juridice / să corespundă 
genul de activitate / 

Prezentat       

Declarație privind 
garanția lucrărilor 

Prezentat       
La licitație: Prezentarea 
dovezei de examinare a 
obiectului în teritoriu. 

Prezentat       

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
,,Reparația 
capitală a 
acoperișului 
IP 
Gimnaziul 
,,Viorel 
Ciobanu" 

Prim-Conterm 1083199,40 1 + + 
SRL 
CONSTRUCTIV 
GRUP 

1273414,69     

SRL DANIGASING 1282185,71     
IM Gluck SRL 1344500,41     
PIRAMIDGRUP 
SRL 

1416945,88     

STROMACOM 1429698,48    
Vatel Prim 1580730,33    

Lot n Operator economic 1     
Operator economic n     

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

30.08.2022 Prim-Conterm Scrisoare nr.218 privind 
argumentarea pretului 
anormal de scazut. 

Raspuns nr.32 din 05.09.2022. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
SRL CONSTRUCTIV GRUP Pret mai mare 
SRL DANIGASING Pret mai mare 
IM Gluck SRL Pret mai mare 
PIRAMIDGRUP SRL Pret mai mare 
STROMACOM Pret mai mare 
Vatel Prim Pret mai mare 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 
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   
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13. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
,,Reparația 
capitală a 
acoperișului IP 
Gimnaziul 
,,Viorel 
Ciobanu" 

Prim-Conterm 1 1083199,40 1083199,40 1299839.28 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Prim-Conterm 08.09.2022 E-mail 
SRL CONSTRUCTIV GRUP 08.09.2022 E-mail 
SRL DANIGASING 08.09.2022 E-mail 
IM Gluck SRL 08.09.2022 E-mail 
PIRAMIDGRUP SRL 08.09.2022 E-mail 
STROMACOM 08.09.2022 E-mail 
Vatel Prim 08.09.2022 E-mail 

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

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

Prim-
Conterm 

Capital 
autohton 

99 28.09.2022 45200
000-9 1083199.40 1299839.28 31.12.2022 

 

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

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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

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

 

Conducatorul grupului de lucru pentru achizitii: 

Turculeț Petru                                          ________________________ 
      Nume, prenume                                                                                semnatura 

    

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9


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

Nr.;d2 din28.09.2022

autoritatea contractanti:

u
ng

cu privire la

cu privire la procedura de atribuire:

IMSP Centrul Nalional de Asistenli Medical6
Urgentf, Prespitaliceascdmirea autoritl{ii contractante

mun. Chisindu
r 0r 5600032824
mun. Chiqindu, str. Constantin VArnav, 16

022 28-62-70Ir de telefon
022 28-65-01
cnamup. ach izitii@ambLrl anta. md
www.ambulanta.md
Pestereanu Nina. 022025907
cnamup.achizitii bulanta.md

na de contact (nume, prenume, tele./bn, e-

Cererea ofertelor de prefuri M
Licitalie deschisd a
Altele: ilndicatil a

I procedurii de atribuire aplicate

ura de achiz
Runuri M
Servicii r
Lucrari n

I obiectului contractului de achizifie/

Anvelope pentru sezonul de iarnl REPETAT

Nu se aplica
unerea motivului/temeiului privind alegerea

urii de atribuire (in cazul aplicdrii altor
'i decqt licitalia deschisd)

Nr: ocds-b3wdp I -MD- 1663569324961
ura de atribuire (se va indica din cadrul

ului guvernamental www. mtender. gov. md\
Link-ul : www.mtender. gov.md/tenders/ocds-

D- 16635
Data public[rii: I 9.09.2022
achizitii.md c
e-licitatie.md Mma de achizi{ii publice utilizatl

EIDa nNu
ura a fost inclusl in planul de achizi{ii
a autoriti(ii contractante

I-ink-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
www.ambulanta.md

f de inten{ie publicat in BAP (dupd caz) I-ink-ul: -
Acord-cadru I
Sistem dinarnic de achizitie n
Licitatie electrorr icd EI
Clatalog electronic n

instrumente specifice de atribuire

Br-rget de stat I
Buget CNAM M
Buget C-NAS I
Surse extertte r:
Alte surse:

de finan{are

217666,00rea estimatil (lei,.fard TVA)



3.C rificlri privind documenta{ia de atribuire:
'eta in cazul in care aufost solicitate clari/icari)

ificlri operate in documenta{ia de atribuire:
in cazul in care au fost

5.P nI la termenul-limiti (data 28.09.2022 ora l5:00), au depuse oferte 1 ofertanti:

6. I brma{ii privind ofertele depuse ;i documentele de calificare ;i aferente DUAE prezentate de citre
o ;oru economrcl:

rmayia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din documentalia de atribuire
va consemna prin: prezentat, neprezenlat, nu corespunde (in cazul cand documentul a.fost prezentat, dar nu corespunde

nyelor de calificare))

7. I forma(ia privind corespunderea ofertelor cu cerin(ele solicitate:

(t,

{/

*in azul utilizdrii licitasiei electronice se va indica preSul
'are" ;i "Corespunderea cu specificaliile tehnice" , se

ofertei ,finale (lnformalia privind "Corespundereo cu cerinlele de
ve consemna prin: ,,*" in cazul corespunderii Si prin ,,-" in cazul

solicitlrii clarifi cirilor
mirea oDeratorului economic
nerea succinti a solicitirii de clarificare
nerea succintl a risnunsului
transmiterii

matul modificlrilor
icate in BAP/alte mijloacelor de informare

mitl de depunere qi deschidere a
r prelunsit (dupd caz

Asociatii/administratoriiDenumirea operatorilor economici
AM.ELITE" SRL 1022600038723 Confbrm SIA RSAP

Denumirea operatorului
economicDenumire document

,,JOFAM-ELITE" SRL
Documentele ce constituie oferta

va consemna prin: prezentat, neprezentqt, nu core
,m SIA RSAP

confornt SIA RSAP

tru ofertd de I o/o din valoarea ofertei fbrd TVA
Documente de calificare

va consemna prin: prezenlat, neprezentat, nu core

vind valabi litatea ofeftei

conform SIA RSAP
onstrarea accesul u i la i n frastructura/rn ij loace le i nd icate de autoritatea

tantd, pe care aceasta le considera necesare pentrll indeplinirea contractului
zi a fi atribuit

m SIA RSAPlor, montarea, demontarea gi deservirea
anvelopei

Corespunderea
cu cerintele de

calificare

Corespunderea
cu specifica(iile

tehnice
Denumirea lotului

Denumirea
operatoru lui

economic
Anve lope protector iarnl, 20 5 I 65
R l5c (VW T4

"JOFAM-
El,lTE" SRl, 324800.00Anvelope protector iarnd 21 5 l7 0

Rl6c(HYUNDAI H l)

cal
i)



ttru elucidarea unor neclaritd{i sau confirmarea unor date privind corespunderea gfertei cu
in{ele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de sclzut) s-a

n{ii respinqi/descalifi ca{i:

itatea de evaluare a ofertelor:
ntru fiecare lot M
ntru mai multe loturi cumulate n
ntru toate loturile n

limitari privind numf,rul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: findicayiJ
ificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:
teriul de atribuire aplicat:
lul cel mai scazut M

ul cel mai scdzut r
I mai bun raport calitate-pref n
I mai bun raport calitate-cost n

ul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de
aplicate Si denumirea loturilor aferente)

I brma(ia privind factorii de evaluare aplicafi:
completa penlru loturile care au.fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raporl calilate-pre1 sau cel mai bun raport
-cost)

valuarea ofertelor:

in cazul in care ofertele au reevaluate re

14. i urma examiniri, evalulrii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a

Pr
P(
Pr
A
Ju
C
Pr
Cr
Cr
Cr

I l.

(in
Qtrt

12.
(Se

cal

d

in te
A

A ribuirea contractului de achizitie public[/acordului-cadru:

Anul rea procedurii de achizilie publica:
iul art. 7l alin. (l), lit. d)

'gumentare: Gupul de lucru a decis de a anula procedura de achizilie, deoarece oferta depusa depaqeqte
30o/o valoarea estimati a achiziliei, calculati conform prezentei legi.

lnformaIia solicitatl Rezu matu I rtrspunsului operatorului economic

umirea operatorului
economic Motivul respingerii/descalifi cirii

AM-ELITE" SRL oferta depusa se respinge, deoarece depdqeqte cu 30oh valoarea estimatd a
achiziliei, calculatd conlorm prezentei leei

Factorii de evaluare Valoarea din ofertl Punctajul calculat

ire factorul n

I reevaluirii ofertelor

Denumirea lotului
Denumirea

operatoru lui
economic

Pre(ul total
(fIrI TVA)

Anvelope protector iarnl 205/65 Rl5c

Anvelope protector iarnd21 5/70 Rl6c
HYUNDAI H I

C



15. I

rea liz

18. In
cazl
con

formarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii:

(, nareo operatorilor economici implicayi in procedura de atribuire despre deciziile grupului d, luiruaentru
'azdinconformitatecuprevederile art.3l al Legii nr. t3t din 3 iulie20l5 privindachiziSiilepublice)

achiziSii se

16. T menul de aqteptare pentru incheierea contractului:

i termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 1 31 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
TITLULUI IV Capitolul I (Calculareapublic inclusiv a termenelor de aqteptare, se efectueazd in conformitate cu prevederile

Tr 'ui) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. c tractul de achizi(ie/acordul-cadru incheiat:

rmatia privind achizi(ii publice durabile (achizi(ii verzi) (rubrica datl se completeazl doar in
rl in care la procedura de achizi{ie puhlici au fost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a incheiat

tracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Prin 'nto dare de seamfi, grupul de lucru declard cd termenul de a$teptare pentru incheiereo
'ui/contractelor indicote ofost respectat (exceptdntl cazurile prevdqute cle ort. 32 alin. (3) ol Legii nr. l3l din

3 iulie l5 privind achiziliile publice), precum;i criin cozul depuneriiconlesto(iilor si/stru recep(iondrii rapoortelor
de ', acestea au.fttst e-ruminile Ei soltt(ionule.

Prin dare de seomd, grupul de lucru pentru lchiz,ilii confirmd corectitudinea desfiisurdrii procedurii tle
ttch ,.fapt pentru care pourtci rdspundere conform prevederilor legule in vigoare.

nducltorul grupului de Iucru pentru achizi{ii:

,atol FORTUNA

C

A

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
M.ELITE" SRL 28.09.2022

I in care valoarea estirnatb a contractului este rnai
LdecAt pragurile previzute laart.2 alin. (3) al Legii
3l din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice

Z 6 zile in cazul transrniterii cornunicdrii prin
mijloace electronice si/sau fax I
D I I zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice si/sau fax n

zul in care valoarea estirnatd a contractului este egald
ai mare dec6t pragurile previzute la ar1. 2 alin. (3) al
nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice

tr I I zile in cazul trarrsmiterii comunicirii prin
rnijloace electronice Si/sau fax n
l) l6 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
rnilloace electrorrice si/sau fax I

Numlrul gi data
contractului

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al
contractuluiinclusiv TVA

aplicate criterii pentru achizitii publice durabile (achizitii verzi)? (DA/NU)
de achizifie cu 'I'VA din contract/ contracte a lotului/loturilor

care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD (indicayi suma cu TVA)
CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de
ilitate:

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

Prelul cel mai scdzut t)
Costul cel mai scdzut a
Cel mqi bun raport calitate-prel o
Cel nai bun raport calitale-cost D



DARE DE SEAMA

de atribuire а contractului de achizitii publice

Nr. 59 din 29.09.2022

1. Date сu privire la autoritatea contractanti:

Dепumirеа autoritйtii contractante Inspectoratul Gепеrаl al Politiei al MAI
Localitate mun. Chisin5u
IDNo 1013б010000495
Adresa str. Tiraspol 11/1

Numйr de telefon 022-868-1 30
E-mail oficial achizitii@,igp. g ov. md
Adresa de internet www.politia.md
Реrsоапа de contact (пumе, рrепLlmе, tеlеfоп,
e-mail)

Nicu Belitei, nicu.belitei@igp.gov.md,
0601 1 1 337

2. Date сч privire la рrосеdurа de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire arrlicate Licitatie deschisй
Рrосеdurа de achizitie rереtаtй (duрd caz) Nu
Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

Lucrйri

Obiectul achizi{iei Lucrйri de instalare а panouriloT fotovoltaice la
sediul Inspectoratului General а1 Politiei

Cod СРY 45200000-9
Ехрuпеrеа motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (tп cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisй)

Nu se aplicй

Рrосеdurа de atribuire (se va iпdica rJiп cadrul
portalului guvеrпапlепtаl
www.mteпder.goy.mdl

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- 1 6606506 6|260
Link-ul :htфs ://mtender, gov.md/tenders/ocds-
b3wdp 1 -MD- 1 660650 66|260?tab:contract-notice
Data publicdtii: I 6.08.2022

platforma de achizitii publice utilizatй achizitii.md

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

Da
Link-ul cёtre planul de achizilii publice publicat:
https://politia.md/sites/default/files/img 000 1 .pdf

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (duрй caz) Data:-
Link-ul:-

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
duоd caz)

Nu se aplicё

Sursa de finantare Buset de stat

VаIоаrеа estimatf, Qei, fdrd ТVД) 1 268 049,00
3. Сlаrifiсйri privind documentalia de аtriЬчirе:

Data solicitirii clarifi сйrilоr |8.08.2022
Ехрuпеrеа succinti а solicitйrii de
сlаrifiсаrе

Buna ziua! Plasali
luсrйri.

ча log proiectul pentru executarea acestor

Ехрчпеrеа succintй а rйspunsului Cu proiectul puteli face cunoEtirr!й la adresa alltoritatii
cotrtractante. mun. Chisinйu, str. Tiraspol, 11/1



Data transmiterii 18.08.2022

Data solicitйrii clarifi сйrilоr 18.08,2022
Ехрчпеrеа ýuccintf, а solicitйrii de
сlаrifiсаrе

Caiet de sarcini - poz.43;i 44 sunt identice ?

Ехрuпеrеа succintй а rйspunsului In cantitйlile de luсrйri sunt idontice. Insё dac1 studiali
cбtalogul de preluri unitare veti observa diferenla dintre
aceste oozitii.

Data transmiterii |8.08.2022

Data solicitйrii clarifi cЁrilor |8,08.2022
Ехрuпеrеа succintf, а solicitйrii de
сlаrifiсаге

In cantitйlile de luсrйгi sunt
catalogul de pre{uri unitare
aceste pozitii.

. identice. Insё dасй studiati
ve{i оЬsегча diferenla dintre

Ехрuпеrеа succintй а rйsрuпsului Examinali чй rog lista cantitйlilor de luсrйri (caietul de
sarcini) in paralel сu lista de preluri unitare. in lista de preluTi
unitare la poz,15 gёsiti informatia respectivй.

Data transmiterii |8.08.2022

Data solicitйrii clarificйrilor 18.08,2022
Ехрчпеrеа suссiпtй а solicitйrii de
сlаrifiсаrе

Caiet de sarcini - роz.ЗЗ coeficient 0.75 1а се rеsursе апumе
se rеfеrа ?

Ехрuпеrеа succintй а rйspunsului Examinali catalogul de prefuri,
detailate resursele si coeficienti.

in acesta sunt descrise

Data transmiterii 19.08.2022

Data solicitйrii clarifi сйrilоr 2з,08.2022
Expunerea suссiпtй а solicitйrii de
clarificare

Solicitam publicarea proiectului
exolicativ. plansele de amplasare)

de execu{ie. (Memoriu

Ехрuпеrеа succintй а rйsрчпsului Cu proiectul puteti face cuno;tin!й la adresa autoritalii
contractante. mun. Chisinбu, str, Tiraspo|, I I l I

Data transmiterii 2з.08.2022

Data solicitйrii сlаrifiсirilоr 2з,08.2022
Expunerea suссiпtй а solicitйrii de
сlаrifiсаrе

Solicitam referirea |а documentele саIе reglementeazй
nivelul de реrfоrmапtй а luсrйrilоr, precum qi cerinfele,
condiliile tehnice qi tehnologice, condiliile de calitate pentru

рrоdusеlе care urrneazй а fi iпсоrроrаtе in lucrare. Care sunt
standardele de referinta?

Ехрuпеrеа succintй а rйspunsului Cu proiectul puteli face cunoEtin!й la adresa autolitalii
contractante. mun. Chisinйu, str. Tiraspo|, I1l1

Data transmiterii 2з.08,2022

Data solicitf, rii clarifi сйrilоr 23.08.2022
Ехрuпеrеа succinti а solicitirii de
clarificare

Solicitam detalierea notelor се includ caracteristicele ;i
calitйlile materialelor utilizate, testele Ei рrоЬеlе acestora,
descrierea luсrйrilоr саrе se executй, calitatea, modul de
realizare, testele qi probele acestor luсrйri, ordinea de
execulie 9i de montaj, plecum qi aspectul final. Се scopuri
trebuie atinse cu realizarea acestor lucrйTi?

Ехрuпеrеа succintй а rйsрuпsului Cu proiectul puteli face cunoqtin!й la
contractante. muп. Сhisiпйu, str. Tiraspol,

adresa autoritalii
|1l1

2



Data transmiterii 2з.08.2022

Data solicitйrii clarifi cйrilor 2з.08,2022
Ехрчпеrеа succintй а solicitirii de
clarificare

Publicali Caietul de sarcini in conformitate cu НоtёrАrеа
Guvernului пr. 638/2020 cum este indicat in DS, pct.6,
pentru а asigura operatorilor economici о informare
completй, соrесtй qi explicitй privind obiectul achiziliei.
Lista cantitёlilor de lucrйri Fоrm.1 nu este numai uпа din
componentele Caietului de sarcini si пu asigura operatorilor
economici о informare соmрlеtё privind obiectul achizitiei.

Ехрuпеrеа succint5 а rйspunsului Documentele publicate cuprind informalia песеsаrй pentru а
еlаЬоrа oferta. Formularul F1 ;i catalogul de preluri. in partea
се line de proiect аm rёspuns anterior referitor 1а acesta. Cu
proiectul puteli face cunoqtin}ё 1а sediul Inspectoratului
Gепеrаl а1 Politiei. mun. Chisinйu. str. Tiraspol 11/1

Data transmiterii 2з.08.2022

Data solicitйrii clarifi сйrilоr 2з.08.2022
Ехрчпеrеа suссiпti а solicitirii de
clarificare

Solicitam sa incйrcati Autorizalia de construclie.

Ехрчпеrеа succintй а rйspunsului pToiectul а fost elaborat conform certificatului de urbanism.
Autorizatia de constructie va fi prezentatй cбstigйtorului.

Data transmiteгii 2з,08.2022

Data solicitйrii clarifi сйrilоr 2з.08.2022
Ехрuпеrеа succintf, а solicitйrii de
clarificare

Se ча accepta ptezerftarea garanliei pentru buna execulie а
contratului sub fоrmй de relineri succesive din facturile
parliale pentru situaliile de lucrйri, рАпй la atingerea unui
procent de 5 О/о din valoarea contractului.

Ехрuпеrеа succintй а rйsрuпsului Garanlia de Ьuпй exectllie va fi constituitd in conformitate cu
corrdiliile din anunlul de parlicipare pct.18 Ei va constitui
10% din чаlоаrе contractului atribuit. Respectiv fоrmеlе
acceptate sunt : а. scrisoarea de gararrlie batrcarй eliberatб de
о Ьапсd соmеrсiаlй, Ь. trапsГеr la contul autoritalii
contractante

Data transmiterii 24.08.2022

Data solicitirii сlаrifiсйrilоr 25.08.2022
Ехрчпеrеа suссiпtй а solicitйrii de
сlаrifiсаrе

Publicali avizul de rасоrdаrе, Proiectul, de се nu-l publicali?

Ехрuпеrеа suссiпtй а rйspunsului Cu proiectul puteli
General al Politiei.

face cunoqtin{l la sediul Irrspectoгatului
str. Tiraspol 1 1/1.

Data transmiterii 26.08.2022



4, Modificйri operate iп documenta{ia de аtriЬчirе: пч sunt

5. Рflпй la termenuI-Iimitf, (data 01,09,2022, оrа 10:00)о аu depus oferta 5 ofertan{i:

6, Informalii privind оfегtеlе depuse Ei documentele de calificare qi aferente DUAB prezentate de сйtrе
operatorii economici:

Nr. Denumirea ореrаtоrului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. Zepto S.R.L. 1018600024415 DmitIii Rotari
2. АМ Sisteme S.R.L. l010600043517 Andrei Mereacre
3. FCI Capital S.R.L. 1 0036050028 1 0 Isor Galciuc
4. Tehno Test S.R.L. 1 003б00030906 Ruslan Raulet
5. Mentox S.R.L. 100б600017133 Isоr costisa

Dепumirе document

Dепumirеа operatorului economic
Zepto
S.R.L.

АМ SisterTe
S.R.L.

FСI Capital
S.R.L.

Теhпо Test
S.R.L.

Mentox
S.R.L.

Dосцmепtеlе се constituie оfеrtа
(Se va сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе)

DUAE preZentat pгezentat
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specificatii tehnice prezentat prezentat

Declaralie privind valabilitatea ofertei

репtru о duгаtб de З0 de zile calendaristice
(соrrfогm Anexei пг.8)

prezentat ргеZепtаt

Gаrап{iа репtru ofertй 2%о (сопfогm
Anexei пr.9) ргеZепtаt preZeIltat

Documente de calificare
Se уа сопsеtllпа рriп: рrеzепtаt, перrеzепlсrt, пu соrеsrэuпdе

Gгаfiс de executare а luсrйrilоr
(conforrT Anexei пr. l0)

preZentat prezentat

Ceгtificate de confbrrTitate/ calitate репtru
panourile forovoltaice ýi репtru iпчегtоаrе

pгeZentat prezentat

Dеоlаrа!iе рriчiпd согеsрuпdеrеа

рапоurilог fotovoltaice cu standardele din
Republica Moldova, inclLtsiv qi gаrапliе

pentl,Ll acestea.

pгeZentat рrеzепtаt

Declara!ie privind ехрегiеп{а similаrб
(сопfогtп Anexei пг. l2)

preZentat ргеzепtаt

Dесlаrа}iе pгivind dotбrile specifice,
utilajul qi echiparnentul песеsаr репtгu

indepl irrirea согеsрuпzбtоаге а сопtгасtului
(сопfогIll Anexei пr. l4)

prezentat pгezentat

Declara(ie pгivind peгsclnalul de
specialitate ргорLls perrtгu irnplementaгea

contгactulr"ri (сопfогrп Anexei rlг. 15)
preZentat pгezentat

Сеrtifi cate de аtеstаге рrоfЪsiопаlб pгezentat prezentat

Lista suЬсопtгасtап{ilог 9i рагtеа/рiг{ilе
din сопtгасt саrе sunt indeplinite de acegtia

(сопfоrm Anexei пг. l 6)
pгeZentat prezentat

Infbrma!ii ргiчiпd аsосiегеа (сопfоrm
Anexei пr. l 7)

prezentat preZentat

Апgаjапtепt tеr! susliпбtог fi папсiаг
(сопfоrm Anexei пг,l 8)

pгeZentat prezentat

Angajarnent pгivind susliпегеа tehnicб qi

profesionalё а ofeгtantului/grupului de
орегаtогi econotnici (сопfогпr Anexei

пr. l 9)

prezentat p[eZentat

4



Dесlага{iе tег{ sus!inйtor tehnic (сопfогm
Arrexei пг.20)

pгeZentat prezentat

Declara{ie tеr{ suslinйtor profesional
(сопfоrm Anexei пг.2 l) pгeZentat preZentat

Aviz репtru parlicipare la licitaliile publice
de luсrёri din dornerriul construc{iiIoг qi

instalatiilor (сопfоrtп Anexei пr.22)
prezentat prezentat

Dепumirеа lotului
Dепumirеа
ореrаtоrulu
i economic

Рrе{чl ofertei
(frrё ТVА)*

Cantitat
eýi

unitate
de

masura

Соrеsрuпdеrе
а cu cerin{ele
de calificare

Corespundere
асu

specifica{iile
tehnice

Luсrйri de instalare
а panourilor

fotovoltaice 1а

sediul
Inspectoratului

General al Poliliei

Zepto S.R.L. l215 744.48

1 buc.

АМ Sisteme
S.R.L.

1 2з| 99],2] + +

FCI Capital
S.R.L,

1249 5I5,]I * Ф

Tehno Test
S.R.L.

| 286 622,77 +

Mentox
S.R.L.

1 424 |0|,з1 + Ф

'7. Informalia privind corespunderea оfеrtеlоr cu cerin{ele solicitate:

comentarii:

S.R.L. ,,Zepto" a oferit garan{ie pentru lucrбrile executate 24 de luni, s-a solicitat garan{ie de minim 5 ani
pentru lucrбrile executate.

Totodati, pentru pozilia 33 ,,o{el йgie zincatб 40хЗmm" а fost indicat preful 0,00 lei.

Notd: Ечаilчаrе tеhпiсй а fost efectuatй de сйtrе Seclia construc{ii ;i dezvoltarea infrastructurii а
Direc{iei logistici а Inspectoratului Gепеrаl al Poli{iei conform rароаrtеlоr пr.3419-820б din
07.09.2022 qi пr.3419-8298 din 09.09.2022 din 09.09.2022.

8. Репtru elucidarea uпоr neclaritй{i sач confirmarea чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei сч
cerin{ele stabilite in documentalia de аtriЬчirе (inclusiv justificarea рrе{ului апоrmаl de scйzut) s-a
solicitat: пч sunt

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

10. Modalitatea de ечаlчаrе а оfеrtеlоr: Репtrч fiесаrе lot

11. Criteriul de аtriЬчirе aplicat: Рrе{ul cel mai scf,zut

Denumirea
operatorului

economic

Motivul respingerii/descalifi сйrii

Zepto S.R.L. Th conformitate cu рrечеdеrilе art. 69 alin. (6) lit. а) qi Ь) din Legea пr.131/2015
privirrd aclriziliile publice, 9i anume -,,ofertantul nu indeplinegte cerin{ele de
calificare qi seleclie si оtЪrtа nu corespunde сеriп!еlоr expuse in documentalia de
atribuire."
S-a oferit termen de gаrап}iе репtru luсriri de24 de luni, s-a solicitat mininr 5 ani.
Репtru pozilia 33 ,,o{el fA;ie zincatй 40хЗmm" а fost indicat pre{ul 0,00 lei.



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

13. Rеечаlчаrеа ofertelor: пч se aplici

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

Atribuirea contractului de achizilie publicй/acordului-cadru:

1б. Теrmепчl de aqteptare репtrч incheierea contractului - б zile calendaristice din data transmiterii
соmчпiсйrii despre rezultatele procedurii.

17. Сопtrасtчl de achizitie/acordul-cadru incheiat:

I)епumirеа
operatorului

economic

intreprin
dеrеа

Nчmйrul
qi data

contractului

Cod
срY

vаlоаrеа contractului Теrmеп de
valabilitate al
contractuluifirй ТVА inclusiv

тчА
Ам

SISTEME
S.R.L.

Сu capital
autohton

|41-
LC 29.09.22

452000
00-9

| 23l 997,27 l 478 396,,72 з|.|2.2022

рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul cle lucru declard сй tеrmепul de aEteptare репtru iпclleierea
coпtractului/coпtractelor iпdicate afost respectat (ехсерtапd cazurile рrеvdzutе de art. 32 аliп. (3) al Legii пr.

131 diП 3 iulie 2015 priviПd achiziliile publice ), рrесum ;i сd tП саzul depuпerii coпtesta{iilor qi/sau

recep|ioпdrii rapoartelor de moпitorizare, acestea aufost ехоmiпаtе Ei sоluliопаtе.

Рriп рrех,еПtо dare cle sеаmd, grupul de luсrч репtru achizi|ii сопlirmd corectitudiпea desfiiquriirii procedurii
de achizi|ie,fapt репtru care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm prevederilor legale tп vi,

Сопdчсitоrul grupului de luсrч репtru achizi{ii

pre чlgб''"ffi
tii /+ý

<,l
о

ОИ, frEЧtZtTtt l:6
/tdдt

h.",-,S

Dепumirеа lotului
Denumirea
operatorului

есопоmiс

cantitate
qi unitate

de
rпаSurа

Рrе{ul unitar
(tйrй ТVА)

Pre{ul total
(fйrй ТVА)

Preful total
(inclusiv
тчА)

Lucriri de
instalare а
panourilor

fotovoltaice la
sediul

Inspectoratului
General al politiei

АМ Sisteme
S.R.L.

1 Ьuс. l2зl997,27 l23| 991,27 478 396,,72

15. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de luсru репtru achizilii:

Denumirea ореrаtоrului
есопоmiс

Data transmiterii Modalitatca de transmitere

АМ Sisteme S.R.L.' Мепtох
S.R.L., Zepto S.R.L., Tehno
Test S.R.L., FCI Capital
S.R.L.

19.09.2a22 SIA RSдР, e-mail

Alexandru GANACIUC



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizifii pubJtice tr
de inctreiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr.ilain o/f,an'Jll
l. Date cu privire la autoritatea contractanti:

De,numirear autoritd{ii contractante Centrul de plasa;ment pentru persoane virstnice gi
persoane cu di,zabilitdti s-Cocierii r. Dubdsari

Localitate s.Cocieri r. Dub?isari str.Tdrmului 28
IDNO 100760101 1401
Adlresa Republica Moldr:va, <tf 4571 s.Cocieri str.Tdrmului 28
Numir de telefon 024852580
NumIr de fax
E-mail ofi,cial cp.cocieril @ana.s.md
Adlresa de internet
Persoana de contact(nume, prenunne, telefon, e-
ma'il)

Milcul Tamara /Agartiev Tamaril
tel 024ti-52-:580

2. Dartte cu privire la procedura de atribuire:
Ti;pul prooedurii de atnibuire a;llicatte rCererea oferttelor de pre(uni lLicitalie deschis[

rAltele: flndicatil
Procedurar de achizi{ie repetati (dupd caz) Nr:
Tipul obiectului contractului de
aclhizitie/aco rd ului-cad ru

Bunuri r Servi,:ii n l.ucriri I

Obiectul ar:hizitiei Procurarea imbriciimintei sii iinciltimintei pentnt
anul2022

Cod CPV r 83 I 8400-5
Expunere:l motivului/temeiuluii privind alegerea
proceduriii de atribuire (tn cozul aplicdrii altor
nr<tc eduri ale c dt I icitatia de s chis d)

COP

Pr,ocedurar de atribuire (se va ind,ica din cadrul
p o rtalului giuv ernamental www. mte nd<rISL!.mO

Nr: 21063144
Link-ul : ocds-bllwdp, I -MD- 1 5 6t1.62450987 7
Data pub I i cdr ii:Qr8 .09 .2022

Platforma de achizitii nublice utiliza.tl r achizitii.md; n e-lir;itatie.md; n yptender.md

f^-/ a- -r^-,,t l^ ^^L:-:+::
rDa rNu

I I uLvuur sr 4 tvt! llrlluJs r[ lrr4u ur ur" 4vlrzltt

publice a autoritifii contractante Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:

Anrun{ de lirntenfie publicat in BrlP (ttupd caz) Data:
Link-ul:

Tehnici Ei instrumente specifice de atribuire
(dtnd caz)

nAcord-cadru rSistem dinamic; dle achizilie rlicita{ie
electronici rCataloe electronic

Sursa de finanfare nBuget de stert; rBuget CNIIM; rBuget CNAS;
lSurse externe: :Alter surse: flndicatil

Va.loarea estimati (lei, "fdrd TVA) 210 100,00

3. Clarificlri privind documentafia de atribuire:



(Se' va cont.pleta in cazul in car,e au.fost solicitate clarificdri)

Data solicitlrii clarificlrilor
De.numire:r torului economic
Expunerear succinti a solicitirii de clLarificare

Data transrniterii

4. Modificiri operate in do,cumentafia de atribuire:
(Se va com,pleta tn cazul in car,? au.fost operate modificdri)

Re:zumatull modifi cirilor
Pulblicate in BAP/altemij loacelo r de info rma re [IndicaSi sursa utilizatd Si data p'ublicdrii|

Ter:men-lirniti de depunerer qi dr:schidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

[Indicafi numdrul de zileJ

6. Infbrma{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare gi aLl'erente DUr\E prezentate rde

cltre operatorii economiici:

Formularul slandard al
DocumentuluLi Unic de Achizitii

Fotrrgrafiile, monstrd a
pro(luselor al imentare este
necosar de irrrof,rcat in SIA
RS,\P

*C"* -l

icafiile 
I

lce __l

5. Pflrni la termenul-limiti (dah 21.09.2022, ora 10:23) au depus oferta 2 oferrtan{i:

lDenumirea operatorului economic IDNO Asocia(ii/
ardministratorii

SRL lDeniadi 1003600022839 ArnaLut Natalia

Denumire document
Documentele ce constituie ofertzr

Propunerea financiard

Garantia pentru ofertd

Documente de calificare
Certificat de atribuire a
conLtului banLcar -
Certificate,CLe efectuare
sistematicS a pl51ii
lmpozitelor.
contributi i lr:,r( I 5 zile
Der:larafia privind
valabilitatera ofertei
Garantia de bund executie a
conrtractelor de achizilie 5Yo

l;orului economic
SI{L Deniadi

7. Inlbrma{ia privind coreltpunderea ofertelor cu cerin{ele solicitate:

)numtrrea
lotului

Denumire:l
operatorului

economic

Pre{ul ofertei
({ird TVA)*

Cantitate qi
unitate de
m[surI

Corespunderea
cu cerin(ele dr:

calificare

Corespundr
cu specifica

tehnice

2



Lotul I
Maiouri pentu
bdrba{i

SRL Deniadi 30,65 400 buc + T

Chilo
b[rba

penuu 29,90 400 buc f +

Cdrnasd
tricrrtatd femei

65,00 200 buc + T

Chilo[i pentru
f'emei

22,95 200 buc + +

gosete de
bumbac b[rtrati

8,00 400 per + +

gosete de linrtr
oentru bdrbati

19,90 200 per + +

gosete de linil
pentru femei

19,90 100 per + T

Pantaloni
sporrtivi barbati

143,60 60 buc + T

Camaqa cu
minica scurtil
o/u bdrbati

62,50 120 buc + +

Ciorapifemeri
din bumbac

8,00 200 per + +

Halat de baicitr
pentru femei

144,90 60 buc + +

Cdmaqd de
noapte toarrula-
iarnd femei

I I 1,00 70 buc T +

Pijama toamna-
iarnd barbati

239.60 60 buc + -f

Pulover bSrba{i 235,00 60 buc + T
Pulover femei 325,00 40 buc + T

Lotul2
$tergari SRL Deniadi 43,00 200buc + T

8. Pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date priv'ind cores;punderea ofertei cu
cerin{ele stabilite in documemta{ia de atribuire (inclusiv justillcarera prefuluji anormal de scizut) s-
a solicitat:

9. Ofertanfii respin$i/descalifica{i:

Data
so,licitlrii

Operatorul economic Informa(ia solicitati Rezrmatul rispunsului operatorului
economic

Denu mirea oneratorului economic Motivul res,ninsrerii/descalifi cdrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiec;are lot r
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toali: loturile r
Alte limitari privind numdrul de loturi care pot fi

Justificarea. deciziei de a nu atribui oontractul pe

ll. Crjiteriul de atribuire aplicat:

atribuite aceluiaEi ofertant: [IndicoliJ

loturi:



Preful cel mai scizut n
Costul cel mai scdzut tr
Cel mai bun raport calitate-pre{ I
Cel mai bun raport calitate-cost n

Modificirile oDerate

14. in ruLrma examindri, evaluirii ;i comparirii ofertelor depuse in caclrul procedurii de atribuire s-a
deciis:

Atribui ului d hiz:iti blicd/acordului-cad

12. Inlbrmafia privind fast6rrii de evaluare aplica{i:

Factorii de evaluare Valoarea din oferti I'unctajul calculat
Denu,mirea operatorului economic 1 Total

Denun re factirrul I Ponderea
Denun re fachrul n Ponderea

Denumirea operal.orului economic n Total
Denumire faclnrul I Ponderea
Denumire faclrrul n Ponderea

13. Rerevaluarea ofertelor:

tnDulrea 0ontract e acnlzltle I ul ru
Denumirrea

lotuluii
Denumirea

operatorului
economic

Cantitate qi
unitate de
misuri

Pretul unitar
(fnrn TVA)

Pre{ul tottal
(fnrn TV.A)

Prelul total
(inclusiv TVA)

Lotul I
SRL Deniadi

Maiouri penlrr
bdrbati 400 buc 30,65 t2 260,00 14 712,00

Chito{
b[rbat

pentrLl
400 buc 29,90 I I 960,00 14 352,00

C[maqd tricol.atd
femei 200 buc 65,00 l3 000,00 15 600,00

Chiloli pentrur
femei

200 buc
22,85 4 570,00 5 484,00

qosete de burnbac
bdrbati

400 per 8,00 3 200,00 3 840,00

gosete de linii
penrtru blrba!i 200 per r9.90 3 980,00 4 776,A0

qosete de linii
oentru femei

100 per 19,90 I 990,00 2 388,00

Pantaloni sportivi
barbati

60 buc
143,60 8 616,00 t0 339,20

Camaga cu nrinica
scurt[ p/u bdrbati

120 buc 62,50 7 500,00 9 000,00

Cionapi femeriidin
bumbac

200 per 8,00 I 600,00 I 920,00

Halrat de baicll
oentru femei

60 buc
144,90 8 694,00 r0 432,80

Cdmagd de noapte
toarnna-iarniL
femei

70 buc
111,00 7 770,0.) 9 324,00

Pijama toamna-
iarnd barbati

60 buc 239,60 l4 376,00 17 251,20

4



Pu.lover bdrb,ati 60 buc 235,00 l4 100,r)0 16 920.00
40 buc 325,00 l3 000,110 l5 60c1,00Lotul 2l SRL Deniadi

$tergaili 200 buc 43,00 8 600,00 r0 320,00

An.ularea procedurii de achizilie publica:

in temeiul art.7l alin. lir

l5' Inftrrmarea operatorrilor economici despre deciziile grupului de lucru pentriu achizi{ii:

[-- D""-;'t"ea ope"ato"ut"t -f D"tilrfiCtt""tt -f- M"d"tttut* d" r"u.rn it,]";r €conomic I i

1-^,-,rr,,,o,ri- - | .r);u, .:2022I lz.w.ry.zuzt le_mail

Argumentiare:

ffenu
operar

{eCOn

cazul in care valoarea estimatii a cc,ntractului este
mrli mica rJec6t pragurile prr:vizurte la ar"t. 2 alin. (3)
alLegiinr. l3l din 3 iulie 2015 privind achiziqiile

blice

n l6 zile in cazul netransmitrriico-*,io.drri
mijloace electronicer si/sau faxl

1 7. Co nrtractu I de achizilie/ aco rd ul-cad ru incheiat:

numirea
ratorului
onomic

Nunniru,l
-si rlata

conttactului/acorcl
ului-cadru

Valoarea contractuluLi Termen
valabilitat
contractul

cordulu
cadruL

Cod CPV fEri TVA inclusiv TIy'A.

Deniadli 74
29,,09.2022 6l 83 I 84010-5 135 216.00 162 25tr,2, 3t.r2.2

prirr

de
te al
lui/a
ri-

SRT ;-: I

'18. Informafia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi)(rubrica datd se connpleteazd doar 1n
cazul in care la procedura 

_de ctc:hizifie publicd au.fost aplicate criterii tle durabiltitate ;i s-a incheiat
cont,ract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost iplicate criterii de durabil'itate)z

I Au fost aplir:ate criteria pentru ar:hizifii publice dunabile
| (ach,izi{ii ver:zi)?

I Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a
llotuluinoturilor pentru care iau fost aplicate criterii de

(L\A/Nll)

Data transmiterii

2t8.09.2022

16. Te.rmenul de aqtephre pentru incheierea contractului:

n 6 zile in ca:zul tr,ansmiterii comunicerii prin
mi.iloace electronice si/sau faxn
n 11 zile in cazul netransmiterii comunrcani pri,l
mijloace electronice si/sau fax.l

n cazul in care valoarea estimataL a contractului este

achizitiile publice

egald sau mai mare decdt pragurile prevdzu te la art. 2
alin. (3) al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind

tr I I zile in cazultrransmiterii c,imunicariiorin
mijloace electronice; si/sau faxl

(indicafisuma cu TL'A1



dur:rbilitate (lei MD):

Codul CPV al lotului/totlurilor pe:ntru care au fost nplicate criterii
de dlurabililtate: :

Pretrul cel mai scdzut a

Clostul cel mai scd2iut .
Cel mai bun raPort calitate-Prel a

Cel mai bun raPort calitate-cost t

Crirteriul de atribuirepe{rtrulotul/loturilepentru care au

fostaplicate'r:riterii de dr{rabilitate:

prin prezettta dare dei seamd, gru,our de rucru, decrurd cd termenur de aEteptar'e penffu incheierea

contractului/contractelof indicate a frost ispectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art' 32 alin' (3) al Legii

nr. r3r di, 3 iurie i61'f irirt"ai iiniriliit, pubtic,e )t precum ;i cd ti cazul depunerii contestafiilor qi/sau

recep(iondrii rapoartelol ie mon,itorizare, aceastea aufost examinate Ei solu(ionate'

Pri,n prezen:ta dare de sQamd, grutpul de lucru pentu-achizilii confirmd corectitudinea desfdsurdrii proceduril

de achizilitt,,fapt pentiu'tcari ioartd r,ispundere conform prevederilor legale'tn vigoate'
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DAREA DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr.  02 din    26.09.2022  
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria s. Vasilcău, r. Soroca 
Localitate Primăria s. Vasilcău, r. Soroca 
IDNO 1007601001477 
Adresa s. Vasilcău, r. Soroca 
Număr de telefon 0 - 23048135 
Număr de fax 0 - 23048236 
E-mail oficial  vasilcauprim1@rambler.ru 
Adresa de internet http://primariavasilcau.com 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Golub Fiodor  

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Lucrări  

Obiectul achiziției Lucrări de reconstrucție și modernizarea sistemului 
de iluminat stradal, în sat. Vasilcău, r. Soroca 

Cod CPV 45231400-9 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

Conform Legii 131 privind achizitiile publice 

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

Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1660827280530 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/budget/20046339 
Data publicării: 31.08.2022 

Platforma de achiziții publice utilizată □achizitii.md;  

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

 Da   
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
bap@tender.gov.md 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: nu 
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;  
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 380000,0 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

http://primariavasilcau.com/
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660827280530
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1660827280530
https://achizitii.md/ro/public/budget/20046339
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Data solicitării 
clarificărilor  

  
18 aug 2022 

Denumirea 
operatorului 
economic 

 

Expunerea 
succintă a 
solicitării de 
clarificare 

41. Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea 
autorității contactante, documente și certificate emise de organisme 
independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de 
asigurare a calităţii (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele 
de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, 
certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind 
certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme 
acreditate. Operatorul econimic va detine ISO 

Expunerea 
succintă a 
răspunsului  

Care de fapt este intrebarea? 

Data transmiterii 19 aug 2022 
  
Data solicitării 
clarificărilor  

  
19 aug 2022 

Denumirea 
operatorului 
economic 

 

Expunerea 
succintă a 
solicitării de 
clarificare 

  
Buna ziua. La anuntul de participare transmiteti si caietul de sarcini cu 
cantitatile de lucrari? 

Expunerea 
succintă a 
răspunsului  

Buna ziua, în lotul nr 1 este atasat tot volumul de lucrări 

Data transmiterii 19 aug 2022 
  
Data solicitării 
clarificărilor  

  
19 aug 2022 

Denumirea 
operatorului 
economic 

 

Expunerea 
succintă a 
solicitării de 
clarificare 

  
Operatorul econimic trebuie sa detine ISO 9001? 

Expunerea 
succintă a 
răspunsului  

Nu. 

Data transmiterii 19 aug 2022 
  
Data solicitării 
clarificărilor  

  
23 aug 2022 

Denumirea 
operatorului 
economic 

 

Expunerea Publicati Caietul de sarcini in conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 
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succintă a 
solicitării de 
clarificare 

638/2020 cum este indicat in DS, pct.6, pentru a asigura operatorilor 
economici o informare completă, corectă și explicită privind obiectul achiziției. 
Lista cantitatilor de lucrari Form.1 nu este numai una din componentele 
Caietului de sarcini si nu asigura operatorilor economici o informare completă 
privind obiectul achiziției 

Expunerea 
succintă a 
răspunsului  

Am încărcat de curînd documentația tehnică. O puteți vedere. 

Data transmiterii 23 aug 2022 
  
Data solicitării 
clarificărilor  

  
23 aug 2022 

Denumirea 
operatorului 
economic 

 

Expunerea 
succintă a 
solicitării de 
clarificare 

Solicitam descrierea elementelor tehnice și calitative menționate în planșe și 
prezentarea informațiilor, precizărilor și prescripțiilor complementare planșelor. 
(plansele de amplasare, schitele tehnice din proiect) 

Expunerea 
succintă a 
răspunsului  

Am încărcat de curînd documentația tehnică. O puteți vedere. 

Data transmiterii 23 aug 2022 
  
Data solicitării 
clarificărilor  

  
23 aug 2022 

Denumirea 
operatorului 
economic 

Solicitam detalierea notelor ce includ caracteristicele și calitățile materialelor 
utilizate, testele și probele acestora, descrierea lucrărilor care se execută, 
calitatea, modul de realizare, testele și probele acestor lucrări, ordinea de 
execuție și de montaj, precum și aspectul final. Ce scopuri trebuie atinse cu 
realizarea acestor lucrari? 

Expunerea 
succintă a 
solicitării de 
clarificare 

 

Expunerea 
succintă a 
răspunsului  

Am încărcat de curînd documentația tehnică. O puteți vedere. 

Data transmiterii 23 aug 2022 
  
Data solicitării 
clarificărilor  

  
23 aug 2022 

Denumirea 
operatorului 
economic 

 

Expunerea 
succintă a 
solicitării de 
clarificare 

  
Solicitam referirea la documentele care reglementează nivelul de performanță 
a lucrărilor, precum și cerințele, condițiile tehnice și tehnologice, condițiile de 
calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare. Care sunt 
stabdardele de referinta, nivelul de iluminat care trbuie atis, calitatea 
iluminatului? 

Expunerea Am încărcat de curînd documentația tehnică. O puteți vedere. 
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succintă a 
răspunsului  
Data transmiterii 23 aug 2022 
  
Data solicitării 
clarificărilor  

23 aug 2022 

Denumirea 
operatorului 
economic 

 

Expunerea 
succintă a 
solicitării de 
clarificare 

  

Solicitam publicarea proiectului de extcutie. (Memoriu explicativ, plansele de 
amplasare). 
  

Expunerea 
succintă a 
răspunsului  

Am încărcat de curînd documentația tehnică. O puteți vedea. 

Data transmiterii 23 aug 2022 
  
Data solicitării 
clarificărilor  

23 aug 2022 

Denumirea 
operatorului 
economic 

 

Expunerea 
succintă a 
solicitării de 
clarificare 

  
Publicati Caietul de sarcini in conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 
638/2020 cum este indicat in DS, pct.6, pentru a asigura operatorilor 
economici o informare completă, corectă și explicită privind obiectul achiziției. 
Lista cantitatilor de lucrari Form.1 nu este numai una din componentele 
Caietului de sarcini si nu asigura operatorilor economici o informare completă 
privind obiectul achiziției. Rugam respectuos sa dati raspuns la subiect si nu 
prin faptul ca ati incarcat proiectele sa fie raspuns similar la intrebari. 
Documentatia Standar e de Dvs incarcata si serveste ca document de 
achizitie. Deci e obligatorie pentru Ofertanti si pentru Autoritate Contractanta. 
Rugam sa definiti sarcina tehnica corect nu doar ca lista de cantitati. Deci sa 
fie explicit detaliat. Repet. Lista de cantitati (F1) nu reprezinta caiet de sarcini 

Expunerea 
succintă a 
răspunsului  

Astazi a fost incărcat proiectul de execuție împreună cu sarcina tehnică. 

Data transmiterii 23 aug 2022 
4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu sunt 

5. Până la termenul-limită (data 31.08.2022, ora 13.11), au depus oferta 4 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. FCI "Capital" SRL 1003605002810 Igor Galciuc 
2 UNITEHSTANDARD S.R.L. 1011600038541 Ghenadie Moraru 
3 SRL Zepto 1018600024415 Dmitrii Rotari 
4 SRL ENERGOLED 1015600000816 Veaceslav Postolache 
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6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate 
de către operatorii economici: 

Denumirea ofertant/candidat, semnate electronic de 
operatorii economici 

Documentele solicitate şi alte condiţii, 
cerinţe obligatorii 

FCI 
"Capital
" SRL 

UNITE
HSTAN
DARD 
S.R.L. 

SRL 
Zepto 

Oferta – Specificația de preț + + + 

DUAE + + + 

Specificația tehnică (Deviz de cheltuieli) + + + 

INCLUSIV documente suplimentare: 

Formularul informație despre ofertant + + - 

Certificat de atribuire a contului bancar + + + 
CERERE DE PARTICIPARE + + - 
DECLARAŢIE 

privind valabilitatea ofertei 
+ - - 

Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu 
prevederile legale 

+ + + 

Declaratie privind dotarile specifice,utilajul și 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului 

+ + - 

AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din 
domeniul construcțiilor și instalațiilor 

+ + + 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR + + - 
Certificat de securitate si sanatate in munca + + - 
Scrisori de recomandare + + + 
Autorizație cu privire la laborator electrotehnic 
sau contract cu un laborator electrotehnic + + + 

Certificat electriciab autorizat + + + 
 
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de 
bugetul public national (eliberat de FISC) 

+ + + 

 
Declarație privind lista principalelor lucrări executateîn 
ultimul an de activitate 

+ + - 

 
Raport financiar, pentru ultimul an de activitate + + + 

 
Declarație privind personalul despecialitate și/sau a 
experților 

+ + - 

DECLARAȚIE privind experienţa similară 

 + + - 
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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 

Corespundere
a cu cerințele 
de calificare 

Corespunderea cu 
specificațiile 

tehnice 
achiziționarea 
Lucrărilor de 
reconstrucția 
și 
modernizarea 
sistemului de 
iluminat 
stradal, în sat. 
Vasilcău, r. 
Soroca 

FCI "Capital" 
SRL 438 680,86 Conform 

devizului 
decheltuieli 

+ - 

UNITEHSTAND
ARD S.R.L. 445 050,17 + + 

SRL Zepto 449 619,77 

- + 

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 

Operatoru
l economic 

Informația 
solicitată   

Rezmatul răspunsului operatorului economic 

01.09.202
2 

FCI 
"Capital" 
SRL 

solicită ca 
operatorii 
economici 
menționați ce 
au prezentat 
oferta la 
concurs, de a  
prezenta 
autorității 
contractante 
timp de 3 zile, 
prin posta de 
email, 
scrisoare 
justificativă a 
ofertei anormal 
de scăzută 
pentru a lua o 
decizie 
corectă, 
conform HG 
638/2020, 
art.143 
Autoritatea 
contractantă, 
din proprie 
iniţiativă, 
precum şi la 
solicitarea 
Agenţiei, în 

Justificarea Prețului Ofertei 

Prin prezenta, compania FCI ,,Capital’’ SRL, ca răspuns la 
solicitarea Primăriei or. Vasilcău din 02.09.2022, cu referire la 
achiziționarea ,,Lucrări de reconstrucție și modernizare a sistemului de 
iluminat stradal, în sat. Vasilcău, r-nul Soroca’’, ocds-b3wdp1-MD-
1660827280530, de a prezenta justificarea prețului anormal de scăzut, 
conform prevederilor actelor legislative și documentelor normative din 
domeniu, prezentăm justificarea: 

1. Conform instrucțiunii cu privire la calcularea cheltuielilor 
de regie la determinarea valorii obiectivelor CPL 

01.03.2012. ,,3.5 Calcularea cheltuielilor de regie de către 
fiecare unitate de execuție trebuie să se efectueze pe baza 

propriilor analize, pentru a identifica factorii care au dus la 
creșterea cotei aferente cheltuielilor de regie. Creșterea 
nejustificată a cotelor aferente cheltuielilor de regie, în 

condițiile de piață, poate duce la pierderea competivității și 
a licitațiilor’’. 

2. Conform instrucțiunii privind determinarea valorii 
beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de 

construcții CP L.01.05-2012 ,, 3.3 Cotele individuale ale 
beneficiului de deviz se calculează sau precizează de către 
întreprinderile de antrepriză, de sine stătător, și se aprobă 

de către conducerea întreprinderii.’’ 

3. Conform notei explicative 05-1488 din 28/07/2015 
indicatorii din prevederile NCM L.01.01-2012 și CP 

L.01.01-2012 sunt obligatorii pentru întocmirea costului 
estimative de deviz al autorității contractante ( al 

investitorului), cost care va servi temei pentru compararea 
ofertelor și selectarea ofertei cîștigătoare, iar la 

determinarea costului de deviz al antreprenorului (devizul 
– ofertă) valorile cheltuielilor de regie beneficiul de deviz, 

cheltuielilor de transport sunt calculate conform 
documentelor normative pot fi mai mici sau mai mari decît 

cele pe ramură. 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652358317527
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652358317527
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urma 
controlului 
efectuat, va 
anula 
procedura de 
atribuire a 
contractului de 
achiziţie 
publică de 
lucrări, dacă ia 
această decizie 
înainte de data 
transmiterii 
comunicării 
privind 
rezultatul 
aplicării 
procedurii de 
achiziţie 
publică de 
lucrări, în 
cazul cînd: 

 - valoarea 
totală a fiecărei 
oferte este mai 
mică de 15% 
din valoarea 
estimată a 
lucrărilor, 
calculate în 
conformitate 
cu prevederile 
art. 4 din 
Legea 
nr. 131/2015, 
cu condiția că 
nici unul dintre 
ofertanți nu a 
reușit să 
justifice oferta 
anormal de 
scăzută; 

 

4. FCI ,,Capital’’ SRL dispune de tehnică specializată 
proprie, fapt ce contribuie la reducerea cheltuielilor de 

transport și de efectuare a lucrărilor. 

5. Plata pe oră/muncitor este de 61,24 lei/ora în conformitate 
cu salariile tarifare a muncitorilor 

– constructori de categoria 5, conform Anexei nr. 1 la HG nr. 
743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaților din 
unitățile cu autonomie financiară ( se anexează). 

6. Toată lista de materiale pentru justificarea prețurilor se va 
anexa ofertele de la distribuitorii și partenerii noștri pentru 

a reda prețurile din oferta noastră. 

Putem adăuga că FCI ,,Capital’’ SRL are o experiență vastă în lucrările 
de iluminat stradal și a iluminat mai multe localități din Republica 
Moldova iar în cazul în care grupul de lucru ne desemnează cîștigători, 
FCI ,,Capital’’ SRL își asumă în totalitate responsabilitățile date în 
caietul de sarcini, condițiile din contract, termenul de execuție a 
obiectului precum și termenul de garanție la lucrări și materiale. 

 

UNITEHS
TANDAR
D S.R.L. 

Prin prezența, SRL “Unitehstandard”, Vă informează următoarele: 
 

Formarea ofertei pentru executarea – “Lucrări de reconstrucție și 
modernizarea sistemului de iluminat stradal din s.Vasilcău, r.Soroca” 
CPV:45231400-9 sa stabilit în baza indicilor de resurse evidențiați în 
documentația de proiect(caiet de sarcini): manoperă, materiale, utilaje de 
construcții-montaj și prețuri de piață a acestor resurse. 

 
Mai jos vă prezentăm calculul ofertei: 

1. Manopera: 72082,19 lei 

2. Materiale: 239651,00lei 

3. Utilaje de construcții: 48916,00 lei 

4. Total pînă la impozitare: 360649,2 

Cheltuieli de transport, Asigurarea Sociala și Medicală, Cheltuieli directe, 
Cheltuieli de regie,Beneficiu 
Total: 84400,94 

5. Total fara TVA: 445050,17 

6. Manopera 

Pentru executarea lucrarii sunt necesare aproximativ 1532 h-om. 
Salariul muncitorui = 7949,76lei / 169 ore = 47,04 lei/h, Pentru executarea 
lucrării sunt angajați 9 muncitori 

7. Materiale 

Componenta principală la formarea prețurilor la materiale sunt: 
 

- Cablu СИП5 2*25 mm2 = 6350m x 16,44= 104 340 lei 
- Corp de iluminat Eco-Street 30W IP65/3000k/3000Lm/Metal/120grade 

= 109 buc x 792 lei= 86328 lei 
Accesorii pentru fixare de cablu si corp de iluminat = 48983 lei 

1) Utilaje 

Pentru fixarea cablului și montarea corpului de iluminat se folosesc: 
 

Turle telescopice, 25 m = 189,49 h/ut x 200 lei = 37898 lei 
Pentru sudare și baterea electrozilor de legare la pămînt se folosesc: 
Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) 
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1. 61,38 h/ut x 100 lei = 6138 lei 

Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii 
la pamint 
48,80 h/ut x 100 lei 4880lei 

Oferta este formată în baza prețurilor de piața pentru materiale 
pentru luna august 2022. Atașam la scrisoare conturile de plată 
pentru materialele necesare pentru executarea lucrărilor 

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

FCI "Capital" SRL 

precum ca pozitia corpurile de iluminat stradal 
prezentata in oferta nu coincide cu sarcina 
calitativa, conform proeiectului tehnic atasat la 
procedura de achizitie, respective o/e a 
micsorat suma ofertei si anume.  

SRL ENERGOLED Pret mare 
SRL Zepto Pret mare 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru un singur lot □        
11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut  □                        
 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu sunt 

13. Reevaluarea ofertelor:nu este 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică: 
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

suma total  
(fără TVA) 

suma total 
 (inclusiv TVA) 

Lucrări de reconstrucție 
și modernizarea 
sistemului de iluminat 
stradal, în sat. Vasilcău, 
r. Soroca 

UNITEHSTANDARD 
S.R.L. 

Conform 
devizului 
de 
cheltuieli 

445 050,17 534060.20 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: nu este 
 

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

FCI "Capital" SRL Nr.     Din 15.09.2022  SIA RSAP, e-mail 
UNITEHSTANDARD S.R.L. Nr.     Din 15.09.2022 SIA RSAP, e-mail 
SRL Zepto Nr.     Din 15.09.2022 SIA RSAP, e-mail 
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SRL ENERGOLED Nr.     Din 15.09.2022 SIA RSAP, e-mail 

 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Numărul 
și data 

contractului 
Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 

valabilitate al 
contractului fără TVA inclusiv 

TVA 

UNITEHSTAN
DARD S.R.L. 

Cu capital 
autohton 51 26.09.2022 45200000-9 445 050,17 534060.20 31.12.2022 

 

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) 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                   

             

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

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

 
 

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    □ 

de încheiere a acordului-cadru                            □ 

de anulare a procedurii de atribuire                     

Nr. 42 din 28.09.2022.  

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
Localitate mun. Bălți 
IDNO 1007602000972 

Adresa str. A. Pușkin, 38 

Număr de telefon (+373) 52 414; 52 473 

Număr de fax (+373) 52 473 

E-mail oficial  plan_usb@mail.ru 

Adresa de internet http://usarb.md/achizitii-publice/ 

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

mail) 
Țibuleac Angela,  (+373) 52 473 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 

Tipul obiectului contractului de 

achiziție/acordului-cadru 

Bunuri □   Servicii □  Lucrări  

Obiectul achiziției Lucrări de reparații Sălii Polivalente în blocul nr. 1 a 
Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți 

Cod CPV 45453000-7 

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 

procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 

portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1662965305754 

Link-ul: https://e-licitatie.md/achizitii/39817/lucrari-de-

reparatii-salii-polivalente-in-blocul-nr-1-a 

Data publicării: 12.09.2022 

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

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

 Da  □ Nu 

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://usarb.md/wp-content/uploads/2022/02/Planul-de-

achizitii-publice-al-USARB-pentru-anul-2022.pdf 

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

Link-ul: 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

Sursa de finanțare □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse 
externe; Alte surse: sursele universității 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 347 943,96 lei 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu au fost. 

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

Data solicitării clarificărilor   

Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a solicitării de clarificare  

http://usarb.md/achizitii-publice/
http://www.mtender.gov.md/
https://e-licitatie.md/achizitii/39817/lucrari-de-reparatii-salii-polivalente-in-blocul-nr-1-a
https://e-licitatie.md/achizitii/39817/lucrari-de-reparatii-salii-polivalente-in-blocul-nr-1-a
https://usarb.md/wp-content/uploads/2022/02/Planul-de-achizitii-publice-al-USARB-pentru-anul-2022.pdf
https://usarb.md/wp-content/uploads/2022/02/Planul-de-achizitii-publice-al-USARB-pentru-anul-2022.pdf
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Expunerea succintă a răspunsului   

Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu au fost. 

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

Rezumatul modificărilor  

Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare 

(după caz) 
[Indicați sursa utilizată și data publicării] 

 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 28 septembrie 2022, ora 11:00), nu a fost depusă nicio oferta: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO 
Asociații/ 

administratorii 

1.    

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

către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

  

Documentele ce constituie oferta 

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

Propunerea tehnică   

Propunerea financiară   

Garanția pentru ofertă (după caz)   

Documente de calificare 

 Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Bilanțul contabil / ultimul raport financiar, înregistrat la 
Biroul Național de Statistică 

  

Cerere de participare (Anexa nr. 7)   

Declarație privind valabilitatea ofertei – 90 zile (Anexa nr. 8)   

Grafic de executare a lucrărilor  (Anexa nr. 10)   

Dovada înregistrării persoanei juridice. 
Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras.   

Declarație privind experiența similară, nu mai puțin de 3 ani 

(Anexa nr. 12) 
  

Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru 

implementarea contractului (Anexa nr. 15) 
  

Certificat privind lipsa sau existenta restanțelor la bugetul 
public național,  eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat- 

valabil la data deschiderii 

  

Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de 
șantier   

Certificate de conformitate și calitate la principalele 
materiale utilizate 

  

(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 

Lucrări de reparații Sălii 
Polivalente în blocul nr. 1 a 
Universității de Stat „Alecu 
Russo” din Bălți 

     

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

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

tehnice”, se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 
8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 

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

a solicitat:  

Data solicitării Operatorul economic Informația solicitată 
Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot         

Pentru mai multe loturi cumulate □             

Pentru toate loturile  □       

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut   

Costul cel mai scăzut  □ 

Cel mai bun raport calitate-preţ □ 

Cel mai bun raport calitate-cost □ 

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

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

preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)  

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 

Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
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13. Reevaluarea ofertelor: Nu au fost. 

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

Motivul reevaluării ofertelor  

Modificările operate  

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

decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 

 

Denumirea 

lotului 
Denumirea operatorului economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Prețul total 
(fără TVA) 

Prețul total 
(inclusiv TVA) 

     

     

 

Anularea procedurii de achiziție publică: 
 

În temeiul art. 71 alin. 1, lit. a).  Legea 131/2015             

Argumentare: nu a fost depusă nicio ofertă. 

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 

   

   

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

2015 privind achizițiile publice) 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

achizițiile publice 

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

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

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

Moldova). 

 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 

operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Numărul 

și data 

contractului 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen de 

valabilitate al 

contractului fără TVA inclusiv TVA 

        

        



18" Iпfоrmа{iа privind aehizi{ii рчЬIiсе durabile (achizi{ii verzi)(rubrica"datd se completeazd doar tп

cazul iп care la procedura de achizi|ie рuЬliсd aufost aplicate criterii de durabilitate si sa iпсhеiаt
сопtrасt/сопtrасtе pentru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de luсru declard сd tеrmепаl de aqteptare peпtru tпcheierea
coпtractului/coпtractelor iпdicate atost respectat (ежсерtfrпd cazurile prevdzate de art. 32 аliп. (3) al Legii
пr. 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achiziyiile publice )l рrесum Ei сd tп cazul depunerii coпtesta|iilor si/saa
rесер|iопdrii rapoartelor de moпitorizare, acestea aafost ехаmiпаtе qi solulioпate.

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grupul de lacru репtru achizi|ii сопlirmd corectitudiпea desldsardrii procedarii
de achizi|ie,fapt репtru care poartd rdspuпdere сопfоrm prevederilor legale tп vigoare.

Conducf,torul adjunct al grupului de lчсrч pentru

Anatolie Сеьап

Ач fost aplicate criterii репtrч achizi{ii publice dчrаЬilе (achizi{ii
verzi)?

(DA/NU)

Vаlоаrеа de achizi{ie сч ТVА din contract/ contracte а
lоtчlчiЛоtчrilоr репtrч саrе ач fost aplicate сritеrii de
durabilitate (lei MD):

(iпdica|i suma cu ТVД)

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

Criteriul de аtгiЬчirе pentrrr lоtчlЛоtчrilе репtrч саrе ач fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pre|ul cel mаi scdzut о

costul cel mai scdzut а

Cel mаi Ьuп raport calitatepre| а

Cel tпаi Ьuп raport calitatecost о

ffiffi*йt 1il,gдtl ,9Е?iflflжЁ
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DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achiziliipublice

Nr. 1 din 19.09.2022

1. Date cu privire la autorita

Date cu nrivire la

2. Clarificiri privind documentafia de atribuire: tru s.r,rt
3. Modificiri operate in documentafia de atribuire: nu sunt

a cu tre la au tea contractantii
Denumirea autoritd{ii contractante IP $coala Profesionald or. Cupcini, r. Edinet
Localitate IP $coala Profesionald or. Cupcini, r. Edinet
IDNO 1018620002156

Adresa or.Cupcini str.Qhigindului nr.5
Num5r de telefon 02467 2241 Director 0693 8 8860 Svetlana Cucoara
Numir de fax
E-mail oficial spl cupcini(Email.ru
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon,
e-mail)

Director 0693 88860 Svetlana Cucoard

te cu prlvtre ta procedura de atribuire
Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preluri
Procedura de achizi{ie repetati (dupd caz) Nr:nu
Tipul obiectului contractului de achiziliel
acordului-cadru

Lucrdri

Obiectul achizifiei Renovarea acoperiqului sdlii de sport Ip Sco.dla
ProfesionalS or. Cupcini, r. Edinet

Cod CPV 45 1 00000-8
Expunerea motivuluiltemeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (ti cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)

Conform Legii 131 privind achizitiilepublice

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

Nr: https ://mtender. sov.md/tenders/ocds-b3wdp 1 -
MD-1 6608973s8144
Link-ul
https://achizitii. ublic/budeetl20044666
Data public drii 19 .08.2022

Platforma de achizifii publice utilizati nachizitii.md;
Procedura a fost inclusi in planul de achizifii
publice a autoritlfii contractante

Da
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicar
bap@tender.gov.md

Anun{ de intenfie publicat in BAP (dupd caz) Data: nu
Link-ul:

Tehnici;i instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

Sistem dinamic de achizitie

Sursa de finanfare Buget de stat;
Valoarea estimatd Qei, fdrd TVA) 522340.00

4. PAnI la termenul-limiti (data 02.09.2022, ora 16.00)o au depus oferta 7 ofertan{i:



Nr. Denumirea operatorului
economic

IDNO
Asociafiil

administratorii
1. SRL Prim-Conterm rut 1607001239) rnm-uontelmIVIII,(;A NURD (]ONSTRI r(-T 10rr604002876
3 DKL S IKUMACOM 1003602001580
4 S.C. JUSTCONSTRUCT S.RJ.

roncluc vladrmr
I UU)OUUU)U975 Iusint Tofan5 S.R.L. AGRUSUCON PI.I rS 1013602004674

6 r(usu AnatoheSt(L ''UMX GRUP'' r022604000283
7 pv Kegal construct 10096000007s4 Oprisco Andrei

5. Informafii ofertele depuse qi documentere de carificare qi aferente DUAE
privind
: de citrtate de Ciitre oneraforii onnnn-i^i.

,, 
,,

Oferta - Specificatia de pref

DUAE

;; ,sRt ,', '
', -Pai-- tu
"",'C-gnfe1.

I MEGA -. i

... .,NORD' .l
] CONST.,

,- -RUCT.I t

+ + +
+ + +

INCLUSIV documente su
Formularul informafie despre ofertant I

+ + +
plimentare:

+ + +
Uertrticat de atribuire a contului bancar + + +TTEDDDD N .1'r\rr\_lrAI(D

+ + +T\DT\I ILa prrvtnq vataDllltatea otertei + + +
Dovada inregistr'rii persoanei juridice, in conformitate cuprevederile legale + + +
Declaratie privind dotarile specifice,utilajul gi
echipamentul necesar pentru indeplinirea"
corespunzdtoare a contractului

+ + +

Avlz pentru participare la licitafiile publice de lucriri din
domeniul construc{iilor gi instalafiilor + + +
/]D   DT lJ .D/\,.tr,\.U IAT(|. A LUURARILOR + + +
Certificat privind lipsa sau existenla restan,telor faf6 de + + +
| )eclaralie privind lista principalelor lucriri executatein
ultimul an de activitate + + +
Kaport tinanciar, pentru ultimul an de activitate + + +
uectaralre privind personalul de specialitate gi/sau a
expertilor + + +

Diriginte de ;antier- Agentul economic va prezenta
legitimafia gi certificatul de atestare tehnico_

+ + +



profesionald valabile pentru perioada exEcutarii

Cerificat securitatea si sdndtatea in muncd

DECLARAIIE privind experienta similard

Garanfie a obiectului

Scrisori de recomandare

6. Inform

7. Pentru elucidarea-unor neclaritrfi sau confirmarea unor date privind
corespunderea ofertei cu cerinfele stabilite in documentafia di atribuire (inclusiv

v

ind ofertelor cu cerin solicitate:
. Denumirea

Iotului
Denumirea

operatorului
economic

Pre{ul ofertei
(ftrd TV4;*

Cantitate;i
unitate de
mdsuri

Corespundere
a cu cerin{ele
de calificare

Corespunderea cu
specifica{iile

tehniceRenovarea
acoperi$ului
sdlii de sport
IP gcoala
Profesionald
or. Cupcini, r.
Edinef

SRL Prim-
Conterm 294113.07 Conform

devizului
decheltuieli

-r -T-

MEGA NORD
CONSTRUCT 302 661.78 T +

SRL
STROMACOM 311 486.53

+ -T

ustilicarea nre lui anormal de scizut) s-a solicitat:
Data

solicitirii
Operatoru
I economic

Informafia
solicitati,

Rezmatul rispunsului ope.a-orului economic



05.09.202
2

SRL Prim-
Conterm

soliciti ca
operatorii
economibi
menfionafi ce au
prezentat oferta
la concurs, de a
prezenta
autoriti{ii
contractante timp
de 3 zile, prin
posta de email,
scrisoare
justificativd a
ofertei anormal
de scizutd pentru
a lua o decizie
corectd, conform
HG 638t2020,
art.l43
Autoritatea
contractantd, din
proprie ini{iativd"
precum gi la
solicitarea
Agen{iei, in urma
controlului
efectuat, va anula
procedura de
atribuire a
contractului de
achizilie publicd
de lucrdri, dac6 ia
aceastd decizie
inainte de data
transmiterii
comunicf,rii
privind rezultatul
aplicdrii
procedurii de
achizi{ie public6
de lucrEri, in
cazul cind:

- valoarea totald
a fiecdrei oferte
este mai micd de
l5%o din valoarea
estimat[ a
lucrfuilor,
calculate in
conformitate cu
prevederile art. 4
din Legea
nr. l3ll2015, cu
conditia cd nici
unul dr'ntre
ofertanli nu a
reugit sdjustifice
oferta anormal de
scAzutA;

Prin prezenta, SRL* Prim Conterm", la a Dvs. nr.206 din
05.09.2022, argumenteaztr pretul scizut al ofertei privind
achizifionarea lucririlor de ,,Renovarea acoperigului silii de
sport IP $coala Profesionali or.Cupcini, r. Edinel ", prin
urmltoarele: - condilii avantajoase de procurare a
materialelor de construcfii, dispunind de contracte de
vinzare-cumpirare incheiate cu producltori si furnizori de
materiale de construcfii cu reduceri de pina la 30 % (se
anexeazi); - micgorarea remuneririi muncii muncitorilor (cu
consemJtrmintul acestora) de la 64,g4 lei/ora (maxim a
admisibili) la 41.97 lei/ora; - micqoirarea beneficiului de
deviz de la 6.0V" la o/o 5.3'h; - dispunem de utilaj si tehnicl
proprie necesari efectuirii lucriirilor.
Concomitent, ne asumim responsabilitatea de a executa
lucririle calitativ gi in termenul previzut in oferta de
participare.

MEGA NORD
CONSTRUCT

nr. 206 din 05.09.2022, vd comunicr cd un factor ce a dus la micgorarea
prefului este costul manoperei care a fost stabilitra valoarea de 52,00 lei/ora.

Respectiv, ludnd in considerare sporurile, suplimentele,
adaosurile, plSfile de stimulare giindemniza{iile la salariul tarifar, obligatorii
prevdzute la art. 1 I 1, art. ll2, art. ll7 gi art. l3Z din Codul Muncii al
Republicii Moldova aprobat prin Legea nr. 154 din 2g.03.2003, salariur mediu
pe ora al muncitorilor-constructori in cadrul companiei nu depdgegte tariful de
52,00leilora.

Ceea ce corespunde legislafiei in vigoare qi respecti cadrul
legislativ gi normativ in vigoare care reglementeazd sarafizwea in sectorul
real.

La acest aspect, urmeazi de relinut prevederile pct. I din
Hotirdrea Guvemului nr. 165 din 09.03.2010 cu privire la cuantumur minim
garantat al salariului in sectorul real, incepdnd cu I ianuarie 2021, cuantumul
minim garantat al salariului in sectorul real (la intreprinderi, organizafii,
institutii cu autonomie financiard, indiferent de tipur de proprietate gi forma
de organizare juridicd, in continuare - unitdli) 7 se stabilegte in mdrime de
l7 

'37 lei pe ord" sau 2935 de lei pe lun6, calculat pentru un program complet
de lucru in medie de 169 de ore pe lund.

Subsecvent, conform pct. 3 din Hotdr6rea Guvemului nr.743
din I 1.06.2002 cu privirela salarizarea angajafilor din unitaule cu autonomie
financiari prevede c6" salariul tarifar pentru categoria I de calificare (de
salarizare) se stabilegte prin negocieri colective la nivel de ramuri, in mdrime
cel putin egald sau care depiqeEte cuantumul minim garantat al sarariului in
sectorul real, stabilit anual prin hotdrdre de Guvern, iar la nivel de unitate din

Prin prezent4 "Mega Nord Const uffi

ramurile respective - in mdrime care s6 nu fie mai micd decdt cuanfumul
stabilit la nivel de ramurd" gi respectiv, evaluarea complexitdlii lucrrrilor



real sau al sarariului tarifar pentru categoria I de calificare, stabilit la unitate,
se efectueazd de citre angajator. TotodatS, urmeazd"de refinut c6 dispoziliileAnexei B al Amendamentului Cp L.01.02:2012/ A2:2022 privind,,,Modul decalcul al salariului mediu pe ord al muncitorilor_ constructori pentru
determinarea valorii estimative de deviz al autoritatii contractante gi prefurilorcontractuale are obiectiveror de construcfii prin procedura achizdiilor publicede lucriri", nu sunt norrne cu caracter obligatoriu, ci doar cu titlu deinformare' caracterul informativ al AnexeiB, se atesta qi din denumireaAnexei menfionate, unde este indicat expres acest fapt.

Acest aspect este stipulat gi la pct. 4.3.2.4 lit.a) din documentulnormativ cPL.'l .01- 2012 ,,Instructiuni privind intocmirea devizelor pentrulucririle de construcfii-montaj prin metoda de resurse,,, la elaborarea
documentaliei de proiect gi deviz, de licita{ie la comanda investitorului
(beneficiarului) in devizele investitorilor cheltuielile pentru sararizare serecomandd sd se determine pornind de la salariul mediu lunar in ramura

executate qi a performant.to. tnd
in raport proporfional cu cuantumul minim garantat al salariului in sectorul

"constructii", fixat trimestrial de cdtre Biroul NaJional de statisticd gi anuntatin scrisorile informative de c6tre organul Nalionat de Dirijare in construc{iiin formd de indice a salariului mediu orar al muncitorilor constructorilor.
Suplimentar, v6 remitem conturi de platd pentru a confirmaprefurile ofertate la principalele materialele oferate in cadrul procedurii deachizifie public6, care de asemena au dus la micaorarea valorii ofertei.
Noi, ,,Mega Nord Construct,, SRL, prin oferta depusd neasumdm obligafia de a executa contractul la valoarea otbrtei, conform

caietului de sarcini Ei a volumelor lucrdrilor expuse in listelede cantitAf neasumim termenele prevdzute in oferta noastrd.
Totodat5, in cazul in care grupul de lucru considerd sunt

necesare argumentbri suntem disponibili sd le prezentam in cel mai scurtIlmn.

* im anticipat!a.tn O."r.nru

:.f::,i:.^::T mai mic decit suma estimarive din urmatoarele considerente

Ofertan calificaD.ou-i..uop*ffi Motivul respin ge.iVAescatificnrii
Respins deoarece operatorul economic a
pr ezentat Ia s cris oarea j ustifi cative contratul
bunurilor procurate cu anul2019 si pretul de
?chitare a salariuH per ora este mic'sorat.
Pret mare

S.C. JUSTCONSTRUCT S-RJ.
S.R.L. AGRUSUCON PLUS
SRL ''CMX GRUP''
SV Regal Construct

8. Modalitatea de.ouluui" ulf.rtelor:
Pentru un singur lot n

9. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut n

l0' rnformafia privind factorii de evaluare apricafi: nu sunt11. Reevaluarea ofertelor:nu este
12'in urma examindri, evalurrii qi comparrrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de



Denumirea lotului Denumirea
operatorului economic

Cantitate qi
unitate de
misuri

suma total
(fnrn TVA)

suma total
(inclusiv TVA)

Renovarea acoperiqului
sdlii de sport IP $coala
Profesionald or.
Cupcini, r. Edinet

MEGA NORD CONSTRUCT Conform
devizului
de
cheltuieli

302 661,78 363194.13

atribuire s-a decis:
Atribuirea contractulu i de achizilie publi c 6 :

Anularea procedurii de achizilie publicd: nu este

14. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:
n cazul in care valoarea estimatd a contractului | ! 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin

este mai micd decdt pragurile prevdzutela art.2 | mijloace electronice qi/sau fax I
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizitiile oublice

1 5. C ontractul d e achtzi[ie I aco rdul-cad ru inch eiat :

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixUasociere/
Cu capital

strlin

Numirul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al
contractului

:r--, -rll;;.,;:a :ii;;;.,
:i i.it iii.:r.' r '

inclusivTVA;"r

: f'$
MEGANORD
CONSTRUCT

Cu capital
autohton

t7 t9.09.2022 45200000-
9

302 661,78 363194.r3 31.t2.2022

16. Informafia privind achizifii publice durabile (achizi{ii v erzi'1 NU

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

(DA/NU)

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

13.Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizifii:
Denumirea operatorului

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

SRL Prim-Conterm Nr. 213 din 12.09.2022 SIA RSAP, e-mail
MEGA NORD CONSTRUCT Nr.213 din12.09.2022 SU RSAP, e-mail
SRL STROMACOM Nr. 213 din 12.09.2022 SIA RSAP, e-mail
S.C. JUSTCONSTRUCT S.R.L. Nr.213 din12.09.2022 SIA RSAP. e-mail
S.R.L. AGRUSUCON PLUS Nr.213 din12.09.2022 SIA RSAP. e-mail
SRL ''CMX GRUP'' Nr.213 din12.09.2022 SIA RSAP, e-mail
SV Resal Construct Nr.213 din12.09.2022 SIA RSAP. e-mail



Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenur de il{teptare pentru tncheiereacontractului/contractelor indicae afost rlspectat (excepfind cazurile prevd4,ute'di art 32 atin (3) al Legiinr' 131 din 3 iulie 2015 privind ainiagai publiie 1, p,ri"i* ;! cd n *rii i"pnoerii contesta(ilor Ei/saurecep(iondrii rapoartelor de monitorizure, oceastea aujost examinate gi solu(innate.

Prin prezenta dare de seamd, grupu! de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea desJdgurdrii proceduriide achizilie,fapt pentru care poirtd rdspundeie 
"ooyor* 

pi"yeairitor t"solu ti iigoirr.

C^onducitorul grupului de lucru pentru achizifii:
(

(Nume, Prenume)

v,

7



DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizifii publice

Nr. I Din26.09.2022.

l. Date cu privire la autoritatea contractantl:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea ooeratorilor economici Data depunerii cererii de participare

ii Exceotionale mun. SorocaDenumirea autorititii contractante

l 00660 1 00 l 80s
Or.Soroca str. Ocolirii nr. 1

0230 92 2 43
Numir de fax

Lavraniuc Mariana
tel:061141804

Persoana de contact

Tinul nrocedurii de atribuire aolicate COP
Tipul obiectului contractului de
achizitie/acordului-cadru

Bunuri+ Servicii r LucrEri

Obiectul de achizitie Sistem de securizare energetica a Directiei
Situatiei Exceptoinale mun. Soroca din str.
Ocolirii nr.I mun. Soroca

CodCPV t 4s200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerii procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia deschisd
sau cererea ofertelor de oreturi)
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul
procedurii de atribuire)

Nr.21063117
Link-ul :ocds-b3wdp I -MD - I 662617 653302

Data si ora deschiderii ofertelor Data:21.09.2022 | Ora: 09:00
Anunf de intenfie publicat in BAP Nur Dal

Data:
Link-ul:

Anunf de participare publicat in BAP/
Invitatia de participare transmisi

Nr:
Link-ul:
Data publicirii/
transmiterii:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire Nun acord-cadrur sistem dinamic de
achizilien licitalie electronic[n catalog
electronicr

Sursa de frnanfare Buget de stat *
Buget CNAM n
Buget CNAS r
Surse externe I
Alte surse: findicatil

Valoarea estimati Qei, fdrd TVA) I 450 775,00

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



Data solicitdrii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Bxpunerea succinti a rezumatului
demersului
Data transmiterii
Risnunsul la demers Expunerea succinta a raspunsulul:

Contestarea documenta{iei de 44Dgt19 Nun lDaa

4. Clarificiri privind documentafia de atribuire:
(Se va complita in cazul in care aufost solicitate clarificdri)

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

J.

6. pflni la termenul-limiti (data 2l .09.2022 ora 09: 00), au fost depuse I oferte:

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 21.09.2022 0ra 09:00.

Oferte intdrziate (dupd caz):Nu sunt

Denumirea operatorilor
economici

Data, ora prezentirii Notificiri privind
restituirea ofertelor

7. Documentele ce constituie oferta:

(Informalia privind documentele prezentate se va consemna prm'
neprezentdrii)

,,+" in cazul prezentdrii, ,,' in cazul

C onstatlrVC omenta rii (duPd c az) :

8. Modalitatea de evaluare:

It ^-.'.. -+'rl -^.li{ini rilnr
t"ai*1i sursa utilizati qi data publicdriiPublicate in BAP/alte mijloacelor de

informare 6upd caz)
Transmise operatorilor econqrnlr iryegillrlll Data:

Termen-limiti de depunere 9i deschidere a
ofertelor prelungit

Nun
Dan Cu-zile

Denumirea operatorilor
economici

IDNO Asocia{iiladministratorii

S. R. L COMPASS r003600004819 Zuza Rostislav
Railean Serghei

Denumirea
operatorilor
economici

Propunerea
tehnici

Propunerea
frnanciari

DUAE Garan{ia
pentru oferti

(dupd caz)

S. R. L COMPASS + T + 1-

Pentru toate loturile oPentru mai multe loturi cumulate !

Alte limitdri privind numfuul de loturi care
fi atribuite aceluiasi ofertant

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul



9. Criteriul de atribuire aplicat:

10. Informafia privind ofertele depuse:

(Informalia privind corespunderea OE cu specificayiile tehnice se va indica prin: ,,+ " in cazul
corespunderii Si prin ,,-" tn cazul necorespunderii)

Constatiri/Comentarii (se completeazd tn cazul tn care specificaliile tehnice ale unui OE nu
corespund cerinlelor stabilite in documentalia de atribuire, cu expunerea neconformitdlii)

*Informafia privind factorii de evaluare se prezinti astfel:
(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care aufost atribuite tn baza criteriilor: cel
mai bun raport calitate-prel sau cel mai bun raport calitate-cost)

Criteriul aplicat *n"n"-it* Si "o-Irul lotului (aceastd rubrica se va completa in cazul
tn care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii
de atribuire\

pretul cel mai scizut +
costul cel mai scdzut tr
cel mai bun raport calitate-pref tr
cel mai bun raport calitate-cost tr

Nr.
lot Denumirea lotului

)G
L
a,

)Gl

q)

q)

q)

Q

Operatori economici

S. R. L COMPASS

F
,<dE
xq.

.d.=

d

ooo'F
6E€!2

o.Y
vo

Sistem de securizare
energetica a

Directiei Situatiei
Exceptoinale mun.

Soroca din str.
Ocolirii nr.1 mun.

Soroca

I lot \n
=fI-*
cn

-r

Denumirea factorului de evaluare qi
ponderea fieclrui factor Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumirea operatorului egonomic

Denumirea lotului se va indica punctaiul
otal per lot)

Factorul I

Factorul n



Denumirea lotului
(se va indica punctajul

total per lot)

Factorul I
Factorul n

* Informafia privind rezultatele licitafiei electronice:
(Se va completa tabelul de mai jos in cazul aplicdrii licitaliei electronice)

Denumirea operatorului economic Runda I Runda n

Lotul 1 Pre{ul frri TVA/noile
valori

Pre{ul firi TVA /noile
valori

Operatorul economic 1

Operatorul economic n

Lotul n r Pre{ul fbri TVA /noile
valori

Pre{ul fEri TVA /noile
valori

Operatorul economic I
Operatorul economic n

11. Clasamentul ofertelor in urma aplicirii criteriilor de atribuire

Denumirea lotului Clasamentul Denumirea operatorului
economic

Preful ofertei fdrd
TVA/Punctai ul acumulat

Sistem de securizare
energetica a Directiei Situatiei
Exceptoinale mun. Soroca din
str. Ocolirii nr.1 mufu Soroca

I S. R. L COMPASS I 374 500,00

date privind coresPunderea
prefului anormal de sclzut)

13. Corespunderea operatorului
documentafia de atribuire:

economic clasat pe primul loc cu cerinfele stabilite in

Data solicitdrii documentelor confirmative :

D ata pr ezentdrii documentelor confi rmative :

12. Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor
ofertei qi/sau operatorului economic (inclusiv justificarea
cerintelor stabilite in documentafia de atribuire s-a solicitat:

Operatorul economic Documentul
gi/sau

informa{ia
solicitati

Data transmiterii Rispunsul operatorului economic

Denumirea operatorilor economiciDenumirea document
S. R. L COMPASS

Documentele ce constituie oferta

Documente de calificare ( conform anu

Certificat/Decizie de
inregistrare a
Extrasul din Registrul de Stat



Certificat de atribuire a
contului bancar

prezentat

Certificat de efectuare
sistematic[ a pldfii
impozitelor. contributiilor

prezentat

Situatiile financiare, 20 I 8,
2019,2020

prezentat

Garantia Dentru ofertd prezentat
Formularul contractile despre
ofertant

prezentat

Oferta prezentat
Experien{a contract sau
Declarafie privind lista
principalelor lucriri executate
in ultimul doi ani de activitate

ptezentat

Declarafie privind personalul
de specialitate propus pentru
implementarea contracfului,

prezentat

Declara{ie privind dotirile
contract, utilajul giechipamentul necesar pentru
indeplinirea coresDunz[toare acontractului

prezentat

Graficul de executare a
lucririlor

prezentat

Documentafia de deviz
(Formularul nr. 3. 5. 7)

prezentat

Perioada de garanlie asupra
lucririlor achizitionate

prezentat

Cifra de afaceri medie anuali
in ultimii 3 ani

prezentat

Lichiditate generali Drezentat
Recomandiri la 3ontractile
prezentate pentru demonstrarea
experientei similare

prezentat

Declarafie de neincadrare in
siatuaJiile ce determini
excluderea de la procedura de
atribuire, ce vin in aplicarea
art. 18 din Legea nr. 131 din
03.07.2015

ptezentlt

Declaralie privind conduita
eticd qi neimplicarea in practici
frauduloase si de corupere

prezentat

Disponibilitate de bani lichizi
sau capital circulant, de resurse
creditare sau alte mijloace
financiare

prezentat

Avizul Agentiei de
Supraveghere Tehnicl

prezentat

Certificate de conformitate la
principalele materiale C E

prezentat

Certificat ISO 9001 prezentat
Certificate de conformitate,
agremente tehnice, fermen de
garanJie, caracteristici tehnice
de la producltor, fara de
origine a utilajului etc.

prezentat



14. Ofertanfii respinqi/descalificafi:

Denumirea operatorului economici Motivul resninserii/descalificirii

Noti* in cazul in care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu q corespuns cu
cerinlele stabilite tn documentalia de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzdtor un
tabel identic celui de la pct. 14.

15. in urma examiniri qi evaluirii ofertelor depuse in cadrul proceduri de atribuire, in baza
deciziei grupului de lucru nr. 1 din 23 septembrie 2022 s-a decis atribuirea contractului
de achizi{ie public5/acordului-cadru:

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

Notii* Informarea operatorilor economici implicali tn procedura de atribuire despre deciziile
grupului de lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 31 al Legii
nr. I3I din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice.

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

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

+ 6 zile in cazul transmiterii comunic[rii prin
miiloace electronice silsau fax
n 11 zile in cazul netransmiterii comunic[rii prin
miiloace electronice si/sau fax

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

! 11 zile in cazul transmiterii comunicirii prin
miiloace electronice si/sau fax
! 16 zile in cazul netransmiterii comunic[rii prin
miiloace electronice si/sau fax

NotI* Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a
termenelor de asteptare, se efectueazd in conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul
I (Calcularea Terrrenului) al Codului Civil, Si implicit, art. 261 (I), 264 @ Si 265.

6

Denumirea lotului Operatorul
economic
desemnat
cAstisitor

Cantitatea Pretul
unitar firi

TVA

Prelul total flri
TVA

Pre{ul total cu
TVA

Sistem de securizare
energetica a

Directiei Situatiei
Exceptoinale mun.

Soroca din str.
Ocolirii nr.l mun.

Soroca

S.R.L
COMPASS

I I 374 500,00 I 374 500,00 I 649 400,00

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

S. R. L COMPASS 23.09.2022 e-mail: zuza@amper.md



24. Contractele de achizifie incheiate:

Nr.
diq

Termenul
dd

valabilitate
T

contractul
ui). ,'

i,r.

I
S.R.L

COMPA
SS

45
26.09.2022 45200000-9 | 374 500,00 | 649 400,00 3r.12.2022

25. Anularea procedurii de achizi{ie publici: Nu este cazul

ln temeiul art.7l aIin. lit
Argumentare:

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de asteptare pentru
tncheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepftnd cazurile prevdzute
de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum Si cd
tn cazul depunerii contesta(iilor, aceastea aufost examinate Si solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achiziltt confirmd corectitudineu
desfagurdrii'procedurii de achizilie, fapt pentru care poartd rdspundere conform
prevederilor legale in vigoare.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizifii:

(Semndtwa)

L.$.
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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     30.09.2022                 .   .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria Cobusca Nouă 
Localitate s. Cobusca Nouă 
IDNO 1007601007170 
Adresa Str. Ștefan cel Mare și Sfânt 42 
Număr de telefon 026573238, 061070042 
Număr de fax 026573233 
E-mail oficial  primaria.cobuscanoua@mail.ru 
Adresa de internet - 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Andrian Draguțan, 061070042 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Bunuri  

Obiectul achiziției Materiale de constructie 
Cod CPV 44100000-1 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitația deschisă) 

Conform legislației în vigoare 

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

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1662529674926 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1662529674926 
Data publicării:07.09.2022 

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

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

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

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 331,748.00 
 
 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor   

http://www.mtender.gov.md/
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Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare  
Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 19.09.2022, ora15:00_), au depus oferta 7 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Rebuscons  SRL 1017600053089 Munteanu Igor 
2. BETON SERVICE S.R.L. 1005600019705 Onica Vladimir 
3. SRL K1 BETON 1017600034464 Kalay Elena 
4. Marstel Grup SRL 1003600042912 Plesco Stelian 
5. Service Tulis srl 1008600055838 Ionas Ion 
6. IRAM COM SRL 1004600070882 Martea Irina 
7. Caliga Valeriu 1003609006702 Caliga Valeriu 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Rebuscons  
SRL 

BETON 
SERVICE 

S.R.L 

SRL K1 
BETON 

Marstel 
Grup SRL 

Service Tulis 
srl 

IRAM 
COM SRL 

Caliga 
Valeriu 

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

Oferta         
 
Specificația tehnică 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Specificația de preț  prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
DUAE  prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Dovada înregistrării 
persoanei juridice 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat de efectuare 
sistematică a plății 
impozitelor 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Conformitatea 
produselor, identificată 
prin referire la 
specificații sau 
standarde relevante 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Certificat privind 
detinerea unui cont 
bancar 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

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

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Document 1     
Document n     
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(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din 
documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 
când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare)) 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Lot 1 
Beton  C 
20/25 (M-
350) 

Rebuscons  SRL 247,998.00 Metru cub + + 
Marstel Grup SRL 248,000.00 Metru cub + + 
Service Tulis srl 250,000.00 Metru cub + + 
SRL K1 BETON 255,999.0 Metru cub + + 
BETON SERVICE S.R.L 263,000.00 Metru cub + + 

Lot 2 
Plasa VR 
(200*200*4) 
(2*6) 

IRAM COM SRL 35,748.00 Metru patrat + + 
Caliga Valeriu 44,156.00 Metru patrat + + 

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

    

9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  
 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Operator 
economic 1 

Operator economic 
2 

Operator economic 
3 

Operator economic 
n 

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

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

   

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

Document 1     
Document n     

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

10. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea Denumirea Prețul ofertei  Cantitate și Corespunderea Corespunderea 
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lotului operatorului 
economic 

(fără TVA)* unitate de 
măsură 

cu cerințele de 
calificare 

cu specificațiile 
tehnice 

Lot 1 Operator economic 1     
Operator economic n     

Lot n Operator economic 1     
Operator economic n     

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

    

12. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

13.  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: __________________________________                 

14. 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) 
 
 

15. 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   
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16. Reevaluarea ofertelor: 

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

17. 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) 

Lot 1 
Beton  C 20/25 
(M-350) 

Rebuscons  SRL Metru cub 1291.65 247998.00 297597.60 

Lot 2 
Plasa VR 
(200*200*4) 
(2*6) 

IRAM COM SRL Metru patrat 18.00 35748.00 42897.60 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             

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

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Rebuscons  SRL 23.09.2022 e-mail 
Marstel Grup SRL 23.09.2022 e-mail 
Service Tulis srl 23.09.2022 e-mail 
SRL K1 BETON 23.09.2022 e-mail 
BETON SERVICE S.R.L 23.09.2022 e-mail 
IRAM COM SRL 23.09.2022 e-mail 
Caliga Valeriu 23.09.2022 e-mail 

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

 
19. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

20. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorulu

i  
economic 

Întreprindere
a: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

Rebuscons  
SRL 

Autohton 23 30.09.2022 44100000-1 247998.00 297597.60 31.12.2022 

IRAM COM 
SRL 

Autohton 24 30.09.2022 44100000-1 35748.00 42897.60 31.12.2022 

 

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

 

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

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

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 



DARE DE SEAMA

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

Nr. r 0/2 I 0 629 46 MD -1662464909 r7 9 din 30.09.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:
(Se va completa tn cazul tn care aufost solicitate clarfficdri)

Consiliul raional RezinaDenumirea autorititii contracta nte
or.Rezina str.27 Aueust 1

r 00760 l 011412
or.Rezina str.27 Ausust I

NumIr.de telefon 0254220s8.02s421825
Numdr de fax 025425740
E-mail:oficial
AdreSa de intethet
Persoana dei..C ru"rrrume, prenume, telbfon, e-mail) Criianovschii Eudochia tel. 025421825

ecrii anovschii@mail.ru

2, Date cu privire Ia procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate VCererea ofertelor de pre(uri nlicitalie deschisi nAltele:
IIndicati/

Procedura de achizitie renetati (dund caz) Nr:
Tipul obiectului:-,,:, cohtractului de
achizilie/acord ul ui-cad ru

Lucrdri V

Obiectul achizi(iei Achizilionarea lucrdrilor de renovarea drumului public local
L212, acces spre s.Pereni (strat de beton asfaltic)

Cod CPV 4s200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii ,,de atribuire (tn cazul
aplicdrii altor proceduri decat licitatia deschisd)
Proced u ra deatribuir e.. (s e v a,.indi c a din c adral
portal ul u i guvern am enta I www. mte nde r. gov. mdt

Nr:21062946
Link-ul : ocds-b3 wdp | -MD-l 6624649 09 l7 9
Data oublicdrii: 06.09.2022 ora l0 -11

Platforma de achizitii rrublice utilizat[ V achizitii.md; r e-licitatie.md; I yptender.md

Pl'ocedrrrn n fnsf inclrrsi in nlqnrrl de qchizifii VDa nNu
publice a autoriti{ii contractante Link-ul cdtre planul de achizi{iipublice publicat:

htips://drrve . qooele.conl/fileidl I kZFDK3ACXv3kOewYv6riB?OWGNrl ]oX1l/view
Anunf de,inten{ie-publicat in RAP (dupd caz) Data:

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

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizitie lLicitatie
electron icd nCatalos electron ic

Sursa de finan{are V Buget de stat; aBuget CNAM; rBuget CNAS; nsurse
extenle; nAlte surse: flndicati]

Valoarea estimat[ (ei, Jiird TVA) 641011.11



Data sol icit[rii clarifi cdrilor 8 sept 2022" 08:55
Denumirea operatorului economic
Bxp u neiea s$n'tn a S'o lic itii,ii, d e'.c. I arifi c a re
i' ::' : ..:::r::;: '.: :: :, , ,:

Garantie oferla Buna ziua! Se accepta garantie sub
forma de transfer?

ExpunCiba''succinti a rispunsului Buna ziua! Conform datelor invitaliei de participare

Data transmiterii 8 sept2022,11:20

4. Modific[ri operate in documenta(ia de atribuire:
(Se va completa tn cazul in care aufost operate modificdri)

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

Rezumatul modifi cliilor
Publicate in BAP/altemijloacelor de informare
(dupa caz)

pndicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

Termen-limiti de depunere qi deschidere a
ofertelor prelungit (dupd itazl

[Indicayi numdrul de zileJ

5. Pdni la termenul-limiti data 20 09 2022, ora 10:00 au depus oferta 2 ofertan(i:

Nr. Denumiiea, operatorul ui economie IDNO :,,".Asocialii/:
adminisfratOiii

1. "GENESIS International" SRL I 0 1 0600006879 Mrue Vitalie
2 ''SAHRBVAR'' SRL I 003606002840 Cucerenco Anatolie

DenumirC'dooument
Denumirea operatorului economic

"GENESIS International" SRL ''SAHREVAR'O SRL

(se VQ

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

Proounerea tehnicd prezenru.I Drezentat
Propunereafinanciard DrezenIa[ prezentat
DUAE prezenlal Drezental
Garanlia pentru ofertd
(dund cad

prezen[at prezental

SA
Documente de calificare

va consmno prin; prezentot, neprezentqt, nu corespunde
Cerere de participare (anexa nr.7): prezentat prezenmt

Oferta devizele formele nr.3,5,7 Drezemat prezemQt
Declara!ie pri vind valabilitatea
ofertei (anexa nr.8);

prezenlat prezenrat

Garan{ia pentru ofer16 1o% din suma
fara TVA formularul sarantiei
bancare
completatd in conformitate cu
Anexa nr. 9 Scrisoare de garantie
bancard

prezenrut prezewat

Crafic de executare a lucrdrilor
(anexa nr.10.);

prezenrut prezenrat

Declaralie privind experienJa
similara (anexa nr. 12):

prezental prezentat

Declaralie privind lista
principalelor lucrdri executate in

;l',TIt 
an de activitate (anexa

prezentat prezentat

z



Declarafi rivinddotdrile
specifi ce, utilajul Ei echipamentul
necesai pentiu indeplinirea
corespunzdtoare a contractului
(anexa nr.14);

prezemat prezenfal

Dea.laralie,p, nd.personalulde
spe'eiall'ta@ropus penftu., =. -,.
implementarea contractului (anexa
ff.1) );

prezentat prezentat

LiSta subcontractanlilor gi'
partea/pa(ile din contract care sunt
indeplinite de,,acestia (anexa, ff . 1 6) ;

prezentat prezemat

Informalii privind asocierea (anexa
n-r. nr.l / )

prezentat

Perioada de garanlie a lucrdrilor prezentat prezental

AviZ pentry participare lalieitaliib
publice de.lucrdri din dorneniul
construc!iilor Ei instalaliilor (anexa
ff.//.t:

prezentat prezentqt

Caiet de sarcinini,l'Formiilar de
deviz ,Lista cu cantita!ile de Iucrdri
(anexa nr.23)

prezentqt prezental

Certifi cat'de conformi tate a
materialului utilizat

prezentat prezentat

Manualul calitalii prezemal prezental

Ultimul raport finanCiar prezental prezemal

Garanlia'de buh[ exeCUlie in.,,,.
cuantum de 5d/, din valoarea de
deviz a contractului

prezental prezentat

Certificat de atribuire a contului
bancar

prezentat prezenmt

Certificat de efectuare sistematicd a
pl6fii impozitelor. contributiilor

prezemat prezentat

Certificat lDecizie de inregistrare a
intreprinderii /Extras din registrul de
stat a persoanelor iuridice

prezentar prezenmt

Declaratie privind confirmarea
identitatii beneficiarilor efectivi ;i
rreincadrarea acestora in situa{ia
condarnndlii pentru parliciparea la
activitati ale unei orsanizatii sau
grupdri criminale, pe,.tt* corupf ie,
fraudd silsau spdlare de bani.

La semnarea contractului

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

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

Denumirea lotului Denumirea
oneratorului

Pre(ul ofertei
(frrb TVA)*

Cantitate si
unitate de

Corespunderea
cu cerintele de

Coiespunderea
cu specificatiile

aJ



misui[ lificare tehnite
+

s9998'7.29 1 lucriri +
Achizilionarea
lucrdrilor de
renovarea drurnului
public local L 212,
acces" spre s.Pereni
(strat de beton
asfaltic)

"GENL,SIS
International" SRL

I lucrbri + +
segnrvnR" SRL 621083.54

* in cazul utilizdrii licita;iei electronice se va indica pl'elti oferteifinale

(lffirmalia privind ,,Corespunclerea cu-cerrnyete cle'caltficaie" ;i" "corespund-erea cu speciJicaliile

tehnice" , Se va consemna irin: ,, + " in ,o"l''o'u'punderii qi pr:in " -" in cazul necorespunderii)

g. pentru elucidarea unor neclariti{i sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu

cerintele stabilite in documenta{ia de atribuire linctusir j,,stificarea pre{ului anormal de scizut) s-a

solicitat:

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot V
Pentru mai multe loturi cumulate n

Pentru toate loturile I
Alte rimitdri privind numarur de roturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: [Indicayi]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scdzut V
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raPorl calitate-Pre! n
Cel mai bun raPotl calitate-cost n

(in cazur in care in cadrur procedurii de atribuire sunt aplicate mai murte criterii de atribuire, se vor

indica toate criteriile de atribuire aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

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

(se va contpleta pentru loturile care aufost atribuite in bqza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pre|

sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

6e va completa in cazul in care ofertele au fost reevaluate repetat)

4

%ioperatoruluiData
solicitIrii

Operatorul economic -Informa{ia solicitatl

Ofertan(ii respinqi/descalifi ca{i:

Punctajul calculatValoarea din ofertifactoiii de evaluare
torului economic 1

Denumire factorul 1

Denumire factorul n



Motivut reevalulrii ofertelor
Modificirile operate

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

decis:

Atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru:

Anularea procedurii de achizilie public6: in temeiul art.7I ahn. lit

Argumentare:

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

lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3l al Legii nr, 131 din 3 iulie
201 5 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului:

(Selectayi termenul de a;teptare respectat. Calcularea lermenelor previizute de Legea nr. I3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

Denumiiea intie[iinoer Numirul Cod CPV Valoarea contfa0tulilr

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de

masura

Pre(ul'unitar
(fdr[ TVA)

Pretul total
(fnrn TVA)

:' ?i;C1ut total,
(inclUsiv TVA)

Achizilionarea
lucrdrilor de
renovarea drumului
public local L 272,
acces spre s.Pereni
(strat de beton
asfaltic)

"GENESIS
International"
SRL

I lucrdri 599981.29 599987.29 1t9 984.75

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

Denumirea oneratorului
economlc

Data transmiterii Nlodalitatea de transmitere

"GENESIS lnternational" SRL 21.09.2022 erna : drum r"r ri. gi(@gmai L com

..SAHREVAR" S.R.L. 2r.09.2022 ema : contabi l@sahrevar.ru

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este
mai rnicd decAt pragurile prevdzute la ar1.2 alin. (3) al
I-egii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

Y 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau faxn
I 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau faxl

In cazul in care valoarea estirnati a contractului este
egald sau mai mare decAt pragurile prevdzute la att.2
alin. (3) al Legii nr. l3 1 din 3 iulie 201 5 privind
achizitiile publice

n 11 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau faxl
2 16 zile in cazul netransmiterii comunicbrii prin
miiloace electronice si/sau faxn



/

iu rortupricatecriteriipentru achizif i i pu blice d urabile (achizifii
verzi)?

(DA/wU)

(indicatisuma cu TVA)

T
Codul CPV al lotului/loturilor pentru .ut* uu fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au
taplicatecriterii de durabilitate

fos Prelail cel mai scdzut n

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun raport calitate-pret tr

Cel mai bun raport calitate-cost a

operatorului
e0onomic,,

ea:
Cu capitai ,

autohton/ 
'

Cu capital
mixt/asocier

el
Cu capital
:1,: itrdin

si data ,

.ontta.tutuVu".
orJului-cadru'

valabilitate
al

contractului
/acordului-

cadru

,,GENESIS

International
,, SRL

eri
canital

autohton

40 30.09.22 45200000-
9

599987.29 719 984.75
3t.r2.2022

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

cazul in "ori lo proredura de-achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a incheiat

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

Prin prezenta ctare ele seamd, grupul cle lucru declarii cd termenul de a;teptare pentru incheierea
contractulni/contractelor inclicate albst respectut (exceptind cuzurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr.
131 clin 3 iulie 2015 privincl achiziliite publice ); precum gi cd in cazul depunerii contesta(iilor Ei/sau
recep(iondrii rapoartelor tle monitorizare, ilce(tstea tu fost exsminate ;i solu(ionate.

Prin prezenta clare tle seamd, grupul de lucru pentru achizilii conjirmd corectitudinea desfisurdrii procedurii
de scltizilie, fapt pentru care poartd rcispundere conform preveclerilor legale in vigoare.

Conducdtorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

Ciorici Valeriu

Ex.crijanovschii " fd
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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                    X 

 

Nr.   02     ___din     29.09.2022          .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Schineni 
Localitate s.Schineni,raionul Soroca 
IDNO 1007601001488 
Adresa s.Schineni,raionul Soroca,str.Renașterii 59 
Număr de telefon 023047567 
Număr de fax 023047436 
E-mail oficial  lararotari1969@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Leșan Silvia,067207741,sprimaria@mail.ru 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

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

Bunuri  X Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Achiziționarea brichetelor din biomasă la IET din 
s.Schineni,r.Soroca 

Cod CPV 09200000-1 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

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

Nr: 21064014 
Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1663593455168 
Data publicării:19.09.2022 

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

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

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 133333,00 lei (fără TVA) 
 

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

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

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

 

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

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

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

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

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data  29.09.2022, ora 15:00), au depus oferta _0__ ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1.    
6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de 

către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Operator 
economic 1 

Operator 
economic 2 

Operator 
economic 3 

Operator 
economic n 

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

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

   

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

Document 1     
Document n     

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
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Lot 1 Operator economic 1     
Operator economic n     

Lot n Operator economic 1     
Operator economic n     

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

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

Data 
solicitării 

Operatorul economic Informația solicitată   Rezmatul răspunsului 
operatorului economic 

    
9. Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 
  

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 

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

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

Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

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

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

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
      

 
Anularea procedurii de achiziție publică: 

În temeiul art. 71 alin. 1 lit a.             

Argumentare:  Nu a fost depusă nici o ofertă. 
15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

  [se specifică SIA RSAP, e-mail, 
fax, poștă, etc] 

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

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Întreprinderea: Numărul 
și data 

Cod 
CPV 

Valoarea 
contractului 

Termen de valabilitate 
al 
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Denumirea 
operatorului  

economic 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

contractului/ 
acordului-

cadru fără 
TVA 

inclusiv 
TVA 

contractului/acordului-
cadru 

        

 

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

 

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 
 
   Leșan Silvia 
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