












































DARE DE SEAMĂ

de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare
nr. 1 NFP din 25.01.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorităţii contractante Direcţia Educaţie Tineret şi Sport sect. Buiucani
Localitate Mun. Chişinău
IDNO 1007601009967
Adresa Str. Ştefan Neaga, 19
Număr de telefon 022210335
Număr de fax 022210335
E-mail oficial dets buiucani(a),list.ru,
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenum e, telefon, 
e-m ail)

Matcovschi Angela, 060169633, 
achizitii.buiucani@mail.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate Negociere fă ră  publicare prea lab ilă  a unui anunţ 
de participare

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

Bunuri □ Servicii □ Lucrări □

Obiectul achiziţiei Servicii de evacuarea deşeurilor menajere solide 
de la instituţiile subordonate DETS sect. Buiucani 
pentru anul 2022

Cod CPV 90511000-2
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării a ltor proceduri decât licitaţia
deschisă)

Legea privind achiziţiile publice nr. 131/2015 art.
56 al. m it .  c)

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
porta lu lu i guvernam ental 
www. mtender. eo v. md)

Nr: 1 NFP
Link-ul:
Data publicării:

Platforma de achiziţii publice utilizată □ achiziţii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md
Anunţ de intenţie publicat în BA P (după caz) Data:

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

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

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

Valoarea estimată (lei, fă r ă  TVA) 431 688,00

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire:

(Se va com pleta în cazul în care au fo s t  solicitate clarificări)

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

4. Modificări operate în documentaţia de atribuire:

(Se va com pleta în cazul în care au fo s t  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)

[Indicaţi num ărul de zile]

5. Până la termenul-limită (data 20.09.2021, ora 10:00), au depus oferta 1 ofertanţi:

6.
Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/

administratorii
1.

A

I.M. Regia Autosalubritate 1004600028447 Igor Gîrlea

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

(Informajia 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))

8. Informaţia privind corespunderea ofertelor cu cerinţele solicitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preţul ofertei
(fără TVA)*

Cantitate 
şi unitate 

de
măsură

Corespunderea 
cu cerinţele de9

calificare

Corespunderea 
cu specificaţiile 

tehnice

Servicii de 
evacuarea 
deşeurilor 

menajere solide 
de la instituţiile 

subordonate 
DETS sect. 

Buiucani 
pentru anul 

2022

Î.M. Regia 
Autosalubritate

431 688,00

3597,40
m3

+ +

* 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)

9. 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
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operatorului
economic

10. Ofertanţii respinşi/descalificaţi:

Denumirea
operatorului

economic

Motivul respingerii/descalificării

11. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru un singur 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:___________________________________

12. Criteriul de atribuire aplicat:

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

(In cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate m ai multe criterii de atribuire , se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate ş i denum irea loturilor aferente)

13. Informaţia privind factorii de evaluare aplicaţi:

(Se va com pleta pentru  loturile care au fo s t  atribuite în baza criteriilor: cel m ai bun raport calitate-preţ 
sau cel m ai bun raport calitate-cost)

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

Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea

14. Reevaluarea ofertelor:

(Se va com pleta în cazul în care ofertele au fo s t  reevaluate repetat)

M otivul reevaluării ofertelor
M odificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru:
D en um irea  lotu lu i D en um irea

op eratoru lu i
econom ic

C an tita te  şi 
u nitate de  

m ăsură

P reţu l 
unitar  

(fără  T V A )

P reţu l to ta l 
(fără  T V A )

P reţu l to ta l 
(inclusiv  

T V A )
Servicii de evacuarea 

deşeurilor menajere solide 
de la instituţiile

Î.M. Regia 
Autosalubritate

3597,40
m3

431 688,00 431 688,00
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subordonate DETS sect. 
Buiucani pentru anul 2022

Anularea procedurii de achiziţie publică:

în temeiul art. 71 alin.__lit__ .

Argumentare: _____________________

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

Denumirea operatorului economic Data
transmiterii

Modalitatea de transmitere

[se specifică SIA RSAP, e-mail, 
fax, poştă, etc]

(Inform area operatorilor econom ici im plicaţi în procedura  de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pen tru  achiziţii se realizează în conform itate cu prevederile  art. 31 a l Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 p r iv in d  achiziţiile publice)

17. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului: In conformitate cu prevederile art. 32, al. 3 
lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

In cazu l în  care va loarea  estim ată  a  contractului e ste  m ai 
m ică  d ecât pragurile prevăzu te  la  art. 2  alin . (3 )  al L eg ii 
nr. 131 d in  3 iu lie  2 0 1 5  priv ind  a ch iz iţiile  p u b lice

□  6  z ile  în  cazu l transm iterii com u n icării prin m ijlo a ce  
e lec tro n ice  ş i/sau  fa x  □
□  11 z ile  în  cazu l netransm iterii com unicării prin  
m ijlo a ce  e lec tro n ice  şi/sa u  fax  □

în  cazu l în  care va loarea  estim ată  a  contractului este  
eg a lă  sau  m ai m are d ecât pragurile prevăzute la  art. 2  
alin. (3 )  al L eg ii nr. 131 d in  3 iu lie  2 0 1 5  privind  
a ch iz iţiile  p u b lice

□  11 z ile  în  cazu l transm iterii com unicării prin m ijlo a ce  
e lec tro n ice  ş i/sa u  fa x  □

□  16 z ile  în  cazu l netransm iterii com u n icării prin  
m ijlo a ce  e lec tro n ice  ş i/sau  fa x  □

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

18. 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-cadru
fără TVA inclusiv TVA

Î.M. Regia 
Autosalubritate

04/S

25.01.2022

90
51

10
00

-2

431 688,00 431 688,00

31.12.2022

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

4



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:

: ; - ' ‘7  j

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

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii 
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
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Ро1г|у|1 ат!. 4| а1|п. (1) 0|п [е9еа пг. 13 |120|5, ау6п6 оБ1|9а!1а 6е а рге1шп9| 1еггпепш1 6е 0ершпеге а

о{ег|е1ог ?п са6гш1ртосе0шг|1, 1еггпепц1поц 0е 4ершпеге а о{ег{е1ог а {оз1 |з.0|.2022.

€а сопвес1п1й а зшзреп0йг11 ргосе0шг11 ;1 гпо01{!сагйг!!ог 1еггпепц[ц| 0е 0ершпеге а о[еЁе1ог -

а {оэ{ ппо0|[!са{й сап1!1а{еа эегу!с1!1ог 0е [а 12 !а 11 [шп!, сш рег1оа0а 0е !|угаге 01.02.2022 _
з|.12.2022, гезрес{1т ;1 та|оагеа ез{!гпа{!уй {о{а[й ре 1о( {!!п0 0е 513 700'00 1е1.

5. РАпй [а {еггпепш!_!1гп!{й (0а{а _13 1апцаг|е2022, ога 14:00), аш 0ершз о{ег1а 3 ({ге|) о[ег{ап!!:



}[г. 0епшпп!геа орега{огц[ц! есопогп!с 1}шо Азос1 а{||/
а0гп1п!з{га{ог1|

1. 15 5вку1с11 Р^7^ А мА1 1010600043506 мА1
2. ссс 5всшк1тАтв 5к[ 10026000287 64 Ргапа Рг|гп 5к[

Р1ах|гп вАкА[1шс
й!1та|1 вАвАш

3. Рквм1шм 5всшк1ту скошР 5к[ 10156000 41411 $|;сапц 1ц0ог
Ёап9ап 9а1ег|ш

6. [п{оггпа(!1 рг1т1п0
0е сй{ге орега{ог1!

о{ег1е[е 0ершве ;1
есопогп1с!:

0осшппеп1е[е 0е са!![!саге $! а{егеп1е }1]Ав, рге7еп{а1е

}епшгп!ге 0осшгпеп1
}епцгп!геа орега{огш[ш! есопогп|с

15 5вку1с11
Р^7^А мА1

ссс
$всшк1тАтв
5к[

Рквм1шм
5всшшту
скошР 3к[

}осшгпеп{е[е се сопз{!1ш1е о{ег{а
(5е уа соп3е7ппа рт!п: руе7еп[а[, перуе2еп[а[, пш соуеврцп4е)

Апеха пу.22 5рес|Ёса!|1 {е1тп|се ртеиеп|а[ пи соуе8ршп*е ртеиеп[а[
Апеха пт.23 $рес1йса!|| 6е рге! ртеэеп[а| ргеаеп|а[ пш соуе8ршпёе
ршАв оуеаеп[а[ ртеэеп[а[ ртезеп[а!
Апеха пт.7 €егеге 0е раг||с|раге ртеиеп[а[ руеаеп[а[ руеаеп[а[
Апеха пг.8 0ес1ага{е 0е уа1а61111а1е а оЁг|е! руеаеп|а[ ртеиеп[а[ руеаеп[а[

3е уа
}осшгпеп{е 0е са[|{1саге

соп57ппа рт!п: рге7еп|а[, пер7е7еп[а[, пш соуевршп4е
)оуа0а ?пге9| з1гйг|1 .! шг|6{се ртеаеп[а[ руеиеп[а! ргеэеп[а[
[|сеп!й 0е ас1|у|1а1е, Аш1от]та||е руеаеп[а[ ртеэеп[а[ руеиеп|а[
€ег|1[тса{ 0е аЁг1Бц|ге а1 соп1ш1ц1 6апсаг руеэеп[а[ ртеаеп[а[ ргеиеп[а[

ргеаеп[а| ргеэеп|а[ ртеэеп[а[

5|тца{|1 Ёпапс1аге
Б11ап1 соп1аБ]| 2020

ргеаеп[а[ ргеаеп|а[ ргеаеп[а[

Апеха пг. 13 }ес1ага1!е рг|т|п0 0о1аг11е 1е}пп1се 6е
зрес|а1|1а1е ргорш5 реп1гш йр1егпеп1агеа
соп[гас1ш1ш|

ртеиеп[а[ ртезеп[а| ртеиеп|а[

Апеха пг. 14 )ес1ага{1| рг1м|п0 рег$опа1ш1 0е
зрес|а111ате ргорш$ реп1гш !гпр1егпеп1агеа

соп{гас1ш1ш|

ртезеп[а[ ртеиеп[а/ п1/ соуе$рип*е

)ес1ага11е 6е 1п{егуеп1|е орега1!уа |п 11гпр 4е 3 - 5

гп1пш1е
ртеаеп|а[ перт е2еп[а/ ртеэеп|а!

0ес1ага{|е сш рг|т|ге 1а ге5рес!атеа сег|п{е1ог

з1|рш1а1е |п €о4ц1 йт':пс1| рг|у1п0 пошпа 6е оге
ртеиеп[а/ перуе7еп|а| ртеиеп[а[

Б|1ап1 соп1а612о20 ргеиеп|а| ртеаеп[а[ ртеиеп[а[
)ес1ага1|е рг1т1п0 11з1а рйпс|ра1е1ог ргез1аг!
еЁс1ца1е |п ц1т|гп|1 3 ап1 6е ас{!у|{а1е

ртеаеп|а[ пш соуевршпёе ртеэеп|а|

(|п{огтпау|а рт!т|п* 4епштп!теа ёосцупеп[е!от ртеэеп[а|е 5е уа !пй!са 1п соп|оттп![а[е сол сет!п!е[е ё!п
*осштпеп[а!!а 4е а[у16ш!те ;| зе уа соппетппа рг!п: ргеаеп!а!, перге1еп!а!, пш соге:ршп7е (1п саэш!

сёп4 4осштпеп[ш/ а|о:| ртеэеп[а|, 4ат пц сотеврып*есет!п!е!от ёе са!фсате))



7. 1п{огша!!а рг1т!п0 согевршп0егеа о{ег1е!ог сц сег1п!е[е эо!1с11а1е:

* |п саэц! и[!!|айт!! !!с|!а|!е1 е!ес|топ!се ;е уа !п4!са рте!ш! фт[е!$па!е
(!пфттпа!!а рт|т|п* ''€отевршп4еуеа сш сет1п!е!е 4е са!фсате'' ;! "€отевршп4еуеа сш вресфсау11!е
[еАп1се'' , 5е у:а соп$е7ппа рт|п: ,,! '' 1п саиш! соте;ршпйет|! ;! рт!п ,,-'' 1п саэш| песотевршп4ет!1)

8. Реп1гц е!цс10агеа цпог пес1аг1{й!! зац соп{!г[пагеа цпог 0а1е рг|т1п0 согевршп0егеа о|ег{е1

сш сег!п!е!е э{аБ!||{е !п 0осцшеп1а!!а 0е а1г!бц1ге (1пс!шз|т !шз{!{!сагеа рге!ш|ш| апоггпа! 0е
зсйзш() э-а зо!!с1{а{:

9. 0[ег{ап!!! гезр!п;!/0езса[1{!са!1:

10. Р1о0а[1{а{еа 6е еуа[цаге а о{ег1е[ог:

Реп1гш йесаге 1о{{ п

11. €г1(ег1ш[ 0е а{г!Бц!ге ар1!са{:

Рге1ц1 се1 гпа| з;сатш\ре 1о1 п

1)епшгп1геа
|о{ш[ш!

}епшгп!геа
орега1огш[ц1

есопогп|с

Рге{ш[
о[еЁе!

({ата туА)*

€ап{1{а{е ;!
шп1{а{е 0е
гпйвшгй

€огезршп0егеа
сш сег1п{е[е 0е

са[!{!саге

€огеэршп0егеа
сш $рес|{!са!!!!е

{е}пп!се

[о{ш[ 1

$егу1с|| 6е ра7а
{тт]са реп1гш
апш1 2022

15 5вку1с11
Р^7^ А мА1 683 7з6,о0 12 [цп| + +

ссс
5всшк|тАтв
5к[

512 159,00 12 |шп! +

Рквм1шм
5всшк1ту
скошР Бк[

561 000,00 11 1цп| +

}а{а
зо[1с!{йг[!

Фрега{огш! есопогп!с 1п|о гпп а!!а зо[!с1{ а[й Реигпа{ш[ гйвршпвш[ш!

орега1о гш[ш1 есопогп!с
\7 .01 .2422 Рквм|(-.1м 5всшк|ту

скошР 5к[
- Апеха пг. 14 )ес1ага{1е рг!м1п6
рег$опа1ц1 6е зрес!а1]!а!е ргорц5
реп1гш 1гпр1егп еп\атеа
соп1гас1ш1ш1

- Апеха пг. 23 аш [оз1 0ер|з1а1е

егог] аг||гпе1|се, ?п саге ех!в1й о
01зсгер ап];6 ]п1ге рге!ш1 реп1гш о
цп!1а1е 0е гп6зшг6 9| рге!ш1 1о1а1.

5о11с1т6гп зб ассер1а!! согес!атеа
асез1ог егог| 6е са1ге 8гшрш1 6е
1шсгш.

ов ар|е7еп!а! Апеха пг. 14 -
песоп{ог[па
ФР а рте7еп1а1 Апеха пг. 23 сотес1а1а |п

рат!еа се 1!пе 6е рге1ш| реп1гш о цп!са1е

0е гпазцга. - песоге5рцп2а{оаге

17 .01.2422 ссс 5всшк!тАтв
5к1-

5о1 1 с|сйгп соп сте!|татеа
пцгпйгш1ц! ргосе0цг|| !п0|са1 1п

ршАв 91 Апеха7 ((егеге 0е

раЁ1с!раге) 1а сате а!! 0ершз

о{ег|а.

А [оз1 согес1а1 пш1тагш1 ргосе6цг!!
!п0|са1 ]п ас1е1е оЁпе!

}епшгп1геа орега1огш[ш1 есопогп1с Р1о{!уш! геэ р!п цег|!/0 евса[!йсйг[!
ссс 5всшк|тАтв 5к!- Ф[е(а 0езса1|{тса\а: апехапт.22 пш согозршп6е сег1п1е1ог 0е

са!|йсаге' пеоопйггпа
Рквм!шм $всшк|ту скошР 5к1- ФЁг1а гезр1пза: зрес!й са!1а 6е рге{ {:п0 песогезршп:а{оаге

соп|оггп )осшгпеп1а{!е| $ап6 ат6 (ро1. 80, 8 1 )



(|п саэал! 1п сауе [п са4тш[ руосе*цт!! 4е а[т!6ш!те вшп| ар!!са[е тпа! тпц/[е су|[ет1] ёе а[у!Бал!уе, 3е уо(
|п*!са [оа!е су![ет|!/е 4е а[т|Бш|те ар!!са[е ;1 4епштп1теа !о[шу!/от а|етеп[е)

12. [п[оггпа{!а рг!т!п0 {ас1ог!! 0е еуа!цаге ар[1са!1: пш ашфз[ ар!1са[|

($е та сотпр!е[а реп!гш !о[шт!!е сате аы|ов[ а[т!\ш![е /п 6аэа ст![ет1||от: се! паа| 6шп гарот[ са11!а[е-рте|

ваш се/ тпа] 6шп тарог[ са[![а|е-сов|)

13. Рееуа!цагеа о|еЁе|ог:

(5е та сотпр!е[а [п саэш! [п сате фт[е/е аш|оз| гееуа!ца[е тере[а[) шш Аш Ро$т

Р1о{!уш[ гееуа1цйг!1 о[еЁе[ог
Р[о0!{1сйг1[е орега{е

14. ]п цг|па ехап!пйг1, ета!шйг1!;! сотпрагйг!| о{ег1е!ог 0ершзе |п са0гц| ргосе0шг11 0е а1г!Бц!ге
э_а 0ес1з:

А1г|6ш1геа соп1гас1ц1ц т 6е ас|т|тт9|е рш61|с#асог6ц1ц!оа0гц:

Аг9шгпеп1аге:

15. [п[оггпагеа орега{ог!!ог есопогп!с! 0езрге 0есй!![е 9гшрш1ш1 0е !цсгц реп1гп ас1пй!!1|:

(|пфттпатеа орета[от|/от есопоуп!с! |пр!!са|! [п ртосейта 4е а[у16ш!уе 4е;рте *ес|э!1!е 9гшрш/ы| 4е
/шсгш реп!тш асй|э|{1| зе теа/!иеаий [п соп|оттп|[а[е сш ртете*ег|[е ау[. 3] а/ ['е9|| пт. ] 1] 41п 3 !ц!\е

2015 рт|т!п6 асй!э!|1!!е рш6/!се)

16. 1еггпепц[ 0е а;1ер{аге реп{гш |пс}:е!егеа соп{гас1ц1ц1:

1)епшгп|геа [о{ш[ш! |)епшгп!геа
орега{огш[ш!

есопогп1с

€ап{1{а|е

;1 шп!1а{е
0е

гпйзшгй

Рге{ш! шп!1аг
(йгб туА)

Рге{ш[ 1о{а[
(йсй туА)

Рге{ш[ {о1а[

(1пс[шз!т

туА)

[,о{ 1 5егу1с|1 0е ра7а
7т|са реп{гш апш1 2022

15 5вку1с11
Р^7^А мА1 1 1 1шп| 56 918,00 626 75 8,00 7 52 1 09,60

1)епш гп!геа орега{огш[ш1
есопогп1с

}а{а {гапзгп11ег!! 1}1о0а[1б1еа 0е {гап$гп|{еге

ссс $всшк1тАтв 5к[ 19 |апцаг|е 2022 $!А п'3АР, е-тпа!!

15 5вку1с11 Р^7^ А мА{ 19 |апшаг|е 2о22 $|А п'$АР, е-тпа'/

19 |апцаг|е 2022 5]А п'БАР, е-тпа!/

|л сатш1 ?п оа|е уа1оагеа е31;{па1са а соп1гас1ц1ш! ез1е

гпа1 :т]ой 6ес61 рга8шг11е ргеу6тш!е \а ат{.2 а\!п. (3)
а1 1-е91| пг. 13 1 0!п 3 1ш1!е 2015 рг!м!п4 ас!'п1а11||1е

рш611се

. п 6 т||е |п сатш1 1гап5гп|1ег!| согпшп1саг11

рг|п гп!||оасе е1ес1гоп!се ;!/заш йх п
п 1 1 т1\е |п сатш1 пе1гап5|т!тег|! согпшп|с6г!! рг!п
гп!!1оасе е1ес1гоп1се ;!/заш йх п

|п сатш1 ?п саге уа1оагеа е51;тпа|6 а соп1гас1ш1ш| ез1е

еяа1й 5аш гпа! 1паге 4ес6т ргаяшг11е ргеу6тш!е \а ат|.

п 1 1 т1\е |л оатш1 1гап5гп11ег!! согпшп!сйг1! рг!п
гп[|1оасе е1ес1гоп|се 9!/заш йх п



2а\1л.(3)а1 !-е9||пг. 1310!п3|ш1|е2015рг|м|п0 1 п 16;!!е |п оазо1пе!тапз:т!1ег1! соттшп1с6г1!рг|п

ас}:!:!т!!1е рц61|се :т|11оасе е1ео1гоп1се з!/заш 1ах п

(\е/ес[а|! |еуупепш! с1е а;[ер[аге тезрес[а[. €а!сш!ауеа |еуупепе!оу ргетйэш|е 4е !,е9еа пу. ] 3 ] ё!п 3 !ш!!е

2015 рт!т!п| асА!э!|!!!е ршБ!!се, 1пс!шв!у а |еутпепе!от бе а;|ер[ауе, 5е фс[шеаэй [п соп|огтп![а[е сал

ртете11ет![е [|7|,(/|-(/| !/ €ар!то!ш! | (€а/си!атеа 7еттпепи!ш!) а[ €оёш!ш! €!у!/ а/ Р.ершБ!!с!! }ь'|о!4ота).

1 7. € оп1гас{ц[ 0е ас\т|п|[|е | асог0ш[са0гц |пс1пе|а1 :

Рг1п ргеаеп!а с]аге с!е зеагпй, 3гшрш! с!е |шсуш 11ес|ауй сй /еуупепш! 7е а;!ер!аге реп!гш |пс]ое|егеа

соп!гас!ш|ш]/соп1уас!е|ог ]пс!!ссо!е со|о:! гезрес[а! (ехсеф6п7 саашг1|е ртеуй1,ш!е 7е ау!. 12 а!|п. (3) а! !-е?11 пг.

131 71п 3 !ш|!е 2015 рг!э!п[ ас!о1а!|11!е рш6!!се ), ргесшгп;1 сй 1п сааш! йершпег|| соп!ес!а|!1!ог у!/саш
гесер|1опйг!! гарошг!е!ог 7е пооп|!оу|7,ауе, асеа5!еа аш|о;! ехауп]па!е ;1 зо|ш|!опа!е.

Рг!п ргеаеп!а 7аге с!е эеатпс|' 3гшрш| 7е !шсгш реп!гш ас!о!а!|1| соп$гпай соуес!|!шй!пеа йе;|йушгйг!1 ргосейшт11
7е ас]а|а!|!е,|ар/ реп{гш саге роаг1й гйзршп11еге сопфттп ргеуейеу]!оу !ца!е 1п т13оаге.

€оп0цсй{огш1 9гшрш1ц! 0е 1цсгц реп{гш ас[!а!!!!:

Бцяеп $АуА
(\штте, Ргепшгпе)

0епшгп!геа
орега{огш!ш!

есопогп!с

|{шгпйгш!

;! 0а{а
соп1гас1ц[ц!/

асог0ц|ш!-са0гш

€о0
сРу

9а[оагеа соп1гас{ш1ш! [еггпеп 0е
уа|аб!!!{а1е а!

соп{гас{ш!ш!/асог0
ц|ш!-са0гшйгй ['\/А |пе|шз!у 1!А

15 5вку1с11
Р^7^ А мА1

11

21.01.202
2

79700000
-1 626158,00 752109,60 з\.|2.2022

[а\@(.",-5Ё

%йн.#
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DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice '/
de incheiere a acordului-cadru n
de anulare a procedurii de atribuire D

Nr. 1 din 26.01.2022

l. Date cu privire la autoritatea contractantii:

3. Clarificiri privind documentafia de atribuire:

(Se va completa tn cazul tn care au.fost solicitate clarificdri)

Denumirea autorit[tii contractante Institutia Publicl Scoala ProfesionalS nr.4 din rnun. Bdlti
Localitate mun. Balti
IDNO t007602003973
Adresa mun. Balti. str. Iv. Franco 7

Numlr de telefon 0231 7 2457

Numdr de fax 0231 7 2457

E-mail oficial scoalaprofllbalti@email. com

Adresa de internet www.so4balti.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefbn, e-

mail)
Dobrogeanu Vasile, 07 9608522.
vadobroseanu@ email, com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate r'Cererea ofertelor de prelrui rlicitalie deschisd

rAltele: flndicatil
Procedura de achizifie reoetati (tJupd caz) Nr
Tipul obiectului contractului de achizifiei
acordului-cadru

Bunuri / Servicii r Lucrd,ri r

Obiectul achizitiei Produse alimentare pentru prima iurndtate a antl/lui 2022

Cod CPV 15800000-6

Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de afribuire (in cazul oplicdrii altor
proce duri decdt licitalia des chis d)

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
portalului gurernamental www. mtender. gov.m4)

Nr: ocds-b3 wdp I -MD- | 6407 82682838
Link-ul : http s : //mtender. gov. md/tenders/oc ds-b3 wdp I -

MD-16407826828-38
Data publicdrii: 29.12.2021

Plafforma de achizitii publice utilizati /achizitii.md; r eJicitatie.md; r yptender.m d

^L:-:.-::
r'Da nNu

l rulEuur4 4 rurf urlruJ4 ur P4uqr u! qlu&rlu

publice a autoritifii contractante
Link-ul citre planul de achizilii publice publicat:
scoalaprofllbalti@emai l. com

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

Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
(duod caz)

rAcord-cadru rSistem dinamic de achizilie {Licitaie
electronicd nCatalog electronic

Sursa de finanfare r'Buget de stat; rBuget CNAM; nBuget CNAS; rSurse
externe. rAlte surse: flndicalil

Valoarea estimatl (ei, Jdrd TVA) 511 476,19



Data solicitirii clarificirilor 30.12.2021
Denumirea operatorului economic
Expunerea succintl a solicitlrii de clarificare Clarifrcarile privitor la pozifia din anunhrl de participare
Expunerea succintl a rispunsului S-au fbcut toate precizdrile necesare
Data transmiterii 30.12.202r

Data solicitdrii clarificirilor 03.0L2022
Denumirea oDeratorului economic
Expunerea succintl a solicitlrii de clarificare Clarificdrile privitor la sarantie Dentru ofertd
Expunerea succintl a rlspunsului Conform amrntului de participare . nu se solicit s,arantia
Data transmiterii 04.01.2022

4. Modificiri operate in documentafia de afribuire:

(Se va completa in cazul tn care aufost operate modificdri)

5. PinI Ia termenul-limiti (data 13.01.2022 ora 3:14), au depus oferta 12 ofertanfi:

6. Informafii privind ofertele depuse gi documentele de califrcare gi aferente DUAE prezentate de
clfre operatorii economici:

Rezumatul modifrc irilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare
(dupd caz)

[Indicali sursa utilizatd;i data publicdrii]

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

[Indicali nttmdrul de zileJ

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociafii/
administratorii

1. SC ..VILLA PRODOTTI'' S.R.L. 1016600007719 Agrici Alexei
7 SRL..Lovis Ansro" 1007600043788 Sofi'one Lilian
3. Produse de Familie 1010600010111 Iacovet Viorel
4. SRL BAGUETTE t014600037741 Cebotari Valentin

SRL SLAVENA LUX 1002600003240 Cutdova Lidia
6. Floreni SRL 100260100205s Lupasco Igor

AVT LUX COM 1014600040053 Muset Dumitru
8. SA Fabrica de unt din Floresti 10036070r1922 Grisoras Andrei
9. SRL Laprnol 1002600024308 Nastase Dumitnr
10. VA Struc SRL 1003602028983 Bezinover M.
11. LARIAT-PRIM I 008602007945 Zahllneac Tatiana
12. SA ,,Combinatul de p6ine din Bdlti" 1003602001 100 Russo Vitalii

Denumire
document

ri
SX*i
:5r;F

Denumirea

Documentele ce constifuie oferta

economlc
Iq
.=,s

I
€.
,iH
t

vQ consmna , neprezental, nu



Propunerea
financiard

Pfu.nnt pfezentol neprezentat pruiltat preznlal praenru neprezerrlal preziltut prczq{at Pfezent6I prezilral praenlol

DUAE Ptuillat prezentot neprezenlol pruqt,al pluailat preotlat neprunta, prdenlqt Preenlqt preet m, Prezilral praenlu

Documente de calificare
Se va consmna prin: prezenlal, neqrezenla nu

Oferta pfezew4, pfezemal neprezenlol prezmldt prezottql prczenldt ncprezillat prezenldl prezqtta, pfezentdl pfezentdl pruentat

Specificalii
tehnice

Pr*iltut praeillal neprerenlat preziltal pfezartat pfezqral nepfuiltal prezorlol Pfsailat pfeffirdt Premtal pruenruI

Dovada
inregistririi
persoanei
juridice, in
conformitate cu
prevederile
legale din tara
in care
ofertantul este
stabilit

prezenwt prezentot |rcplezeillal prezatql pfezentst prezmlot ,ppruulat Pruento, Prezmtot preziltal pfezenw prczmw

Raportul
financiar 2020

prKerlat pr€enlat neprealntut pre:etiat PreZentol prEcntdt nepfEaual preEnlal pr.zotlat Pfezffitat praentat Prezental

Prezentarea de
dovezi privind
conformitatea
produselor,
identificatd prin
referire la
specifica{ii sau

standard
relevante

prezetilatr prezetildt ,teprezenlol pfdenlal prezotdl prczenldl neptezentdt pfezent4l prezental prczqttat prezentql prezmtN

Informafii
generale despre
ofertant

prezenlat prezmlqt neplezentat Preziltal prezonst preenlqt nepruoilat prczmrdl prezqlal prEillat preznr4r pruenrat

Certificat de
efectuare
sistematicd a
pl6tii
impozitelorcStre
Bugetul Public
National

Pfc2q[qt Pranlal neprezenlat pruenlal prezenlal prezenrN nePfeznw prezerrtal przentat Prezen at prezenldl prczentul

Certificat de
existen![ a
conturilor
bancare

preziltal prezenldl neprezental prezetrlat prezilldl prezmI0I ilepfezatlal pruffital prezunt praziltal Prezmlql preqtal

Autorizatia
sanitar-
veterinara de
functionare a
depozitului

prezenlat prezilta neprezenlal prezqacl prezennr prezantal neprdenlat pfezentat prezuldt prezen@t prueiltql prezattul

Autorizatia
sanitar-
veterinara pe

unitate de
transoort

pfemtat prezentat neprezenmt pruent.ll praetlal Pr6enm neprezentel prealal prezetrtal Prezulal pruzentat prczentat

Notd privind
solicitarea
mostrelor

Pruqttal prezillal neprezenlal pru4lal Prezqlal Preziltal ,teprdilIaI Pruqldt prezillal Pfeqrrdl Pfezutal prualtsl

(Informasia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinlele din
documentayio de atribuire ;i se ve consemna prin prezentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul
cdnd documentul afost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calfficare)



7. rnformafia privind corespunderea ofertelor cu cerinfere soricitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Preful ofertei
(f'are TVA)*

Cantitate pi

unitate de
mIsurI

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnice
Lot 1

Carne de
porc

SC,,VILLA
PRODOTTI'' S.R.L.

28700 400 kg + +

SRL ",Lovis Angro" 28999 + +
Produse de Familie 29 668
SRL BAGUETTE 43332 + +

Lot2
Carne de
paslre

SC,,VILLA
PRODOTTI'' S.R.L.

226 600 4000 kg + +

SRL SLAVENA LUX 226 680 + +
SRL,,Lovis Anpfo" 240 966.66 + +
Floreni SRL 24r 000 + +
Produse de Familie 246 680 + +
AVT LUX COM 248 000
SRL BAGUETTE 311 120 + +

Lot 3
OuI

SRL..Lovis Anro" 14 ttz 5760 buc + +
SRL BAGUETTE r5379.20 + +

Lot 4
Produse
lactate

SA Fabrica de unt din
Floresti

70 189,80 801 kg + +

SRL Lapmol 70189,91 + +
Lot 5

ulei vegeHt
rafinat

VA Struc SRL 33 663.11 980litri + +
SRL,,Lovis Anpro" 33143.74 + +
SRL BAGUETTE 34 300 + +

Lot 6
F ructe gi

legume

SRL..Lovis Anpro" 70 070.37 6720k9 + +
SRL BAGUETTE 70 549 + +

LotT
Crupe

VA Sfruc SRL 42222.88 2959 kg + +
SRL,.Lovis Ansro" 42364.13 + +
SRL BAGUETTE 42 736 + +

Lot 8
Produse
morlrit

VA Struc SRL 12E44 1680 kg + +
SRL.,Lovis Ansro" l3 793.s3 + +
SRL BAGUETTE 13 856.40 + +

Lot 9
Diverse
produse

alimentare

SRL,,Lovis Ansro" 6290,69 244kgl
60 litri

+ +
SRL BAGUETTE 629O,7O + +

Lot 10
CtiriSeiVniifi

SRt..Lovis Ansro" l5 558.20 688,44 kg + +
SRL BAGUETTE 16722.48 + +

Lot 11

Pffine
LARIAT-PRIM SRL 41993.33 3573,9 kg + +
SA ,,Combinatul de
pdine din Bilti"

42100,il + +

Lot12
Zahilr

VA Struc SRL 19 30s 13s0 kg + +
SRL,,Lovis Angro" 20371,49 + +
SRL BAGIIETTE 20 371.s0 + +

* In cazul utilizdrii licitayiei electronice se va indica prelul oferteifinale
(Informayia privind "Corespunderea cu ce,rinlele de calffieare" qi "Corespunderea eu speeifiealiile
lehnice" , se va consemna pfin: ,,+ " tn cazul corespunderii Si prin ,,-" tfl cazul necoreipun'deri'i)



8. Pentru elucidarea unor neclaritifi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu
cerinfele stabilite in doc 'mentafia de atribuire (inclusiv justificarea prefului anormal de scizut) s-
a solicitat:

Data
solicitirii

Operatorul economic Informatia solicitatl Rezrnaful rispunsului operatorului
economic

9. Ofertanfii respingi/descalificafi:

Denumirea operatorului economic Motivul resDinserii/descalifrclrii

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot y'

Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile n
Alte limit6ri privind numirul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [Iruticag]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Preful cel mai scdzut /
Costul cel mai scdzut D

Cel mai bun raport calitate-pret I
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:

(Se va completa pentru loturile care aufost atribuite in baza criteriilor: cel mai hun raport calitate-
prel sau cel mai bun raport calitate-cost)

13. Reevaluarea ofertelor:

(se va completa tn cazul tn care ofertele au.fost reevaluate repetot)

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

14. In urma examiniai, evaluirii qi comparlrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

Atribuirea contractului de achizilie public[/acordului-cadru:

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

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denurnire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea



Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate gi

unitate de
misuri

Preful unitar
(fdrI TVA)

Preful total
(f?iri TVA)

Preful total
(inclusiv TVA)

Lot I
Carne de porc

SC,,VILLA
PRODOTTI"

S.R.L

400 ks 28 700 28 700 34 440,00

LotZ
Carne de
oasire

SC,,VILLA
PRODOTTI''

S.R.L

4000 kg 226 640 226 600 27l92a,XA

Lot 3
Oui

SRL,,Lovis
Angro"

5760 buc. r4 trz 14 trz 16934,40

Lot 4
Produse lactate

SA Fabrica de
mt din Floresti

801 kg 70 189,63 70 189.63 81 805,02

Lot 5
Ulei vegetal

rafrnat

VA Struc SRL 980litri 33 663,00 33 663.00 40395,60

Lot 6
Fructe $l
legume

SRL,,Lovis
AnEro"

Anulat

SRL
BAGT.IETTE

Anulat

LotT
Crune

VA Struc SRL 2959 kg 42220,34 42220,34 49 697,01

Lot 8
Produse de

moririt

VA Struc SRL 1680 ks t2E44.00 12 844,00 15 418.00

Lot 9
Diverse
produse

alimentare

SRL,,Lovis
Angro"

2441{g160liffi 6290,69 6290,69 7547,40

Lot 10
Conservanti

SRL,,Lovis
Anqro"

688,44 kg 15 558,20 15 558,20 18 669,84

Lot 11

PAine
LARTAT.PRIM 35?3,9 kg 41993,33 41 993,33 45352,79

Lot12
Zahd,r

VA Struc SRL 13s0 kg 19 30s.00 19 305,00 20844,00

Procedura pentru Lotul nr.6 Fructe $i legume a fost anulat

interneiul art.7l alin. l litd.

Argumentare: Oferta pentru lotul respectiv depigdqte cu peste 30o/ovaloarea estimati.

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

Denumirea operatorului
economic

DaJa transmiterii Modalitatea de transmitere

SC,,VILLA PRODOTTI" S.R.L 17.01.2022 SU RSAP
ocds-b3wdp I -l\4D- 1 6407 82682838

SRL,,Lovis Angro" 17.0t.2022 SA RSAP
ocds-b3wdp I -MD- I 6407 82682838

SA Fabrica de unt din Floregti 17.0t.2022 SU RS,/IP

ocds-b3wdp l-MD- 1 64078268283 8
VA Snuc SRL L7.0r.2022 SU RSAP

ocds-b3wdp I -MD- I 64078268283 8
LARIAT-PRIM SRL 17.0t.2022 SIA RSAP

ocds-b3wdo 1 -MD- I 6407 82682838

6



(Informarea operatorilor economici implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului 4e
lucru pentru acltizilii se realizeazd in conformitate cu prevederile art. 3I al Legii nr. 13 | din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea confracfului:

(Selectali termenul de a;teptare respectat. C.alcularea terntenelor prevdzute je Legea nr. l3l 1in 3
iulie 2015 privind achiziliile pttblice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd tn conf7rmitate
cu prevederile TITLULUI U Capitolul I (Calcularea Termenutui) al Codului Civil at ilepublicii
Moldova),

1 7. Confractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

18. Informafia privind achizifii publice durabile (achizifii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cqzul in care la procedura de achizilie publicd au fost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a fncheiat
contracl/conlracte pentru lot,loluri penfru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

In cazul in care valoarea estimatd a contracfului este
mai micd decdt pragurile prevdzut e la art. 2 alin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile
publice

{6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
rnijloace electronice Eilsau fax /
n 11 zile in cazul netransrniterii comunicarii prin
rnijloace electronice Eilsau fax I

ln cazul in care valoarea estimati a contractului este
egald sau mai mare decdt pragurile prevdzute la art. 2
alin. (3) al Legii nr'. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizigiile publice

! I I zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice qilsau far I
Z 16 zlle in cazul netransmiterii cornunicdrii prin
mijloace electl'onice gilsau fax I

Denumirea
operatorului

econornic

Intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strlin

Numdrul
qi data

contractuIui/
acordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contractului Termen de
valabilitate

al
conJractului/
acordului-

cadm

fIrI TVA inclusiv
TVA

SC,,VILLA
PRODOTTI"

S.R.L

Cu capital
autohton 25.0t.2022 15800000-6

255 300,00 306 360,00
17.01.2022-
31.0s.2022

SRL,,Lovis
Angro"

Cu capital
autohton

+ 25.01.2022
I 5800000-6

35 960,99 43151,64 17.0r.2022-
3L05.2022

SA Fabrica de
unt din FloreEti

Cu capital
autohton

5 2s.01.2022
15800000-6

70 189,63 81 805,02 17.01.2022-
31.05.2022

VA Struc SRL Cu capital
autohton

6 25.01.2022
I 5800000-6 108 03234 126354.61

17.01.2022-
31.0s.2022

LARIAT-
PRIM SRL

Cu capital
autohton

7 25.0L2022
I 5800000-6

41 993,33 45352.79 17.0r.2022-
31.05.2022

Au fost aplicate criterii penfru achizifii publice durabile (achizilii
verzi)? (DA',NU)

Valoarea de achizifie cu TVA din contractl contracte a
lofului/lofurilor pentru care au fost aplicate criterii de (indicali suma cu TVA)



durabilitate flei MD):

codul cPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii
de durabilitate;

Criteriul de atribuire pentru loful/loturile pentru care au fost
aplicate criferii de durabilitate:

Prelul cel mai scdzut tr

Costul cel mai scdzut o

Cel mai hun raport calitate-prel a

Cel mai bun raport calitate-cost a

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenut de aEtqtare pentru tncheierea
contractului/contractelor indicate a fost rcspectat (exceptilnd cazurile prevdzute de art 31 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizigiile publice ), precum gi cd tn cazul dqunerii contesta;iitor p7/sau
recepliondtii rapoartelor de monitorizarq aceastea au fost examinste gi solulionite

Prin prezenta dare de seamde grupul de lucru pentru achizilii confirmd corectitudinea deffiqurdrii procedarii
de achizilie,fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legaletn vigoare

Conducltorul grupului de lucru pentru achizilii:

1
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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. 2 din 24.01.2022 .    

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante I.P.,,Direcția Generală pentru Administrarea 

Clădirilor Guvernului Republicii Moldova” 

Localitate mun. Chișinău 

IDNO 1006601001045 

Adresa juridică MD-2012, Piața Marii Adunării Naționale,nr.1 

Adresa fizică MD-2004, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.180,et.6 

Număr de telefon 022-250-288, 022-250-449 

Număr de fax 022-260-458 

E-mail oficial  constructii.reparatii@mail.ru 

Adresa de internet www.dgacg.md 

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 

e-mail) 

Victor Gorgos 

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 ,,Servicii de evacuare a deșeurilor menajere pentru anul 

2022” 

Cod CPV 90500000-2 

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:  mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD 

1639567833082 

Link-ul:  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-

1639567833082?tab=contract-notice 

Data publicării: 17.12.2021 

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: 15.12.2021 

Link-ul: 

https://achizitii.md/ro/public/tender/21048719/lot/11546139/ 

Tehnici și instrumente specifice de 

atribuire  

□Acord-cadru  □Sistem dinamic de achiziție □Licitație 

electronică   □Catalog electronic 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639567833082
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1639567833082
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(după caz) 

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

externe; □Alte surse: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 635 385,73 

 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

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

Data solicitării clarificărilor  20.12.2021 

Denumirea operatorului economic Conform  SIA  RSAP 

Expunerea succintă a solicitării de 

clarificare 

Obiectele menționate în caietul de sarcini sunt 

amplasate în mun. Chișinău, astfel a fost solicitată 

modificarea documentației de atribuire, astfel încât 

autorizația de mediu să fie prevăzută inclusiv pentru 

mun. Chișinău 

Expunerea succintă a răspunsului  Documentele au fost modificate. 

Data transmiterii 20.12.2021 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 

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

Rezumatul modificărilor Documentele au fost modificate. 

Publicate în BAP/alte mijloacelor 

de informare (după caz) 

Conform  SIA RSAP, data 20.12.2021 

Link:https://achizitii.md/ro/public/tender/21048719/questions 

Termen-limită de depunere și 

deschidere a ofertelor prelungit 

(după caz) 

Nu au fost modificate 

5. Până la termenul-limită (data 04.01.2022, ora 10:00), au depus oferta 1 ofertant: 

Nr. Denumirea operatorului economic 

 

IDNO Asociații/ 

administratorii 

1. I.M. Regia "Autosalubritate" 1004600028447 Igor  GÎRLEA 

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

către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

I.M. Regia "Autosalubritate" 

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 

1. Propunerea financiară –  

Specificația de preț 

prezentat 

2. Declarație privind valabilitatea ofertei. prezentat 

3. Cerere de participare. prezentat 

4. Scrisoare de Garanție bancară. 

(garanția bancară în mărime de 1% din 

valoarea ofertei fără TVA) 

prezentat 
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5. DUAE - Documentul  Unic de Achiziții  

European 

prezentat 

6. Specificațiile tehnice prezentat 

7. Specificația de preț. prezentat 

8. Dovada înregistrării persoanei juridice, 

în conformitate cu prevederile legale 

din țara în care ofertantul este stabilit. 

prezentat 

9. Actul care atestă dreptul de a presta 

servicii de evacuare a deșeurilor. 

prezentat 

10. Certificat privind lipsa sau existența 

restanțelor față de Bugetul public 

Național. 

prezentat 

11. Declarație privind dotările 

specifice,utilajul și echipamentul 

necesar pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a contractului. 

prezentat 

12. Declarație privind personalul de 

specialitate propus pentru 

implementarea contractului. 

 

prezentat (4C.6 – 4C.8  DUAE) 

13. Angajament terț susținător financiar. prezentat  (Rapor financiar , 4B.4  DUAE) 

14. Declarație terț susținător financiar. prezentat Raport financiar, 4B.1  DUAE) 

15. Angajament privind susținerea tehnică 

și profesională a ofertantului/grupuri de 

operatori economici. 

 

prezentat   (4C.4 – 4C.5  DUAE) 

16. Declarație terț susținător tehnic. prezentat (4C.4 – 4C.5  DUAE) 

17. Lista subcontractanților și partea/părțile 

din contract care sunt îndeplinite de 

către aceștia. 

 

prezentat (2D.1  DUAE) 

18. Certificat de atribuire al contului bancar 

- eliberat de banca deţinătoare de cont. 

prezentat 

19. Declarație privind lista principalelor 

livrări/ 

prestări efectuate în ultimii 3 ani de 

activitate. 

prezentat 

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

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

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

 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 

lotului 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Prețul 

ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate 

și unitate 

de măsură 

Corespunderea 

cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 

cu specificațiile 

tehnice 

Lot 1 Operator economic 1     

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) 
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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 □               

(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: 
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Denumirea lotului  Denumirea 

operatorului 

economic 

Cantitate 

și unitate 

de măsură   

Prețul 

unitar  

(fără 

TVA) 

Prețul 

total  

(fără 

TVA) 

Prețul 

total 

 (inclusiv 

TVA) 

,,Servicii de evacuare 

a deșeurilor menajere 

pentru anul 2022” 

       I.M. Regia 

"Autosalubritate" 

 

6487,36 m3 

 

635385,73 

 

635385,73 

 

759132,88 

 

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  

I.M. Regia "Autosalubritate" 10.01.2022 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 C
o

d
 C

P
V

 

Valoarea contractului 

Termen de 

valabilitate 

al 

contractului

/acordului-

cadru 

fără TVA 
inclusiv 

TVA 
 

I.M. Regia 

"Autosalubritate" 

Întreprindere 

mijlocie 

Contractul nr.2 

din 20.01.2022 

9
0
5
1
2
0
0
0

-9
 

  

635385,73 759132,88 31.12.2022 
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18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în 

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

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

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții 

verzi)? 
(DA/NU) ___________ 

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             ________________ Sergiu  STANCIU 

                                                                                                L.Ș. 



DARE DE SEAMA

de anulare a proceduriide atribuire

Nr Zdin 20 ianuarie 2022

l. Daae cu privire la autoritstei contractanti:

I)enumirea autorititii conlrictante Primtuiamunicipiului O.hei
Lotrlitate Mun. Orhei
tD\o r007601008007

Or. Orhei. str. V. Mahu 160
Numnr de lelefon 023522761
Numnr de far
Ii nrxilolicinl primariaaorhei.md
Adresa de internrt u{q-olb!! !rd
Persorna d€ cooluct (n me, prcnume, telefan, e- Viorica Creciun. 068206270

2. Date cu privire la procedurs d€ atribuirei

I ipul proccdurii de ,lribuirc aplicrle ocererea ofertelor de preturi *Licitalie deschise

Proccdur. dr .rrIizitie r.(Detati /.1rrri.d:] Nr:
Tipul obi€ctului contractului de achizifie/
acordului-cadru

Bunuri tr Serlicii + Lucrari !

Obicctulrchizitici Servicii de fumizare a energiei electrice pentru anul
2022

Cod CPV
Expunerea motivuluVtemeiului privind alegerea
procedurii d€ atribuire /i, cazul aplicdrii altor
proc eduri decAt lic itatio deschi sd)
Procedura dc atribuire fre ra indico .lin caclrul Nc ocds-b3wdpl -MD-l 63888993 I 912
pottalulu i gu refnam ent a I www. fi t e nde r. pov 

_ nd ) Link-ul: https://mtender.gov.md,/tenden/ocds-b3wdpl -
M D- I 63 8 88993 I 93 2?tab:contriro-notice
Data publicarii:0?. 1 2.2021

I'l,rtlbr u dr rchizi(ii publice utilizrtii * achizitii.md; D e-licitatie.md; tr yptender.md

Procedum a fost inclustr in planul de achizitii
public€ a autorittrlii contractante

oDa oNu
Link-ul c6tre planul de achizitii publice publicar:

Anun( de intenti€ publicstit BAP (dupd coz) Data:

Link-ul:
Tehnici $i instrum€nte specifice de stribuire DAcord-cadru Esistem dinamic de achizilie *Licitatie

electronica ocatalos electronic
Surs,r de finartarc EBuget de stat; DBuget CNAM: trBuger CNAS; Esurse

exteme; oAlte surse: firdicdlll
Vrlozrca esti,]i.at fiei,ldrd TYA) 2164 281 MDt,

3. Clarificlri privind documentatir de atribuire:
(Se va completa in cazul in care oufost solicitate clari/icdr,

I



Dcnurnirca oDerxtoruhi econonic
E\Dunerer suLciniS r rolicitnrii de clrril'icrre
tlrDunerea succintn a rnspunsului
I)a1, trrnrnriturii

4. Modifictrri operate in documentrtia de atribuire:

(Se va completa in cazul in cdre aufost operute nodifcdtl)

Itczurrrtul nr d ili cii rilo r
Public€te in BAP/slte mijlosc€lor de informare ndicati sursa utilizatd si data publicdriil

TermenJimiltr de depurere Ai d€schidere a
olerlelor prclongit (dupA ca.)

[Indicati numdrul de zile]

5. P6ni lr tcrmenul-lirniti (data 20 ianuaric 2022 oral l:30), iu d€pus ofertr 0 01?rtanli:

Nr. Denumirer operatorului economic II)NO
administratorii

I

6. lrformatii privind ofertelc dcpus€ $i documentelc de calificsrc $i aferente DUAE prezentat€ de
ctrtre opemtorii economici:

(lnformalia priyind denumirea doarmentelor prezentate se va indica in conformilate cu ceinlele din
documentalia de atribuire Si se va con\emna prin: preze lat, neprczerrtat, ,tu cotespunde (in cazul
cdnd documentulafost prezentat, dar nu corespundecerinlelot de califcarc))

7. Informatir privind corespund€re3 oferrtelor cu cerintele solicitate:

* in cazul utilizdrii licitaliei electonice se va indica prelul oferki fnale
(Infornalia ptivind "Corespunderea cu ceinlele de colificare " Si "Corespundereo cu srycificaliile
tehnice" , se va consemra prin: ,,+" in cozul corespunderii;i prin,,-" i cazul necorespunderii)

I)enumire documcnt
Denunrire.t oDcratorului economic

Operator Operator economic
2

Opemtor economic
3

Opemtor economic
n

Docum€ntel€ ce constituie of€rta
(Se va consn a prin: prezentat, neprezentat, nu carespunde)

ProDunerea financiard
DIJAI]
Gamnl;a pentru ofe(a

Documente de calificrre
Se ra consfika prin: prczentat, neprezentat, nu corespunde

Document I

Documeni n

lotului

Pretul ofertei
(ftra TVA)*

Cantitat€ fi

mtrsuri

Corespunderea
cu cerinlele de

calificare

Corespundcrea
cu sp€cificatiile

tehnice
Lo1 I Operator economic I

oDerator economic n

Lot n Operator economic I
Operalor economic n



8. Pen(ru €lucidar€a unor neclarititi sau conlirmarea unor drte privind corcspund€rea oferlei cu

cerinlele s(abilite in docum€ntsfi. de rtribuire (inclusiv justificarea pre(ului anormal de sc{zu!) s-

a solicitat:

Drta
solicitirii

Opcmtorulccononri( lnform,t(ia solicitatn Rezmatul riispunsului operatorului
economic

9. Ofertantii respinfi/descslifics(i:

Drnumireu oDcrrlr)rului econonrit Ntotit ul resDinqerii/desc,rlilicnrii

10. Modalitate, de evaluar€ a ofertclor:

Pentru fiecare lot *

Pentru mai multe loturi cumulate E

Pentru toate loturile E

Alte limitari privind numerul de loturi care pot fi atribuite aceluiali ofefiant flnclicali]

Justificarea deciziei de a nu atribui coniractul pe lotu.i:

I I . C riteriul de rtribu ire aplicat:

Prelulcel mai sclzut *
Costulcelmai sctrzut E

Cel mai bun raport calitate-pref o
Cel mai bun raport calitate-cost tr

(in cazul in care in cadrul procedurii de atibtire sunt oplicote moi muhe crilerii de atribuire, se vor
indico toote crileriile de atribuire aplicale Si denumireo loturilor aferente)

12. lnformalis privind frctorii de evaluare rplica{i:

(Se va completa pentru loturile carc au fost alribuile in baza crileriilor: cel mai bun ruport colitote-
prel sa cel ai bun rapo calilate-cost)

13. Rcevaluar€a ofertelor:

(Se va completa in cazul in care ofertele ou fosl reeraluale rcpelal)

\Ioti\ ul re€\ aluirii olcrtelor
Ilodificlrile oDerate

14. in urmr exsmintrri, evalulrii $i compartrii ofertelor depuse in cadrul procedurii de rtribuire s-a
de.is:

Atribuirea contractului de achizilie publicd./acordului-cadru:

Denumirra l)enu'nirer CrDlitate unitar I Prctul total Pretul t0tal

Iaclorii de evaluare Yaloarca din oltrti l'unrlriul txlculxl
Denumirea operatorului economic I Tolal

Denumire factorul I

Denumire facloruln Ponderea

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul I Ponderea

Denumire lhclorul n Ponderea



l0lului operatorului
mnsurn

(ftrn TVA) (lZri TV a.) (inclusiv IVA)

Anularea procedurii de achizilie publice:

in temeiul art. 7l alin. I lit _a-.

Argumentare: Autoritatea contmctantil, din prcprie initiativd, anuleaza procedura de atribuire a

contractului de achizitii publice, dac?i ia aceasta decizie inainte de data transmiterii comunicarii privind
rezultatul aplictrrii procedurii de achizifie publice, in urmetoarele cazuri:

a) nu a fost depusd nicio ofertA.

I 5, I nforma rer oper.torilo r econom ici despre deciziile grupului de lucru peotru achizi(ii:

(lnformareo operatorilor economici implicoli in procedura de atribuire despre deciziile grupului de
lucru Wntru achizilii se realizeazd in conformilate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 dik 3 iulie
2015 privind achiziliile publice)

16. Tcrmenul de qteptrre p€ntru inchci€r€, contnctului:

(Selectali teme ul de a$teptorc rcspectat. Colculateo termenelor ptevdzute de Leged w. l3l din 3
iulie 2015 privind ochiziliile publice, iulusiy a termenelor de afleptare, se efectueazd in conformilare
ct prevederile TITLULUI ly Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

17. Contnctul de rchirilie/.cordul-crdru lnchei.t:

18. lnformr{ia privind rchizi(ii publice durabile (schiziliiyerzi, (mbrica dafi se completeazd doat in
cazul in care la procedura de achizilie publicd aufost oplicote ctitetii de dxrabilitate ti s-a ihcheiot
contral/contracte pennu lot/loruri pentrucarc aufost oplicate ctiteii de duabilitote)|

Denumirea operrtorului Modalitatea de transmitcrc

he speci.licd SIA RSAP, e-mail,Jdr,

In cazul in care valoarea estimata a conlractului este
mai mice decet pragurile prevezute la ar.. 2 alin. (3)
al Legii nr. 13l din 3 iulie 2015 privind achizi,iile
publice

E 6 zile in cazul transmiterii comunicAriiprin
miiloace electronice si/sau fa\ D

E I I zile in cazul netransmiterii comunicirii prin
miiloace electronice si/sau fax o

in cazulin care valoarea estimaE a contmctului este
egal6 sau mai mare decat pmgurile prevazute la art.2

E I I z;le in cazul transmiterii comunicfuii prin
mii,oace elecrronice si/sau fax D

alin. (3) al Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind
achizitiile publice

16 zile ln cazul netransmiterii comunictrrii prin

i,oace elechonice si/sau far E
tr
mi

Intrcprinderea:
Cu capital
auloblon/
Cu capital

Cu capital
strtrin

Numnrul
$i dstg

contractului/
acordului-

Cod
cPv

Trrmrn dt ulnbilitrte

contractului/rcordului-
cadru

.1

firn i'rclusiv



f;eu# 
aplicrte criterii pentru achizitii publice durabile (achizitii

Vsloares de achizitie cu TVA din contmct/ contmcte a
lorului/lolurilor pen(ru care au fost aplicate criterii de
durabilitate (lej MD): (indicali suna cuTA)

Codul CPV at totutui/toruritor penrru crre au fosl xplic{le cri(erii

Criteriul de alribuire p€ntru tolutlolurile penlru care su fost
aplrcrte criterii d€ durabitirate:

Prclul cel mai scAz& n

Costul cel mai scdzut o

Cel mai bun ruport calitate-prel a
Cel mai bun raport catitate-cost B

Ptin pruz:fi! lare.te setmd, grupul tle luctu. dectdrii cd termehul tle a$teptoe pentru incheiereocontroctuluucont.odetor intticate a fost reshect.at. (excepfind cazu le pr*i*i'ri{ ir.' lz otin. p;t ot L"giinL tir din r iutie 20ts pri,ind ;hizjtiiti *tti"i 1, )*"i* il;;i;;;;;;:;;;;;:,onteiatiitor si.,saurcc?p!iond i rupoanelo. de monitorizure, Ke jea au Jo! exuminate ,i lululionote.
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DARE DE SEAMA 

Nr. ^ din ^ - y / y * -

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) Vitalie Jora 0 -22-85-26-70; vitalieiora@.mail.ru 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate BCererea ofertelor de preţuri nLicitaţie deschisă nAltele: 
[Indicaţi] 

Procedura de achiziţie repetată (după caz) Nr: ocds-b3wdpl-MD-1640345686043 
Tipul obiectului contractului de achiziţie/ acordului-
cadru 

Bunuri • Servicii^ Lucrări • 

Obiectul achiziţiei "Serviciilor de verificare metrologică a mijloacelor de 
măsurare şi a dispozitivelor medicale pentru anul 2022" 

Cod CPV 98300000-6 
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor 
proceduri decât licitaţia deschisă) 

Suma planificată 

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

ocds-b3wdpl-MD-1640345686043 Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.sov.md) https://https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-

1640345686043?tab=contract-notice 

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

Data publicării: 24.12.2021 
Platforma de achiziţii publice utilizată • achizitii.md; 0e-licitatie.md; • yptender.md 

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

0 D a • Nu 
Procedura a fost inclusă în planul de achiziţii publice a 
autorităţii contractante 

Link-ul către planul de achiziţii publice publicat: 
http ://onco .md/wp-content/uploads/2022/01/Planul-
provizoriu-AP-2022.pdf 

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

Tehnici şi instrumente specifice de atribuire 
(după caz) 

•Acord-cadru oSistem dinamic de achiziţie ^Licitaţie 
electronică nCatalog electronic 

Sursa de finanţare •Buget de stat; 0Buget CNAM; nBuget CNAS; cSurse 
externe; nAlte surse: [indicaţi] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 222 435, 00 

3. Clarificări privind documentaţia de atribuire: 

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

Data solicitării clarificărilor 
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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 utilizată şi data publicării] 

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

[Indicaţi numărul de zile] 

5. Până Ia termenul-limită (data 10.01.2022, ora:08:00), au depus oferta 5 ofertanţi: 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociaţii/ 
administratorii 

1. ÎS Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare 1013600039380 Xenia Apostol 
2. Tehlab Service SRL 1012600015408 Iulian Postica 
3. Mein Med SRL 1018600043443 Vera Rodideal 
4. Inspect Test SRL 1017600048256 Ivan Petcov 
5. Etalonlab SRL 1019600041871 Sorin Timofei 

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

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Denumire document IS Centrul de 
Metrologie 
Aplicată şi 
Certificare 

Tehlab 
Service SRL 

Mein Med 
SRL 

Inspect 
Test SRL 

Etalonlab 
SRL 

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

Cerere de participare prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Declaraţia privind valabilitatea 
ofertei 

prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 

Specificaţii tehnice prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
Specificaţii de preţ prezentat prezentat prezentat prezentat prezentat 
DUAE prezentat prezentat prezentat prezentat 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: 

Denumirea lotului Denumirea operatorului 
economic 

Preţul ofertei 
(fără TVA)* Cantitate şi 

unitate de 
măsură 

Corespundere 
a cu cerinţele 
de calificare 

Corespunder 
ea cu 

specificaţiile 
tehnice 

Lotul 1 Balanţă electronică 4116,00 4 buc. + + 

Lotul 2 Balanţă electronică 
Etalonare 

2612,00 2 buc. + + 

Lotul 3 Ajustarea balanţei 834,00 2 buc. + + 
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electronice 

Lotul 4 Balanţă mecanică cu 
cadran pînă la 20 kg ÎS „Centrul de 

1794,00 13 buc. • 

Lotul 5 Aparat de cîntărit 
pînă la 500 kg 

Metrologie Aplicată şi 
Certificare,, 

9537,00 — — DUC. 

Lotul 6 Higrometru 
psihrometric 

Metrologie Aplicată şi 
Certificare,, 

4615,00 71 buc. -

Lotul 7 Manometru 100,00 2 buc. - — 

Lotul 8 Manometru cu 
contacte electrice 

166,00 2 buc. + + 

Lotul 9 Refractometru 852,00 1 buc. + + 

Lotul 10 Termometru 3900,00 75 buc. + + 

Lotul 11 Termometru digital 411,00 1 buc. + + 

Lotul 12 Contor de apă DCF-
CF DN-80 

83,00 1 buc. + + 

Lotul 13 Transformator de 
curent TmiI-0,66 400/5A 

10008,00 12 buc. + + 

Lotul 14 Contor de gaz Clir-
741 

391,00 1 buc. + + 

Lotul 26 Monitoare de 
pacient 

23898,00 14 buc. + + 

Lotul 27 Dispozitive de 
anestezie 

11305,00 7 buc. + + 

Lotul 28 Dispozitive de 
respiraţie 

19643,00 13 buc. + + 

Lotul 29 Dispozitive de 
electrochirurgie 

39600,00 20 buc. + + 

Lotul 30 Electrocardiografe 3282,00 3 buc. + + 

Lotul 31 Pompe de infuzie 38665,00 55 buc. + + 

Lotul 32 Pulsoximetre 2296,00 8 buc. + + 

Lotul 33 Dispozitive de 
măsurare a presiunii art-le 
(mecanic) 

570,00 10 buc. + + 

Lotul 34 Dispozitive de 
măsurare a presiunii art-le 
(electronic) 

480,00 5 buc. + + 

Lotul 36 Analizator medical 13599,00 9 buc. + + 

Lotul 37 Autoclave 18240,00 20 buc. + + 

Lotul 38 Termostate 2736,00 3 buc. + + 

Lotul 39 Baie de apă 22594,00 22 buc. + + 

Lotul 40 Dispozitive de 
fizioterapie 

521,00 1 buc. + + 

Lotul 41 Centrifugi de 
laborator 

3909,00 3 buc. + T 

Lotul 42 pH-metru 1460,00 2 buc. + 

Lotul 43Termometre digitale 19800,00 450 buc. 

Total Oferta IS „Centrul de Metrologie Aplicată şi 
Certificare,, 

262 017,00 

Lotul 4 Balanţă mecanică cu 
cadran pînă la 20 kg 

1083,33 13 buc. — 
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Lotul 5 Aparat de cîntărit 
pînă la 500 kg Tehlab Service SRL 

5610,00 33 buc. - -

Lotul 7 Manometru 80,00 2 buc. - -

Lotul 8 Manometru cu 
contacte electrice 

140,00 2 buc. — — 

Lotul 13 Transformator de 
curent TIIIH-0,66 400/5A 

9000,00 12 buc. — — 

Total Oferta Telilab Service SRL 15 913,33 

Lotul 26 Monitoare de 
pacient 

14945,00 14 buc. + + 

Lotul 30 Electrocardiografe 2340,00 3 buc. + + 

Lotul 32 Pulsoximetre 1180,00 8 buc. + + 

Lotul 33 Dispozitive de 
măsurare a presiunii art-le 
(mecanic) 

Meim Med SRL 
295,00 10 buc. + + 

Lotul 34 Dispozitive de 
măsurare a presiunii art-le 
(electronic) 

275,00 5 buc. + + 

Lotul 36 Analizator medical 7380,00 9 buc. + + 

Lotul 37 Autoclave 9670,00 20 buc. + + 

Lotul 38 Termostate 1399,98 3 buc. + + 

Lotul 41 Centrifugi de 
laborator 

1498,98 3 buc. + + 

Total Oferta MeinMedSRL 38 983,96 
Lotul 26 Monitoare depacient 10000,00 14 buc. + + 

Lotul 28 Dispozitive de 
respiraţie 

Inspect Test SRL 

19565,00 13 buc. + + 

Lotul 29 Dispozitive de 
electrochirurgie 

Inspect Test SRL 39000,00 20 buc. + + 

Lotul 30 Electrocardiografe 3000,00 3 buc. + + 

Lotul 31 Pompe de infuzie 38500,00 55 buc. + + 
Lotul 32 Pulsoximetre 1198,00 8 buc. + + 

Lotul 33 Dispozitive de 
măsurare a presiunii art-le 
(mecanic) 

296,00 10 buc. + + 

Lotul 34 Dispozitive de 
măsurare a presiunii art-le 
(electronic) 

450,00 5 buc. + + 

Lotul 37 Autoclave 10000,00 20 buc. + + 

Lotul 38 Termostate 2662,00 3 buc. + + 

Lotul 40 Dispozitive de 
fizioterapie 

520,00 1 buc. + + 

Lotul 41 Centrifugi de 
laborator 

1500,00 3 buc. + + 

Total Oferta Inspecî Test SRL 126 691,00 
Lotul 26 Monitoare de 
pacient 

23800,00 14 buc. + • 

Lotul 27 Dispozitive de 
anestezie 

11200,00 7 buc. + — 

Lotul 28 Dispozitive de 
respiraţie 

19500,00 13 buc. + + 

Lotul 29 Dispozitive de 
electrochirur°ie 

39800,00 20 buc. + + 
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Lotul 30 Electrocardiografe 3285,00 3 buc. + 

Lotul 31 Pompe de infuzie 38500,00 -

Lotul 32 Pulsoximetre Etalonlab SRL 2320,00 8 buc. -

Lotul 33 Dispozitive de 
măsurare a presiunii art-le 

Etalonlab SRL 
560,00 IU Duc. 

Lotul 35 Dispozitive 
ultrasonografice 

Etalonlab SRL 

11620,00 7 buc. 

Lotul 36 Analizator medical 

Etalonlab SRL 

7379,00 9 buc. - -

Lotul 37 Autoclave 

Etalonlab SRL 

9669,00 20 buc. - -

Lotul 38 Termostate 

Etalonlab SRL 

1399,00 3 buc. + + 

Lotul 40 Dispozitive de 
fizioterapie 

Etalonlab SRL 

521,00 1 buc. + + 

Lotul 41 Centrifugi de 
laborator 

Etalonlab SRL 

3855,00 3 buc. + + 

Lotul 42 pH-metru 

Etalonlab SRL 

1200,00 2 buc. + + 

Total Oferta Etalonlab SRL 174 608,00 
Lotul 15 Dozimetru 
Radiogem 2000 

Nu au fost prezentate 
oferte 

1 buc. - -

Lotul 16 Dozimetru RadEye 
20 

Nu au fost prezentate 
oferte 

1 buc. - -

Lotul 17 Dozimetru Nomex 
TI 1049 

Nu au fost prezentate 
oferte 

1 buc. - -

Lotul 18 Dozimetru Unidos 

Nu au fost prezentate 
oferte 

3 buc. - -

Lotul 19 Contaminometru 
RDS-80, cu material de 
referinţă 

Nu au fost prezentate 
oferte 

2 buc. 

Lotul 20 Contaminometru 
RadEye 20, cu material de 
referinţă 

Nu au fost prezentate 
oferte 

1 buc. 

Lotul 21 Contaminometru 
FHT-11 IM, cu material de 
referinţă 

Nu au fost prezentate 
oferte 

1 buc. 

Lotul 22 Contaminometru 
LB-124, cu material de 
referinţă 

Nu au fost prezentate 
oferte 

1 buc. 

Lotul 23 Dose Calibrator 
PET-Doze ICi 

Nu au fost prezentate 
oferte 

1 buc. - -

Lotul 24 Dose Calibrator 
VDC-606 

Nu au fost prezentate 
oferte 

1 buc. - -

Lotul 25 Termometru digital 
OPUS20 

Nu au fost prezentate 
oferte 

1 buc. - -

* în cazul utilizării licitaţiei electronice se va indica preţul ofertei finale 
(Informaţia privind "Corespunderea cu cerinţele de calificare " şi "Corespunderea cu specificaţiile tehnice ", se va 
consemna prin: „ + " în cazul corespunderii şi prin „-" în cazul necorespunderii) 

Pentru Lotul nr. 14 (Contor de gaz CIir-741) operatorul economic CMAC a oferit preţul de 1107,00 lei fără TVA. 
Acesta a informat grupul de lucru că preţul prezentat în SIA RSAP este eronat. Preţul corect fiind 391,00 lei fără TVA. 

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 res: r ; e r . ;esca :"clr 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot 0 
Pentru mai multe loturi cumulate o 
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 3 
Costul cel mai scăzut • 
Cel mai bun raport calitate-preţ • 
Cel mai bun raport calitate-cost • 

(In cazid în care în cadrid 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 

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 publicâ/acordului-cadru: 
Denumirea Cantitate şi Preţul Preţul total Preţul total 

Denumirea lotului operatorului unitate de unitar (fără TVA) (inclusiv 
economic măsură (fără TVA) TVA) 

Lotul 1 Balanţă electronică 

IS „Centrul de 
Metrologie 
Aplicată şi 

Certificare,, 

4 buc. 1029,00 4116,00 4939,20 
Lotul 2 Balanţă electronică (Etalonare) 

IS „Centrul de 
Metrologie 
Aplicată şi 

Certificare,, 

2 buc. 1306,00 2612,00 3134,40 
Lotul 3 Ajustarea balanţei electronice IS „Centrul de 

Metrologie 
Aplicată şi 

Certificare,, 

2 buc 417,00 834,00 1000,80 
Lotul 6 Higrometru psihrometric 

IS „Centrul de 
Metrologie 
Aplicată şi 

Certificare,, 

71 buc. 65,00 4615,00 5538,00 
Lotul 9 Refractometru 

IS „Centrul de 
Metrologie 
Aplicată şi 

Certificare,, 
1 buc. 852,00 852,00 1022,40 

Lotul 10 Termometru 

IS „Centrul de 
Metrologie 
Aplicată şi 

Certificare,, 75 buc. 52,00 3900,00 4680,00 
Lotul 11 Termometru digital 

IS „Centrul de 
Metrologie 
Aplicată şi 

Certificare,, 
1 buc. 411,00 411.00 493,20 

Lotul 12 Contor de apă DCF-CF DN-80 

IS „Centrul de 
Metrologie 
Aplicată şi 

Certificare,, 

1 buc. 83,00 83,00 99.60 
Lotul 14 Contor de gaz CnT-741 

IS „Centrul de 
Metrologie 
Aplicată şi 

Certificare,, 

1 buc. 391,00 391,00 469,20 
Lotul 39 Baie de apă 

IS „Centrul de 
Metrologie 
Aplicată şi 

Certificare,, 

22 buc. 1027,00 22594.00 27112,80 
Lotul 43Termometre digitale 

IS „Centrul de 
Metrologie 
Aplicată şi 

Certificare,, 

450 buc. 44,00 19800.00 23760.00 
Total IS „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare,, 60 208.00 72 249.60 

Lotul 4 Balanţă mecanică cu cadran 13 buc. 83,33 1083,33 1300,00 
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pînă la 20 kg 

Tehlab Service 
SRL 

Lotul 5 Aparat de cîntărit pînă la 500 
kg 

Tehlab Service 
SRL 

33 buc. 170,00 5610,00 6"3 : . : : 

Lotul 7 Manometru 
Tehlab Service 

SRL 

2 buc. 40,00 80,00 
Lotul 8 Manometru cu contacte electrice Tehlab Service 

SRL 
2 buc. 70.00 140,00 168.00 

Lotul 13 Transformator de curent TIMI-
0,66 400/5A 

Tehlab Service 
SRL 12 buc. 750,00 9000,00 10800,00 

Total Tehlab Service SRL 15 913,33 19 096.00 
Lotul 30 Electrocardiografe 

Mein Med SRL 

3 buc. 780,00 2340,00 2340,00 
Lotul 32 Pulsoximetre 

Mein Med SRL 
8 buc. 147,50 1180,00 1180,00 

Lotul 33 Dispozitive de măsurare a 
presiunii art-le (mecanic) 

Mein Med SRL 
10 buc. 29,50 295,00 295,00 

Lotul 34 Dispozitive de măsurare a 
presiunii art-le (electronic) 

Mein Med SRL 

5 buc. 55,00 275,00 275,00 

Lotul 41 Centrifugi de laborator 

Mein Med SRL 

3 buc. 499,66 1498,98 1498,98 
Total Mein Med SRL 5 588,98 5 588,98 

Lotul 26 Monitoare depacient 

Inspect Test SRL 

14 buc. 714,286 10000,00 12000,00 
Lotul 29 Dispozitive de electrochirurgie 

Inspect Test SRL 

20 buc. 1950,00 39000,00 46800,00 
Lotul 31 Pompe de infuzie 

Inspect Test SRL 
55 buc. 700,00 38500,00 46200,00 

Lotul 40 Dispozitive de fizioterapie Inspect Test SRL 1 buc. 520,00 520,00 624,00 
Total Inspect Test SRL 88 020,00 105 624,00 

Lotul 27 Dispozitive de anestezie 

Etalonlab SRL 

7 buc. 1600,00 11200,00 11200,00 
Lotul 28 Dispozitive de respiraţie 

Etalonlab SRL 
13 buc. 1500,00 19500,00 19500,00 

Lotul 35 Dispozitive ultrasonografice Etalonlab SRL 7 buc. 1660,00 11620,00 11620,00 
Lotul 36 Analizator medical 

Etalonlab SRL 
9 buc. 819,88 7379,00 7379,00 

Lotul 37 Autoclave 

Etalonlab SRL 

20 buc. 483,45 9669,00 9669,00 
Lotul 38 Termostate 

Etalonlab SRL 

3 buc. 466,33 1399,00 1399,00 
Lotul 42 pH-metru 

Etalonlab SRL 

2 buc. 600,00 1200,00 1200,00 
Total Etalonlab SRL 61 967,00 61 967,00 

Anularea procedurii de achiziţie publică: 
în temeiul art. 71 alin. lit . 
Argumentare: 

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

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de transmitere 
1. ÎS Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare 17.01.2022 e-mail 
2. Tehlab Service SRL 17.01.2022 e-mail 
3. Mein Med SRL 17.01.2022 e-mail 
4. Inspect Test SRL 17.01.2022 e-mail 
5. Etalonlab SRL 17.01.2022 e-mail 

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

16. Termenul de aşteptare pentru încheierea contractului: 

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

[•] 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace 
electronice si/sau fax o 

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 • 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 • 

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 • 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin 

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului 

economic 

întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului Termen 
de 

valabilit 
ate al 

contract 
ului/acor 

dului-
cadru 

Denumirea 
operatorului 

economic 

întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Numărul 
şi data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CPV 
fără TVA inclusiv TVA 

Termen 
de 

valabilit 
ate al 

contract 
ului/acor 

dului-
cadru 

ÎS „Centrul de 
Metrologie Aplicată 

şi Certificare,, 

Cu capital 
autohton 

Nr. 45-COP 
din 

24.01.2022 
98300000-6 60 208,00 72 249,60 31.12.2022 

Tehlab Service SRL Cu capital 
autohton 

Nr. 46-COP 
din 

24.01.2022 
98300000-6 15 913,33 19 096,00 31.12.2022 

Mein Med SRL Cu capital 
autohton 

Nr. 47-COP 
din 

24.01.2022 
98300000-6 5 588,98 5 588,98 31.12.2022 

Inspect Test SRL Cu capital 
autohton 

Nr. 48-COP 
din 

24.01.2022 
98300000-6 88 020,00 105 624,00 31.12.2022 

Etalonlab SRL Cu capital 
autohton 

Nr. 49-COP 
din 

24.01.2022 
98300000-6 61 967,00 61 967,00 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/Ioturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate: 

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

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

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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru 
achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziţii: 

Vitalie JORA 

onfirmă corectitudinea desfăşurării procedurii de 
vigoare. 















DAREA DE SЕАМД
de аtriЬчirе а contractului de achizi{ii publice

шr. _fnin ) 1,уl,hLOL

1. Date сu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

2. Date сu privire Ia рrосеdчrа de atribuire:

contractante Inspectoratul Genffi
10136010000495
Str. Tiraspol llll

Numir de telefon 022-868-066

Adresa de internet
Persoana de "ой,tеlе.fоп, e-maiD

Elena Corduneanu, te1.022-868466
email :elerra. corduneanu@i sо. pov.Il1 

r

Tipul procedurii Се аtriЬuЕе aplicate Procedura de negociere БГ-БПБаrеа
prealabilй а unui anunt de particioareTipul obiectului@

itie/acordului-cadru
Obiectul de achizi{ie Servicii de efectuare а еffi

legale, pentru necesitёlile Inspectoratului
General al poli ul anului 2022
713 1 9000_7

Ехрuпеrеа -otio@
ale,gerii procedurii de atribuire Й ,о;;
aplicdrii altor proceduri decdt licita|ia
deschisd sal] cererea ofertelor de pre|uri)

n conformitate cu prevederile:
1. Legii ttt.68120lб cu privire la expertiza
judiciarё qi statutul expertului judicb qi
Ноtйrбrii Guvernului nr. 58 din04.02.'j010 cu
privire la арrоьаrеа Regulamentului centrului
de Medicinё,Legald, Centrul de Medicinё
Legalй define monopol in activitatea
mеп{iопаtё.mеп{iопаtё.

2. НоtйrАrеа Guvernului nr.194 diп24.ОЗ.2017
cu privire la aprobarea tarifelor la serviciile de
expertizй judiciarё qi extrajudiciarй.

Nr. procedariidi@
i de atribuire

Data ýi ora deschiderii оfеrtеlоr Data: .13.01 .2022
de inten{ie publicat in ВАР

Invita{ia de participa"e tiansmisД Nr:34l9-1l0 din 06 ian.larie2022
Link-ul:-

Tehnici qi irrst"uffi
аtriьuirе

Procedura de negociere tEra рuЫiсаrеа
ilё а unui anunt de partici

sursa de finantare
VаIоаrеа estimatil (ei,

3. clarificйri privind documenta{ia de atribuire:z а sапt



4.

э.

Modificiri operate in documenta{ia de аtriьuir еэ па sапt

Рfiпй la tеrmепul-Iimitй (data 13.01.2022, оrа 10:00), а fost depusй 1 оfеrtй:

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

qi aferente DUAE

Denumirea op"oato"i1,o"
economici

IDNo Asocia{iiladministratorii

сепtrаl de Меdiсiпd
legald

100бб01004105 Vasile ýarpe

Denumire document
Denumirea ореrаtоrulчi economic

Documentele се constituie оfеrи

certifi catldecizie de inregist@
sач extras din rеgistrчl de stat aI persoanelor
.iuridice
Rechizitele Ьапсаrе
Gаrап{iа pentru оfеrtй 1%о

7. Informa{ia privind соrеsрчпdеrеа ofertelor сч cerin{ele solicitate:

8. Informafia privind ofertele depuse:

Dепumirеа
operatorului

economic

Рrе{ul ofertei
(ftrа TVa;*

Соrеsрuпdеrеа
cu cerinfele de

caIificare

Соrеsрuпdеrеа сu
specifica{iile

tehniceservicii de
efectuare а
expertizelor

medico-1egale,
pentru necesitё;ile

Inspectoratului
General al Poli{iei
ре parcursul anului

2022

centrul de
Medicinё

lеgаlё
10 000 000.00 La comanda

beneficiarului

GenuI
expertizei
judiciare

Specialitatea
expertizei judiciare

Гiрul expertizei judiciare TimpuI
песеsаr

(пumйrul
de ore)

Cost-
оrtr
(lei)

unitatea de
misurй

Tarif
(lei)

1 ) 3 4 5 6 723. Expertiza
medico-Iegalii а
cadavrelor 9i а

рйr{ilоr de
cadavre umапе

23.0l. Expertiza cadivretor
9i рафIоr de cadavre чmапе

23.0 1.0l, ЕхаmiпйаЪiййПrйJГ
de moarte nonviolonttr

l0 128 l cadavru l280
2з.01.02. вiйБйiiйачrrлчi rn caz
de mоаrtе violentй, mоаrtе mаtеrпа,
cadavru neidentifi cat, exhumat,
scheletat, ?п putrefac}ie avansata,
fбt/поч-пiЬсчt, рй4i de саdачгч,
reexqminarea саdачrчlчi

lб l28 l cadavru 2048

24. Expertiza 24.0 l . Expertiza регsоаrrеlоr 24.01.01. Examinarea pтsoinТF
conqtatarea leziuniIor traumatice

l l28 l реrsоапi l28

2

vа сопsmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu

Conform HotЙrffrii 9е GuvеТп пr. ,1?4.diц 24 mаrtiе 2017 сu privire la арrоьu."uta"if"lo" lr."*i"iil" d" "*р".ti"йffiч.й. апеха пr.2 si пr.4:

Cantitate qi
unitate de
mйsurй



l 1 3 4 5 6 7medico-legala а
реrsоапеlоr

24.01.02, Ехаmiпаrеа реiЙЙЫlЙЙ-
constatarea stйrilоr gi violenfei sexuale

)\ 128 l реrsоапё з20

25. Expertiza
medico-1egali
in baza
documentelor
medicale

25.0l. Expertiza in baza
documente|or, in limitele
competenfei specialitatii de
expertizi medicoJegali, а
cadavrelor, persoanelor gi а
obiectelor biologice de
опglпе чmапа

25,01.0l, ЕхреПizа
реrsоапоlоr/саdачrеlоr gi а pa(ilor de
cadavr0 umапе

?ý l28 l examinare з20

25. 0 l .02. Expertiza m-diЙJеgiir'Г
obiectelor bioIogice de origine чmапй
ýi а соФчriIог de|icte

1,5 140 l examinare 2l0

25.0 i.03. Fotografi еrса in cer".Иrile
medico-1egale

0,75 l28 2 pagini 96
25,0 1,04. B*pertiza БЙБь@iЙiп-
cornisie:
25.0 1.04. l. ВхфrtЕiБЙБББgаБ
primari./repetatё 60 l28 l expertizй 7680
25.01.04,2. ВхрЪrtЕТБСiБ-tеgаИ

;црJ imentar5/complexё
40 128 l expertizй 5120

vorlLclll llel mеоlсilе ,l0
128 l expertizё 8960

26. Expertiza
medico-Iegal5 а

2б.0l, Expertiza biologici zo.ul.UI. Doterminarea apartenen|ei de
gгuр а singelui lichid:

obiectelor
biologice de
origine чmапЙ
gi а соrрчrilоr
delicte

26.01.01.1. in sББйul АВ0 1,5 140 l m/оЬ 210
26.01.01,2, Dеtегmiпаrеа Resus-
factorului (antigenul D)

0,5 140 l m/оЬ. 70
26.01.0l.з. iп sistomul Р 0,75 l40 l microobiect l05
26.01,0|.4. iп siiБйuТffi 1,0 l40 l microobiect l40
26.0 1.02 Bxcluderea раtеrпltаtп
(f'ilialiei) 5 140 l persoantr 700
26.0l,03. DеtегЙБаrеа рrеЙrtý
singelui ?n pete

2 140 l microobiect 280
26,0 1.04. DерistаrеiiрЙЙЙЙБ з l40 l microobiect 420
2б.01.05. DаеrmБаrоа prezentei -
secretiilor (transpira{ie, urin6, salivi)

2 l40 l microobiect 280
2б. 0 l .06. DеtеrmiпаБiфЙЙЙjБГБ
specie а materialului biolosic

)\ l40 1 microobiect 350
26.01,07 . DеtеrmiпайiфЙЫЙрi Б
gгчрё а singelui, secreliilor biologice,
рIrulчi

з l40 l microobiect 420

26,01.08.D@
gruрй а |esufurilor чmапе (oase, dinti, l
unghii, mugchi, Ьlосчгi histolosice) l

l40 l microobiect 980

26.01.09. Сеrсеtаrеа mоrГоЬg;са а
pДrului 4 140 l microobiect 560
26-0 l. l 0. Dеtеrmiпаrеа prezerlý
celulelor epiteliului (vaginal, bucal,
rectal, cutanat)

4 l40 1 microobiect 560

2б.0l. 1 l. Dеtеrmiп.леа арЙЙпlЕБ
scx ýi rеgiопаIё

4 140 l nlicroobrcct I sco
26.02. Expertiza toxicologicД 2 6. 02.0 1 . Dеtеrm iпаrоа-ЙБЙrаlБГ

de alcool etilic ai prezentei sчгоgаtеlоr
(metoda gаz-сrоmаtоgrаfi сё):
26.02.01,1, in singeДrrina 1,5 l40 l рrоЬД 210
26,0Z.01.2.[n alte lnedii ЬЪо8iсе J l40 l рrоЬtr 420
26.02.02. Determinarea calitativa gi
cantitativб а carboxihemoglobinei/
carboximioglobinei/ methemoslobinei

6 l40 l рrоЬй 840

26.02.0З. ЗсrеепБgчI!ЙГрrеzепlа
drogurilor/ medicamentelor cu efecte
sirцilаrе prin metoda:
26.02.0З.l . Kit inlnltrno.assay 2 140 l рrоЬi 280
26,02.0З.2, Crontatografie ?rl strat
sublire

14 l40 l рrоЬtr 1 960
26.02,03.3. HPLC 16 140 l рrоЬё 2240
26.02,03.4, GC-MS 18 l40 l рrоЬЁ 2520
26.02.04. Dеtеrmiпагеа рrеЙпlЫ-
drogurilor gi medicamenteloг cu efecte
similare (canabinoide 9i metabolifi,
сосаiпй, hеrоiпй, opiacee, olonidinё,
derivali de amfetaminй" de fenotiazinй,
de benzodiмepinё, а acidu!ui
ЬаrЬituriс etc.):
26.02,04. l . Kit immuno.ass.ay 2 l40 l рrоЬй /

l substanttr
280

2 6, 02,О 4.2. СrоrпiЙýаfiБТ sПat
sublire

8 l40 l рrоЬё /
l substanta

l 120

26.02,04.з. HPLC 10 140 l рrоЬё / l400
aJ



I ,,
3 4 5 б ,7

l substantё
26.02.04.4. Gc-MS ll l40 l ргоЬй /

1 ýubstanIa
l 540

26.02.05. Screeningul elementelo,r
chimice (metoda spoctromotrie de
emisie atomici)

9 140 l рrоЬй 1260

26.02,06. DeterminiБi carrtitativa а
toxicelor metalice рriп metoda:
2602.06.@
atomictr

,| l40 l рrоЬй/
l metal

980
26.02.06,2. Тitrimеtriсё 14 140 I рrоЬй./

I metal
1 960

26.02.07, DеtеrmiпагеаiЙstЙiёБ
corosive

12 l40 l рrоЬД l 680
26.02.08. DеtеrmiпаrЪiБiББr 

-
voIatiIe separabile prin distilare simplй
sau апtrепаrе сч чароri de ара

6 l40 l рrоЬб 840

26. 02.09. б;БййБ;;;й;;Б
лitri;ilогi пitrаlilоr

6 140 I ргоЬё 840
26,02,10. DеtеriпЙЙЙ pr".zerlpi 

---
pest i ci del оr огgапоfоs fоrаt,
оrgапосlоrurаt. саrЬапtiсс. perilroizi lor
sintetici 5i altele

14 l40 l рrоЬi/ l gruр
de toxice

1 960

26.02.1l . Dеtеrйirиrеrt ca,ltitпiva а
pcsticideIor оrgапоtЬsfЬrаtс

lб l40 l probi 2240
lllýtUlUBl9a

1,0 140 l fiagnrerlt l4026.04. Expertiza mediсo-
criminalistictr

26.04.0 l, tdentifi саrеiЪББББr--
ччIпеrапt in baza leziunilor соrроrаlе 9i
dеtегiоrбriIоr ре obiectele vestimentare

28-30 l28 l cercctare 3840

26.04,02. Dеtегmiпаrеа йЪсапБйчБГ
fоrmirii leziuniloг ре соrрчl чmап,
dеtеriоr5rilоr gi чrmеlоr ре obiectele
vostimentare:
26,04.02.1. Obiecte contondente,
asculite gi аrmй de foc

26 -28 l28 l сеrсеtаrе 3584
26,04,02.2, Traumatisme dЙansport зO-з2 ,l28 l сеrсеtаrе I 40%
26,04.0з. сеrсеtаrеаББdББ
criminalisticй а osemintelor

38_40 l28 l сеrсеtаrе 5l20
26.04.04. Dеtеrmiпаrеа mecanismului
fогmйгii чrmеlоr de singe

14-1б 128 l сегсеtаrе 2048
26.04.05. Aprecierea virstei реrsоапеi 4-6 l tzB l регsоапё ,768
26.04.06. DеtейБiБГ-
particularitarilor morfologice ale
leziunilor lеsцfu rilor согрчlчi чmап

4-6 l28 l сеrсеtаге 768

26,04.07, Identifi crirea реrБЙБТфТ
amprontele dentare lбsate ре соrрчl

14 16 128 l сеrсеtаrе 2048

26.05. Expertiza genetica

Zo.U).U l rrеlечаrеа ýi сопsеrчаrеа
рrоЬеlоr biologice in чоdеrеа anaIizei
ADN

0,5 286 l рrоЬ1 14з

286 l рrоЬtr 286

2б, 05, 03. РrеgаtirеаlБББББýG-
pentru izolare ADN:
zo.uJ.UJ. l. рrеlечагеа ýi ехаmiпаrеа
рrоЬеi biologice simple (sбпgе, salivй
si alte secre}ii)

l 286 I рrоЬ[ 286

26,05,0З.2. pretevaroali ёiБЙiЙ
рrоЬеi biologice compIicate (oase,
dinli, }еsйtчri imparafinate, material
biologic degradat etc.)

4 286 l рrоЬi ll44

26.05.04. Stabilirea proirluБi ADN:-
26,05,04. l. extrac|ia Ei cuantificarea
ADN din рrоЬе biologice simple
(sdngo, salivё qi alte secretii)

5 286 l рrоЬtr 1430

26.05.04.2, extraclia ýi cuantificarea
ADN din рrоЬе biologice complicate
(amestec secrelii, оаýе, dinli, tesaturi
imраrаfi nate, material biologic,
degгadat, чrmе material genetio etc.)

8 286 l рrоЬб 2288

26.05.04.3. stabilйa рБfiББiБiГ
pentru markeri STR autozomali
completat сч markeri cromozomiali Х
ýiY

l4 286 l ргоЬi 4004

26.05.04,4,stabilirea рrоfi lului ADN
pentru markeri STR specifici

l5 286 l рrоЬi 4290

4



1 , 3 4 5 6 7

26,05.04.5. stabilirea ADN
mitocondrial

19 286 l рrоЬД 54з4
26.05,05. Е*аmйЙiБЙБЙtЙi-
чпOr рrOfi Ie gonoticc judiciaro ob|inuto
in alto laboratoare

2 286 l profil 572

27.Expertiza
psihiatгico-
legalё

27.01. Expertiza psihiatrb
legali ln conditii de
ambulatoriu/sta}ionar

z l .v L.v l , tsхреftlzа pslhlatrico-IegalЁ
ln condilii de ambulatoriu

ll 98 l expertizб l 078
2'7,0 1 .02, ЕxЙl z а Гý ih-ЙБJ rval а
in conditii de stаtiопаr

з7 98 l expertizй з626
27 .02, Ехр ertiza рЫ trЙПББ-
Iegali in Ьма documentelor

. l.vz,u |. tхрепlzа pslnlatr!co-Iegala
Тп baza documentelor (cu exceplii
сачzеlог patrimoniale)

8 98 l expertizй

Gпйй

784

2'7 .02.02, ВхрЪrtЙа рsiЫаtrББЦаИ
тп baza documentelor in cauze
пяfrimппiо|о

25 98 2450

28. Expertiza
psihiatrico-
psihologicё

28.0 l. Expertiza рýПЙiiБI
psihologicб Iegalй in condilii
de ambulatoriш/stalionar

Zo.Ul.Ut. Expeпlza pslhlatrlco-
psihologicй Iegalй in conditii de
ambulatoriu

l9 98 l expertiz[ 1862

28. 0 l .02. ЕБ;ТЙ ps*liatrb
psihologici legali iп condilii de
stationar

50 98 l ехреrtizё 4900

29. Expertiza
clinico-
psihoIogicё

ffi lolIlI ое amDulatorlu 21 98 l expertiztr 2058
8 98 l expertizё ,784

30. Expertiza
psihiatrico-
паrсоlоgiса

Jv.Ul. tхрепIzа pslnlatrlco-
narcologicб in condilii do
ambuI atoriu/stalionar

30.0 1.0 l. Expertiza psilliatrico-
паrсоIоgiсД in condilii de
аmьulаtоriч

l9 98 l ехрепizё 1862

30.0 l.02, Expertiza psilriiБББI
narcologicl in condi{ii de
staIionar

50 98 l cxpcrtizi 4900

Nr.
crt.

Denumirea serviciului

Ряrtiсi

Unitatea
de

mаýurй

Tariful (lei)

l.

т.
J.

т
--
5.

Juцtvl4r r.r 4UlIuIll ргоссSuаiе, lncluslv |а ýedinlele de judecatё
Iпqfrtlirея nenftrr лаl

l оrё 50
Jцolclar

Cnnqt ltя l,, i
1 оri 50

Spitalizarea p
(йJl.сgstul alimeltatiqi, medicamentelor gi'nuчi'*ut'ii* ой'-й'Ыirbalraruъ
Rеsfяttrаrея

l оrй 50
l zilpat 322

6.

1
8.

г
l0.
п
Е
Е

l cadavru 450

Cosmeti l cadavru 256

Pйstrarea .uduu.ului
1 саdачrч 192
l cadavru/

l оrё
l8

}r .1 UUlýс[еlог examlnate dupa tlnalizarea expertizei
F,liЬеrяrея nnniiln",l

lzi з0

Blib*ru..u duplЙ
Luсrйri de y

l радiпй 5

l duplicat l00
1 раgiпё l

PUI ls[lIullel la locul Sollcltat
Рlяfя lrri

1km )1<
sollcltar l оrй 70

9, iп urmа examinйri, evaluйrii Ei соmраrйrii ofertelor depuse in саdrul рrосеdчrii deatribuire ý-а deciý:
Atribuirea contractului de achizi{ie publicй/acordului-cadru:

Cantitate qi
unitate de
mйsчrй

Рrе{ul unitar
(fйrй ТVА)

servicii de еfесtчаrе а
expertizelor medico-

legale, репtrч
neceýitЙtile

Inspectoratului Gепеrаl

сепtrul de
Меdiсiпd legald 10 000 000,00 10 000 000,00

cromozomulul y

Y]r.r]rJъ



al Poli{iei ре раrсчrsчl
апцlчi 2022

10. Informarea ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de luсru репtru achizi{ii:

Dепumirеа operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

сепtrul de Меdiсiпd Lеяаld 21.01.2022 e-mail

11, Gruрul de luсru а respectat tеrmепul de aqteptare pentru iпсhеiеrеа сопtrасtчlui
сопfоrm art.32 alin. (3) al Legii пr. 131/2015 privind асьЙiliilе publice.

12. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:

Nчmйrчl
contractului Cod

срч
frrй ТVА сu ТVА

1

сепtrчl de
Medicinй
LegaIй

12-SR 21.01.2022 71319000-7 10 000 000,00
lei MD

10 000 000,00
lei MD з1.12.2022

рriп prezenta dare de sеаmd, gruрul de lacra declard сd tеrmепаl de aqteptare репtrч tпcheierea
coпtractulai/coпtractelor 

lydicate afost respectat (ехсерfiпd cazurile preiazit, de-art, З2 аtiп, (З) aILegii пr, 13I diп 3 iulie 2015 priviпd achizi|iile pablice 1, рrеium ;i сd tп cazul dерuпеrii
со пtestaliilor, aceastea аа fost ехаmiпаtе q i s о la|ioпoti.

Рriп рrеzепtа dare de sеаmd, grupul de lucru репtrч achizi|ii сопlirmd corectitudiпea desfdsardrii
procedarii de асhiфiе,fарt репtrа care poartd rdsрапdеrе 

"iоftоrЙ 
prnvederilor legale tп чфоаrе.

Сопduсйtоrul gruрulчi de luсrч репtru achizi{ii:

;нf;, );Ё

?:,,r,,,о,"о,"-!ý',a"-'36g 1g0u] . ,",or.

%fi;;ii"'Ё9)"

Теrmепчl
de
vдlabilitate
а
contractului

AFTENIUC

6



d е atrib uire а contractr*XЖ jlff#itrfire 
privind achizi{ionarea

,,Servicii publice de telefonie fixi'o

Nr. 1/001 din 21.01.2022

1. Date cu рriчirе la autoritatea contractanti:

2. Date сu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autoritйtii contractante Adrninistгatia Nationalё а Репitеrrсiагеlог
Localitate мuп. chisinбu
IDNo 100660100l0l2
Adresa Str. N. Titulescu, З5
Numйr de telefon 022-409-,748
Il-nrail mariana. leu(@penitenciar.дov.md
Adresa de internet http://anp.gov.md/
реrsоапа de contact маriа Сhеtгеап

Tipul procedtlrii de atribuire
а plicate

СопfЬгm HG. rrr. 59912020 - Ргосеduгё ргiп Nеgосiеге йгd РtrЬliсагеа
РrеаlаЬilё а unui Anunt de Рагtiсiраге

Tiprrl obiectului contracttllui de
achizitie

Sегчiсi i

obiectul de achizitie Sегчiсii publice de telefonie fiхё
Cod СРV 642l l l00-9

Ехрuпеrеа motivuIui/temeiului
privind alegerii рrосеdurii de
atribuire

Astfel, iп sensul аrt.56, alin. (l), lit. (с) al Legii пг. lЗl12015 ргiчiпd
achiziliile publice Ei pct. l28 subpct. (З) din HG пг. 599/2020 репtгu
аргоьагеа Regularnerrtului cu ргiчiге la achiziliile рulэliсе folosind ргосеduга
de пеgосiеге ,,diп mоlivе tеhпiсе, de crea|ie sau reJbriloare la protec{ict
drepturilor exclusiye, ttп siпgчr ореrаtоr ecoпcltllic dispttпe de Ьuпuril.е,
luсrйrilе si serviciile песеsаrе si пtt exislii. о al,td аltеrпаtiуii", s-a ргорus de а
inclreia urr сопtгасt репtгu seгviciile publice de telefonie fiхё cu ореrаtогul
SA ,,Moldtelecoln", Sumа сёгuiа va constitui 26з 9'75,00 lei iЪгй TVA.

Actualrnente toate liniile analogice, саге asigurё legёtLrra telefonicd fiхё irt
SAP surrt ргорriеtаtеа exclusivй а орегаtоrului national SA ,,MoldtelecorT''
саrе ргеstеаzd serviciile si asiguri calitativ lnentenanla lог iп геgitп 24124 la
п iveIu l iпtгеgtt I u i sistern а] аdпr iпistгаqiеi pett itепсiаге.

Totodatё, сепtгаlеlе telefonice instalate iп institu!iile репitепсiаге si
subdiviziurrile suЬогdопаtе ANP au posibilitatea сопесtйгii dоаr а lirriiloг
telefbrlice ехtеrпе analogice, astfel сй, iп cazul sсhimlrёгii ореrаtогului чог fi
песеsаге investilii (геsuгsе fiпапсiаге) suрlirпепtаге substan!iale репtгu
iпtеrсопесtаге сu acesta (rror.rl орегаtог), inclusiv пumегоtагеа репtгtt fiесаrе
пumёr va fi schirnbatй iп totalitate, са гezultat сгеirrd incoпloditёti репtru
iпdерliпiгеа atгibu{ii lоr furrclionale de сйtrе anga.iali.

AstfЪl, рогпirrd de la ргiпсiрir.rl геglеrпепtаt la агt. 7 lit. а) din Legea
13l/2015 privind achizi{iile publice ,,utilizarea eJicieпtd а Ьапilоr publici ;i
пliпiпlizаrеа riscurilor autorild|ilor сопtrасtапlе" s-a decis аtriьuiгеа
contгactului utilizAnd рrосеduга de пеgосiеrе йгё рuЬliсаrеа ргеаlаЬilё а unui
anun! de рагtiсiраrе, сопfогrп art.56 alin (l) lit. а) din Legea lЗ1l2Оl5
ргiчiпd achiziliile publice.

ргесizёtт сй, ut-t evetrtual ргосеs de tгanzit la alt eclripatnetrt iп аfаrа
cheltuielilor репtгu eclripamerrte suplimentaгe песеsаге, va сrеа dificultйti in
furrclionaгea instituliilor репitепсiаrе qi va сгеа itTpedirllente репtгu populalia
Republicii Moldova sй contacteze institu!iile sistemului, dеоаrесе toate
t-ttltTeгele de contact чог fi substituite.

Se аргесiаzЙ сй ?rr condiliile sus-men{ionate, trarrzitttl сйtге Lrrl aIt орегаtог
ecorlorrlic este iпорогtLltl, dеоагесе poate gеllеrа cheituieli suplit,t,tetltaгe
сопsidегаьilе.



ргосеdurа а fost inclusй
plnnrtl de achizitii ptlblice
а tt tогiti{ii сопtrасtапtе

lп
а

Da
Link-ul сйtге planLrl de achiziцii publice prrblicat:
https://dгive.google,conl/dгive/foldeгs/ l 7cObN POLrnoSaPY87vLntlSI32KiPa
Dodo

Апuп{ de inten{ie publicat iп
ВАР (duпй caz)

Fiгй рuЬliсаге

Tehnici si iпstгumеlrtе specifice
clc аtгiьtlirе

Nu se арIiсё

srrгsа de fiпапtаrе Buget de stat
Vаlоrrrеа еstimаtй (lei, fйrй
тчА)

26З 975,00 lei

Data solicitirii сlаrifiсйrilоr
I}ctt tl nt irса o1reratorrr ltl i ecoпolrr ic
Ilхрuпеrеа suссiпtй а rezumatului demersului
Data transmiterii
Rйspunsul la demers
сопtеstаrеа documentatiei de atribuire Ntl

3. Clarificйri privind documenta{ia de atribuire:

4, Modificйri operate in documenta{ia de atribuire:

5. Рf,пй la termenul-limitй (data 21.01.202\ оrа 09;00), а fost depusй 1 оfеrtй:

Rezumatul modific5rilor
Publicate iп BAP/alte miiloacelor de iпfоrmаrе
Тrапsm ise operatorilor economici inregistrali
Тсrпlеп-lirпitй de dерuпеrе ;i deschidere а
оf'сгtеlоr рrеluпgit

Nu

Dепum irеа ореrаtоrilоr economici IDNo Asocia{ii/adm in istratorii
S.A.,,Moldtelccot-tt" 1 0026000488зб Iulian CONDUR

6, l)tlctrпletltclc се constituie oferta:

1

tl.

9.

Motlrrlitatea de ечаluаrе: РепtгLr toate lоtLrгilе
(jгitcгitrl tlе atrilltrirc лplicat; ccl llai lnic рге{
lп lilrпra{iir privind оfеrtеlе examinate:

Dепumirеа ореrаtоrilоr economici Рrорuпеrеа tehnicй Рrорuпеrеа
fiпапсiагй

S.A. ,,Moldtelecotn" + +

Nr.
lot

Descriere serviciu Рrе{ uпitаr cu ТVА, lei/lunar
Sumй

abonament
qi CLII'ctl
ТVА, Iei/

апuаl

loca{ie dепumirе
аьопаmепt

пumеrе de
telefon

atribuite

Репtru
аьопаmепl

Репtru
serviciul
CLIP

Pentru
abonament

qi CLIP

l.

Adnrirristra!ia Nalional5 а
Репitепсiагеlог ChiEinёu;

Titulescu, З5

ISDN PRI 22 409,700-
22 4098з9 l200,00 180,00 l380,00

17 352,00
ECoNoM 22 бз6910

22 бз6968
30,00
з0,00 о,Ьо

66,00

Aclm iпistга{iа Na!ionalб а
I)en itепсiагеlог;

Сhiqiпйu, Titulescu, 47А
ECoNoM 22 559011 з0,00 з0,00 360,00

Adm irl istгаliа Nа!iопаlё а
)спitепсiагеlог; Ch iqinёtr,Budii, 2tl

ECoNoM

22 411052
22 4,1,7 |28
22 47050l
22 421520
22 477з19

30,00
30,00
з 0,00
з0,00
30,00

l80,00 2 l60,00

2



22 4,710з2 30.00

Adrninistгa{ia Nalionalё а
Реп itenciare lог;

Chiginбu, Реtгiсапi, ВВ

ECoNoM

22 29l520
22 29l5,/2
22 29|120
22 з1-1 107

22 з|7266

30,00
30,00
з0,00
30,00

з0,00

l50,00 l 800,00

DDS Рапtеrа;
Сгiсоча, LuсеайгuI, 9

ECoNoM 22 42,7529 30,00 з0,00

2 з,76,00lSDN BRl

22 405740-
22 405,74з
22 405100-
22 405 10з

84,00
84,00

168,00

сепtгul de iпstгuiге Сiогеsсu,
Goian ECoNoM 22 з50860

22 з50820
30,00
30,00

60,00 720,00

Peniterrciaгul пr. 1, Тагасliа,
Vodoprovodnaia, 5

ECONoM 294 92 468
294 25 586

з0,00
30,00

60,00
l728,00SIP

VoICE
294 68002
294 6800 l

42,00
42,00 84,00

Рспitепсiагul пг.2,
Lipcarri, Independen{ei, l08 EcoNoM

241 6

247 6
241 6

247 6
241 6

252
35l
l5l
15з
25з

з0,00
30,00
30,00
з0,00
з0,00

6,00

l56,00 i 872,00

PenitetrciaгuI пг.3,
Leova, Cahulului, lЗ ECoNoM

26з 225,72
26з 22412
26з 2з64з
26з 22975
26з 22402

з0,00
30,00
з0,00
з0,00
з0,00

u,_oo

6,00
6,00

t 68,00 2 0l6,00

Репitепсiагu l пг.4, Сгiсоча ECoNoM
22 45з549
22 4536з0
22 45з5з0
22 4545?-5

з0,00
30,00
30,00
з 0,00

l20,00 l 440,00

Репitепсiагul пг.5;
Саhtrl,Тгапdаfi гilог, 2 l

ECoNoM

299 4
299 4
299 4
299 4
299 4
299 4

082
194
628
554
5з4
451

з0,00
з0,00
30,00
30,00
з 0,00
з0,00

l80,00 2 l60,00

Репitепсiагul пг.6;
Sогоса, Stгoescu,38 ECoNoM

2з0 2з561
2з0 26l |3
2з0 2619з
2з0 2з674
2з0 26255
2з0 22111
2з0 2зз06
2з0 265з1

з0,00
з0,00
3 0,00
з0,00
30,00
30,00
30,00
з0,00

6,00

246,00 2 952,00

PcrliterrciaгuI пг.7;
satul RLrsca ECONoM

269 6]20l
269 61201
269 61202
269 6,7209

30,00
30,00
30,00
з0,00

6,00
6,00
6,00
6,00

l44,00 l 728,00

Peniterrciaгtrl пг.9,
sattll РгLlпсul

ECoNoM

zzo
226
226
226
226
226
226

5з 54
55з9
588 l

5282
58з7
5059
5468

30,00
j0,00
30,00
30,00
30,00
з 0,00
з 0.00

2l0,00 2 520,00

Репitепсiагul пг. l0,
satuI Goian ECONoM

22 з50890
22 з508з8
22 з50811

30,00
30,00
30,00

90,00 l 080,00

Репitепсiагtrl пг, I l.
Bёlti,

ýtefan сеlМаrе,78А
ECoNoM

2з
2з
2з
2з
2з

22158
264з2
2з0,79
28005
2з09з

з 0,00
30,00
30,00
з0,00
30,00

270,00 з 240,00



2зl 22oI4
23l 2з494
2з1 2926|
2зl 21449

з 0,00
30,00
30,00
30,00

PerlitettciaгLrl пг. l 3,
ChisrniLr, Вегпагdаzzi, З

EcoNoM

22 274110
222,75з77
22 2,14426
2.2 210450
22 2,75216
22 924926
22 274465
22 2721з0
22 2]4з54

30,00

з0,00
з 0,00
з 0,00
з 0,00
з0,00
30,00
30,00
30,00

270,00 з 240,00

ваsагаьеаsса ECoNoM 291 21669 30,00 з0.00 з60,00

РсIlitспсitrгul пг. l5, Сгiсоча ECoNoM
?.2 45зз5|
22 454151
22 45зз87
22 4з0274

з0,00
3 0,00
з0,00
з0.00

l20,00 l 440,00

Репitепсiагul пг.1 6,
satul Ргuпсul ECoNoM

226
226
226
226
226
226

5020
5486
5448
535l
5035
50з0

30,00
з0,00
з0,00
з 0,00
3 0,00
з0,00

180,00 2 l60,00

Репitепсiагul пг. 17,
Rezina,

Nistгеапё, 1

ECoNoM

254 255з0
254 22649
254 25560
254 2з l44
254 2556]l
254 22130
254 255зз

30,00
з0,00
з0,00
30,00
30,00
3 0,00
з0,00

6,00
6,00
6,00

ь,Ьо
6,00
6,00

246,00 2 952,00

Репitепсiагul пг. l 8,
Огhеi, sattll Вгёпеgti

ECoNoM

2з5,76224
2з5 76з54
2з5,76248
2з5 16з48
2з5 1622з
2з5 762з5
2з5 16246
2з5 162зб

з0,00
з0,00
30,00
30,00
3 0,00
з 0,00
30,00
30,00

6,00
246,00 2 952,00

,r(<

пumеrе 4 б02,00 282,00 4 884,00 58 608,00

, ApeIu ri telefonice сопfоrm
tarifelor orreratorului Сопl'огпl sitLraliei de fapt 258 1б2,00 lei

дI}ОNдМЕN'I'ЕСоNоМ Peak Ofl'-peak
АЬоllаmепt;
- mirrrtte ii-,ёiurе 

30lеi/luпй

- a;lelrrl.i locale MOLDTELECOM 
0 rninute

-ареlt гi ilte t гba te M.LDTELE..M ,:.?rTfiliX, 3.ri3 iiililillil
Al,TE TAR|FE

- alltllttt,i sргс гс{сIеlе rllobile 1,80 lei/mirlut 1,44 lеi/пliпut
- ареluгi cйtгe alte геlеlе de teletbrlie Ilхб 0.204 leiirnillut 0. l0I lei/rnillut

дВОNдМЕNТ SlP VOICE Peak Off-peak
АЬопаmепt: 42 lеi/luпй
- lllillttte incluse 0 lTinr,rte

аllr:ILrгi locale 0,204 lei/minut 0, l0l lei/rninut
- ареluгi itrtегt"tгЬапе 0,420 lei/rnirrut 0,240 lei/rninut

_ il:i::];F,:[:JJ.J. 
de tеlеГоrriе fiхй 0.204 lei/minut o.tot teizrnirlut

1,80 lei/rTinut 1,44 lei/minut

дlltlttaIncttt: 
ABONAMENT 

'SDN 
Pltl Peak Off-pealt

- tllitlttte irlclLtse ''8:J;'JЁ'



- ареIuгi iпtегuгЬапе

- ареluri spre alte ге{еlе de telefonie fiхё
- apeltrl,i .рr. .blbt"l" rnobile
- ареluгi inteгnaliorlale
- aItlcltt,ca а ttlttti 5iг cle рАllй |а 200 de tlutпеrе consecutive

ABONAMENT ISDN BRl
АЬопаmепt:
- tninute incluse
- ареltrгi localc
- арс|tlгi iпtегttгЬапе
.. allcILrгi sрге altc ге!сlе de teleforlie fiхб
- ареluri sрге ге!еlеlе rпоIэilе
- ареIuгi itltегпаliоrlаlе
- аlосагеа а unui qiг de рбпй la l0 пumеrе consecutive

Nоtй:
l. Таrifеlе includ ТVА,
2. Ареluгi sрге re{elele na{iorrale:

I)ealt - zilele luсгёtоаге, iпtrе 08:00-21:59
Off-peak - 22:00-01 :59, zilele de odihnй, sёrЬёtоri legale.

Servicii suplimentare
Ргеzеrltагеа identitёti i apelarltului
Rсstгiс[iопагеа idelltitalii apeIatltuItri
Rсstгiсl iоllагеа crl paгolё а ареluгilоr de iegir.e
RCsll,i\,ti()l]ilI,Ca crl 1lll1,olё а allclrrгiloг de iпtгаiе
Apel irncdiat cu destina!ie fiхб
Apel decalat cu destina{ie fiхй
Ntttпйг аьгечiаt
СоrrГегiпlё iп tгсi
Дреl ill аýtсрtагс
Дllсl rтtirlLlt рс Iirlie
l(ctI it,cc1 itlltat,cit ltllсltrгi lог rlccotlditionatd
Rеdiгес{iопаrеа ареluгilоr cdnd telefonul sunй ocupat
Rediteclionarea apeluritoi cAnd пu гйsрuпdе[i
Dеqtерtйtог
Identifi сагеа apeluгilог irrjul ioase

CONVORBIRI INTERNATlONALE
Destina{ia

Zопа 1

Zопа2
Z.опа З

7,опа 4

Ntltrj: 'I'агifеlе includ ТVА.

0,204 lei/minut
0,42 lei/rninut
0,204 leiлninut
1,80 lei/rTinut

0,10llei/rninut
0,24 lei/minut

0,101 lei/rninut
1,44 lei/mirltrt

Сопfогm zonelor de apel

GRАтUlт

Peak Off-peak
84lеi/luпй
0 rTinute

0.204 lei/llrinut 0, l0l lei/lnirlur
0,42 lei/rninrrt 0,24 lei/rnintlt
0,204 lei/rninut 0,10 l lei/minLrt
1,80lei/rTinut 1,44leiiminLrt

Сопfопп zопеlог de apel
GRATUIT

Рrе{ сu ТVА
6,00 lei/ luпi
6,00 lei/ luпй
2,40 Iei/ luпй
2,z10 lei/ lLrrlё

6,00 lei/ Iuпй

6,00 lei/ ]uпi
6,00 lei/ lirпб
6,00 lei/ lLrпй

6,00 lei/ ltrnё
6,00 lci/ lLrnё

6,00 lci/ luпё
6,00 Iei/ ltrпй

6,00 lei/ lLrnй

6,00 lei/ luпй
1,20 leil z-i

Fiх/ mobi|
4,50 lei
5,55 lci

23,95 lci
60,45 lci

Zona l - SUA, RorllArria,
Zопа 2 - Albania, Апdогrа, Агmепiа, Аustгiа, АzегЬаid_jап, Веlаrus, Belgia, Bosrria qi Ilегzеgочiпа, Вr.rlgагiа, Canada,
Cehia, Сiргu, Сгоа!iа, Dапеtпагса, Elve!ia, Estotria, F'itrlarrda, Fгапlа, Gеогgiа, Gегmапiа, GiЬгаItаг, Giecia, Iгlапdа,
Islarlda, Isгаеl, Italia, Kazahstan, I(iгgistan, Letonia, Liechtenstein, [.ituarria, LttxetTbuгg, Maccdonia, Malta, Магеа
[}гitапiс, Motlaco, Мuпtеrlеgгu, Nогчеgiа, Olanda, Polonia, Poгttrgalia, Regiunea Tгansnistiia (RM), Rusia, San Магiпо,
Scr,[lia. Slovacia, Slovcnia, Spania, Suedia, Tadjikistan, Тuгсiа, Tuгl<menistarr, Uсгаiпа, Uпgагiа, tJzbekistan.
Zorrit 3 * Afgtrnistan, Afi,ica dc Sud, Аlgегiа, Angola, Anguilla, Antigua Ei ВаrЬudа, Antilele Olandeze, дrаЬiа Satrditё,
Агgепtiпа, АгuIэа, Ascension (Insul6), Аustгаliа, Bahamas, Ваhгаiп, Banglaclesh, ВагЬаdоs, Belize, Benin, Вегtтttdе
(Insulele), Bhtttan, Bolivia, Botswana, Вгаziliа, Вгltпеi, Вuгkiпа Faso, Вuruпсli, Camboclgia, СаIпеrut-t, Capul Vегdс,
Саупlап (Insulele), Republica Сепtrаfiiсапё, Chile, China, Ciad, Colurnbia, Соmоrе (Insule), Congo, Cook (Insulcle),
Согсса dc Nогd, Согееа de Sud, Costa Rica, Cote d'lчоiге (Coasta de Fildeg), CLrba, Diеgо-Gагсiа, Djibouti, DorTinica
(tJrliLrnea), East Тiпlог, Есuаdоr, Egipt, EI Sаlчасlог, ЕIлiгаtеlе Агаlэе Unite, Егitгееа, ЕtiорЙ, Falkland (insulele Malvine),
I'rlгtli: (lnsLtlele), I'iii, irilipine, Gаlэоп, Garnbia, Glrana, Gгеrrаdа, Gгоепlаrrсiа, GLraclelupa, Сuаtп, GutrterTala, Guiпееа
l}issau, Gr-rineea Есuаtогiаld, RcpLrblica Gtrineea, Guуапа, Guуапа Frапсеzё, Haiti, Hondtrгas, [{ong Korlg, Inclia,
Indonczia, Iогdапiа, Iгап, Irаl<, Jan-raica, Japonia, Kenya, КiгiЬаti, Kuweit, Laos, I.,ebanon (l-iban), l-esotho, Lilэeгia, Libia,
Масао, Маdаgаsсаг, Malawi, Malaysia, MaIdive, Mali, Маriапе (Insulele), Магос, Магshttll (InsuIele), Магtiпiса (tnsrrlir),
Маuгitапiа, Mattritius, Mayotte (Irrsulele), Mexic, Мiсгопеziа, MongoIia, Мопtsеггаt, Mozarnbic, Муаtrmаг (tЗiгпlа|

)



Nattlibia, NаLtгu, Nepal, Nicaгagua, Nigегiа, Nigег, NiLle (InsLrIй), NогfЬIl< (InsLrlele), Noua Caledotlie, Notta Zeelandб,
Otllarl. Paltistarl, PalaLr ([nsuIele), Palestina, Panatna, PapuaNoua Gtlinee, Рагаguау, Регtt, Polinezia Fгапсеzй, Рuегtо Rico,
(]atlrr', ltcpLrblica Dоrпiпiсапй, Reunioll (lnsulй), Rwanda, Sаiпt-Рiегrе-еt-Мiquеlоп, Satnoa Аtпегiсапй (lпsuIб, StJД),
Satllozl cle Vest, Sао'Гоl,t,tе 9i Ргiпсiре, Senegal, Seychelles (lrrsuIele), S1'. Kitts si Nevis, Sf. VirrcentiLr qi Grепаdiпе, Sl'inta
Elena (lnsulele), Sfбпtа Lucia, Siегга Leone, Siпgароrе, Siгia, Solomon (Insulele), Somalia, Sгi lanl<a, St. Магtееn, Sudап,
Srrdan South, Suriпаrп, Swaziland, Taiwan, Tanzania, Thailanda, Togo, Tokelau, Tonga (Insutele), Tгinidad qi Tobago,
J'rrnisia, 'Гuгks Ei Caicos (Instrlele), Ttrvalu, Uganda, [Jгuguау, Varruatu, Vet-tezuela, Vietrlarl-r, Viгgiпе дtllегiсапе
(Insulele), Viгgirle Вгitапiсе (InsLrlele), Wallis qi F'utuпа (Insulele), Yetrren, Zаtпlэiа, Zirnbabwe.
7,rлп,| sateIit.

l0. ОlЪrtап!ii respinsi/descalificati:

Denum irеа operatorului economici MotivuI respingerii/descaIificйrii

l l. ill rlгпrа схапriпrjri qi cvalrrйrii оlъrtеlоr depuse in саdrul рrосесluri cte аtriьuirс s-a ciecis аtriьuirеа сопtrасtшltti
tlc lrcItizitic рu lrliсй:

Nr.
lot

Descriere sеrчiсiu Рrе{ unitar cu ТVА, lei/lunar
Surn i

аьопапrепt
gi C1,1P сu
ТVА, lei/

апuаl

Itlcatie dепumirе
аьопаmепt

пumеrе de
telefon

atribuite

Репtru
abonament

Репtru
serviciu
CLIP

Репtru
abonament

qi CLIP

1

Adm iпistгаliа Naliorlaiё а
Рспitспсiагеlог Chisiniu;

Titulesctr, 35

ISDN PRI 22 409,700-
22 4098з9

l200,00 180,00 l 380,00
l7 352,00

ECoNoM 22 бз69,70
2,2 бз6968

30,00
30,00 о.Ьо

66,00

Аdпl iпistгаliа Natiorralб а

I)сп itепсiагеlог;
Chiqiniu, l'itulescu, 47А

ECoNoM 22 55901 | з 0,00 з0,00 360,00

Аdlтiпistга!iа Nаtiопаlб а
)епitепсiагеlог; Ch i gin.iu,Budбi, 2lэ

ECoNoM

22 477052
22 411 128
22 41050|
22 42l520
22 411з19
22 4770з2

з0,00
30,00
3 0,00
з 0,00
3 0,00
30.00

l80,00 2 l60,00

Adrninistгa!ia Nа{iопаlб а
Perl itеrrсiагеlог;

CIri;ilrarr" Pctгicalli. 88
ECoNoM

22 291520
22 291512
22 29112,0
22 з 11 l01
22 3|]266

30,00
30,00
з 0,00
з0,0с)
з0,00

l50,00 l 800,00

DDS Рапtега;
Сгiсоча, LuсеаlЪrul, 9

ECoNoM 22 427529 30,00 30,00

2 з16,00ISDN BRI

22 405740-
22 40574з
22 405,700-
22 405 70з

84,00
84,00 168,00

сепtгul de iпstгuiге Сiогеsсu,
Gоiап ECONoM 22 з50860

22 з50820
з0,00
3 0,00 60,00 720,00

Репitепсiагul пг. l, 'I'araclia,

Vodopгovodrraia, 5

ECoNoM 294 92 468
294 25 586

з 0,00
з 0,00 60,00

l728,00SIP
VoICE

294 68002
294 6800 l

42,00
42,00 84,00

РепitепсiагLrl пr.2,
l,ipcarli, Iriclepcrlclcrr!ci, l 08

ECoNoM

247 6
241 6

241 6

247 6

24,] 6

252
з5I
l5l
15з
25з

з0,00
30,00
30,00
30,00
3 0,00

u,_oo

I56,00 l 872,00

Репitепсiагul пг.З,
Leova, CahuILrlui, l3 ECoNoM

26з 22572
26з 224,72
26з 2з64з
26з 2291 5

26з 22402

30,00
з0,00
з0,00
3 0,00
з 0.00

u,_oo

б,00
6.00

I68,00 2 0l6,00

Pr,rlitcrlciltгLt I ltr,.4, Ct,icovtt ECoNoM 22 45з549 з0,00 l20,00 l 440,00



.:

a(,
22 45збз0
22 45з5з0
22,454525

30,00
з0,00
з0,00

Рспitепсiагul пг.5;
СаIiul,Тгаrldаfirilог, 2 l

ECoNoM

299 4l082
299 41194
299 4162в
299 41554
299 415з4
299 4|45,7

30,00
30,00
з0,00
з0,00
з0,00
з0.00

l80,00 2160,00

Репitепсiагul пг,6;
Sоrоса, Strоеsсu, 38

ECoNoM

2,з0 2з561
23026llз
2з0 2619з
2з0 23614
2з0 26255
2з0 2211 l

2з0 2зз06
2з0 265з,/

з0,00
з0,00
30,00
з0,00
з0,00
30,00
30,00
з0.00

6,00

246,00 2 952,00

Pcrlitcrlciaгttl пг.7;
satLrl RLrsca

ECONoM

269 6,7201

269 6,7201
269 6,]202
269 61209

30,00
з 0,00
30,00
з 0,00

6,00
6,00
6,00
6,00

l44,00 l 728,00

Penitenciaгr-rl rlг.9,
sattrI РгuпсuI ECoNoM

226
226
z2 l)

226
226
226
226

53 54
5539
588 l

5282
583 7
5059
5468

з 0,00
з 0,00
з0,00
з0,00
3 0,00
з0,00
з0.00

2l0,00 2 520,00

Репitепсiагцl пг. l0,
satLrl Goian ECoNoM

22 350890
22 з508з8
22 з50871

30,00
30,00
з0,00

90,00 l 080,00

penitettciaгul rrг, l l,
Balti,

ýtetirri cel Маге, 78А
ECONoM

2з
2з
zJ
zз
2з
Zэ
:.)
l-,
2з

22l58
264з2
2з0,/9
28005
2з09з
220l4
2з494
29261
2l449

30,00
30,00
з0,00
30,00
30,00
з0,00
30,00
30,00
30,00

2,70,00 3 240,00

Репitеrrсiагul пг. l3,
ChiginйLr, Вегпагdаzzi, 3

ECoNoM

22 214l l0
22 2,7 5з77
22 214426
22 2101t50
22 2"/5216
22 924926
22214465
22 212lз0
22 274з54

з 0,00
з0,00
з0,00
з0,00
30,00
з0,00
30,00
30,00
30,00

270,00 з 240,00

ваsагаьеаsса ECoNoM 297 2166q з0,00 з0.00 з 60,00

Репitепсiагul rrг. l5, Сгiсоча ECoNoM
22 45зз5|
22 4541 51
22 45зз81
22 4з0214

30,00
з0,00
з0,00
з0,00

l20,00 l 440,00

Репitепсiагul пг. l6,
satLll РгuпсttI

ECONoM

22 бl5020
22 бl5486
22 615448
226l5з5l
22 бl50з5
22 бl5030

з0,00
з0,00
30,00
з0,00
30,00
30.00

l80,00 2 l60,00

Perliterrciaгul пr. 1 7,
Rezina,

Nistгеапё, l

ECoNoM
254 255з0
254 22649
254 25560
254 2з144

з0,00
з 0,00
3 0,00
30,00

6,00
6,00
u,_oo

246,00 2 952,00

]



254 2556l
254 221з0
254 255зз

з 0,00
30,00
30,00

6,00
6,00
6,00

Репitепсiагul пг. l 8,

Огhеi, salul Вгапеqti
ECoNoM

2з5 16224
2з5 16з54
2з5 16248
2з5 76з48
2з5 1622з
2з5,762з5
2з5,76246
2з5 762зб

30,00
30,00

з0,00
30,00
з 0,00
3 0,00
30,00
30.00

6,00
246,00 2 952,00

255
пumеrе 4 б02,00 282,00 4 884,00 58 608,00

1 Apeluri telefonice сопfоrm tarifelor
operatorului Сопfогпl situa{iei de fhpt

258 162,00
lei

Total contract fйrй ТVА 2бз 975,00
Total сu ТVА з lб 770,00

l2. Iпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi{ii:

!)1,1t1l1ц ilсз_9реl Щ9lцlrr i ссоllопl ic Data transmiterii Modalitatea de transmitere
S.д. ,,Moldtelecoln" 2|.01.2022 е-mаil

Nг.
d/o

DcntlIllirea ОЕ,
(lDNo)

Nr.
ctlntractului

Data
contractului

Cod СРV
Vаlоаrеа

сопtrасtului

теrmепul de
val:tbilitate rt

сопtгасtului

cu ТVА

l. S.д. ,,MoldtelecorT"
l002600048[t36

PN 2.1,01.2022 642l l I00-9 з l б 770.00 з1.12,2022

13. Сопtrасtеlе de achizi{ie incheiate:

l'ritt prezettltt lurе de sеапui, grupuI tla Iчсrч dесlцrri c(i lеrпrcпu! tlе a;tepture репlrlr iпсhеiеrеч
сопlrасlului/сопlrасlеlоr iпdiсцlа u.|osl respeclot (exceplfttttl cazarile рrечйцlе rlе art, 32 ulitt. (3) aI Legii пr, I3l
ditt 3 iцliе 20I5 privittd achizi|iile puhlice ), precutlt;i сй iп caz,ul tlepltпerii cottlestaliilor, осеusЙч ou.|tlsl
e.ra ш i tt ole ; i so l ч|iоп ula.

I'rilt рrе?,епtо lare de seal|l(t, grupul de Iuсrч репtru ucltizi|ii соп.|irпit corectilutlittea rlesfйsurririi procer!urii
tle ut,,lti,:,iIia,./п1)l pctllпt сurе роurlri rйsputttlere cottlorm prevetlerilor legule iп vigoare.

l)гсsссIiпtеlе gruрului dc lttcrtl репtru achizitii:

Alexandru ADAM

.:



model-tip

DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizilii publice tr

de incheiere а acordului-cadru п
de anulare а procedurii de atribuire V

Nr. 01 diп 20.0|.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Dепчmirеа autorititii contractante CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE
CENTRALIZ ЛТЕ IN S ANATATE

Localitate Republica Moldova, CHIýINAU
IDNo l016601000212
Adresa Republica Moldova, mun. ChiginЁu, bl. Grigore

Yieru2212
Numйr de telefon 022-222з64
Numйr de fax 022-222з64
E-mail oficial offi ce(@capcs. md; capcs. md
Adresa de internet office@capcs.md ; capcs.md
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп, е-
mail)

Sergiu Balta, (022) 222-З64, sergiu.balta@capcs.md

2. Date сu privire la рrосеdчrа de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire
aplicate

Сеrеrеа ofertelor de prefuri V Licitalie deschisё пАltеlе:
Ilпdicatil

Рrосеdчrа de achizi{ie repetatй
Иuрd caz)

Nr: ocds-b3wdpl-MD-16З7 6698З7 590 din l 0.0 1.2022

Tipul obiectului contractului de
achizitie/ асоrdчlчi-саdru

Bunuri v servicii п Luсrйri п

Obiectul achйi{iei Endoproteze individuale oncologice modulare gold Ei genunchi
conform necesitatilor IMSP Institutul Oncolosic. pentru апul2022

Cod СРV СРV 3З 100000-1 - Echipamente medicale
Ехрuпеrеа motivului/temeiului
privind аlеgеrеа procedurii de
atribuire (iп cazul aplicdrii altor
rэrосеduri deciit licita|ia des chisd)
Рrосеdчrа de аtriЬчirе (se va iпdiсq
diп cadrul portalului guvеrпаmепtаl
t,t,t1,1l,. пll е пdеr. gtlч. lпс{\

Link-ul:
ocds-b3wdp 1-М D-1 63 766983 7590

Link-ul: https://mtender.qov.md/tenders/ocds-bЗwdpl-MD-
l бЗ7 669 8З7 5 90 ?tab:contract-notice
Data publiclrii: 23. | |.2021

Platforma de achizi{ii publice
utilizatй

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

lDa пNu
Link-ul сйtrе planul de achizilii publice publicat:
lrttps ://capcs.md/wp-
content/uploads/20 l 9/0l/SKMBT 2232ll 02607470.odf

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР
(dupd caz) Link-ul:-

https : //tепdеr. qov.md/ro/system/fi les/b ар l 20 | 4 lbap пr 92 0. pdf
Tehnici qi instrumente specifice de
atribuire
(dupd caz)

пАсоrd-саdru пSistеm dinamic de achizilie пLicita}ie electronicё
пСаtаlоg electronic

v achizitii.md; п e-licitatie.md; п yptender.md



sursa de finantare, V Buget de stat; пBuget CNAM; пВugеt CNAS; пSursе externe;
пАltе surse: [Iпdicati|

Vаlоаrеа estimati (lei, fdrd ТVД) 3 585 000 MDL

3. Clarificiri privind documenta{ia de аtriЬчirе:

Data: 3 dec202|,l|:22
Subiectul intrebёrii: Lotul 3

intrebare: Privind denumirea lotuluui 3 se сеrе genunclri oncologic revizi costumizat, la specificatii cu
&quot;mecanism constrins&quot; solicitam de adaugat sintagma &quot;sau lringe се inseamna mecanism
balama, Avind in vedere rezectiile segmentare la nivelul femurului distal sau tibia рrохimаlа din causa
instabilitatii ambelor componente unii producatori folosesc mecanism tip balama. Privind certificatul ISO
13485, сеrеm sa fie adaugast sintagma: &quot;sau alte EU certificate de management de ех MED CERT.
Rйspuns ( 15 dec 202|, 1 3:28):
Comunicйm sй specificalia tehnicй а fost modificati. Verificati caietul de sarcini atagat.
Data: 3 dec 2021, 1 1:28
Subiectul intrebйrii: Lotul 2
iпtrеЬаrе: Pentru lotul 2 noi vedem о prote za de reytzie sold zemmeIe cu tija standart de 13 mаrimi pentru
ambele variante de col саrе пu acopera oparitii de sold custmizate profil oncologic. In саrе suprafetele
structualizate au fost redusa |azonaproximala, mirrirrralisind transmiterea distala а fortelor. Consideram са
а afost omisa cerinta principala се trebuie sa corespunda cu denumirea lotului: Sold personalizat,
specificatia principala fiind &quot;stemul oncologic&quot; alactuit din componentul femoral 1 sau2
eleemente, 2 componentul de rezectie sau de substtutie alcatui din piese de extensie min 4 marimi,
componentul distyal се cuprinde tija standart sau anatomica care se арrорiе mai mmult de anatomia
endostala а femulului si se poate rea|iza stabiliate mai buan cu un mecanism de transfer al sarcinilor mai
арrоаре de cel fiziologic. Toti producatorii de top au trecut la sisteme individual prin reconstructie
trideminsionala dar noi ne intoarcem la sisteme de revizie in defavoarea pacientului oncologic pentru а
economisi .

Rйspuns (15 dec 2021.,13:28):
Соmuпiсбm sй specificalia tеhпiсё а fost modificatй. Verificati caietul de sarcini ataqat.

4. Modificйri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa iп cazul iп care aufost operate modificdri)

5. Рiпй la termenuI-Iimiti (10 ianuarie2022,13:28), ач depus о oferta:

6. Informa{ii privind ofertele depuse ;i documentele de calificare ;i аfеrепtе DUAE prezentate de
сбtrе operatorii economici:

Rezumatul mоdifiсйrilоr Modificarea specificaliei tehnice репtru lotul пr. 1,2,З
сопfоrm solicitarii benefi ciarului

Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iпfоrmаrе (durэd caz)

SIД RSAP (Mteпder)

Termen-limitй de depunere qi
deschidere а оfеrtеlоr prelungit (duрd
caz)

Соп/Ьrm art. 4] аliп.
achizi|iile publice

(I) diп Legea пr. 131/2015 priviпd

Nr. Dепumirеа ореrаtоrului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. WHITE STAR 1 0 1 4600022309 Dorian Muntean

Nr.
Denumirea
docum епtчlчi/сеriпtеlоr сеriпtе suplimentare

WHITE
STAR



l Сеrегеа de раrtiсiраrе

original - сопfirmаt рriп aplicarea semnйturii electronice de сёtrе
administratorul companiei indicat in Extrasul Registrului de Stat al
persoanelor juridice sau de сitrе реrsоапа imputernicitЁ atбt 9i in cazul
delegбrii sau imputernicirii реrsоапеi, la оfеrtб se апехеаzб
actul/documentul de imputemicire; Сопfоrm апехеi пr, 7 diп
D о с umепt а| i а S t ап d ar d арr о Ь at d pr iп Or d iпul Мiп i s t er ului F iп ап| el 0r
пr. l ]5 diп I5.09.2021,

+

2 Specifica{ia tеhпiсё

- original confirmat рriп aplicarea semnйturii electronice de сйtrе
administratorul companiei indicat in Ехtrаsчl Registrului de Stat al

реrsоапеlоr juridice sau de сйtrе реrsоапа imputernicitй atAt Ei in cazul
deleg6rii sau imputernicirii persoanei, la oferti se апехеаzб
actul/documentul de imputernicire; Сопfоrm апехеi пr. 22 diп
Dосumепtа|iа Staпdard aprobatd рriп Ordiпul Ministerului Fiпап|еlоr
пr. ] I5 diп l5,09.2021

Nu
соrеsрчпdе

J Specificalia de рrе{

- original сопfirmаt prin aplicarea semnйturii electronice de сбtrе
administratorul companiei indicat in Extrasul Registrului de Stat al

реrsоапеlоr juridice sau de сбtrе реrsоапа imputerniciti atбt 9i in cazul
delegёrii sau imputernicirii persoanei, la оfеrtё se апехеаzЬ
actul/documentul de imрчtеrпiсirе; Сопfоrm апехеi пr. 23 diп
Dосumепtа|iа Staпdard aprobatd рriп Оrdiпul Miпisterului Fiпап|еlоr
пr, ]]5 diп ]5.09.202I

Nu
oorespunde

4 DUAE

original - сопfirmаt prin aplicarea semnйturii electronice de сёtrе
administratorul companiei indicat in Extrasul Registrului de Stat al

реrsоапеlоr juridice sau de сйtrе реrsоапа imputerniciti atAt gi in cazul
delegёrii sau imputernicirii persoanei, la ofertё se апехеаzб
actul/documentul de imputernicire; Nold: prezeпtarea oricdrui alt
formular de DUAE decit cel atasat la procedurd сопstituiе temei de
de s с аlфс are а ор erator il or е с опоmiс i.

+

5 Gаrап{iа репtгu оfеrtб

2.00% din чаlоаrеа ofertei йr5 TVA. +

-iп cazul in саrе garantiei Ьапсаrе urmеаzб а fi prezentatЁ in original
сопfоrm anexei m. 9 diп Dосumепtа|iа Staпdard aprobatd рriп
Оrdiпul Miпisterului Fiпап|еlоr пr. I ]5 diп ]5.09.2021, valabilй 160
zile, - de: 2, 00% din чаlоаrеа ofertei йrй ТVА. DасЁ este semnatй
olograf de сёtrе Ьапсй se ча prezenta iп original la sediu CAPCS dupё
iп tеrmеп de 24 de оrе de la data limiti de depunere а ofertelor.

+

- In cazul garan{iei pentru оfеКё sub fоrmй de transfer Ьапсаr,
operatorul economic va prezenat ordinul de plati cu сопfirmаrеа de
citre Ьапсй а executбrii plntii рiпП la tеrmепчl limitб de depunere а
ofertei. copie сопfirmаt prin aplicarea semnёturii electronice de сёtrе
administratorul companiei indicat in Extrasul Registrului de Stat al

реrsоапеlоr juridice sач de сйtrе реrsоапа imputernicitб atAt 9i in cazul
delegйrii sau imputeгnicirii persoanei, la оfеrtё se апехеаzё,
actul/documentul de imputernicire::

+

6

Declaratie privind
valabilitatea ofertei (l60 de
zile)

- original - confirmat prin aplicarea semnёturii electronice de сёtrе
administratorul companiei indicat in Extrasul Registrului de Stat al

реrsоапеlоr juridice sau de citre реrsоапа imputernicitl atit qi in cazul
delegёrii sau imputernicirii реrsоапеi, la оfеПа se anexeaz5
actul/documentul de imputernicire;. Сопfоrm апехеi пr. 8 diп
Dосumепtа| ia St апdаrd aprob аtd рriп Ordiпul Miпis terului Fiпап|еlоr
пr. ]]5 diп 15.09.202]

+

7
certificat de аtriьuirе а
contului Ьапсаr

eliberat de banca detinёtoare de cont - сопfirmаt рriп арliсаrеа
semniturii electronice de сёtrе administratorul companiei indicat in
Extrasul Registrului de Stat al реrsоапеlоr juridice sau de c6tre +

реrsоапа imрutегпiсitё atAt gi in cazLrl delegбгii sau imputerntctrtt
persoanei, la оfеrt5 se anexeazi actul/documentul de imputernicire]



8

Dovada inregistrйrii
persoaneijuridice, in
conformitate cu prevederile
legale din tаrа in саrе
ofertantul este stabilit

Certificat/decizie de iпrеgistrаrе а intreprinderii/extras din Registrul de
Stat al реrsоапеIоr juridice; Lista fondatorilor ореrаtоrilоr
economici (пumеlео рrепumеlе, codul personal). Ореrаtоrul
economic nerezident va prezenta documente din !аrа de origine саrе
dovedesc forma de iпrеgistrаге/аtеstаге огi араrtепепtа din punct de
чеdеrе professiottal copie- confirmat prin арliсаrеа semnбturii
electronice de сitrе administratorul companiei indicat iп Extrasul
Registrului de Stat al реrsоапеlоr juridice sau de сёtrе реrsоапа
imрutеrпiсitё atit 9i in cazul delegбrii sau imputernicirii persoanei, la
ofertб se anexeazб actul/documentul de imрutеrпiсirе;

+

9
Certificat privind lipsa sau
existenta restantelor fatб de
bugetul public national

eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - сопfоrm
сеriпtеlоr Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la
data deschiderii оfеПеlоr - copie сопfirmаt prin aplicarea semnбturii
electronice de citre administratorul companiei indicat in Extrasul
Registrului de Stat al реrsоапеlоr juridice sau de сбtrе реrsоапа
imputernicitб atAt gi iп cazul delegбrii sau imputernicirii persoanei, la
оfеrtй se anexeazб actul/documentul de imрutеrпiсirе;

+

l0 Situa{ia fiпапсiаrё

Ultimul rароrt finaciar/situalia fiпапсiаrё - Copie confinnat prin
aplicarea sеmпбturii еlесtгопiсе de сёtrе administratorul companiei
indicat in Ехtrаsul Registrului de Stat al реrsоапеlоr juridice sau de +

сdtrе регsоапа imputertliciti аtбt gi in cazul delegйrii sau imputerntctrtt
persoanei, la oferlб se апехеаzб actul/documentul de irTputernicire;

11

Declaralie cu privire la
inregistrarea iп Registru de
Stat al Dispozitivelor
Medicale

Original - confirmat prin aplicarea semn5turii electronice de с6trе
administratorul cornpaniei indicat in Ехtrаsul Registrului de Stat al

реrsоапеlоr juridice sаu de citre persoana imputerniciti atAt 9i in cazul
delegёrii sau imputernicirii persoanei, la оfеrtй se апехеаzб
actul/documentul de imputernicire;; in саrе participantul se obligё sб

inregistreze in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale а Agentiei
Medicamentului qi Dispozitivelor Medicale bunurile contractate рiпб
la momentul livrйrii acestora.

+

12

Declara{ie cu privire la
termenul de valabilitate
restant

сu рriчirе la tеrmепul de valabilitate, cel pulin 80% din tеrmепul de
valabilitate inilial, de la momentul livrбrii- original сопfirmаt рriп
арliсаrеа semnбturii electronice de сбtrе administratorul companiei
indicat in Extrasul Registrului de Stat al реrsоапеlоr juridice sau de

сбtrе реrsоапа imputernicitй atit 9i iп cazul delegйrii sau imputernicirii
persoanei, la oferti se anexeazД actul/documentul de imputernicire.

+

lз

Declaralia privind
сопfirmаrеа beneficiarilor
efectivi 9i пеiпсаdrаrеа
acestora in situa{ia
condamn5rii pentru
participarea la activitбli ale
unei organizatii sau gruрiri
criminale, репtru согuрtiе,
frаudб si/sau sрбlаrе de bani

Se va prezenta de сёtrе ofertantul desemnat cA;tigбtor in termen de 5

zile de la data comunicёrii rezultatelor procedurii de achizilie publicё,
in adresa autoritбlii contractante (CAPCS) qi Agen{iei Achizilii
Publice, сопfоrm modelului aprobat prin Ordinu1 Ministerului
Fiпап}еlоr пr, 14512020, semnat in fоrmаt electronic, de cбtre
administratorul companiei indicat iп Extrasul Registrului de Stat al

реrsоапеlоr juridice sau de сбtrе реrsоапа imputernicita atбt 9i in cazul
delegёrii sau imputernicirii реrsоапеi, la оfеrtd se anexeazб
actul/documentul de imputernicire.

+

7, Informa{ia privind соrеsрuпdеrеа оfеrtеlоr сu cerintele solicitate:

* iп cazul utilizdrii licita|iei electroпice se уа iпdica pre|ul ofertei fiпаlе
(Iпfоrmа|iа privind "Coresptlпderea cu сеriп|еlе de calificare" si "Corespuпderea сu specфca|iile
tеhпiсе" , se va сопsеmпа рriп: ,, + " tп cazul corespuпderii si рriп ,,-" iп cazul песоrеsрuпdеrii)

Denumirea
lotului

Denumirea operatorului
economic

Pre{ul
ofertei
(Iara

тчА)*

cantitate
qi unitate

de
misчri

Соrеsрчпdеrеа
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lot 1 Fйrй oferte 3 buc
Lot2 WHITE STAR 2 750 000 10 Ьuс Nu s-a verificat
Lot З WHITE STAR l 280 960 5 buc Nu s-a verificat



8. Репtru elucidarea uпоr neclaritй{i sau сопfirmаrеа uпоr date privind соrеsрuпdеrеа ofertei сu
cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului апоrmаl de scйzut)
s-a solicitat:

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i:

10. Modalitatea de ечаlчаrе а ofertelor:
pentru fiесаrе lot v
pentru mai multe loturi cumulate п
pentru toate loturile п
Alte limitёri privind numйrul de loturi care pot fi atribuite aceluiagi ofertant: [Iпdica|iJ
Justificarea deciziei de а nu atribui contractul ре loturi:

11. Criteriul de аtriЬчirе aplicat:
Pretul cel mai scёzut V

costul cel mai scёzut п
Cel mai bun raport calitate-pre{ п
Cel mai bun rароrt calitate-cost п
(iп cazul iп care |п cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mаi multe criterii de atribuire, se vоr iпdiса
toate criteriile de atribuire aplicate qi dепumirеа loturilor afereпte)

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplica{i: пч ýе арliсй.
(Se va completa репtru loturile care aufost atribuite tп baza criteriilor: cel mаi Ьuп raport calitate-pre1 sau

l mai Ьuп raport calit

13. Rеечаlчаrеа ofertelor: пч se арliсй.

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

Data
solicitйrii

Operatorul
ecOnomic

Informa{ia solicitatй RezmatuI rispunsului
0perat0rului economic

Dепumirеа
operatorului

economic

Motivul respingerii/descalifi cйrii

WHITE STAR in conformitate cu art.69 alin. (6) lit. Ь) din Legea пr. 13120|5 privind achiziliile
publice, oferta operatorului economic WHITE STAR SRL пu а fost ассерtаtй avind in
vedere сЁ nu corespunde cerintelor expuse in documentatia de atribuire, Ei anume in
formularul specifica{ie de pre! nu а fost indicat termenul de livrare а bunurilor, sau nu
а fost identificatй vreo declaratie cu privire la termenul de livrare а bunurilor, сееа се
rерrеziпtё о condilie esentialё la determninare conformitdfii qi desemnёrii ofertei
ciqtigйtoare, Totodatй, formularul speciГrcaliilor tehnice а fost prezentat incomplet
сееа се face imposilibб evaluarea ofertei din punct de vedere tehnic qi determinare
corespunderii cerinlelor tehnice solicitate in documentalia de atribuire, iar clarificбrile

ре marginea completёrii defectuase а fоrmulаrеlоr оfеrtеi sunt contrar prevederilor аrt.

17 alin. (4) qi art. 69 alin. (4) din legea sus mеп{iопаtй, potrivit c5rora autoritatea
contractantй solicitй ofertantului sй suplimenteze, sЁ clarifice sau sё completeze
informaliile sau documentele corespunzбtoate, respectAnd principiul transparentei qi

cel al tratamentului egal, mai mult decit atAt autoritatea contractantй nu va admite
modificйri ale ofertei, се аr face са oferta sй соrеsрuпdё uпоr cerinle сйrоrа inilial nu
le corespundea, fapt confirmat qi prin deciziile Agenliei Nationale de Solulionarea
Contestatiilor emise aterior ре aspectul dat.

cet mai Ьчп raporl calita 'e-cost

Factorii de ечаlчаrе vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ропdеrеа

Denumirea operatorului economic n Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea



14.

Motivul reevaluirii оfеrtеlоr
Modificйrile ореrаtе
n urmа ехаmiпйri. ечаluйrii si соmпаrйrii,'

Atribuirea contractului
aluйrii si соmраrйrii оfеrtеlоr depuse iп cadrul procedurii de atribuire s-a decis:
de achizilie publica/acordului-cadru:

Nr.
Lot

Dепumirе
Lot U/m cantitatea

Рrе{
uпitаr
(fйrй
тчА)

Рrе{
uпitаr

(сu
TvA)

Sumа
(Iara
тчА)

Suma (cu
тчА)

Ореrаtоrчl
economlc

in temeiul arl. 7| alin. (1) lit. а) 9i d) din legea prenotatй, luAnd in consideralie сЁ pentru lotul пr. 1

nu а fost depusё nici о оfеrtй, iar pentru loturile пr. 2 9i 3 а fost depusё dоаr о оfеrtй песопfоrmй, procedura
de achizilie а fost апulаtй. Totodatй, о altй рrосеdurё de achizilie va Гr ini}iatй numai duрб rесопfirmаrеа
specificaliilor tehnice, cantitalilor gi bugetului estimativ реr lot, de сitrе IMSP Institutul Oncologic.

15. Iпfоrmаrеа operatorilor economici desprc deciziile grupului de luсru репtru achizi{ii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

WHITE Sl,AR 21.01,2022 w hi t е s t ar. mdO 2 @smаi l. с о пl

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопоmiсi implica|i iп procedura de atribuire despre deciziile
репtru achizi|ii se realizeazd iп coпformitate cu prevederile art. 3l al Legii пr. ]3] diп 3
achiziYiile publice)

16. Теrmепчl de a;teptare pentru incheierea contractului:

grupului de lucru
iulie 2015 рriviпd

In cazul in саrе valoarea estimatё а contractului
este mai miсй decit pragurile prevйzute la art.2
alin. (З) al Legii пr. 131 din З iulie 2015 privind
achizitiile publice

П б zile in cazul transmiterii comunicбrii prin
miiloace electronice si/sau fax п
п l1 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin miiloace electronice si/sau fax п

In caztrl in care valoarea estimatё а contractului
este egalй sau mai mаrе decAt pragurile prev5zute
la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015
privind achizitiile publice

П 11 zile in cazul transmiterii comunicбrii prin
miiloace electronice si/sau fах п
п 16 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin miiloace electronice si/sau fax п

(Selectali tеrmепul de a;teptare respectat. Calcularea tеrmепеlоr prevdzute de Legea пr. ]3] diп 3 iulie
20I5 priviпd achizi|iile publice, iпсlusiу а tеrmепеlоr de asteptare, se efectueazd iп coпformitate cu
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Сопtrасtul de achizi{ielacordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Numirul
;i data

contractului/
acordului-

cadru

Cod СРV

vаlоаrеа contractului теrmеп de valabilitate
al

contractului/acordului-
cadrufйri ТVА inclusiv

тчА

Рriп рrех,епtа dпre de sеаmd, grupul de lucru declard cci tеrmепul cle o|teplore репtru iпclleierea
сопtrасtului/сопtrосtеlоr iпdicate afost respectat (ехсерtапd cazurile prevdzute cle art, 32 оliп, (3) aI Legii пr, 131
diп 3 iulie 2015 priviпd acltizi1iile publice ), precum;i сй tп cazul depunerii coпtesta|iilor;i/sau rесер|iопсirii
rapoartelo r de mо п ilorizare, aceastea а u fost ехаmiпаtе ;i so l u| io паtе.

Рriп рrеzепtа clare de sеаmi, grupul cle luсru репtru ochizilii сопfirmd соrесtituсIiпеа cles.fdsurdrii procedurii de
пchizilie, fopt репtru care ропrtd rdsрuпdеrе соtфlrm preyerlerilor legale iп vigoare.

Presedintele grupului de lucru Gheorghe GORCEAG4



DARE DE SEAMA

de аtriЬUirе а contractulUi de achizitii pUblice

de iпсhеiеrе а acordului-cadru
de anulare а procedurii de atribuire

п
U

tr

Nr.1 din 21,01,2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Dеп umirea autorita!ii соп tractante lvsр lnstitutu de Меdiсiпё u епtё

l:сеrеrеа ofertelor de preturi :Licitatie deschisё
:Altele dica

Localitate
lDNo
Adresa
Nчmdr de telefon
Nчmir de fax

Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе. telefon, е- Moisenco cristina

: mаil)

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribui re aplicate

l]

Tipul obiectului contractului de achizitie/ acordului-
cadru
0biectul achizitiei
cod с PV

Expunerea motivului/temeaului privind alegerea
procedurii de atribuire (iп cazul арliсёrii altor proceduri

Procedura de atribuire (se va lлdlса din cadrul polalului
guvernamental ler,aav.lnd

PHforma de achizilii publice utilizata

Procedura а fost inclusa in planul de achizitii publice
а autoritatii contractante

Апчп! de intenlie Publicat in ВАР (dчрё caz)

Tehnici si i

(dup\ caz)
t:
sursa de fi

nstrumente specifice de atribuire

папiаrБ

i

va|oarea estimat; r/e/, /ara TV д)

3. Clarificёri privind documentatia de atribuire:

(Se уа compieta iп cazul iп care au foýt so/lcltate clarificdri)

р1,
dec 2021, 18:19

lVu п, Сhi9iпёч
1003600152606
Str, Toma сiоrЬа,1
022-250_809

022-250-809

achizitii@urgenta,md

Procedura de achizitie rереtаtё (duрё caz)

вчпчri servicil Luсriгi

Саrtuýе репtru toner 2022
з0l25100_2

Nr: ocds-b3Wdpl.MD-1640006905876/ 21049009
Llnk-ul https://mtender,gov,md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1 640006905876?tab=contract-notice
Data publicarii: 20,12.2021

n e-licitatie.md; f yptender,mdachizitii.md

Link-ul сёtrе planul de achizitii publice publicat:

httpsJ/www,urgenta,md/1 81 1 2021 0842{0.pdf
Data: пu este cazul

:Da:l Nu

Link-ul

лАсоrd-саdru пsistеm dinamic de achizitie пLiсitаtiе
electronica пСаtаlоg еlесtrопiс
lBuget de stat; ::Buget CNAM; пВчgеt CNAS;
i]SUrse ехtеrпеi LrAlte surse
400 000,00

[proprii]

soltcitirii clarificЁrilor
dec 2а21 17л2

E-mail oficial
iпresa de i,lternet

Nr,

t

decat /Цаllа deschisaJ



Denumirea о ratorului economic Nu se cunoaste

Expunerea sчссiпtё а solicitёrii de clarificare 1)declaratia de la producator, distribuitor

Ехрчпеrеа Succinta а rispunsului 1) Dесlагаtiа Solicitata poate fi ofcrita atit de PIoducatorul Iehnicii

Куосеrа, cit side Distгibuitoгul ollcia], cerinta este inaintata гeiesind
din condjtiile garantiei oferite pentru tehnica data, care Stipuieaza
utilizarea consumabilelor originale intru mentinerea garantiei

Nергеzепtаrеа Declaratiei va duce la piederea garantiei tehnicii din

dotare, Astfel, ofertantul potential cistigator va fi obligat Sa mentina
gratis deservirea Si Ieparatia tehnicii ре регiоаdа de garantie

rаmаSа in vigoare (circa 53 luni)

оrgапеlе competente dn tага dl) origine а produselor ехрогtаtс
tuturor орегаtогilоI economici doritori de а comercializa tehnica si

consumabilele solicitate.

2) Va aducem la cunostinta са Certificalul Se еllЬеrеаzа de catre

Data transmiterii 1)RёSрчпS (21 dec 202], ]1:]8)
Ris чпS 22 dec 2021, 09]04

4. Modificari operate in documentatia de atribuire:

(Se va соmрlеtа iп cazul iп care au fost operate modiftcdri)

Rezumatul modificirilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de informare
(duрё Caz)

flndica,ti sursa utilizatё Si data рUЬliсёrii]

!ndicati пumёпl de zile]

5, РапЁ la termenu1.|imiti (data 29.12.2021, ora 09:00), au depus oferta 2 (doi) ofertanti

Dепчmirеа operatorului есопоmiс

Be!mond Gru SRl
2, TRlELNA

----т------
lDNo Asociatii/

administratorii
l

101з600028669
,10,14600020154

Vitalii Pogorletchi

Elena Реrечегzеча

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

Denumirea о eratorului есоп о mlc
Dепumirе document 1

Belmond Grчр SRL
2

TRlELNA

Documentele се constituie oferta
se уа сопsmла zentat. пе oU aores uпle

Рrо пеrеа tehnica

Рrс чпеrеа financiara prezental

DUAE lal Nu se examineaza
prezenlal Nu se examineaza

t

Documente de calificare

]

Nr,

1

Nu se ехаmiпеаzа

Nu se ехаmiпеаzэ

Garantia pentru oferta

Se va сопsmпа prin: prezentat ntal. пU corespuлde

Теrmеп-limiti de depunere ýi deschidere а

дlqЦqLоl ptqlutlsit (dupa са7)

I

1



Dovada inregiSkarii pcrsoanai prezenlal ГN, se examlneaza
jUгidice, iп cOnformitate cu
prevederile legale din tаrа in
саrе оfегtапtчl esle stabilit
Declaratie de conformitate prezentat

certiflcatul de origine de la

рrоduсёlоr

prezentat

scrisoare de гесоmапdаrе рrеzепlаt

Dесlагаtiе ре рrоргiа
гёSрUпdеге

prezenlat

Certillcat ргiчiпd inregiStrarea prezenlat

iп -Lista!гoducatoгilor
МоSkё zепtаl

(lпfоrmаliа privilld denLlmirea dосumепtеlоr prezentate sе ча indica iп conlormitate cu сеriп!еlе diп dосumепtа|iа
de аfrlЬulrе .slse va сопsсmпа рriп: prezentat, neprezentet, пч corespunde (iп cazd сепd documentul а fost

рrе7епtаt. dar /)U r)(r1).spt]лde сеriпlеlоr de califjcare))

7. lnformalia privind corespunderea ofertelor cu сеriп!еlе solicitate:

Denumirea lotului

1,] тК'1150 ТопеI

catridge origina
t]сlmопd Gruр SRL

TRlELNA SRL

.l
i

rU

1,2, тК-5240 Black -

l Топеr - cartridge

I originalnegru
'l З, ТК 5240 Суап -

Топеr - сагtridgе
inal а basiru

Data
solicitarii

Веlmопd G sRL
TRlEl.NA SRL

Belmond Grчр
TRlELNA sRL

sRL

Belmond Gru SRL
TRlEtNA SRL

Belmond Qlцэ ý
TRlELNA SRL

Rt

' Iп cazul utilizёrii licitaliei electronice se ча indica prelul ofeleifinale
(lnforma,tia privind " Corespunderea сu cerin,tele de calificare" ýl "Corospunde rea cu specificatiile tehnice' , se уа
сопsеmпа рriп, .,l'' iл cazul corespunderii si рriп,,-'iп cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor песlаritЁti sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei сч cerintele
stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea prelului anormal de sсЁzчt) s.a ýolicitat:

Belmond Gгч SRt
TRlELNA sRL

]

Nu se examineaza

Nu se ехаmiпеаzё

N! Se eXamineaza

Nu se examineaza

Nu se ехаmiпеаzё

tlu se ехаБйеаzа

cantitate ýi
unitate de
mЁsчrЁ

Corespunderea
cu сеriпtеlе de

calificare

Corespunderea
cu specificatiile

tehnice
з12 000,00

Pretul orertei
(fёrё ТVА)-

з18 000,00

300ibuc

Nu se examineaza Nu se examineaza

+

Nu se examineaza Nu se examineaza

16/buc

12lbuc

16 160,00

16 400,00

17 520,00

17 880,00 Nu se ехаmiпеаzё Nu se examineaza

17 520,00 +

17 880,00 Nu Se ехаmiпеаzЁ Nu se ехаmiпеаzё

17 520,00
1/ вв0 00 Nu 5е examineaza

1

Nu se examineaza

] 61buc19 280,00
20 000,00 Nu se examineaza Nu se examineaza

Operatorul economic lnformatia solicitatЁ Rezmatul rispunsului operatorului
economic

Denumirea
operatorului
есопоmiс

1 4 тк.5240
l\.4agenta - Топеr 

l

L саrtгidgе Origiлa roSU 
]

] 5 ТК-5240 Yelow -

Toner - cal'(пdqc

ог]giпаl ga Ьеп 
i

1 6, ТК-11 /0 - Toner
, cartridge original l

negru

12lbuc

12lbuc

t

l



9. 0fertan!ii respinýi/descalifica!i:

Denumirea о eratoru lui economic Motivul respingerii/d escalificirii

10, Modalitatea de evaluare а ofertelor:

репtrч fiecare lot :
репtru mai multe loturi cumulate l
pentru toate lоturilе :
Alte limitёri privind пumirul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaýi ofertant: Дndlcatd

Justificarea deciziei de а пч atribui contractul ре loturi: __ _

11. criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scazut L,

costul сеl mai scёzut гl

Сеl mai Ьuп rароrt саlitаtе-рrе{ l
Сеl mai bun rарогt calitate-cost r

(iп cazul iп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multe criterii de alribulre, se vor indica toate
crileriile de atribuire aplicate st denumirea loturilor aferente)

12. lnformatia privind factorii de evaluare aplicali:

(Se уа complela репtru loturile саrе au fost atribuite iп baza criteriilor: cel mаi Ьчп rарOП calltatе-prL.( s au cel mаi

bu п r aport cal itate -cost)

Factorii de evaluare vаlоаrеа din oferta Punctaiul calculat

Dепumirеа о eratorulul economic 1 Total

Denumire factorul 1

Denumire factorul п

Ропdеrеа

Ропdеrеа

Denumirea о ratorului есопоmiс п Total

DепU mjre factorul п

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se уа completa in cazulin саrе ofeftele au fost reevaluate repetat)

14. in чrmа ехаmiпаri, evaluirii ýi compararii ofertelor depuse iп cadrul procedUrii de atribuire s.a deciS:

Atribuirea contractului de achizi!e uьliсё/асогduluiсаdru

L

Denumirea
operatorului
economic

1.1, тк-1150-топеr
catridge original Belmond GrUp SRL

240 Black
- Топеr - cartridge

1 040,00 312 000,00 374 400,00

Denumirea
lotului

cantitate si
unitate de
mйsчri

pretul unitar
(fara TvA)

pretultotal

(fara TVA)

pretultotal

(inclusiv ТVА)

----т-----

.1

Dепumirе fасtоrul 1 Ponderea

Ponderea

300/buc

'l6/buc
о nal пе TU

Belmond Grup SRL

l

t

Motivul reevaluarii ofertelor l

пе9гч

] 
r oto,oo 16160,00 19 з92.00

.Iiarl(:(



1.3, ТК-5240 Суап
- Топеr - cartridge Belmond Grup sRL 12lbUc ,l 460,00 17 520,00

inala]bastr!
1 4, тк-5240
Маgепtа , Топеr -

cartridge original
IoSu

Belmond Grup sRL

1,5, тк-5240
yеllоw-топеr

сагtridgе original
gаlЬеп

1,6 тк_1170 _

опег саdпd!р

i огig паl negru

Belmond Grup SRL 1 460,00 17 520,00

1 205,00 19 280,00

Апulаrеа procedurii de achizi|ie publica

iп temeiul аrt.71 аliп. lit

Аrgчmепtаrе

15. lnformarea operatorilor есопоmiсi despre deciziile grupulUi de lucru pentru achizilii:

Dепumirеа operatorului Data transmiterii Modalitatea de transmitere
есопоmlс

Веlmоп d Gгuр SRL
TRlEtNA SRL 13.01.2022

(lпfоrпаrеа aperatorilor есапоmiсi implicati iп procedura de atribuire despro deciziile grupului de lucru pentru

achizlii se realizcaza iп сопfоrmitаtе cu prevederile аft. 31 al Legiinr, 131 din З iulie 2015 privind achizitiile publice)

16. Теrmепчl de aýteptare pentru iпсhеiеrеа contractului:

п cazul ?rl саге чаlоагеа estimata а contractului este
mai miсё decat pragUrile prevazute la аrt, 2 аliп, (3)

аl Legii пr, 131 din 3 iulie 2015 privind achizi{iile
publice

ln cazul iп саrе valoarea estimata а contractului este
еgаlё Sau mai mаrе decat рrаgurilе prevazute la art.

2 alin. (3) аl Legii пr, 1З1 din З iulie 2015 privind

achizi !iile publice

(se/ecfatl tеrmепul de aýteptare respectal, calcularea tеrmепеlоr prevazute de Legea пr, 1З1 din З iulie 2015
privind achizitiile publice, inclusiv а termenelorde а9фfаrе, se efecfueaza in contormitate cu prevederile T|TLULU|
lV Capitolul l (Calcularea Теrmепului) al Codului Civil al Republicii Moldova)-

17. Contractul de achizilie/acordubcadru incheiat:

lntreprinderea:
cu capital
autohton/
Сч capital

mixuasociere/
cu capital

striin

cod cPv

Nчmirчl

ýi data
contractului/
acordului-

cadru

i

Denumirea
operatorului
есопоmiс

5

21 024,00

12lbuc

12lbuc 21 024,00

23 136,00

/S/д RSдР е-mайl13.01.2022

t ] б zile iп cazul transmiterii comunicarii prin

mijloace еlесtrопiсе si/sau fax п
П 11 zile iп cazul netransmiterii comunicarii рriп
mijlоасе electronice si/sau fax о
П 11 zile iп cazul transmiterii comunicarii рriп

loace electronice si/sau fax гl

П 16 zile in cazul netransmiterii соmuпiсёrii рriп
lоасе еlесtrопiсе si/sau fax :

mi

ml

valoarea contractului

inclusiv
TvA

Теrmеп de
valabilitate al

contractului/acordu
lчi-саdrчfёri TVA

400 000,00 480 000,00 з1 .12 2а22
BeImond Grup

SRL

cu capital
aulohton

108

20,01,2022
30125100-2

1 460,00 17 520,00 
] 
zl oz+,oo 

l

t

l 15/Д RSAP, е-mаll,J 
I

Belmond Grup SRL 12lЬuс

I



18. lnformalia privind achizilii publice durabile (achiziliiverzi}(rubrlca dаtё se соmрlеlеаzё doar iп cazulin саrе
la procedШa de achizitie publicё au fost aplicate crleii de durabilitate sls-a inchelat со ntracl/contracte pentru
lot/loturi pentru care au fost aplicale Criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pontru achizi!ii publice durabile (achizilii чепi)? (DД/NU) пu

vаlоаrеа de achizitie cu TvA din contracu contracte а lotuIui/loturilor
pentru саrе ач fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):

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

criteriul de atribuire pentru lotul/loturile репtrч саrе ач fost aplicate
cliterii de durabilitate:

(indicati suma cu ТVД)

PЦul cel mаi sсёzut а

Costu/ сеl лаi sсёzut п

Cel паiЬuп rapol calitate-pre| п

Cel паi Ьuп rароП calllate{osl п

ihail Сiосапu

Рriп yezenta dare de sеаmi, grupul de lucru declari сё tеrmепчl de asteptare pentru incheierea
contrectuluilcontractelor iпdicete а fost,espectaa (ехсерtапd cazurile prevёzute de art. 32 alin. (3) al Legii пr, 131 din
3 iulie 2015 privind achizi|iile publice ), рrесum gi сё iп cazul dерчпеrii contesta|iiloryi/sau receptionarii rapoaпelor
de monitorizare, aceas(ea aU fost ехаmиаtе si so/Utioлate.

1 llI
Ьв l,

Conducitorul grчрчlчi de lucru

a,
001

()

Prin prezenta dare de sеаmа, grupul de lucru репtч achizi|ii confirma corectitudinea desfaýUri/ii procedurii de
achizi|ie, fapt репtrч care poaltё raspundere сопfоrm prevederilor legale iп vigoare,



D.{RE DE SE.{}IA

de atribuie a conita.iulu de achizilii publice

de incheiere a acordului-cadlu
de anulare a procedurii de aribuire

Nr. 2 din 20.0i.2022

autoritatea contractant[:

o
D

t

1 Date cu pririre la

Denumires autorititii contractante IMSP SpitaLul raional laloveni

Localitate Or.Ialoveni

IDNO 1003600157232

Adresa Or. Ialo\'eni- sft. ,{le\andru cel Bun, 7

Numir de telefon r0268)2-11-86

Numir de fax (02b8) 2-ll'68
E-mail oficial S a1o!enialns.md

Adresa de internet SI aloreni.md

Persoana de cont^el ( un1e, prenutne, telefun, e' Lriana I eoroa.0lo8 2-ll-8b.1leo$sgma:l ru

2, Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate rCererea olenelor de prefuri Dl-icitafie deschisa

-Alrele: f]ndicalil
Procedura de achirilie renel^li ldupd.az' Nrl
Tipul obiectului contrtrctului de achizi(ie/
acordului-cadru

Bunuri ! Servicii r Lucrari D

Obiectul achizifiei Servicii de distribulie de energie electrica
penfii anul 2022

Cod CPV 65300000-6
Expunerea notivului/temeiului pl ivind alegerea

procedurii de atribuire fi, cazul aplicilrii altar
placeclhti d. c,'t li.:itrlia de,(hi'a|,
Procedura de atribuire 1se va indicd din cddrul
por|alului gu,-emame lctl r)w .rntender'gor' nd)

Nr: ocds-b3\\dp1 -MD -\ 63949 13223 I0
Link-ul: mtender.oov.md/plans/ocds-b3wdP1 -MD-
1639491322310
Data Dublicariir 14. I 2.2021

Platforma de achizitii publice utilizatl r achizitii.md; tr e"licitatie.nd; D yptender.md

Procedura a fost inclusl in planul de f,chizitii
publice a autoritllii contractante

rDa.-Nu@
https://srialoveni.md^Yp-
con tent/u oloads/2 02 1/07/Platdqaeb2!1i!:2-02

Anrn! de inrenlie public^t in BAP (dufd coz' Data:

Link-ul: mtender.oov.md/olans/ocds-b3wdDl -l\,4D-

163949',l32231Q

Tehnici fi instrumente specifice de atribuire oAcord-cadru trsistem dinamic de achizitie trLicitaie
electronici trCataloq electronic

Sursa de Iinantare lBuget de stat; rBuge! CNA\4; trBuget CNAS; aSurse

exteme: trAlte surse: flrdicall/
V^lo rea estimrti Iei,.fdrd TVA) 600 000

3.

(Se Na

Clarificlri plivind documentalia de atribuirel

completa in cazul in care aufost solicil.tte clariJiciitA

Drrttr solicitlrii clarifi cirilor
Denumirea oDeratorului €conomic



ExDunerea succinti a solicitdrii dei!441i!4l9
Erounerea succintl a risPunsului
Data transmiterii

4. Modificlri operate in documeDtalia de atribuire:

(Se ra complela in cazul in care au.fost opetate modilicdri)

Rezumatul modificirilor
Publicatein BAP/alte miiloacelorde informlre
UuDd.az)

[]ndicali sursa utilizatd ti ddta publicdtiil

Termen-limilA de depunere fi deschidere a

olertelor prefungit (dupa caz)
flndicali nundrul de zile]

5, PanI la termenul-limill (data 2?.12.2021' ora 9:00)' au depus oferta -L ofertanli:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociatii/
administratorii

6.Inlormaliiprivindofertele.lepuse$idocumenteledecalificaresiAferenteDUAEprezentatede
ctrtre operatodi economici:

Denumire docum€nt
Denumirea operatorului €conoI4jg

Documentele ce constituie oferta
ra consmna Drin: Dtezentat, fieprezenla' nu cofespun

Specr

Specr
DI]AR

iehnica
de pret

Garanlia pentru ofertd

l)ocumente de calificare
Se ra consmna prin: plezentat, neprezentat, nu colespunde

Cerere de paiticipa-re

Declaraf ie privind valabilitatea
ofefiei

Cefiificat /Decizie de inregistare
Extras din Registrul de Stat

Ceftificat de atribuire a contului
bancar

Copia Licenta de activitate
confi mati prin semnatura

indeplinirea obligaliilor de plata a

impozitelor, taaelor ti contribuliilor
de asiguriri sociale, in
confomitate cu prevederile legale

in visoare in RM

(lnfotmalia prbin.l denumirea doc menlelot prezentate se l)a indica in conformitate cu cerinlele din

documentatia de atribuire $i se \)a consemna prin: prczentat' neprezenta!' nu corespunde (in cazul

cA d documentul a:fost prezenlat, dar nu cotespundecerinlelor de caliiicale))



7. Informalia privind corespunderca ofertelor cu c€rinlele solicitate:

Denumirea lotului
Denumirea
operatorului

economic

Discount
%

Pre{ul
ofertei
(rara

TVA)+

Cantitate
$i unilat€

de
misuri

Cor€spunder€a
cu cerinlele de

calificare

Corespund€rea
cu specificafiile

t€hnice

* in cazul utiliziirii licitaliei electronice se ra indica ptelul ofertei Jinale
(lnfo/nalia privilld "Corespunderea cu cein\ele de califcare" Si "Corespunderea cu specifca[iile

i"ini""" , ti,o 
"ont"mna 

prih: ,,+" in cazul corespu derii Si prin ',-" in cazul hecorespuhdelii)

8. Pentru elucialarea unor neclarititi sau confirmarea unor date privind corespunder€l ofertei cu

cerintele stabilit€ ln documenta(ia ale atribuire (inclusiv j ustificarea pr€lului anormal de scizut) s-

a solicitat:

Data
solicitdrii

Operatorul economic Informalia solicitall Rezmatul rdspunsului operatorului
economlc

9, Ofertantii respinsi/descalificali:

D€numirea operatorului economic Motivul respingerivdescalifi cirii

10, Modalitatea de evaluare a ofertelori

Pentu fiecare lot r
Pentru mai multe lotui cumulate tr

Pentru toate ioturile tr
Alte limiteri privind numtu]rl de loturi care pot fi at buite aceluia$i ofeftarti Fndicalil

Justificarea deciziei de a nu attibui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicati

Prelul cel mai scazut .
Costul cel mai sci.zut o
Cel mai bun rapod calitate-Pretr 0
Cel mai bun raport calitate-cost tr

(in cazul in carc in cadrul procedurii de atfibuire su t aplicate mai multe cliterii de attibuife, se yor

indica toate criteriile de 
^tribuite 

aplicate ;i denumirea lotutilor afe/ente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicati:

(Se ,ra co pleta penttu loturile care au fost atribuite in baza criteriilot: cel mai bun ruport calitate-

prel sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat

Denumirca opentorului economic I Total

Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Pondelea

Denumirea operatonrlui economic n Total

Denumire factorul I Ponderea

Denunire factorul n Ponderea



13. ReeYaluarea ofeftelor:

(Se va complela in cazul in care oferlele aufost reeraluale repetal)

Motivul re€valutrrii ofertelor
Modilicirile operafe

14. in urna examiniri, evaluirii Si comparirii ofertelor depus€ in cadrul procedurii de atribuire s_a

decis:

Atribuirea contnctului de achizilie publictacordului-cadru:

Arularea procedurii Je achizilie publica

in temeiul art. 71 alin. I lit A.

Argumentare: Nu a fost deDusd nici o

15. Informar€s oDeratorilor economici alespre deciziile grupului de lucru pentr achizitii:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

(Infofmarca operalorilor econotnici implicali in procedura de atribuie desprc deciziile grupului de
'lucru 

pentru ichizilii se realizeazd in confarmitale cu pre\)ederile afi 3l al Legii nr' l3l din 3 iulie

20 1 5 pli',,ind achiziliile publice)

16. Termenul de a$teplare pentru incheierea contractului:

iiiiffr "-" uulou."a estimat, a contractului este mai

mica decat pragurile prevazuE la art- 2 alin (3) al Legii

nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice

i6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin

miiloace electronice $i/sau fax c
E 11 zile in cazul netransmiterii con,unicinl
orin miiloace eleclronice si sau fax a

illn 
"u^l 

i't 
"u." 

ualou."a estimata a contractului este

egal6 sau mai nare decat pragDrile previzute la art 2

alin. 1:1 altegiinr. 131 din 3 iulie 2015 privind

rch iriliile p!,blice

l_l zile in cazul rtansmilerii comunicarii pril

loace eleclronice li/-au fax tr-
!

E lo zile in cazul nelran5miteriicomunicarrr

Drin miiloace electrcnice $i .au fa\ tr

(Setectdli ternlenut de ,lteptare rcspectat Calcularea temeneLor ppdzute de Legea 
'1r' 

131 din 3 iulie 2015 pri'ind
'ainizitiite puuice, inctush, a ternenitor de a;teptale, se efectueazd in canfarnitate cu prct'etlerile TITLULUI Iv Capitolul

I lcalculaiea rernenuful at Ca(lului Ciril al Republicii Moldo )-

17. Contractul de achizitie/acordul-cadruincheiat:

Denumirea lotului Denumirca
operatorului

economic

Cantitate qi

unitate de
misurA

Discount
vo

Prelul
unitar
(Ihrn
TVA)

Pretul
total

TVA)

Pre{ul lotil
(inclusiv
TVA)



18. Informa{ia privind achizilii publice durabile (achizi(ii verzD f}?r ca datd se completeazd doar in
cazul in care la procedula de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate $i s-a incheiat
contracthontracte pentru lotloturi pentru care aufost aplicate c terii de dulabilitate)l

Au fost aplicat€ criterii p€ntru achizilii publice durabile (achizitii
verzi)?

(DA/Nq TU

Valoarea d€ achizili€ cu TVA din contract/ contracte a
lotului/lotudlor pentru care au lost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

(indicali suma cu TVA)

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

Criteriul de atribuire pentru lotul4oturil€ p€ntru care au fost
aplicare crirerii de durnbilitare:

Prelul cel mai scdzut B

Costul cel hai scdzut E

Cel mai bun raport calitate-p/el E

Cel mai bun raport calitate-cost t)

Prit prezenla dare de seamd, grupul .le luoa declard cd termenul ale a;teptare pentru incheierca
conlractului/conlractelor indicate a lost rcspectat (excepfi ll cazurile prevdzute de arL 32 alin, (3) al Legii
hr. 131 dift 3 iulie 2015 p vintl achiziliile publice ), prccum;i cd tn cazul dep he i contestaliilor $/sau
rccepliondfii rapoaftelor de moniloriznre, rcenstea au fost exafiihate $ solulionate,

Prin prqenla dare de seamd, gtapul de lasa penlru achizilii cottlirmd corectiludinea desldturdrii prccedu i
de acldzilie, fapt penttu care poarld rdspundere conforu pteyedeilor legale in vigoare,

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

Director Dinu SARCU
(Nune, Prenume)



DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului privind achiziţionarea  

mănușilor de unică folosință din nitril, nepudrate, pentru anul 2022 
 

Nr. 15/22 din 20.01.2022  
             

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
 

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP) 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1002600024700 
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42 
Număr de telefon 022 504714  
Număr de fax 022 212259 
E-mail oficial  asp@asp.gov.md 
Adresa de internet www.asp.gov.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
 

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

Bunuri 

Obiectul achiziției Mănuși de unică folosință din nitril, 
nepudrate, pentru anul 2022 

Cod CPV 18424300-0 
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-1639571036142  
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1639571036142?tab=contract-
notice  
Data publicării: 15.12.2021 

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

Da   
Link către planul de achiziții publice 
publicat: planul de achiziții publice pentru 
anul 2022 e în proces de aprobare. 

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

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

 
Licitaţie electronică 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 200 000,00 
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: 

I. 
Data solicitării clarificărilor  15.12.2021, ora 16:55 
Denumirea operatorului economic Anonim 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Copia cazierului se prezintă odată cu 

depunerea ofertei sau la solicitare? 
Expunerea succintă a răspunsului  Bună ziua. Răspunsul la întrebarea Dvs se 

găsește în Anunțul de participare, pct. 17, 
textul mai jos de tabel:  
*În cazul în care ASP, potrivit prevederilor 
art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 
privind achiziţiile publice, va solicita 
prezentarea anumitor documente justificative, 
operatorul economic este obligat să le 
prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, 
conform prevederilor DUAE și cadrului 
normativ în vigoare. În cazul neprezentării 
documentelor justificative în termenul-limită 
stabilit, operatorul economic va fi 
descalificat. 

Data transmiterii 20.12.2021, ora 14:44 

II. 
Data solicitării clarificărilor  15.12.2021, ora 16:58 
Denumirea operatorului economic Anonim 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare  În documentația standart sunt stipulate 

documentele obligatorii, care pot fi solicitate 
de autoritatea contractantă. Cu ce ocazie 
solicatați cazier juridic? Cu atât mai mult că la 
LP pot participa doar operatorii care nu sunt 
introduși în lista de distribuție. 

Expunerea succintă a răspunsului  Bună ziua. Potrivit art. 18 al Legii nr. 131/15 
privind achizițiile publice, ASP a aplicat 
criteriul de calificare privind eligibilitatea 
ofertantului: prezentarea cazierului judiciar, 
care urmează sa fie prezentat la solicitarea 
Agentiei Servicii Publice în decurs de 3 zile 
lucrătoare de la operatorul economic 
câștigător. Totodată, conform prevederilor art. 
19 alin. (1) și (3) lit. c) din Legea nr. 
131/2015 privind achizițiile publice 
autoritatea contractantă are obligaţia de a 
exclude din procedura de atribuire a 
contractului de achiziţii publice orice ofertant 
sau candidat despre care are cunoştinţă că, în 
ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărîrea 
definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru 
participare la activităţi ale unei organizaţii sau 
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grupări criminale, pentru corupţie, pentru 
fraudă şi/sau pentru spălare de bani, pentru 
infracţiuni de terorism sau infracţiuni legate 
de activităţi teroriste, finanţarea terorismului, 
exploatarea prin muncă a copiilor şi alte forme 
de trafic de persoane sau a fost condamnat, în 
ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei 
instanțe judecătorești, pentru o faptă care a 
adus atingere eticii profesionale sau pentru 
comiterea unei greșeli în materie profesională. 
Astfel, aceasta informație urmează a fi 
verificată de către autoritatea contractantă prin 
prezentarea cazierului judiciar al persoanelor 
juridice. 

Data transmiterii 20.12.2021, ora 14:45 

III. 
Data solicitării clarificărilor  15.12.2021, ora 17:46 
Denumirea operatorului economic Anonim 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Puteți să ne informați pe cînd planificați să 

solicitați bunurile (ianuarie, februarie)? 
Expunerea succintă a răspunsului  Bunurile vor fi solicitate din data semnării 

contractului până la 31.12.2022 
Data transmiterii 20.12.2021, ora 14:45 

IV. 
Data solicitării clarificărilor  16.12.2021, ora 09:51 
Denumirea operatorului economic Anonim 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Prin prizma conceptului de minimalizare a 

birocrației - solicităm excluderea cerinței 
privind prezentare cazierului juridic. Există 
alte metode de a exlude operatorii economici 
iresponsabili de la procedurile de achiziții 
publice - și asta este Lista de interdicții. Pe de 
altă parte, care este rostul unei astfel de 
cerințe, ASP fiind autoritatea care are accesul 
de a verifica orice persoană juridică. 
Mulțumim anticipat! 

Expunerea succintă a răspunsului  Răspunsul îl găsiți la întrebarea nr. 2. 
Data transmiterii 20.12.2021, ora 14:46 

V. 
Data solicitării clarificărilor  16.12.2021, ora 12:19 
Denumirea operatorului economic Anonim 
Expunerea succintă a solicitării de clarificare Solicităm excluderea cerinței privind 

prezentare cazierului juridic,ASP fiind 
autoritatea care are accesul de a verifica orice 
persoană juridică. 
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Expunerea succintă a răspunsului  Răspunsul îl găsiți la întrebarea nr. 2. 
Data transmiterii 20.12.2021, ora 14:46 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost. 

5. Până la termenul-limită (data 23.12.2021, ora 15:00), au depus oferte 6 (șase) ofertanți: 
 

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

Denumire document Denumirea operatorului economic 
Dita 

Estfarm 
SRL 

Medglo
balfarm 

SRL 

M-Inter-
Farma 
SRL 

ImpulsPr
oGroup 

SRL 

Med-M 
SRL 

ICS 
Farmina 

SRL 
Documentele ce constituie oferta 

(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică Prezentat În 

aştepta
re 

În 
aşteptare 

În 
aşteptare 

În 
aşteptar

e 

În 
aşteptar

e 
Propunerea financiară Prezentat 
DUAE Prezentat 
Garanția pentru ofertă (după 
caz) 

Nu s-a 
solicitat. 
Documentele de calificare 

(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Confirmarea identității 
beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în 
situația condamnării  pentru 
participarea la activităţi ale 
unei organizaţii sau grupări 
criminale, pentru corupţie, 
fraudă şi/sau spălare de bani - 
declarație pe proprie răspundere 
- în termen de 5 zile după data 
comunicării rezultatelor 
procedurii de achiziție publică, 
ofertantul desemnat câștigător 
va prezenta această Declarație 

Conform 
termenul

ui 
solicitat 

În 
aştepta

re 

În 
aşteptare 

În 
aşteptare 

În 
aştepta

re 

În 
aşteptare 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/adminis
tratorii 

1 Dita Estfarm SRL 1002600046359 - 

2 Medglobalfarm SRL 1016600000765 - 

3 M-Inter-Farma SRL 1003600005263 - 

4 ImpulsProGroup SRL 1007600001757 - 

5 Med-M SRL 1020611000359 - 

6 ICS Farmina SRL 1002600010549 - 
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autorității contractante și 
Agenții Achiziții Publice 
(formularul Declarației va fi 
publicat pe SIA  RSAP 
(MTender)), confirmată prin 
semnătura electronică a 
operatorului economic 
Intenția de participare în 
cadrul procedurii de achiziție 
- cerere de participare 
completată conform Anexei nr. 
7 la Documentația standard 
aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor nr. 115 
din 15.09.2021, semnată 
electronic de către operatorul 
economic 

Prezentat 

Menținerea valabilității ofertei 
pentru o durată de 90 de zile - 
declaraţie privind valabilitatea 
ofertei, completată conform 
Anexei nr. 8 la Documentația 
standard aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor nr. 115 
din 15.09.2021, semnată 
electronic de către operatorul 
economic 

Prezentat 

*Mostre cu titlu gratuit pentru 
toate produsele solicitate având 
caracteristicile enumerate în 
invitație. Mostrele vor fi 
prezentate în decurs de 2 zile 
lucrătoare din data solicitării. 
Operatorii economici care nu 
vor prezenta mostrele solicitate 
vor fi descalificați. Autoritatea 
contractantă, în termen de 5 zile 
de la încheierea contractului, va 
restitui mostrele ofertanţilor 
necâştigători.  Mostrele 
ofertantului câştigător se vor 
păstra ca etalon și vor fi 
restituite la etapa expirării 
termenului de valabilitate a 
contractului. 

Prezentat 

*Persoană juridică 
înregistrată în Republica 
Moldova - copia extrasului din 
Registrul de stat al persoanelor 

Prezentat 
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juridice, confirmată prin 
semnătura electronică a 
operatorului economic 
*Datele din Registrul 
informației criminalistice și 
criminologice al Republicii 
Moldova - copia cazierului 
judiciar al persoanei juridice, 
confirmată prin semnătura 
electronică a operatorului 
economic 

 

*Informația privind 
îndeplinirea obligaţiilor de 
plată a impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor de asigurări 
sociale - copia certificatului SFS 
privind lipsa sau existenţa 
restanţelor faţă de bugetul 
public naţional, confirmată prin 
semnătura electronică a 
operatorului economic 

Prezentat 

*În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, va solicita prezentarea 
anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, conform prevederilor 
DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor justificative în termenul-limită stabilit, operatorul 
economic va fi descalificat. 
 
7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 
 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului economic 

Prețul 
ofertei 
(fără 

TVA)* 

Canti 
tate și 

unitate de 
mă 

sură 

Corespun
derea cu 
cerințele 

de 
calificare 

Corespun
derea cu 

specificați
ile tehnice 

Lotul nr. 1 

Mănuși de unică 
folosință din 
nitril, nepudrate, 
pentru anul 2022 

”Dita Estfarm” SRL 89 500,20 100 000 
buc. 

+ + 

”MedGlobalFarm” SRL 90 000,00 În aşteptare 

”MInterfarma” SRL 92 600,00 În aşteptare 

”ImpulsProGrup” SRL 99 900,00 În aşteptare 

”Med-M” SRL 119 799,00 În aşteptare 

ICS ”Farmina” SRL 119 800,00 În aşteptare 

 

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

 
Licitaţia electronică s-a finalizat la data de 24.12.2021, ora 14:27. 
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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: nu se aplică. 
 
 

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

- - - - 
 

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu se aplică. 
 

Denumirea operatorului 
economici 

 
Motivul respingerii/descalificării 

- - 
  
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
 

Pentru un singur lot  
Pentru fiecare lot □        
Pentru mai multe loturi □ 
Pentru toate loturile  □       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: ________________________                 
 
11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Preţul cel mai scăzut                       
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                    
Cel mai bun raport calitate-cost □           
     
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică. 
 
Calculul ponderii conform factorilor de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de 
vedere economic    
 

Nr. 
d/o 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea % 

- - - 
 

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 
 
14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis:  
 
Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:  
 
Nr 
d/r 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatoru 

lui economic 

Cantita 
te și 

unitate 

Prețul 
unitar 

(fără TVA) 

Prețul total 
(fără TVA) 

Prețul total 
(inclusiv 

TVA) 
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de 
măsură 

1 Lotul nr. 1 

Mănuși de unică 
folosință din 
nitril, nepudrate, 
pentru anul 2022 

”Dita Estfarm” 
SRL 

 

100 000 
buc. 

0,8950 89 500,00 96 660,00 

 
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  

Dita Estfarm SRL 11.01.2022 SIA RSAP 
Poşta electronică 

Medglobalfarm SRL 

M-Inter-Farma SRL 

ImpulsProGroup SRL 

Med-M SRL 

ICS Farmina SRL 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

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

√ 6 zile în cazul transmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax  

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

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

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

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

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

lui  
economic 

Întreprinde
rea: 

Cu capital 
autohton/C

u capital 
mixt/asocie

re/ 
Cu ca 

pital străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 
al contractu 
lui/acordului

-cadru fără TVA inclusiv 
TVA 

”Dita Estfarm” SRL - Nr. 60 20.01.2022 18424
300-0 

89 500,00 96 660,00 31.12.2022 

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

- 

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

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

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

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

 

 

Președintele Grupului  
de lucru pentru achiziții publice  
de bunuri, lucrări și servicii                                                                           Sergey BOTNARU 
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)ARE DE SEAMA

de atribujire a (contractului de achiziliipublice
de incheiere a acordului_cadru
de anulare a procedurii de atribuire

l{r. 1 din 20.0t.2022
Date cu privire la autoritatea contractantl:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

V
tr

tr

Denumfi rea autorititii contractantC S ecretariatul Parlamentului Republicii Moldova
mun. Chisindu
t00660r003762
bd. $tefan cel Mare qi Sf6nt,l05. MD -2012

Numir de telefon 0 22 920 - 205,820-201,820_221. S20J %Numir de fax
E-mail oficial sap@parlament.md

diana. lipcan@parlament. md;
val entin. b e glita@p arlarnent. m d ;
valentina. ursu@parlament. md ;

ala.mac ari@p arl ament. md
Adresa de internet www.parlament.md
Persoana de contact (nume, prenu,me, tetefoi,
e-mail)

Valentina Ursu, tel:022 820 221
valentina. ursu(@parlament.md; sap(@parlament.md

Tipul procedurii de atribuire apliicate V Cererea ofertelor de prefuri lLicitatie
deschisd oAltele: /1n dicaliJ

Procedura de achizifie repetati (tllupd caz) Nu este
Tipul obiectului contractului dre achizi[iel
acordului-cadru

Bunuri V Servicii I Lucrdri I
Obiectul achizitiei Combustibil
Cod CPV 09 I 00000-0
Expunerea motivurlui/temeiului p,rivind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decuit licita{ia
deschisd)

Cererea ofertelor de pre!

Procedura de atribuine (se va indica din cadrul
portolului gutterna,mental
www.mtender.qov.mdl

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- | 640095097 469
Link-ul:
https:IIachizitli.mdho/public/tender12|0490g5I
Data publicdri 21 decembrie 2021

Platforma de achizifii publice utiltizatil V achizitii.md; I e-licitatie.md; o yptender.md

Procedura a fost inclusl in planul de
achizifii publice a autoritifii contractante

VDa lNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
http s : I I achizitii. p arl am ent. md/p I anuri/

Anun{ de intenfie publicat in BAp (dupd caz) Data: nu a fost publicat
Link-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de atrilbuire
(dupd caz\

nAcord-cadru lSistem dinamic de achizilie
V Licitatie electronicd nCatalog electronic

Sursa de finanfare V Buget de stat; nBuget CNAM; rBuget CNAS;
nSurse externe; lAlte surse: flndicatil



Valoarea estimatl Aei, fdrd TVA 61 1833,00 lei

3. Clarificlri privind documenta(ia dle atribuire:
(se va completa in cazul in care au.fost solicitate clarificdri)

4. Mlodific5ri operate in documentafia de atribuire:
(Se va completa in cazul tn care aurbst o,oerate modfficdri)

5' PAnI la termenul-limiti (data 31.12!,.2022 ora l4:28),au depus oferta 2 (doi) ofertanfi:

6' Informa{ii privind ofertele depuse gi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate decitre operatorii economici :

Data solicitlrii clarificlrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitdrii dt

Expunerea succintl a rispunsuluLi
Data transmiterii

Rezumatul modifi cirilor Nu au fost
Publicate in BAPialte mijloacetor de
informare (duod c
Termen-limiti de depunere 9i deschideree
ofertelor preluneit

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asocia{ii/
administratoriil. ICS,,LUKOIL-Moldova" SRIL I 002600005897 lsayev Fevruz

2. ,,PETROM-MOLDOVA" SR]L 100260004s798 Constantinescu Corneliu-
Cazan

Denumire document
Denuminea operatorului economic

CS,,LLIKOIIL-Moldova" SRL PETROM-MOLDOVA" SRL
Docum,entele ce constituie oferta

va consmna,prin : pre zentat, zentat, nu cores

Garanfia pentru ofertd

Documente de calificare
$e_lg99n s m n a pr i n : pr e z e n l a t, zentat, nu cores

Declaralie privind
valabilitatea ofertei
Licenta de activitate
Certificat ce confirmd
calitatea produselor

Dovada iruegistrdrii
persoaneijuridice, in
conformitate cu



conformitate cu
prevederile legale din
Jara in care ofertantul
este stabilit
Participantul va
dispune de stalii de
alimentare (PECO) pe
intreg teritoriul

licii Moldova

,.rnentr
cu cerinlele dinlnsen unde (in cazul

1r nu

* in cazul utilizdrii licitaliei electrontice se, va indica prelul ofertei finale(Informafla privind "Corespunderea cu cerinlele de^calificore" si "Corespunderea cu speci/icayiile
tehnice " , se va consemna prin: ,, + " in ca:zul corespunierii ;i prin ,, _,, in cazLtl necorespunderii)

8' Pentru elucidarea unor neclariitdti sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cucerin{ele stabilite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut) s-a solicitat:

7. Informa(ia privind corespunderea oferteror cu cerinfere soricitate:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate
si unitate

de misurl

Corespunderea
cu cerin(ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehniceBenzind A-
95

Premium

CS ,,LUKOIL-
Moldova" SRL
,,PETROM-
MOLDOVA" SRL

16,75

CS ,,LUKOIL-
Moldova" SRL

3900litri

,,PETROM-
MOLDOVA" SRL

13,74 3900litri

Operatorul economic Informafia solicitati Rezmatul rlspunsului
torului economic

9. Ofiortan{ii respinqildescalificati:

Denumirea operatorului econrormic Motivul respingerii/descalifi clrii
Nu a fost

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot V
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile I
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe

11. Criteriul de atribuire aplicat:

atribuite aceluiagi ofertant: [IndicaliJ

Ioturi: -----



Costul cel mai scIzut a
Cel mai bun raport calitate-pref V
Cel mai bun raport calitate-cost n

(in cazul in care ln cadrul procedu'rii de' atrib.uire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vorindica toate criteriile de atribuire a.plicate ;i denumirea loturilor aferente)

12. Informafia privind factorii de evaluare aplicafi:
(se va completa pentru loturile care auf6'ss atribuite in baza criteriilor; cel mai bun raport calitate-preysau cel mai bun raport calitate_cost)

Lotul I Benzind Premium 95

14' In urma examiniri, evaluirii gi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-adecis:

Atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru:

Factorii de evaluare Valoarea din oferti Punctajul calculat
CS ,,LUKOI L-Moldova,, SRT

Pret unitar al ofertei
Discount aplicat

PETROM-}{OLDOVA" SR'
Pre! unitar al ofertei
Discount aplicat 35,60 0A

Lotul II Motorind EURO 5

Factorii de evaluar.e Valoarea din ofertd Punctajul calculat
CS,,LUKOI.[.-Moldova,, SRL

Pref unitar al ofertei

ETROM-\,IIOLDOVA" SRL
Pre[ unitar al ofertei 59,99 oA

95,49 yo

13. Reevaluarea ofertelor:

(se va completa in cazul in care ofert,ele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluirii ofertelor ){u auL fost reevaluate
Modificlrile operate

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
misuri

Preful unitar
(fIrn TVA)

Preful total
(fIrI TVA)

Benzind A-95
Premium

320011 litri 511733,33 614090,00

ICS ,,LUKOIL-
Moldova" SRL

3900litri 53170,00 63 804,00



Anularea procedurii de achizilie publicd:_______

in temeiul art.7l alin. lit
Argumentare:

l5' Informarea operatorilor ecomomici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi(ii:

ril ''i implicali in procedura de atribuire despre deciziile grupului deI s in co'nformitate cu prevederile art. 3l af Legii nr. ] 31 din 3 iulie
ile

16. Termenul de aqteptare pentru inchreierea contracturui:

18' Informafia privind achizifii purblice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se completeazd doar in
cazul in care la procedura de ac'thizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate ;i s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care aufost iplicate criterii de durabilitate):

(Selectafi termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I 3I din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice, inc't|usiv a termenelor de a;teptare, se efectueazd in con/brmitate cuprevederile TITLULUI IV Capitolul .l' (Cat'cularea Termenului) al Codutui Civil al Repubtril Mo1ova).

17. Contractul de achizifie/acordrurl-cadLru incheiat:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

ICS,,LUKOIL-Moldova', SRL 77 ianuarie 2022 dumitru. simonov(rDlukoil. mdOM-MOLDOVA'' SRL ll ianuarie2022 mariana. mircea I @pe I ro m. com

n cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai micd decdt pragurile pre.vdzute la art.2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulir: 2015

ivind achizitiile publice

Y 6 zile in cazul transmiterii comunicerii prin
mijloace electronice si/sau fax o
n 1 1 zile in cazul netransmiterii comunicarii

mijloace electronice si/sau fax n
n cazul in care valoarea estimatd a contractului

este egald sau mai mare decdt praguriler
prevdzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 13 1 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

n 1 1 zile in cazul transmiterii .o**i*rii p.in
mijloace electronice si/sau fax a
I 16 zrle in cazul netransmiterii cor.r.-icarii

in mijloace electronice gi/sau fax a

Denumirea
operatorului

economic

Intreprinderea

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

striin

l\umiirul
gi data

contractului/
acordrului-

cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului

Termen de
valabilitate al

contractului/ac
ordului-cadru

flri TVA cu TVA

CS

,,LUKOIL

Moldova"
SRL

Intreprindere
cu capital strdin

.f{r. 2zl din
2t0.01.2022

09 l 0000
0-0

564903,33 677884.00 31 ianuarie
2022



Au fost aplicate criterii pentru achizifii
verzi)?

p,ublice d urabile (achizi(ii

Valoarea de achizilie cu TVA din contrar:t/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost apricate criterii de
durabilitate (lei MD): *),r",, suma cu TVA,I

codul cPV al lotului/loturilor pentr.u car.e au fost aplicate criterii
de durabilitate:

criteriul de atribuire pentru lotur/r'turite pentru care au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Prelul cel mai sc&zut n

Costul cel mai scdzut a

Cel mai bun rapoyt calitate-prel z
Cel mai bun rapolt calitate-cost n

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru
tt resp
iite p,
tre, ac

Prin prezenta dare de seamd, grupul de' lucr,u pentru achizilii confirmd corectitudinea desfdsurdrii procedarii
de achiTilie,fapt pentra care poartd rd;s,pundlere conform pievederitor legale tn vigoare.

Conducltorul grupului de lucru perntru achizitii:

Lilia MELNIC
(Nume, Prenume)



I
DAREA DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizifii publice v
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire E

Nr.@din l9,,ianuarie 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractanti:

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Denumirea autoritltii contractante Rezerva{ia Naturald,,Codrii"
Localitate com. Lozova r-nul Strdseni
IDNO 1004600073089
Adresa MD 3721r-nul Strdqeni, com. Lozova
Num5r de telefon 023747386
NumIr de fax 023793080
E-mail co drii @,mo ldsi lva. gov. md
Adresa de internet codrii. silvicultura.md
Persoana de contact Insurdfel Rodica

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Tipul obiectului contractului de
achizitie/acordului-cadru

Bunuri v Servicii n Lucrdri u

Obiectul de achizitie Produse Petroliere
Cod CPV 090000000-0
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerii procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd sou cererea ofertelor de preturi)
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul
procedur ii de atribuire)

Nr: 21049446
Link-ul:ocds-b3wd p 1 -M D-1 640775659887

Data si ora deschiderii ofertelor Data: I 1.01.2022 | Ora: 08ru
Anun{ de intenfie publicat in BAP Nun Dav

Data:
Link-ul:

Anunf de participare publicat in BAP/
Invita{ia de participare transmisl

Nr: 21049446

Link-ul:ocds-b3wd p 1 -M Di! 640775659887

Data publicdriil 29.12.2021
transmiterii:

Tehnici qi instrumente specifice de
atribuire

Nur acord-cadrun sistem dinamic de
achizilien licitalie electronicdn
catalog electronicn

Sursa de finan{are
Buget de stat n
Buget CNAM a
Buget CNAS o
Surse externe n
Alte surse: findicatil Surse Proprii

Valoarea estimatl (ei, fard TVA) 310791,66



Denumirea operatorilor economici Data depunerii cererii de rrarticinare
NOW OIL RETAIL SRL 10.01.2022
Petrom Moldova SRL 10.01.2022

4.

3. Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire:

Clarificlri privind documenta{ia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care aufost solicitate clarificdri)

ModificIri operate in documentafia de atribuire:
(Se va completa tn cazul tn care aufost operate modificdri)

6. Pini la termenul-limiti (data 11.01.2022, ora @Q!), au fost depuse 2 oferte:

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 11.01.2022 ora 08:30.

Oferte intdrziate (dupd caz): nu aufost

Denumirea operatorilor
economici

Data, ora prezentlrii Notificiri privind
restituirea ofertelor

7. Documentele ce constituie oferta:

5.

Data solicitirii clarificirilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a rezumatului
demersului
Data transmiterii
Rlspunsul la demers Expunerea succint6 a rdspunsului:
Contestarea documentatiei de atribuire Nuv I Dao

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

Indicali sursa utilizatd qi data publicdrii:

Transmise operatorilor economici
inresistrati

Data:

Termen-limiti de depunere qi deschidere
a ofertelor prelungit

Nuv
Da n Cu zile

Denumirea operatorilor
economici

IDNO Asociafii/administratorii

NOW OIL RETAIL SRL 1019600028926 Cristal Marc
Petrom Moldova SRL 100260004s798 Mircea Mariana

Denumirea
operatorilor economici

Propunerea
tehnici

Propunerea
financiarl

DUAE Garan{ia
pentru ofertl

@uod caz)
NOW OIL RETAIL SRL + + + +
Petrom Moldova + + + +

2



Pentru fiecare lot tr Pentru mai multe loturi cumulate tr Pentru toate loturile V

Alte limitdri privind num6rul de loturi
care pot fi atribuite aceluiasi ofertant
Justificarea deciziei de a nu atribui
contractul pe loturi

8. Modalitatea de evaluare:

9. Criteriul de atribuire aplicat:

10. Informa{ia privind ofertele examinate:

(Informalia privind corespunderea OE cu specificaliile tehnice se va indica prin: ,,-t " tn cazul

corespunderii Si prin ,,-" in cazul necorespunderii)

Criteriul aplicat

preful cel mai scdzut tr

costul cel mai sc[zut tr

cel mai bun raport calitate-pre! I
cel mai bun raport calitate-cost n

Nr.
Iot

Denumirea lotului

x!L
o

)cB

o

o)

cqo
6

c!
U

,:

Denumirea
OE

Denumirea
OE

F
xd
xd

6

I

F
)d
,ad

d

o

1 Benzind Standart 95 litri 9000,0
o\cl
\o +

tr}
(r)
\o +

2 Motorin6 Extra litri 9000,0

@
t--
ca +

tr)
\o
+

+

J UleiMl0G2K litri 1700,0

r\\o

ca

+

(Informa{ia privind documentele prezentate se ya consemna prin: ,,+ " tn caiul prezentdrii, ,,-" in cazul
neprezentdrii)
Constatlri/Comentarii (dupd caz) :

*Denumirea gi numlrul lotului (aceastd rubrica se va completa in
cazul in care tn cadrul procedurii de alribuire sunt aplicate mai
multe criterii de atribuire)

Operatori economici

Now Oil
Retail
SRL

Petrom
Moldova

SRL
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Constatlri/Comentarii (se completeazd in cazul tn care specificasiile tehnice ale unui OE nu
corespund cerinlelor stabilite tn documentalia de atribuire, cu expunerea neconformitdlii)

*Informafia privind factorii de evaluare se prezintl astfel:
(Se va completa tabelul de mai jos pentru loturile care aufost atribuite in baza criteriilor: cel
mai bun raport calitate-prel sau cel mai bun raport calitate-cost)

* Informa{ia privind rezultatele licitafiei electronice:
(Se vo completa tabelul de mai jos tn cqzul aplicdrii licita;iei electronice)

11. clasamentul ofertelor in urma aplicirii criteriilor de atribuire

Denumirea factorului de evaluare ;i
ponderea fiecirui factor Valoarea din ofertl Punctajul calculat

Denumirea operatoru lui economic

Denumirea lotului (se va indica punctajul total
oer lot)

Factorul 1

Factoruln

Denumirea lotului (se va indica punctajul total
per lot)

Factorul I
Factorul n

Denumirea operatorului economic Runda 1 Runda n
Lotul I Benzind Ai - 95 Pre{ul flri TVA/noile

valori
Pre{ul fIrI TVA

/noile valori
NOW OIL RETAIL SRL 16,29

Lotul 2 Motorind Extra Pre{ul firi TVA /noile
valori

Preful flri TVA
/noile valori

NOW OIL RETAIL SRL 13,79
Lotul3 Ulei M10G2K Preful firl TVA /noile

valori
Preful flri TVA

/noile valori
NOW OTL RETAIL SRL 31,67

Denumirea lotului Clasamen
tul

Denumirea operatorului
economic

Pre{ul ofertei fIrI
TVA/Puncta i ul acumulat

Lotul I Benzind Ai - 95 1 NOW OIL RETAIL SRL 146625,00
2

n
Lotul 2 Motorinl Extra 1 NOW OIL RETAIL SRL 110333,33

2

n
Lotul 3 Ulei Ml0G2K I

) NOW OIL RETAIL SRL 53833,33
n

4



12. Pentru elucidarea unor neclaritlfi sau confirmarea unor date privind corespunderea
ofertei qi/sau operatorului economic (inclusiv justificarea pre{ului anormal de scizut)
cerin{elor stabilite in documenta{ia de atribuire s-a solicitat:

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

Data solicitdrii documentelor confirmative:
Data prezentdrii documentelor confirmative:

14. Ofertanfii respinqildescalifica{i:

Denumirea operatorului economici Motivul respingerii/descalifi cirii
,,Petrom-Moldova" S.R.L. Prelul mai mare a produselor petroliere fald de

pre{ul inving[torului

Not[* in cazul in care oferta operatorului economic clasat pe primul loc nu a corespuns cu
cerinlele stabilite tn documentalia de atribuire, grupul de lucru va completa corespunzdtor un
tabel identic celui de la pct. 14.

15. in urma examiniri qi evalulrii ofertelor depuse in cadrul proceduri de atribuire s-a decis
atribuirea contractului de achizi{ie publici/acordului-cadru:

0peratorul economic Documentul
;i/sau

informa{ia
solicitatl

Data transmiterii Rlspunsul operatorului
economic

Denumirea operatorului
economic

Se indicr documentele confirmative privind selecfia qi calificarea oE
conform documenta{iei de atribuire (inclusiv DUAE)
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NOW OIL RETAIL SRL + + + + + + + + + + +

Denumirea lotului Operatorul
economic
desemnat
cflstieitor

Cantitatea Preful
unitar

fIrI TVA

Preful total fIrI
TVA

Pre{ul total cu
TVA

Benzind Ai - 95 NOW O[
RETAIL SRL

9000,0 16,29 146625,00 175950,00

Motorind Extra NOW OIL
RETAIL SRL

8000,0 13,79 110333,33 132400,00

Ulei M10G2K NOW OIL
RETAIL SRL

1700,0 31,67 53833,33 64600,00



16. Grupul de lucru a respectat termenul de aqteptare pentru incheierea contractului de:

In cazul in care valoarea estimatd a contractului
este mai mici dec6t pragurile previzute la art. 2
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

! 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax
tr 11 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax

In cazul in care valoarea estimati a contractului
este egall sau mai mare dec0t pragurile
prevdzute laaft.2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3
iulie 2015 privind achiziliile publice

tr 11 zile in cazul transmiterii comunicirii prin
milloace electronice $ilsau fax
tr 16 zile in cazul netransmiterii comunicirii prin
miiloace electronice si/sau fax

Noti* Calcularea termenelor prevdzute de Legea
termenelor de asteptare, se efectueazd in conformitate
I (Calcularea Termenului) al Codului Civil, ;i implicit,

17. Contractele de achizi(ie incheiate:

nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a
cu prevederile TITLULUI M Capitolul
art. 261 (1), 264 @) si 265.

Nr.
d/o

Numlrul
contractului

Data
contractului

Cod CPV

1

NOW OIL
RETAIL

SRL

Nr.488
NOw/RC 19.01.2022 09100000-0 3t0791,66 372950,00 3r.t2.2022

18. Anularea

in temeiul art.

Argumentare:

procedurii de achizi{ie publicl:

7I alin. _ lit _.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cd termenul de a$eptare pentra
tncheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute
de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum;i cd
in cazul depunerii contestaliilor, aceastea aufost examinate ;i solulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectitudinea
desfdsurdrii procedurii de achizilie, fapt pentru care poartd rdspundere conform
prevederilor legale tn vigoare.

Conducltorul grupului de lucru pentru achizi{ii:

insurltel Rodica
(Nume, Prenume)

Denumirea
operatorului

economlc,
(rDNO)

Valoarea contractului fermenri
, rlde
valabitita
, ,, tea
contractu
,.;.:;,;..;;i-i 

;;::; 
::::, i

frri TVA cu TVA



























DARE DE SEAMĂ 
 

de atribuire a contractului privind achiziţionarea  
serviciilor de verificare metrologică a utilajelor geodezice pentru anul 2022 

 
Nr. 16/22 din 20.01.2022  

             
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
 

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP) 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1002600024700 
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42 
Număr de telefon 022 504714  
Număr de fax 022 212259 
E-mail oficial  asp@asp.gov.md 
Adresa de internet www.asp.gov.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
 

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

Servicii 

Obiectul achiziției Servicii de verificare metrologică a utilajelor 
geodezice pentru anul 2022 

Cod CPV 50411000-9 
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-1638282388132 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1638282388132?tab=contract-
notice  
Data publicării: 01.12.2021 

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

Da   
Link către planul de achiziții publice 
publicat: planul de achiziții publice pentru 
anul 2022 e în proces de aprobare. 

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

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

 
Licitaţie electronică 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 586 200,00 
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3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost. 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost. 

5. Până la termenul-limită (data 14.12.2021, ora 10:00), au depus oferte 1 (unul) ofertant: 
 

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

Denumire document Denumirea operatorului 
economic 

Î.S. Institutul de Geodezie, 
Prospecțiuni Tehnice și 

Cadastru ”INGEOCAD” 
Documentele ce constituie oferta 

(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică Prezentat 

Propunerea financiară Prezentat 
DUAE Prezentat 
Garanția pentru ofertă (după caz) Nu s-a solicitat. 

Documentele de calificare 
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea 
acestora în situația condamnării  pentru participarea la activităţi ale 
unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă 
şi/sau spălare de bani - declarație pe proprie răspundere - în termen de 
5 zile după data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, 
ofertantul desemnat câștigător va prezenta această Declarație autorității 
contractante și Agenții Achiziții Publice (formularul Declarației va fi 
publicat pe SIA  RSAP (MTender)), confirmată prin semnătura 
electronică a operatorului economic 

Prezentat 

Intenția de participare în cadrul procedurii de achiziție - cerere de 
participare completată conform Anexei nr. 7 la Documentația standard 
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021, 
semnată electronic de către operatorul economic 

Prezentat 

Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 90 de zile - 
declaraţie privind valabilitatea ofertei, completată conform Anexei nr. 8 
la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor 
nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de către operatorul economic 

Prezentat 

*Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova - copia 
extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată prin 
semnătura electronică a operatorului economic 

Prezentat 

*Datele din Registrul informației criminalistice și criminologice al 
Republicii Moldova - copia cazierului judiciar al persoanei juridice, 

Prezentat 

Nr. Denumirea operatorului economic IDNO Asociații/adminis
tratorii 

1 Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecțiuni 
Tehnice și Cadastru ”INGEOCAD” 

1002600031906 - 
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confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic 
*Informația privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, 
taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale - copia certificatului SFS 
privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional, 
confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic 

Prezentat 

*În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, va solicita prezentarea 
anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, conform prevederilor 
DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor justificative în termenul-limită stabilit, operatorul 
economic va fi descalificat. 
 
7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 
 

Denumirea lotului Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul 
ofertei 
(fără 

TVA)* 

Canti 
tate și 

unitate de 
mă 

sură 

Corespun
derea cu 
cerințele 

de 
calificare 

Corespun
derea cu 

specificați
ile tehnice 

Servicii de verificare metrologică a utilajelor geodezice pentru anul 2022 
Lotul nr. 1 

Servicii de verificare 
metrologică a 
utilajelor GNSS 

Î.S. Institutul 
de Geodezie, 
Prospecțiuni 
Tehnice și 
Cadastru 

”INGEOCAD” 

192 144,00 48 buc. + + 

Lotul nr. 2 

Servicii de verificare 
metrologică a 
tahimetrelor 
electronice 

173 472,00 32 buc. + + 

Lotul nr. 3 

Servicii de verificare 
metrologică a ruletelor 
electronice 

220 584,00 312 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). 

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

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată Rezumatul răspunsului 
operatorului economic 

- - - - 
 

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

 
Motivul respingerii/descalificării 

- - 
  
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 
 

Pentru un singur lot □ 
Pentru fiecare lot □        
Pentru mai multe loturi  
Pentru toate loturile  □       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: ________________________                 
 
11. Criteriul de atribuire aplicat: 
Preţul cel mai scăzut                       
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                    
Cel mai bun raport calitate-cost □           
     
12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică. 
 
Calculul ponderii conform factorilor de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de 
vedere economic    
 

Nr. 
d/o 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea % 

- - - 
 

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 
 
14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis:  
 
Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:  
 
Nr 
d/r 

Denumirea lotului Denumirea 
operatoru 

lui 
economic 

Cantita 
te și 

unitate 
de 

măsură 

Prețul 
unitar 

(fără TVA) 

Prețul total 
(fără TVA) 

Prețul total 
(inclusiv 

TVA) 

Servicii de verificare metrologică a utilajelor geodezice pentru anul 2022 

1 Lotul nr. 1 

Servicii de verificare 
metrologică a 
utilajelor GNSS 

Î.S. 
Institutul de 
Geodezie, 

Prospecțiuni 
Tehnice și 
Cadastru 

”INGEOCA

48 buc. 4 003,00 192 144,00 230 572,80 

2 Lotul nr. 2 

Servicii de verificare 

32 buc. 5 421,00 173 472,00 208 166,40 
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metrologică a 
tahimetrelor 
electronice 

D” 

3 Lotul nr. 3 

Servicii de verificare 
metrologică a 
ruletelor electronice 

312 buc. 707,00 220 584,00 264 700,80 

 
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  

Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecțiuni 
Tehnice și Cadastru ”INGEOCAD” 

05.01.2022 SIA RSAP 
Poşta electronică 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: nu se aplică. 

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:. 

Denumirea 
operatoru 

lui  
economic 

Întreprindere
a: 

Cu capital 
autohton/Cu 

capital 
mixt/asociere/ 

Cu ca 
pital străin 

Numărul 
și data 

contractului
/ acordului-

cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate al 

contractu 
lui/acordului-

cadru fără TVA inclusiv 
TVA 

Î.S. Institutul de 
Geodezie, 
Prospecțiuni 
Tehnice și 
Cadastru 
”INGEOCAD” 

- Nr. 
61 

20.01.
2022 

50411
000-9 

586 200,00 703 440,00 31.12.2022 

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

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

- 

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

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

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

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

 

 

Președintele Grupului  
de lucru pentru achiziții publice  
de bunuri, lucrări și servicii                                                                           Sergey BOTNARU 
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で一一長一i○○つ

DARE DE SEAMÅ

de atribuire a contractului de achizi申publice H

de incheiere a acordului-Cadru　　　　　　　　□

de anulare a procedurii de atribuire　□

N‥姓血31.12.2。21
1.Datecuprivire賞aautoritateacontractanta: � 

Denumireaautorit着飾COntraCtante �Centruldeg肴zduire料orientarepentrupersoanele鰹r肴 

domic虹iustal)il 

Loca輪青ate �Mun.C鵬?in着u 

Ⅱ)NO �重007601010530 

Adresa �Mun.Chi?in5u,Str-laHaltei,nr.2 

Numむdetelefon �022354038 

Num肴rdefax �022354038 

E着血a組0航ぐia量 �Cen億uldegazduireO4@mail.ru 

Adl.eSadeintemet � 

Persoanadecontact佃t/me,prenume,!elゆJ?e- �MacoveiVeaceslavO69149119 

ma砂 

2.Datecuprivirelaproceduradeatribuire: 

Tipulproceduriideatribuireap耽ate �□Cerereaofertelordeprefuri□Licitatiedeschisa 

囲Altele:aChizitievaloaremicd 

Proceduradeachizitierepetataife傷caz) �Nr: 

Tip血　obiectuluicontractuluide∴aChizi缶e/ �Bunuri□ServiciiHLucrむi□ 

acordului-Cadru 

Obiecfulachizi缶ei �Serviciideca血i蕗?iserviciidecatering(de 

PreParare?ilivrare) 

CodCPV �55500000-5 
Expunerea　motiv血u的emeiuIuiprivind　alegerea � 

PrOCeduriideatribuire作わc依b′lやlic縮i“ltorpIOCe虎諦 

ゐ0館IicitaIiaくね$勃is匂I 

Proceduradeatribuire佃e胸jn窃cadincad訪 �Nr:21048208 

por/alul#ig妙emamen幼l一個砂W.mten虎男QO一,・md �Link-ul:OCds-b3wdDトMD-1638881932030 

Datapublicむii:07.12.2021 

Platformadeachizi申ipubHceu餌iza悔 �固ac虹zitii.md;.e置1icitatie.md;ロyPtender.md 

Anuntde血ten車epublicat血BAPife∂caz) �Data: 

Link.ul: 

Tehnici申instrumentespeci鯖cedea書ribuire �□Acord-Cadru　　□Sistem　dinamic　de　ac血zi車e 

(沈p傍caク �囲Licit頭eelectro血c着　日Catalogelectronic 

Sursade紐1an[are �団Bugetdestat;ロBugetCNAM;□BugetCNAS; 

ロSurseexteme;□Altesurse:/加dcati] 

Valoareaes血皿a信仰主席商T夢色) �919489,50MDL 

3. Clari髄cむi privind documentaiia de atribuire:

(舵waco7?ph細分ocaz#lみoearea〃,佃stsohci幼細cぬI擁cdri) 

Datasolicitariiclari鯖c着r組or � 

Denumireaoperatoruluieconomic � 

ExpunereaSuCCintaasolici億riideclari鯖care � 

Expunereasuccint5ar5spunsului � 

Datatransmiterii � 

4. Modi鯖cむi operate盲n documentatia de at正buire:

(Sevacompleiaみocaz#l命ocareau_わstope糊temod新cdr子) 

Rezumatul血Odi範c盈r軸or � 

PublicateinBAPぬ看tem印OaCelorde �/励窃catis'WsaZ#i肱a姫亨v`め胸public《躯Z/ 

血冊動輪re解Ca少 

Termen-血nit5dedepunere車de§Chiderea �l加c#catimmd殺Idezil孝] 

Ofertelorprelungit佃k商caろ) 



5. Pan削a temenul-1血it5 (data 20.12.2021. ora 15:30). au deI)uS Oferta 2 ofer飯型唾

Nr. �DenumireaoperatoruluieconomlC �量DNO �Asociaきiil ad皿inistratorii 

1 �MUZCAFEPLUS �1011600035296 �HohlovAnatoll ● 2. �DARAMAX-COMSRL �1003600152042 �BaraliucAlla 

6.血fomatii privind oferteIe depuse si documentele de ca批are $i aferente DUAE prezentate

Informatii privind o後れele depuse si docume血tele de ca駈care $i aferente DUAE prezentate de c紬e

。ocαmentαiaゆSipreZen動物r”“Oreや“n虎cerintelordeca筋car切 

7Iformatia　ri血dcoresI)undereaofertelorcucerintelesoli ����Citatc: .nO Denumirea �ロ Denumlrea �Pre叫1 0龍rtei ". �Can債書ate 車u血ta書e d �Corespunderea �Corespunderea 

OperatOⅢ置竜 ���CuCerin[elede �cuspec漁ea悌細e 
lotu霊u量 �cCO皿Om量c �(狐a TVA)春 �　e 血をsur肴 �ca輪鯖ca富e �筒血皿icc 

MUZCAFE �832　書23, �24730.0 �十 �十 

PLUS �00 �buc 

DARAMAX　　- �1　　069 �24730.0 �十 �十 

COMSRL �630,00 �buc. 

Lotl � � � � � 
奪みcazulutiliz傷 伽y2)matiaprivi tehnice”,Sel/aC 8.Pent「皿el Ceri血書e霊e �rii/ici佃yieielectronicese叩jndicapre函q確rtei nd”Coreやun虎nacucerinteledecal姉are’弓i o棚emnaprin:”+’当れcaz“lcoreや#ndGr函ipri ucidareaunorneclarit5tisaucon鯖rmareaunorda stabilite血documentatiadeatribuire(inclusivjust ���〆棚le ”Core呼殺ndGreacuやec姉afiile n”-タ,みocaz訪"eCOreやun〔わ巧) teprivindcorespundereaoferteicu i鯖careapretuluianormaIdesc5zut)s-a 

SO量ici章 Dat租 �租t: Oper郷のmlecono血鵡 �血冊皿坤aso輪ciぬ儀 �Rezu血atulr謡punsului 

soⅡcit肴r並 ���oI)eratOruluieconom王c 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot H

Pentru mal m山te loturi cunulate □

Pentnl un Singur lotロ

餌e l血it証privind numむul de loturi care pot fi atri・buite aceluia?i ofe競ant:華e擁a妨

Just並carea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi-



Criteri山de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scazut口

Costul cel mai scazⅢt □

Cel mal bun raport calitate- pre亨団

Cel mai bun raport calitate-COst □

伽cazw橘"are fro cad坊procedurii虎a妨b#ire鋤n生動cate mai m初e criterii dG a初buire, Se VOr jndica

toate criteriile虎cJ函buire呼,licate Ji dGm/mirea /ot初lor q倍nn砂

1l. Informatia privind factol辞de evaluare apiicati:

伽va coIlpleta pent硯/ot#rile care a#ゆst a妨b#iteみo baza criteriめr: Cel mai b#n mpOn Caliiateprel

Saま1Celmaib#nI嶋やOrtCali/ate-CO砂 

甲acto重電deevalua富e ��Valoareadinofert肴 �PunctajulcaIculat 

Denumireaoperatoruluieconomicl ���Toぬi 

Denumirefactoru11 �Ponderea � � 

Denurnirefactomln �Ponderea � � 

Denumireaoperatoruluieoonomicn ���To章郷l 

Denurnirefactorull �Ponderea � � 

Denumirefactoruln �Ponderea � � 

12. Reevaluarea ofe巾elor:

De皿u皿血ea �Denumirea �Ca皿慣請e苅 �Pretulunitar �Pre中細章ota霊 �Pre巾1書o調書 

lotuIui �OPeratorului �unitatede �(鯨rる冒VA) �(鰹r肴TVA) �(血clusiv 

eco血o皿ic �皿をsur蚕 ���冒VA) 

MUZCAFE �24730.Obuc � �832　123,00 �931　977,76 

PLUS ���lei �霊ei 

Anularea procedurii de achizitie publicむ

intemeiulart.71alin. 1it .

Arg脚em狐e :

14.Informareaoperatonloreco �nomlCldespredecIZllle2ruDu書uldel �ucrupentruaChlZ置tii: 

Denumireaoperator山ui 　CcOnO血ic �Datatransmiterii �Modalitateadetransmitere 

MUZCAFEPLUS �24.12.2021 �Prinm判OaCeelectronice 

DARAMAX-COMSRL �30.重2.2021 �Pr血seⅣic組epo印ale. 

仰角marea qpeJlatOrilor economiciカタやIicati允o proceくねm de atribαire dGやre虎ciziile g7.呼脇i `加/"C肋

pen胸achizitii se realizeczz(芳命o coI妙mna細c∂lpreVe虎rile ar1 31 al L培Ji nr /31 din 3海lie 2015privind

achiz帝iile publice)

15.Termenuldeasteptarepentruincheiereacont �ractului: 

王ncazul血carevaloareaestimatをacontractului �固6zile血cazultransmiteriicomunic圭iriiprin 

estemaimic肴dec釦pragurileprevazutelaart.2 �m却oaceelectronice?Usaufaxロ 

alin.(3)alLegiinr.131din3i山ie2015privind �□11zileincazulnetransnriteriicomu血icむii 

achizi囲epublice �prinm卸oaceelec億Onicesi/saufax□ 

壬nc社町Iincarevaloareaestimat易acontractului �□11zileincazultransmiteriicomunicむiiprin 

esteegalasaumaimaredec釦pragurile �m卸OaCeelec億Onice?i/saufax□ 

prevazutelaarL2alin.(3)alLegiinr.131din3 �□16zileinca乙山皿etransmiteriicomu血cむii 

iulie2015privindac血zitiilepublice �prinm却oaceelectronicegivsaufax□ 

(Selectati Jemem/l de a擁p幼re J‘eやeCtat. Calc枕rea /emenelor prev彪#te de Legea ”′弓31 din 3海lie

2015 privind achizitiik p訪lice, jndcJSiv a /emenelorくねaヴt雀7Jan, Se e和t#eaZdみo coI?わmiiate c#

preve虎rile HTL UL UI IV C呼iめl2JI I /αlc初brea 7t,menc擁/ al Cocha妨C勅l c,l R?pめIicii Mbldo砂.



16.Contractuldeachizitielacordul- ����cadruincheiat: 

Denumirea �血‡型と血de竜 　種: �Numむul ��CodCPV �Valoareacontractului ��冒er皿ende 

略r養富VA �inc!usiv冒VÅ 

§id租ta ����valabiIitate 

れutohton/ �COntraCtulu �����血 
OPeratOru書ui �Cu世職il固 �U �����COntraCtulu 

eCOnOmlC �心i重視socier可 �acordu書ui- �����iぬcordului置 

隻旦哩p出 塁軽重 �cadru �����ぐadru 

MUZCAFE � �3 �31.12. �55500000- �832123,00 �931977,761ei �31.12.20 

PLUS ���2021 �5 �1ei ��22 

17.Informatiaprivindachizitiipub ����Iicedurabile(achizitiiverzi)佃brcacめ焔seco′やわ細az汚cあ肋分れ脇ul 

紡careぬproce俄mくねcIC履擁e pub枕d鋤♪st `寧脇cate criterii cなみmbil融和iv s均分ocheiat

co励ac沈on#actepenかuわ!侮t#ripen鋤CareCm〇秒st`砂巌aiecrite手ii・ああ朋bi俄幼砂: 

Aufostaplicatecriteriipentruach軸iipublicedurabile(achizi‡ii ��のA/Ⅳり_ 

VerZi)? 

ValoareadeachizitiecuTVAdincontractlcontractea ��(n俄c印鋤maCu"均) 

10tuluinoturilorpentrucareaufo§taPlicatecriter締dedurabilitate 

OeiMD): 
CodulCPVal dedurabilitat �otulu班oturiIorpentrucareaufostap量icatecriterii � 

CriteriuldeatribuirepentrulotuⅢoturilepentrucareaufost ��Pre華Icel”aisc彪沈　□ 

ap書icatecriteriidedurabilitate: ��Cbs蝕Icelmaiscd幼t□ 

αlmaib糊r呼)Ortc誠幼めp巧□ 

Ctl”aib“nn坪)OrtCali!aie-COSiロ 

P融p舶牝動物仇膨虎舵a朋匂g噂話座れ関わe碗e糎加鵬肋l虎岬やta膨pe職が関納脇heie肋 eo糊のae加硫揚on加〇番eねri職強硬ajb鉦e坤eeiatゆeq筋肋d側抑朋とp舵一汚物お嬢α職32a硯のdL略ii肌I31 

俄n 3闘e 20I5 p諏nd ac履砂擢型b捉eJ, PreC捌け〆c杭ro c雌“l垂加ner群co〃納k頑紡r i海伽nC躯ivnd筋

r呼0復調臼か虎脚部iio塙的均aCe㈱卸側佃t鱗の扇動の柁写i so加的naぬP融p職推職幼血陀虎seα肋句g細や〃l加硫朋

pe"加ac履碑i co均か州道corec勧請萌ea強弱〃rあ成roceぬ筋de ac施細J砂Pe棚の棚Car叩O棚は亮やm虎γe
eoゆm pn弼庇諦めγ　　　　　　　向alと　　　　　　　紡　　　　　　　間宮Oa肥

Conduc肴ton血gmp山ui de lucru pentm achizi車i:

諸宗での・なぜ〆手管こび、み診
伽Ime, Prem1me)



DARB DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizilii publice X
de incheiere a acordului-cadru !
de anulare a procedurii de atribuire D

Nr. 2 din 18 tanuane2022

L. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autorititii contractante Aeentia "Moldsilva"
Localitate Mun. Chisindu

IDNO 1 00660 1 00025 5

Adresa Bd, Stefan cel Mare, 124

Numdr de telefon 022272306
Num5r de fax 02227734s
E-mail oficial msilva@moldsiiva. sov. md

Adresa de internet moldsilva.cov.md
Persoana de contact (nume, prenunxe, telefon,
e-mail)

Ion Platon, Ion Platon, 022277959, email
ion.olaton@moldsilva. eov.md

2.Date cu privire la procedura de atribuire:

Tinul procedurii de atribuire aplicate COP

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

Bunuri X Servicii n Lucrdri n

Obiectul achizitiei Produse oetroliere
Cod CPV 09200000- I
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aolicdrii altor oroceduri decdt licitatia deschisd)

Art. 57, pct. I a Lefii 13112015 - Valoarea
estimativ6 196 250,0 lei.

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul
p or t alului guv e r name nt al www. mt e nde r. gov. md)

Nr; ocds-b3wdp 1 -MD- 1 640789800776

Link-ul:
https: I I achizitii.md/ro/public I tender I 21 0 49 4'/ 6 I lotl 1 | 5 48

300/

Data oublicdrtt 29 decembrie 202 1

Platforma de achizitii publice utilizatfl X achizitii.md; n e-licitatie.md; r yptender.md

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

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

nAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie
Xlicitatie electronicd nCataloe electronic

Sursa de finan{are X Buget de stat (FEN); nBuget CNAM; nBuget
CNAS; nSurse externe; X Alte surse: [ntijloace
specialeJ

Valoarea estimati (lei, /ard TVA) r96 2s0,0

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:



va completa tn cazul in care au fost solicitate clarificiiri)

Data solicitirii clariticirilor Nu este cazul

Denumirea operatorului economic Nu este cazul

Expunerea succint[ a solicitirii de qlalfillry Nu este cazul

Expunerea succint[ a risPunsului Nu este cazul

Data transmiterii Nu este cazul

4. Motlificiri operate in documenta{ia de atribuire:

6e va complela in cazul in care au fost operate ntodificdri)

5. Pffnn la termenul-limiti (data 17.L2.2021, ora 00:00), au depus oferta:

6. Informafii privind ofertele depuse qi clocumentele de calificare qi aferente DI"IAE

prezentate de citre operatorii economici: Nu este cazul

Rezumatul modifi cirilor Nu este cazul

Publicate in BAP/alte mijloacelor de

informare (dupd caz)

Nu este cazul

Termen-limit[ de depunere Ei deschidere a
ofertelor prelungit (duPd caz)

Nu este cazul

Nr. Denumirea oper:rtorului economic IDNO Fondator

iCS "Ltrkoil Moldova" SRL 1 002600005 897 LITASCO S.A. Elvetia -

t00%

Denumirea operatorului economic

Denumire document Operator
economic n

Operator
economic 3

Operator
economic 2

CS "Lukoil
Moldova" SRL

Documentele ce constituie oferta
va consemna prin: prezental, neprezenlatt 4! telg

PrezentatCererea de partici
PrezentatDeclara{ia privind

valabilitatea ofertei
Propunerea tehnici
Propunerea financiarl

Prezentat
PrezentatDovada inregistrarii

persoanei juridice, in
conformitate cu
prevederile legale din

{ara in care ofertantul
este stabili

Certificat de atribuire a

contului bancar

PrezentatExtras din Registrul de
Stat al persoanelor
juridice sau Actul I
documentul de

imnuternicire





..4
II

,ii
,l
I
I

:,

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica tn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire Si se ve consemna prin: prelentat, neprezentat, nu corespunde (in cazul
cdnd documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de calificare))

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

* fn cqzill utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale
(Informalia privind "Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Corespunderea cu specificaliile
tehnice " , se vo consemna prin: ,, * " tn cazul corespunderii ;i prin ,, - " ifr cazul necorespunderii)

AT

, Denu*rirea
operatorului

economic-'*

Pre{ul
ofertei

(ftua TVA)I

Cantitate
qi unitate

de

ryrisu16,
litri

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice

Lot I ICS "Lukoil
Moldova" SRL

2t6433,33 13500,0 + +



8. Pentru elucidarea unor neclarit[ti
fertei cu cerin{ele stabilite in documentafia

de scizut) s-a solicitat: Nu este cazul

9. Ofertan{ii respinqi/descalifica{i: Nu este cazul

sau confirmarea unor date privind corespunderea
de atribuire (inclusiv justificarea pre{ului anormal

Data
solicit[rii

Operatorul economic Informa{ia solicitati Rezumatul rispunsului
operatorului economic

Denumirea operatorului economic Motivul res ninserii/descalifi cirii

10. Modalitatea de evaluare a of'ertelor: Negociere

Pentru fiecare lot n
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile x
Alte limitdri privind numdrul de loturi care pot fi atribuite aceluiaEi ofertant: findicaliJ

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul ne loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scdzut X
Costul cel mai scazut n
Cel mai bun raport calitate-pre! n
Cel mai bun raport calitate-cost r

(in cazul tn care in cadrul procedurii de alribuire sunl aplicate mai multe crilerii de atribuire, se vor
indica toate criteriile de atribuit e aplicate ;i denumirea loturilor aferente)

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplicafi: Nu este cazul

(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: Nu este cazul

(Se va completa in cazul in care ofertele au fost reevaluate repetal)

Factorii de evaluare Valoarea din ofertd Punctajul calculat

Denumirea ooeratorului economic 1 Total
Denum re factorul 1 Ponderea

Denum re f-actorul n Ponderea

Denumirea ooeratoruiui economic n Total
Denumire f-actorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate



14. in urma examindri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de

tribuire s-a decis:

Anularea procedurii de achizilie publicd: Nu este cazul

in temeiul art.71 alin. 
- 

lit 
-'

Argumentare:

Atribuirea contractului de achizilie publica/acorduiui-cadru:

Denumirea
lotului

Denumirea
operatorulut

economrc

Cantitate qi

unitate de
m[surd

Pre{ul unitar
(fnrn TVA)

Pre(ul total
(fnrI TVA)

Preful total
(inclusiv
TVA)

243250,0
Lot I ics "Lukoil

Moldova" SRL
12500 lit Discount

4,000 de

prelul afiEat
panou

1a

la

202lu6,JJ

Lot I ics "Lukoil
Moldova" SRL

1000 lit Discount
4,00V0 de

prelul afigat
panou

la
la

13125,0 r 6470,0

l5.Inlbrmarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizi(ii:

Modalitatea de transmitereData transmiteriiDenumirea operatorului
economic

17 ianuane2021CS "Lukoil Moldova" SRL

(lnJbrmarea operatorilor economici implicali in procedura rJe atribuire clespre deciziile grupului de

lucru pentru achizilii se realizeazir in ionformitate cu preveclerile art 3 t at Legii nr' I3l din 3 iulie

2015 privind achiziliile publice)

16. Termenul de aqteptare pentru incheierea contractului: Nu este cazul

(Selectali termenul de a;leptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr' l3l din 3

iulie 2015 privincl achiziliile publice, inclusiv a termenelor de a;teptare, se efectueazdtn conformilate

cu prevederite TI.I'LULu\ iv Capitolul I (Calcularea Termenului) al codului civil al Republicii

Moldova).

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

ffiea estimatd a contractului

este mai micd decdt pragurile prevdzute Ia afi' 2

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

achiziliile publice

n 6 tile in cazul transmiterii comunicirii prin

miiloace electronice qi/fu
! 11 zile in cazul netransmttenl comunlcarll

^rin rniiloace electronice si/sau fax n

Fr-"t l" ** valoarea estimatd a contractului

este egall sau mai mare decdt pragurile

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

iulie 2015 privind achiziliile publice

LJ 11 ztle lncazuL transmlrenl sorllullrearrr Pr

miiloace electronice qi/sau fut o''-----_----_--_--

ffiransdliterii comunicarii
prin miiloace electronice $i/sau fax I



/

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

tn cazul tn care la procedura de achizilie publica au fost aplicate criterii de durabililate ;i s-a incheial

contract/contracle penlru lot/loturi pentru care au.fost aplicate crilerii de durabilitate):

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru declard cii termenul de u;teptare pentru tncheierea

contractului/contractelor indicute a fost respectflt (excepffind cazurile prevdzute de srt. 32 alin. (3)

ul Legii nr. I3t din 3 iulie 2015 privind achiziliile publice ), precum;i cii tn cnzul depunerii
contesta(iilor qi/sau recep(iondrii rapoartelor cle monitorizare, acestea uu fost exuminate Ei

solulionate.

Prin prezenta dare de seumd, grupul de lucru pentru achizilii conjlrmd corectitudinea desfisurdrii
procedurii de uchizilie, fupt pentru care posrtii rdspundere conform prevederilor legule tn vigoure.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizifii:

(Nume, Prenume)

Valoarea contractului Termen de
valabilitate al
contractului/
acordului-

cadru

NumIrul
qi data

contractului/
acordului-cadru

Cod CPV
Denumirea

operatorului
economic liri TVA

259720,0 31.12.2022216433,33CS "Lukoil
Moldova" SRL

t8.0t.22

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

(DA/NU) DA

Valoarea de achizi{ie cu TVA din contract/ contracte a
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de

durabilitate (lei MD):

258720,0|ei
(indicali suma cu TVA)

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

09200000-1

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

Prelul cel mai scdzut n

Costul cel ntai scdzLtt .

Cel mai bun raport calitate-pretr X

Cel mai bun raport calitate-cost n

/t
ffi&,{
fl"'V-c." 

v
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului privind achiziționarea  

produselor de îngrijire personală pentru anul 2022  

 

Nr. 14 din 19.01.2022 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP) 

Localitate mun. Chișinău 

IDNO 1002600024700 

Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42 

Număr de telefon 022 504714  

Număr de fax 022 212259 

E-mail oficial  asp@asp.gov.md 

Adresa de internet www.asp.gov.md 

Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 

e-mail) 

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitaţie deschisă 

Procedura de achiziție repetată (după caz) - 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 

acordului-cadru 

Bunuri 

Obiectul achiziției Produse de îngrijire personală pentru anul 

2022 

Cod CPV 33700000-7 

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-1637581505140 

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

b3wdp1-MD-1637581505140?tab=contract-

notice 

Data publicării: 22.11.2021 

Platforma de achiziții publice utilizată www.achizitii.md  

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții 

publice a autorității contractante 

Da   

Link-ul către planul de achiziții publice 

publicat: Planul de achiziții publice pentru 

anul 2022 e în proces de aprobare. 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 23.11.2021 

Link-ul: 

https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/20

14/bap_nr_91_0.pdf 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  

(după caz) 

Licitație electronică 

Sursa de finanțare Surse proprii 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 335 850,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire:  

mailto:asp@asp.gov.md
http://www.asp.gov.md/
mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637581505140
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637581505140?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637581505140?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1637581505140?tab=contract-notice
http://www.achizitii.md/
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_91_0.pdf
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_91_0.pdf
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Data solicitării 

clarificărilor  

1 decembrie 2021, 16:32 

Denumirea 

operatorului economic 

- 

Expunerea succintă a 

solicitării de clarificare 

Datele din Registrul informației criminalistice și criminologice al 

Republicii Moldova ( cazier juridic) acesta este o cheltuiala 

suplimentara pentru operatorul economic, excludeti acest punct 

Expunerea succintă a 

răspunsului  

Conform prevederilor art. 19 alin. (1) și (3) lit. c) din Legea nr. 

131/2015 privind achizițiile publice autoritatea contractantă are 

obligaţia de a exclude din procedura de atribuire a contractului de 

achiziţii publice orice ofertant sau candidat despre care are 

cunoştinţă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărîrea 

definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la 

activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, 

pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani, pentru infracţiuni de 

terorism sau infracţiuni legate de activităţi teroriste, finanţarea 

terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor şi alte forme de 

trafic de persoane sau a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin 

hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care 

a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli 

în materie profesională. Astfel, aceasta informație urmează a fi 

verificată de către autoritatea contractantă prin prezentarea 

cazierului judiciar al persoanelor juridice. 

Data transmiterii 2 decembrie 2021, 09:56 

 

Data solicitării 

clarificărilor  

1 decembrie 2021, 16:34 

 

Denumirea 

operatorului economic 

- 

Expunerea succintă a 

solicitării de clarificare 

Garantia pentru oferta este de 2 % si plus la aceasta inca solicitati 

cazier juridic, excludeti macar cazierul juridic 

Expunerea succintă a 

răspunsului  

Răspunsul îl găsiți la întrebarea nr. 1. 

Data transmiterii 2 decembrie 2021, 09:59 

 

Data solicitării 

clarificărilor  

2 decembrie 2021, 09:59 

Denumirea 

operatorului economic 

- 

Expunerea succintă a 

solicitării de clarificare 

... 

 

Expunerea succintă a 

răspunsului  

Depunerea întrebării fără text ”…” în ultima minută a termenului 

pentru depunerea clarificărilor constituie abuz din partea 

operatorului economic, care intenționat dorește suspendarea 

procedurii de achiziție publică sau prelungirea termenului pentru 

depunerea clarificărilor, fapt ce contravine prevederilor Legii nr. 

131/2015 privind achizițiile publice. 

Data transmiterii 3 decembrie 2021, 09:40 

 

Data solicitării 

clarificărilor  

3 decembrie 2021, 09:46 

 

Denumirea - 
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operatorului economic 

Expunerea succintă a 

solicitării de clarificare 

Buna ziua ,in previnta cazierului juridic-va rugam sa studiati 

documentatia nou care include DECLARAŢIE privind confirmarea 

identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația 

condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau 

grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani 

care a fost introdusa in documente obligatorii APROBATprin 

Ordinul Ministrului Finanțelornr. 145 din 24 noiembrie 2020.De 

aceea insistam sa omititi ca document obligatoriu Cazierul Juridic 

.In caz contrar o sa contestam ducumentatia obligatorie. 

Expunerea succintă a 

răspunsului  

Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 

131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a 

clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de 

atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de 

solicitare a clarificărilor a expirat la data de 02.12.2021 ora 10:00. 

Data transmiterii 5 decembrie 2021, 09:39 

 

Data solicitării 

clarificărilor  

3 decembrie 2021, 10:33 

Denumirea 

operatorului economic 

- 

Expunerea succintă a 

solicitării de clarificare 

Conform Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice articolul 65 

alin. (4) Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun 

a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a DUAE și, după caz, 

a garanției pentru ofertă. Deci cazierul juridic poate fi facut de catre 

operatorul economic cistigator, deoarece ca cistigator poate sa isi 

asume o cheltuiala in plus si sa demonstreze situatia sa referitor la 

instantele judecatoresti 

Expunerea succintă a 

răspunsului  

Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 

131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a 

clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de 

atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de 

solicitare a clarificărilor a expirat la data de 02.12.2021 ora 10:00. 

Data transmiterii 5 decembrie 2021, 09:39 

 

Data solicitării 

clarificărilor  

3 decembrie 2021, 10:56 

Denumirea 

operatorului economic 

- 

Expunerea succintă a 

solicitării de clarificare 

Sunteti unica organizatie cereti cazierul juridic ca pe timpuri cind 

licitatiele erau in plic. Acum este pachet de documente noi conform 

caruia se petrece licitatiile ,va rugam sa va conformati noilor reguli 

si pachetului nou de documente. 

Expunerea succintă a 

răspunsului  

Vă informăm că, potrivit art. 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 

131/2015 privind achizițiile publice, termenul de solicitare a 

clarificărilor se calculează de la data publicării documentației de 

atribuire și a constituit în cazul dat 9 zile. Astfel, termenul de 

solicitare a clarificărilor a expirat la data de 02.12.2021 ora 10:00. 

Data transmiterii 5 decembrie 2021, 09:39 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost. 
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5. Până la termenul-limită (data 17.12.2021, ora 09:40), cu finalizarea licitației electronice 

la data de 20.12.2021, ora 14:19, au depus oferte următorii ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului 

economic 

 

IDNO Asociații/administratorii 

 

1 
„Chimexpert” SRL 

 

 

1015611001028 

 

- 

2 „Rodital Lux” SRL 
 

1002600050071 - 

3 „Mitra-Grup” SRL 
 

1002600041206 - 

4 
„Italteh” SRL 

 
1008600027644 - 

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

prezentate de către operatorii economici: 

Denumire document 

Denumirea operatorului economic 

„Chimexpert” 

SRL 

 

„Rodital 

Lux” SRL 

 

„Mitra-

Grup” SRL 

 

„Italteh” 

SRL 

 

Documentele ce constituie oferta 

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

Propunerea tehnică prezentat prezentat prezentat 

În 

așteptare 

Propunerea financiară prezentat prezentat prezentat 

DUAE prezentat prezentat prezentat 

Garanția pentru ofertă (după caz) prezentat prezentat prezentat 

Documentele de calificare 

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

Confirmarea identității 

beneficiarilor efectivi și 

neîncadrarea acestora în situația 

condamnării  pentru participarea 

la activităţi ale unei organizaţii 

sau grupări criminale, pentru 

corupţie, fraudă şi/sau spălare de 

bani (formularul Declarației va fi 

publicat pe SIA  „RSAP” 

(MTender)) - Declarație pe 

proprie răspundere - în termen de 

5 zile după data comunicării 

rezultatelor procedurii de 

achiziție publică, ofertantul 

desemnat câștigător va prezenta 

această Declarație autorității 

contractante și Agenției Achiziții 

Publice, confirmată prin 

semnătura electronică a 

operatorului economic 

conform 

termenului 

solicitat 

conform 

termenului 

solicitat 

conform 

termenului 

solicitat 

În 

așteptare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intenția de participare în cadrul 

procedurii de achiziție - Cerere de 

participare completată conform 

Anexei nr. 7 la Documentația 

standard aprobată prin Ordinul 

prezentat prezentat prezentat 
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Ministrului Finanţelor nr. 115 din 

15.09.2021, semnată electronic de 

către operatorul economic 

Menținerea valabilității ofertei 

pentru o durată de 120 de zile - 

declaraţie privind valabilitatea 

ofertei, completată conform 

Anexei nr. 8 la Documentația 

standard aprobată prin Ordinul 

Ministrului Finanţelor nr. 115 din 

15.09.2021, semnată electronic de 

către operatorul economic  

prezentat prezentat prezentat 

Aviz sanitar valabil pentru fiecare 

produs sau certificat de 

conformitate a bunurilor propuse 

- copia documentului prezentată/e 

în limba română sau cu traducere 

în limba română cu semnătura și 

ștampila traducătorului autorizat, 

semnată electronic de către 

operatorul economic. 

prezentat prezentat prezentat 

Mostre - mostre cu titlu gratuit 

pentru toate produsele solicitate 

având caracteristicile enumerate 

în documentaţia de atribuire, vor 

fi prezentate în decurs de 2 zile 

lucrătoare din data solicitării. 

(autoritatea contractantă, în 

termen de 5 zile de la încheierea 

contractului, va restitui mostrele 

ofertanţilor  necâştigători.  

Mostrele ofertantului câştigător se 

vor păstra ca etalon și vor fi 

restituite la etapa expirării 

termenului de valabilitate a 

contractului). 

la solicitare la solicitare la solicitare 

*Persoană juridică înregistrată în 

Republica Moldova - copia 

extrasului din Registrul de stat al 

persoanelor juridice, confirmată 

prin semnătura electronică a 

operatorului economic 

prezentat prezentat prezentat 

*Datele din Registrul informației 

criminalistice și criminologice al 

Republicii Moldova - copia 

cazierului judiciar al persoanei 

juridice, confirmată prin 

semnătura electronică  a 

operatorului economic 

prezentat prezentat prezentat 

*Informația privind îndeplinirea 

obligaţiilor de plată a impozitelor, 

taxelor şi contribuţiilor de 

asigurări sociale - copia 

prezentat neprezentat prezentat 
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certificatului SFS privind lipsa 

sau existenţa restanţelor faţă de 

bugetul public naţional, 

confirmată prin semnătura 

electronică a operatorului 

economic 
 

*În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, va 

solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 

zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor 

justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat.  

 

Comentarii: La data de 28.12.2021 a fost verificată lipsa sau existența restanțelor fașă de bugetul public 

național pe portalul  https://sfs.md/ro/services-online/route.taxpayer_information - la situația din 
28.12.2021 lipsește restanța.  

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 

lotului 

Denumirea 

operatorului 

economic 

Prețul ofertei 

(fără TVA)* 

Cantitate și 

unitate de 

măsură 

Corespunde

rea cu 

cerințele de 

calificare 

Corespund

erea cu 

specificațiil

e tehnice 

Lotul nr. 1 
Săpun 

lichid (500 

ml) 

„Chimexpert” 

SRL 

1 360,84 

 
200 buc. 

+ + 

„Rodital Lux” 

SRL 
1 362,50 În așteptare 

Lotul nr. 2 
Săpun de 

uz casnic 

„Rodital Lux” 

SRL 

353,33 

 
100 buc.  + + 

Lotul nr. 3 

Săpun rufe 

„Rodital Lux” 

SRL 

615,00 

 
200 buc.  + + 

Lotul nr. 4 
Hârtie 

igienică 

„Mitra-Grup” 

SRL 

542 000,00 

 
40 000 rulouri 

+ + 

„Italteh” SRL 
542 400,00 

 
În așteptare 

Lotul nr. 5 
Hârtie 

igienică 

 

„Mitra-Grup” 

SRL 

17 753,60 

 
9 344 buc.  

+ + 

„Rodital Lux” 

SRL 

21 958,40  

 
În așteptare 

Lotul nr. 6 
Prosoape de 

hârtie 

(zig-zag) 

„Mitra-Grup” 

SRL 

101 500,00  

 
10 000 ambalaje 

+ + 

„Italteh” SRL 
118 500,00 

 
În așteptare 

Lotul nr. 7 

Prosoape de 

hârtie 

 

„Mitra-Grup” 

SRL 

604 000,00 

 
20 000 rulouri  

+ + 

„Italteh” SRL 
629 400,00 

 
În așteptare  

Lotul nr. 8 

Săpun 

„Chimexpert” 

SRL 

37 869,50 

 
1 780 buc.  + + 

https://sfs.md/ro/services-online/route.taxpayer_information
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lichid (5 L.) „Rodital Lux” 

SRL 

37 880,00 

 
În așteptare 

 

 

 

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind ”Corespunderea cu 

cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” se va consemna prin: „+” în cazul 

corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii). 

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

ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului 

anormal de scăzut) s-a solicitat: 

Data 

solicitării 

Operatorul 

economic 

Informația solicitată   Rezumatul răspunsului 

operatorului economic 

23.12.2021 

„Chimexpert” 

SRL 

 

Au fost solicitate 

mostre pentru loturile 

nr. 1 și nr. 8. 

Mostrele au fost prezentate de către 

operatorul economic până la expirarea 

termenului-limită indicat în scrisoare. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu se aplică. 

Denumirea operatorului economic Motivul respingerii/descalificării 

- - 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        

Pentru un singur lot  

Pentru mai multe loturi  

Pentru toate loturile  □       

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: ________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut                         

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică. 

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 

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

atribuire s-a decis:  

  Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:  

 

Denumirea 

lotului  

Denumirea 

operatorului 

economic 

Cantitate și 

unitate de 

măsură   

Prețul unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  

(fără TVA) 

Prețul total 

 (inclusiv 

TVA) 

Lotul nr. 1 
Săpun lichid 

(500 ml) 

*„Chimexpert” 

SRL 
200 buc.  6,81 1 362,00 1 634,40 
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Lotul nr. 2 

Săpun de uz 

casnic 

*„Rodital 

Lux” SRL 
100 buc.  3,533 353,30 423,96 

Lotul nr. 3 
Săpun rufe 

„Rodital Lux” 

SRL 
200 buc.  3,075 615,00 738,00 

Lotul nr. 4 

Hârtie 

igienică 

„Mitra-Grup” 

SRL 

40 000 

rulouri 
13,55 542 000,00 650 400,00 

Lotul nr. 5 
Hârtie 

igienică 

„Mitra-Grup” 

SRL 
9 344 buc.  1,90 17 753,60 21 304,32 

Lotul nr. 6 

Prosoape de 

hârtie 

(zig-zag) 

„Mitra-Grup” 

SRL 

10 000 

ambalaje 
10,15 101 500,00 121 800,00 

Lotul nr. 7 

Prosoape de 

hârtie 

„Mitra-Grup” 

SRL 

20 000 

rulouri 
30,20 604 000,00 724 800,00 

Lotul nr. 8 

Săpun lichid 

(5 L.) 

*„Chimexpert” 

SRL 
1 780 buc.  21,28 37 878,40 45 454,08 

 

*Notă: Conform prevederilor pct. 80 și 81 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor 

publice de bunuri și servicii „erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o 

discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea 
preţului cu cantitatea totală), se ia în considerare preţul pe unitate, iar preţul total este corectat în mod 

corespunzător. Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are 

dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă 

corectarea acestor erori, oferta sa se consideră necorespunzătoare şi, în consecinţă, se respinge de către 
grupul de lucru”.  

 

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  

„Chimexpert” SRL 

28.12.2021 
SIA RSAP 

Poşta electronică 

„Rodital Lux” SRL 

„Mitra-Grup” SRL 

„Italteh” SRL 

 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:  

 

În cazul în care valoarea estimată a contractul ui 

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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17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:. 

 

Denumi 

rea ope 

ratorului  

economic 

Întrep

rinder

ea 

Cu ca 

pital 

au 

tohto

n/Cu 

capi 

tal 

mixt/a

socier

e/Cu 

capi 

tal 

trăin 

Numărul 

și data 

contractului/ 

acordului-cadru 

Cod 
CPV 

 

 

Valoarea contractului 

Termen de 

valabili 

tate al 

contrac 

tului/acord

ului-cadru 

fără TVA 
inclusiv 

TVA 

„Chimexpert” 

SRL 

 

- 
 

Nr. 45 18.01.2022 

3
3
7
0
0
0
0
0

-7
 39 240,40 47 088,48 

31.12.2022 
„Rodital Lux” 

SRL 

 

- 
 

Nr. 51 18.01.2022 968,30  1 161,96 

„Mitra-Grup”  

SRL 

 

- 
 

Nr. 56 19.01.2022 
 

1 265 253,60 
 

1 518 304,32 

 

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi): nu se aplică.   

 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice 

durabile (achiziții verzi)? 
NU 

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 

durabilitate (lei MD): 

- 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost 

aplicate criterii de durabilitate: 
- 

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care 

au fost aplicate criterii de durabilitate: 

Preţul cel mai scăzut  □                        

Costul cel mai scăzut  □                                   

Cel mai bun raport calitate-preţ □                   

Cel mai bun raport calitate-cost □               

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

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

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

și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.  

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

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

 

 

 

Președintele Grupului  

de lucru pentru achiziții publice  

de bunuri, lucrări și servicii                                                                           Sergey BOTNARU 
 

 

 



DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizi\ti publice

w. 2 2 6in /6 - ol t22-

1. Date cu privire Ia autoritatea contractanti:

Directia de Poli a munrcl iului Chi

mun. Chiqinlu
1006601000808
str. Tighina 6

02225 47 0r

vitalie.baci v.md

Vitalie Baciu

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Ttfit pt"*d"ni de atribuire aplicate \egociere fbri publi.ut.a Preaiabild a

I de oarticiPare

Procedura de achizi , Nu se aPiica

Servicii de deservire si ittrelinere a unitdlilor de

aflate la

s01 10000-9
; 0 

":L,r,rl,]:
fuUfit. gi anume - din motive tehnice' de crealte sau

referitoare ia protecla drepturiior exclusive, un singur

;;;;;;;; ..*orrri. dirpunt de bunurile' lucririie 9i serviciile

necesare 9i nu existd o altA alternativl' Automobilele aflate la

;;;;- ";;;;a ; rr deservite de c6tre dealerl oricial

"DAAC Hermes SA

Nr. Nu
Link-ul: Nu
Data publicarii: Nu

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire: Nu sunt

4. Modificiri operate in documenta{ia de atribuire: Nu sunt

5. Pfini la termenul-timiti (data 20.12.202t, ora 14:00), au depus oferta 1 ofertant:

O**rtnit* autorit[tii contractante

Numdr de telefon
Numir de fax
E-mail oficial
Adresa de internet

nLftne' telefon'

@ctului de achizi{ie/

acordului-cadru
Obiectul achizifiei

ffiemeiului Privind
;Geren procedurii de atribuire (tu,.:*.!L

ipiitarii. altor proceduri decdt licitalia

deschisd)

a indica-din cadrul

portailut ui guv ernamental www' mtender' gov' md)

Flu-tfor*u de achizitii publice utilizati
BAP @uPa cazl

Link-ul:Nu
Nu se aPlicd@te specifice de atribuire

Buget de stat
Sursa'de finan{are

354 050,00Glo"t-atrti*; til 0e i, 14, dlv'



6, Informa{ii Privind
de c[tre oPeratorii

ofertele dePuse

economici:

Denumirea o torului economic

DAAC Hermes SA

nt*iotiil administratorii
Igor Scerbinschi

qi documentele de calificare ;i aferente DUAE prezentate

Denumirea oPeratorului
economtc

Dnec Hermes SA

D o cr,mentele ce q!4$!gl9i&I13

rczentat

prezefial

(Informa[ia privind denumirea docuntentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerinfele ditt

documentalia de atribuire ;i se va consen'tna prin" prezentat' neprezentat' nu corespunde (in canl

cdnd documentul afost prezentat, dar rtu ,or:ntpridn cerinyelor de calificare))

l.Informa{iaprivindcorespundereaofertelorcucerin{elesolicitate:

* in cazul utilizitrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale

(Informalia privind "Corespunderea cu-cerin|ele de'catificaie" ;i "Corespunderea cu specificaliile

tehniCe" , Se VA CO6Semnq prin; ,,+" tn Cuzul Co'u'p"du'ii ;i prin "-" t/7 CLzul necOrespunderii)

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

cu cerin{ele stabilite in documenialia de atribuire (inclusiv luJtificarea pre{ului anormal de

scdzut) s-a solicitatz Nu sunt

g. Ofertan{ii respinEiidescalifica{i: Nu sunt

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: PentruJiecare lot

1 00260000903 5

Denumire document

Specifica{ia tehnicd

ificafia de Pref

e"nifit.t d. 
"tribuirea 

contului bul9ut

or in RM PrivindA.t.;f,"tati" de la distribuitorii oficiali a

;;;;;,;rr"nului de garanlie al automobilelor in caz de deservire a

Corespunderea
cu cerinfele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehniceDenumirea lotului
Denumirea
operatorului

economic

Preful
ofertei
(rara

TVA)*

Cantitate
qi unitate

de
misuri

Servicii de deservire

Ei intrelinere a

unitdlilor de

transport aflate la
garantie

DAAC
Hermes SA

354 050,00 1 buc.



11. Criteriul de atribuire aplicatt Prelul cel mai sciizut

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

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplicd

14. in urma examindri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de

atribuire s-a decis:

lui de achi bl icalacordul ui -cadru

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

(lnformarea operatorilor economici intplicayi tn procedura de atribuire despre deciziile grupultti cle

lucru pentru achizilii se realizeazd in coffirmitate cu prevederile art. 3l al Legii nr. I3I din 3 ittlie
201 5 privind achizi1iile publice)

16. Contractul de achizitie/acordul-cadru incheiat:

Prin prezenta doie de seamd, grupul de lucru declafii cd termenut cte aEteptare pentru incheierea
contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepfind cazurile previizute de art. 32 slin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind uchiziliile publice ), precum qi cii tn cazul depunerii contesta(iilor qi/sau

recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate qi solulionate,

Prin prezenta dare de seumd, grupul de lucru pentru achizilii conJirmd corectituclinea cleffisurdrii procedurii
de achizilie,fapt pentru care poartd riispundere conform

Preqedintele Grupului de lucru

pentru achizifii al DP mun. Chiqin[u Andrei DOD

rlDulrea contractulul zfte ac urut

Denumirea lotului Denumirea
operatorului

economic

Cantitate
qi unitate

de
misuri

Pre{ul total
(fnrn TVA)

Pre{ul total
(inclusiv TVA)

Servicii de deservire Ei
intrelinere a unitSlilor
de transport aflate la

garantie

DAAC Hermes SA 1 buc, 354 050,00 424 860,00

Denumirea operatorului
economlc

Data transmiterii

DAAC Hermes SA t7 .0r,2022

Modalitatea de transmitere

Denumirea

,oFeratorlllui
economlc l

intreprinderea
Cu capital
autohton

Numirul
$i data

contractului/
i aCordului-

cadru

Cod CPV

Valoarea contractulut Termen de
valabilitate al

contractului/
acordului-

cadru
frri TVA inclusiv

,tt'"tY '
DAAC Hermes SA autohton 19 r7.0r.2022 501 10000-9 354 050,00 424 860,00 31.12.2022

L.$.



DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului privind achiziţionarea 
licenței pentru produs program „Microsoft Office 365” pentru anul 2022 

 
Nr. 13/22 din 19.01.2022         

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Agenția Servicii Publice (ASP) 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1002600024700 
Adresa mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42 
Număr de telefon 022 504714  
Număr de fax 022 212259 
E-mail oficial  asp@asp.gov.md 
Adresa de internet www.asp.gov.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

victoria.mihail.esanu@asp.gov.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Bunuri 

Obiectul achiziției Licență pentru produs program „Microsoft 
Office 365” pentru anul 2022 

Cod CPV 48517000-5 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația deschisă) 

- 

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

Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1639729539083 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1639729539083?tab=contract-
notice  
Data publicării: 17.12.2021 

Platforma de achiziții publice utilizată www.achizitii.md  

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

Da   
Link către planul de achiziții publice 
publicat: planul de achiziții publice pentru 
anul 2022 este în curs de aprobare. 

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

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Licitație electronică 

Sursa de finanțare Surse proprii 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 147 000,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu se aplică. 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost. 
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5. Până la termenul-limită (data de 27.12.2021, ora 09:00, cu finalizarea licitației 
electronice la data de 28.12.2022, ora 14:09), au depus oferte 2 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului 
economic 

 

IDNO Asociații/administratorii 

1 „BTS Pro” SRL 
1008600061565 

 

- 

2 „Softline International” SRL 1010600019136 - 

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

 
 

Denumire document 

Denumirea operatorului 
economic 

„BTS Pro” 
SRL 

„Softline 
International” 

SRL 
Documentele ce constituie oferta 

(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică prezentat  

În așteptare 
 

Propunerea financiară prezentat 
DUAE prezentat 
Garanția pentru ofertă (după caz) Nu se solicită. 

Documentele de calificare 
(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea 
acestora în situația condamnării  pentru participarea la activităţi 
ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă 
şi/sau spălare de bani (formularul Declarației a fost publicat pe 
SIA  „RSAP” (MTender)) - declarație pe proprie răspundere - în 
termen de 5 zile după data comunicării rezultatelor procedurii de 
achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta 
această Declarație autorității contractante și Agenției Achiziții 
Publice, confirmată prin semnătura electronică a operatorului 
economic 

prezentat În așteptare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intenția de participare în cadrul procedurii de achiziție - cerere de 
participare completată conform Anexei nr. 7 la Documentația 
standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 
15.09.2021, semnată electronic de către operatorul economic 

prezentat 

Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 90 de zile - 
declaraţie pe propria răspundere, completată conform Anexei nr. 8 
la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului 
Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de către 
operatorul economic 

prezentat 

Distribuitor oficial al bunurilor solicitate sau partener local al 
distribuitorului oficial al producătorului (Microsoft), prezentat pe 
teritoriul Republicii Moldova - copia autorizării de la producător 
sau de la reprezentantul oficial al acestuia, ori alte confirmări 
privind comercializarea bunurilor respective pe teritoriul 
Republicii Moldova (prezentată/e în limba română sau cu 
traducere în limba română cu semnătura și ștampila traducătorului 
autorizat), confirmată prin semnătura electronică a operatorului 
economic 

prezentat 
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*Experiență specifică în livrarea bunurilor similare (art. 22 alin. 
(1) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice)- 
Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în 
ultimii 3 ani de activitate, completată conform Anexei nr. 12 la 
Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului 
Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de către 
operatorul economic. Livrarea bunurilor se confirmă prin 
prezentarea unor certificate/documente (facturi fiscale) emise sau 
contrasemnate de către beneficiarii de livrări, semnate electronic 
de către operatorul economic 

prezentat  
 

În așteptare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova - copia 
extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată 
prin semnătura electronică a operatorului economic 

prezentat 

*Datele din Registrul informației criminalistice și criminologice al 
Republicii Moldova - copia cazierului judiciar al persoanei 
juridice, confirmată prin semnătura electronică a operatorului 
economic 

prezentat 

*Informația privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale - copia 
certificatului SFS privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de 
bugetul public naţional, confirmată prin semnătura electronică a 
operatorului economic 

prezentat 
 

 

*În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, va 
solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 
zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor 
justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat. – Operatorul economic „BTS 
Pro” SRL a prezentat documentele justificative până la expirarea termenului-limită indicat 
(10.01.2022) în scrisoarea ASP cu nr. 09-SAP/05 din 05.01.2022. 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea  

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  
(fără 

TVA)* 

Cantita 
te și uni 
tate de 
măsură 

Corespun 
derea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespun 
derea cu 

specificați
ile tehnice 

Licență pentru produs 
program „Microsoft 
Office 365” pentru 

anul 2022 

„BTS Pro” SRL 137 000,00 

100 buc. 

+ + 
„Softline 

International” 
SRL 

137 020,00 
 

În așteptare 

 

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

Licitația electronică a avut loc. 

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

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu se aplică. 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        
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Pentru un singur lot □ 
Pentru mai multe loturi □ 
Pentru toate loturile  □       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: ________________________                 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

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

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică. 

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică. 

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:  
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură   

Prețul 
unitar  
(fără 
TVA) 

Prețul 
total  
(fără 
TVA) 

Prețul 
total 

 (inclusiv 
TVA) 

Licență pentru produs 
program „Microsoft Office 

365” pentru anul 2022 

 

„BTS Pro” 
SRL 

 

100 buc. 
 

 

1 370,00 
 

 
137 000,00 

 
164 400,00 

 
 

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  

„BTS Pro” SRL  
06.01.2022 

 

SIA RSAP 
Poşta electronică „Softline International” SRL 

 
16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:  
 

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

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

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

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

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
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Denumi 
rea  

operatoru
lui  

economic 
 
 
 
 
 
 

Întrep
rin 

Derea 
C 

u ca 
pital 
au 

tohton
/ cu  

capita
l mi 

xt/aso
ciere/

Cu 
capi 
tal 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

 
 
 
 
 

Cod 
CPV 

 
 
 
 
 
 
 

Valoarea contractului 

Termen de  
valabilitate 
al contrac 
tului/acor 

dului-cadru 
 
 
 
 

fără TVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inclusiv 
TVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„BTS Pro” 
SRL 

- Nr. 55 
 

19.01.2022 
 
 
 
 
 

48517
000-5 

 
 
 
 

137 000,00 
 

164 400,00 12 luni 
consecutive 

din data 
semnării 

contractului 
(18.01.2023) 

 

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

 

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

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

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

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

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

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

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

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

 
Președintele Grupului  
de lucru pentru achiziții publice  
de bunuri, lucrări și servicii                                                                          Sergey BOTNARU 
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DARE DE SEAMA

de atribuire a confactului de achizi[iipublice
de incheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

I
tr
tr

Nr. 21046645 din 10.01.22

Date

7 Date

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:
eta in cazul tn care au fost solicitate clarificdri

cu ire la autoritatea contractanti:
Denumirea autoriti{ii contractante Directia Educatie, Tineret qi Sport s.Rdscani
Localitate mun.Chiginiu
IDNO 1007601009716
Adresa mun.Chi$indu, Kiev 5a
Num5r de telefon 022 44 s3 87
Numir de fax 022 44 13 29
E-mail oficial dets riscani(@mail.ru
Adresa de internet

mail)
Negru Ludmila

cu Ia procedura de atribuire:
Tipul procedurii de atribuire aplicate rcererea ofertelor de prefuri flLicitatrie o"scrtisa oattete.

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

Bunuri I Servicii fi Lucriri n

Obiectul achizifiei servicii de alimentarea copiilcir din cadrul institutiitor oe
invdldmint subordonate DETS s.Rigcani qi instituliilor de
invdldmint care se afld, Ia autonomie financiard, pentru
peioada 0 1 .0 1 .2022 -3 I .12.2022

Cod CPV s5s10000-8
Expunerea motivului/temeiului privind
alegerea procedurii de atribuire (in cazul
aplicdrii altor proceduri decdt licitalia
deschisd)
Procedura de atribuir" 1tu uo irdi"o din
cadrul portalului guvernamental
www.mtender.gov.md)

Nr:21046645

Link-ul:https: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp 1 -MD - I 63 663 45 6459 6?tab=contract-notice
Data publicdrii: I l.l 1 .2021

Platforma de achizifii publice utilizatl I achilitii.md; n e-licitatie.md; I yptender.md
Anunf de inten{ie publicat in BAp (dupd
caz)

Data:12.11.2021
Link-ul:
https ://tender. gov.md/rolsyste ml files lbap I 20 | 4 /bap nr g g 1 .pdfTehnici qi instrumente specifice de

atribuire
(dupd caz)

rAcord-cadru nSistem dinamic de achizilie llicitatie
electronicd lCatalog electronic

Sursa de finanfare puget de stat; nBuget CNAM; nBuget CM
nAlte surse: flndicatil

Valoarea estimati Qei, fdrd TVA) 27653775,70

Data solicitirii clarifi cirilor



Denumirea operatorului economic
.!-xpunerea succintl a solicitirii de clarificare

q4elea succinti a rispunsului
Data transmiterii

ModificIri operate in documentatia de atribuire:
va complela tn cazul tn care au rate modificdri

Rezumatul modificiriloi
Publicate in BAP/atte -iltoaceto" Ae inforrrra.e
(dupd caz)

llndicali sursa utilizatd ;i data publicdriiJ

Termen-limit5 de depunere qi deschidere a
ofertelor prelungit (dupd caz)

lhdtcali numdrul de zileJ

u 23.12.2021. ora l1 34). au denrrs nfcrfo ? nforfo-
Denumirea operatorilor economici IDNO Asociatii/administrato rii

IM,,fuscani-SC,, 1002600029277 Sandler Ina
,,Pontem-X"SRL I 01 8600050502 Baltiios Paslaugu
,,Muzcafe Plus"SRL 101 1600035296 Hohlov Anatoli

PAni la termenul-Iimiti

6' - Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate
de citre operatorii economici:

Denumire document Denumirea operatorului economic

Documentele ce constituie oferta
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, "t *rrrp""dr)

Propunerea financiard

Garantia pentru ofertd

(dupd caz)

Documente de calificare

zentat, neprezentat, nu cores

Cerere de participare

Declaralia privind valabilitatea ofertei

Certificat/Decizie, Extras de
inregistrare



Experienfd nu mai pufin de 3 ani in
domeniul alimentaliei publice a
copiilor in instituliile de ?nv6.tim6nt,
cu prezentarea contractelor. L

Raportul financiar

Certificat de atribuire a contului
bancar

ingtiintrare de recepfionare a notificdrii
privind inifierea activitAfi de comerf
eliberatd de Primdria mun. Chisindu.

Certificatul de inregistrare oficiala
pentru siguran{a alimentelor pentru
depozit cu specificarea termenului de
valabilitate, eliberat de ANSA.

Autoriza,tie sanitar-veterinard de
funclionare pentru depozit, eliberat de
ANSA.

Certificat de efectuare sistematicd a
plalii impozitelor cdtre Bugetul public
Na{ional

Autorizalie sanitar-veterinarf, de
funclionare pentru unitdlile de
transport eliberat de ANSA.

l.Meniul-model pentru 10 zile (regim
de activitate luni-vineri):
- penfu instituliile de inv[fdmdnt
preqcolar;
- pentru institufiile de invd{dmint
primar qi secundar;
- pentru institu{ii de tip internat
nedomitiliati

- pentru institutiile auxiliare.

Demonstrarea numdrului de tacdmuri,
care va corespunde normelor de
asigurare per/copil, dar nu mai putin
de 2 seturi pentru un loc in sala de
mese, per/institulie (cu specificafia noi
sau folosite). Nu se admite veselI
emallatd cu emailul gtirbit. Vesela din
aluminiu gi duraluminiu se va folosi
numai la prepararea bucatelor gi

lor pentru un timo scurt.
Demonstrarea accesului la personalul
necesar pentru indeplinirea
corespunzf,toare a obiectului
contractului ce urmeazS. a fi atribuit
(personalul de specialitate care va
avea un rol esentrial in indeplinirea
acestuia.



Declaralie pe propria rdspunde privind
asigurarea cu detergenli qi
dezinfectanli din contul agentului
economic

(Informalia privind denumirea documentelor prezentate se va indica fn conformitate cu cerinlele din
documentalia de atribuire ;i se va consemna prin: preTentat, nepreTentat, nu corespunde (tn cazul
cdnd documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerinlelor de cali/icare))

7. Informafia privind corespunderea ofertelor cu cerin{ele solicitate:

No

Contract privind prelevarea probelor
la produsele alimentare qi lavaje,

incheeat cu un laborator acreditat.
Termenul de valabilitate a acestuia
31.12.2022.

Ca.qliin1e

$i unitate

,,.,,,, 
de 

,,,,,,,
misur[:

9,,

Servicii de
alimentarea
copiilor din
cadrul
institu.tiilor
de

invltimlnt

Lot I
IM..Riscani-SC.. 697425,75 t + +

Lot2
IM,,Riscani-SC'
,rPontem-X"SRL

1585630,40
1585630.40

I
I

.+
+

+
+

1352272,15
I

+ T

Lot 4
IIV[..Riscani-SC.. t73t6lt,7

I
f +

Lot 5
IM,,RisCani-SC,,
r;Pontem-X'SRt' 2893544,05

2893544.05

+
+

+
+

Lot 6
IM,rRiscani-SC,,
,rPontem.X'SRL

3256260,95
3256260.95

+
+

+
+

subordonate Loti :

IM'Riscani-SC,,
,,Pontem-XttSRL
,,Muzcafe Plust'SRL

1231402,90
1231402,90
1099466.87

+
+

+
+
+

DETS
s.Riscani Ei
instituliilor

inuala-tnt
care se afl[
la
autonomie
financiard.
pentru
perioada

01.01.2022-

Lot 8
IM.,Riscani-SC.. 2389091.2s I

+ +

t096167,4 I + +

Lot 10
IMrrRiscani-SC'
,,Pontem-XtoSRL

1859867,1
2 893 544.0s

I
I

f

+
t
+

2389849.75 I
t- +

31.12.2022. tLotl2 :, ,1,i 
'

IM,,Riscani:SC;. 1447658.1 I
+ +

Lot 13, : , ,:.,., "
lM..niscani-SC." 1264073.65 I

+ +

Lot 14
IM,rRiscani-SC'
,,Muzcafe Plust'SRL

2174863,6
1941842.5

I

I

+ +
T

Lot 15
IM,rRiscani.SC,,
,,Muzcafe Plirs"SRL

2284056,95
2039336.56

I
I

+ +
+



4 In cozul utilizdrii licitaliei electronice se va indica prelul ofertei finale (Informalia privind
"Corespunderea cu cerinlele de calificare" ;i "Coresplmdeirea ru tpr-"i7"ayiiie tehnfie" , se vq
consemna prin: ,, * " tn cazul corespunderii ;i prin ,, -" in cazul necorespunderii)

8. Pentru
cu cerin{ele

Ofe

elucidarea unor neclaritlfi sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei
stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea prelului anormal de

scizut) s-a solicitat:
Data

solicitirii
Operatorul
economic

Informafia solicitati Rez m atu I 
"u:n.:l."H;i 

o pe rato rului

24.12.2021 Muzcafe
Plus SRL

Pr ecizarea exeperientei din 20 17 -20 | 8,
precum si din ce sumd va fi retinut TVA

Servicii prestate catering, la lic de
limb.moder. Tehnolog Inform
SOCRATE.
Pretul ofertei se bazeaza pe valoarea
totala spre plata, frrd,taxa peTVA

24.11.2021 Ponte-X SRL Cu privire vesela si ustensii, cum vor
asigur bl.alimentar

Vor asigura vesela./ustensii noi.

Clarificare la lipsa anexei 12,
prezentarea acesteia

Au prezentat anexa 12.

rtantrl res
Denumirea totului Operatorul economic Motivul

Lot 2 Servicii de alimentare
Liceul Teoretic "Waldorf'
Grddinitra de copii "Waldorf'
Liceul Teoretic"I.L.Caragiale"

orPontem-Xt'SRL inbazafactorilor de gvaluare a acumulat
85p, un punctajul mai mic decit
cistigdtorul.

Lot 5 Servicii de alimentare
LiceulTeoretic "Kiril gi Metodiu"
Crddinila de copii "Kiril gi Metodiu"
Liceul Teoretic"Miguel Cervantes"

,rPontem-XttSRL in bazafactorilor de evaluare a acumulat
85p. un punctajul mai mic decit
cistigdtorul.

Lot 6 Servicii de alimentare
Liceul Teoretic"M.Lomonosov"
Gridinifa de copii "M. Lomonosov"
Liceul Teoretic "G.Cdlinescu"

,,Pontem-XttSRL
In baza factorilor de evaluare a acumulat
8^51: :l punctajul mai mic dec?t
cigtigdtorul.

Lot 7 Servicii de alimentare
Liceu I Teoretic''G.Meniuc"

,oMuzcafe Plust'SRL

,,Pontem-X"SRL

lnbaza art.69 (6) Autoritatea conffactantA
nu acceptd oferta in cazul in care:
a) ofertantul nu indepline;te cerinfele de

calificare gi seleclie;
fj f r.J" i" *..rp""ae cerin{elor expuse in

documenta{ia de atribuire;
Astfel, nu a intrunit cerintele de calificare qi
selec[ie, privind experien!a de nu mai pufin
de 3 ani in domeniul alimentaliei publice a
copiilor in instituliile de invatAmant.
Au fost incdlcate normele financiare
prognozate pentru alimentafia unui
copil/elev/zi din instituli ile de invdfdmint,
stabilite prin Deciziei CMC 2514, dn
29.12.2020.

inbazafactorilor de evaluare a acumulat
85p, un punctajul mai mic decit
ciEtigdtorul.

Lot 10 Servicii de alimentare
IPLT "lon Creang6"
IPLT "Matei Basarab"

,rPontem-X"SRL inbazafactorilor de evaluare a acumulat
85p, un punctajul mai mic decit
cistiedtorul.

Lot l4 Servicii de alimentare
IPLT "N. Milescu Spdtarul"
[PLT "M. Cogdlniceanu"

ln baza art.69 (6) Autoritatea conffactantA
nu acceptd oferta in cazul in care:
a) ofertantul nu indeplineEte cerinlele de

calificare qi seleclie;
b) ofena nu corespunde cerintelor exouse in



,,Mu""ufa 
"tr"r*

!ot]S Servicii de alimentare
IPLT,'A. Cuza''
IPLT "$iefan cel Mare"

Muzcafe Plust'SRL

Inbaza art.69 (6) Autoritatea conhactantit
nu ac_ceptd oferta ln cazul tn care:

.utu"##$lJi:.T:,* 
*' qte c€rinre re de

b) oferta nu corespunde cerinlelor expuse tn
documentagia de atribuire;
Astfel, nu a intrunit cerintele de calificare si
seleclie, privind experienla de nu mai pulin
de 3 ani in domeniul alimentaliei publice a
Copiilor h institufiila de ftrvd{nmAnt.
Au fost incllcate normele financiare
prognozate pentru alimenta{ia unui
copiVelev/zi din institutiile de invtrtimlnt,

;f:'i:"%T 
t"izieiPMC 25/4' din

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot I
Pentru mai multe loturi cumulate n
Pentru toate loturile I
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:
Prelul cel mai scazut I
Costul cel mai scdzut n
Cel mai bun raport calitate-preJ n
Cel mai bun raport calitate-cost n

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

12. Informafia privind factorii de evaluare aplica{i:
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-
prel sau cel mai bun raport calitate-cost)

Punctajul catculat
IM,,Riscani-SC,, 95

Pref per/copil 40 40
Meniului - model Kcal 25 25
Experienfa personalului de specialitate 15 15
Ustensiile 10 5
Experienfd nu mai pufin de 3 ani in domeni
alimentaliei publice a copiilor in instituliile
invifdm6nt, cu prezentarea contractelor.

10 10

,rMuzcafe Plust'SRL 0
Prel per/copil 40



Meniului - model 25
Experienla personalului de specialitate 15
Ustensiile 10
Experien!5 nu mai putin de 3 ani in domeni
alimentafiei publice a copiilor in instituliile
invifdmdnt, cu prezentarea contractelor.

10

,rPontem-XttSRL 85
Pre! per/copil 40 40
Meniului - model 25 15
Experien{a personalului de specialitate 15 15
Ustensiile t0 10

Experienld nu mai pulin de 3 ani in
domeniul alimentaliei publice a copiilor
in instituliile de inv6!6mdnt, cu
pr ezentarc a c ontracte I or.

10 5

13. Reevaluarea ofertelor:
ua completa tn cazul tn care ofertele au fost reevaluate reDemt

Motivul reevaluirii ofertelor
Modificdrile operate

L4. in u"ma examiniri, evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire
s-a decis:

rea con ul 0e icdlacordului-cadru:
Denumirea lotului Dehumirea

operatorului
economic

Cantitate qi

unitate de
misurl

Pre{ul unjtaf
(ffiid TvA)

Preful total
(mrn Tvd)

Pre{ul total
(inclusiv

', TV,A) ,,'

Lot I Servicii de alimentare
Gimnaziul nr.8 "Taras $evcenco"
Scoala nr.6 auxiliarf,

fM'Riscani-SC,, I 697425,75 697425,75 697425,75

Lot 2 Servicii de alimentare
Liceul Teoretic "Waldorf '
Grddinila de copii "Waldorf'
Liceul Teoretic"I. L.Caragiale"

Lotul se afli in contestare
I 585 630,40 I 585 630,40 I 585630,40

Lot 3 Servicii de alimentare
Liceul Teoretic "V.Levschi"
Grddinila de copii "V. Levski"
Liceu I Teoretic "N.Gheorshiu"

lM,,Riscani-SC,, 1 t352272,15 1352272,t5 1352272,15

Lot 4 Servicii de alimentare
Liceul Teoretic "L.Blaga"
Liceul Teoretic "A.Russo"

IM,rRiscani-SC,, I t731611,7 1731611,7 r73t6tt,7

Lot 5 Servicii de alimentare
Liceul Teoretic "Kiril gi Metodiu"
Gridini{a de copii "Kiril gi
Metodiu"
Liceul Teoretic"Miguel
Cervantes"

Lotul se afli in contestare 2893544.05 2893544,05 2893544,0s

Lot 6 Servicii de alimentare
Liceul Teoretic"M.Lomonosov"
Grddinita de copii "M.
Lomonosov"
Liceul Teoretic "G.Cdlinescu"

Lotul se afli in contestare 3256260,95 3256260,95 32s6260,9s

Lot 7 Servicii de alimentare
Liceul Teoretic I'G.Meniuc" Lotul se afli in contestare

1231402,9 1231402,9 1231402,9

Lot 8 Servicii de alimentare
L iceul Teoretic "M.Sadoveanu"
Liceu Tehnologic ORT "B. Z.

IM,,Riscani-SC,, I 238909t,25 2389091,25 2389091,25



Hertli"
Lot 9 Servicii de alimentare
CPPC "Orfeu"
IPI-T "Academia copiilor"

IM,,Riscani-SC,, 1 1096167,4 1096167,4 1096167,4

Lot 10 Servicii de alimentare
IPLT "Ion Creangf,"
IPLT "Matei Basarab"

Lotul se afli in contestare I 859867,1 I 859867,1 I 859867,1

Lot 11 Serviciide alimentare
IPLT "Dr.Vod6"
lP CE "1. Fulsa"

lM,,Riscani-SC,, 1 2389849,75 2389849,75 2389849,75

Lot 12 Servicii de alimentare
IPLT "Grdtiegti"
Cenffu Educational Hulboaca

IM,,Riscani-SC,, I 1447658,1 1447658,1 1447658,1

Lot 13 Servicii de alimentare
Gm. Nr.45 Ciorescu
IPLT "N. Bdlcescu"
Gm. Nr.77 Cricova

IM,rRiscani-SC,, I 1264073,65 t264073,65 12640'73,65

Lot 14 Servicii de alimentare
IPLT "N. Milescu Spltaruli'
IPLT "M. Cosdlniceanu"

Lotul se afli in contestare 2t74863,6 2r74863,6 2174863,6

Lot t5 Servicii de alimentare
IPLT "A. Cuza"
IPLT "$tefan cel Mare"

Lotul se aflI in contestare 2284056,95 2284056,95 2284056,95

Anularea procedurii de achizilie public6:
In temeiul art.7I alin. lit
Argumentare:

15. Informarea torilor economici despre deciziile ui de lucru Dentru
Denumirea operatorului

economic
Data transmiterii Modalitatea de

transmitere,,,.

IM..Riscani-SC.. 27.t2.2021 e-mail

..Pontem-X"SRL 27.12.2021 e-mail

..Muzcafe Plus"SRL 27.12.2021 e-mail

achizi{ii:

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

lucru pentru achizilii se realizeazd tn conformitate cu prevederile art. 3I al Legii nr. I31 din 3 iulie
2015 privind achiziliile publice.

incheierea contractului:

(Selectali termenul de a;teptare respectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I3I din 3

iulie 2015 privind achiziliile publice, inclusiv a termenelor de asteptat'e, se efectueazd in conformitate
cu prevederile TITLULUI U Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii
Moldova).

6. ermenul de aste re con u

In cazul in care valoarea estimat[ a contractului este

mai micd decdt pragurile previzute la art.2 alin. (3)
al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizifiile
publice

Z 6 zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax r
[ 11 zile incaztl netransmiterii comunicdrii prin
miiloace electronice si/sau fax n

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este

egal6 sau mai mare decdt pragurile prevdzute la art.2
n 1 1 zile in cazul transmiterii comunicdrii pnn

miiloace electronice si/sau fax r
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind
achizifiile publice

316 zile in cazul netransmiterii comunic[rii prin
miiloace electronice si/sau fax n



. Contractul de ach ul-cadru incheiat:

,::, : : :l

'Denumirea
operatorului

economrc

Intreprinder
. I eAi ,,:,

Cu capital::,r
autohton/:,
Cu capital,

mrxt/a;ociere

Cu capital
strtrin

,'f[u6[vul :

,' ;i data
contractului/

acordului-cadru

Valoarea contractului
,Termen,de
.valabilitatb

,,,,,,aI '.-
contrattulu
ilacoiautui-

..rcqig,.,',,

:ii:i;;:i;u:rin;i;i,i.nnnunr{:!{:l

.:.:':i.::]:.:.!:......'.!:i.ir!41!:l

',,- . i

,,.,.,:. . . ,

..', 
: " : 

,

Autoritatea contractant6 - DETS s.Ripcani

IM,,Riscani-SC,, capital
autohton 25 10.01.2022 55510000-8 6466159.r0 6466159,10 31.12,2022

Autoritatea contractanta - Liceu Tehnologic ORT "8. Z. Her{li"

IM,,fuscani-SC,, capital
autohton 01 10.01.2022 55510000.8 801377.85 801377.85 31.12.2022

Autoritatea contractantd - IPLT ttAcademia copiilortt

IM,,Riscani-SC,, capital
autohton 5 10.0t.2022 555t0000i8 610919.4 610919.4

31.12.2022

Autoritatea contractantl - IPLT ttlon Creangitt
Lotul se afli in contestare

Autoritatea contractantf, - IPLT otMatei Basarab"
Lotul se afli in contestare

Autoritatea contractanta - IPLT "Dr.Vodiot
IM,,fuscani-SC,, capital

autohton
01 r0.01.2022 55510000-8 4s8930.5 458930,5 31.12.2022

Autoritatea contractantd - IP CE ool. Fulgatt

IM,,Riscani-SC,, capital
autohton 01(22) r0.0t.2022 55sioo0oa 1930919.25 1930919.25 31.12.2022

Autoritatea contractantf, - IPLT ttGrdtieqtitt

IM,,Riscani-SC,, capital
autohton 0l r0.01.2022' 55510000{ L09367s.9 1093675,9 31.12.2022

Autoritatea contractantd - IPLT ooN. Bilcescutt
IM,,Riscani-SC,, capital

autohton 01 10.01.2022 s5510000-8 1006167.75 1006167.75 3r.r2.2022

Autoritatea contactanta - IPLT "N. Milescu Spitarultt
Lotul se afli in contestare

Autoritatea contractantf, - IPLT 'oM. Kogilniceanutt
Lotul se aflI in contestare

Autoritatea conffactanta - IPLT "A. Cuza"
Lotul se afli in contestare

Autoritatea contractanta' IPLT "$tefan cel Marett

Lotul se afli in contestare



18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica dati se completeazi
doar in cazul in care la procedura de achizi{ie publici au fost aplicate criterii de durabilitate gi s-a
incheiat contract/contracte Iot/loturicontract/contracte Dentru ntru care au l-ost aplicate criterii de durabilitate

NU

(indicali suma cu TVA)

Criteriul de atribuire pentru
aplicate criterii de durabilitate:

Pre{ul cel mai scizut r
Costul cel mai scizut n
Cel mai bun raport calitate-pret n
Cel mai bun raport calitate-cost n

Prin prezenta dare de seamd, grapul de lucru declard cd termenul de aqteptare pentra tncheierea
contractului,/contractelor indicate a fost respectat (exceptdnd cazurile prevdzute de art. 32 alin. (3) al Legii
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizi(iile publice ), precum qi cd in cazul depunerii contestaliilor gi/sau
recepliondrii rapoartelor de monitorizare, aceastea aufost examinate gi solu(ionate,

Prin prezenta dare de seamd, grupul de lucru pentru achizilii confirmd corectitudinta desfdsurdrii procedurii
de achizilie, fapt pentru care poartd rdspundere conform prevederilor legale tn vigoare,

Conducitorul Brugului

Jao
de lucru

L/

pentru achizi{ii:

Q,{ume, Prenume)

10











DARE DE SEAMA
de atribuire a contractului de achizitii publice M
de incheiere a acordului-cadru tr
de anulare a procedurii de atribuire tr

Nr. 04 din 18.01 .2022
1. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autoriti(ii contractante

Localitate

-

Adresa

IMSP Centrul Nalional de Asistenld Medicald
Urgentd Prespitaliceascd
mun. ChiEinau -' 

=--
101 5600032824
mun. ( htqinau. str. Constantin Vdmav, l6

Num5r de telefon 022 28-62-70
022 28-65-01

@
www.ambulanta.md

Numir de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
nail)

Pestereanu Nina, 022025907
cnamup.achiziti i(@ambulanta. md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate
Cererea ofertelor de preluri a
Licitalie deschisd M
Altele: [Indicalil n

Procedura de achizi(ie rep etat| (dupd caz) Nr: -

Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordului-cadru

Bunuri M
Servicii a
Lucrlri o

Obiectul achizitiei Anvelope pentru anul 2022
Cod CPV 34300000-0
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (in cazul dplicdrii altor
proceduri deait I icit ql ia des chis d)

Nu se aplicd

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

Nr: ocds-b3wdp | -MD- 1 63827 44 | 63 1 8

Link-ul : www.mtender. qov.md/tenders/ocds-

blvdp-LMD- t 6 3 827 441 63 t8
Data publicdrii: 30.1 1.2021

Platforma de achizi{ii publice utilizati
achizitii.md I
elicitatie.md M
yptender.md a

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

EI Da oNu
Link-ul cdtre planul de achizilii publice publicat:
www.ambulanta.md

Anun{ de intentie publicat in BAP (dupd caz)
Data: -

Link-ul: -

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

Acord-cadru I
Sistem dinamic de achizigie I
Licitalie electronicd n
Catalog electronic I

Sursa de finanfare

Buget de stat !
Buget CNAM M
Buget CNAS I
Surse exteme !
Alte surse:

Valoarea estimati (e| /drd TVA) 1280852,00



3. Clarificlri privind documenta{ia de atribuire:
va in cazul tn care au fost solicittlte 'tcan

Data solicifirii clarifi cdrilor
Denumirea operatorului economic
Expunerea succinti a solicitirii de clarificare
Expunerea succintl a rlspunsului
Data transmiterii

4. Modificiri operate in documentafia de atribuire:
vq a in cazul in care qu lCqn

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

Termen-limitl de depunere qi deschidere a
ofertelor prelun git (dupd caz) Nu

5. PAnd la termenul-limiti (data 21.12.2021, ora l5:00), au depuse oferte 2 ofertanfi:
Denu4irea operatorilor economici IDNO Asocia(ii/administratorii

DAAC HERMES SA 100260000903s Conform SIA RSAP
Catol Lux SRL 100360005309 r Conform SIA RSAP

6' Informafii privind ofertele depuse gi documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate de cltre
operatorii economici:

Denumire document
Denumirea operatorului economic

DAAC HERMES
SA

Catol Lux SRL

Documentele ce constituie oferta
(Se va consem\a prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)

Specificalia de prel prezental prezentaI
Specificalii tehnice prezentqt prezenlol
Garantia pentru oferti de I o/o din valoarea ofertei Iird
TVA prezentat prezentql

Documente de calificare
Se va corysemna prin: prezentat, neptezentat, nu corespunde

DUAE prezenlat prezenlat
Declaratie privind valabilitatea ofertei prezenlat prezentat
Certificat de efectuare sistematicA a pldlii impozitelor,
contribu{iilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

prezentat prezenmt

Demonstrarea accesului la infrastructura,/mijloacele
indicate de autoritatea contractanta, pe care aceasta le
consideri necesare pentru indeplinirea contractului ce
umeazi a fi atribuit

prezentat prezentat

Balansarea anvelopelor, montarea, demontarea gi

deservirea prezentat prezentat

Poza anvelopei prezenlat prezental

(lnfornalia privind denumireq dctcumentelor prezentqte se va indicq in conformitate cu cerinlele din documentaliq de qtribuire
qi se va consemna prin: prezentat, neprczenlst, nu corespunde (in cazul cdnd documentul q fost prezentat, dar nu corespunde
cerinlelor de cohficare))



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

Nr.
lot Denumirea lotului

Denumirea
operatorului

economic

Pretul
ofertei
(fbra

TVA)*

Cantitat€
qi UM

Corespunderea
cu cerintele de

calificare

Corespunderea
cu specificafiile

tehnic€

l
Anvelope protector vara
I 85/75R14c(MITSUBISHI
L300)

DAAC HERMES
SA 4696,00 4/buc +

',
Anvelope protector vartr
195/70Rl5c (VW T4 /
FORD TRANZIT)

Catol Lux SRL 79625,00
78/buc

DAAC HERMES
SA

92274,00 + +

Anvelope protector vard
215170 Rl5c (CITROEN /
L13s)

Catol Lux SRL 169808,33
I42lbuc

+ +
DAAC HERMES

SA 206752,00 +

4
Anvelope protector vard
225170 Rl5c
(MERCEDES BENZ)

Catol Lux SRL 4833,33
4/buc

+ +
DAAC HERM ES

SA 6352,00 + +

5

Anvclope protector varA
185/75 Rl6c (GAZ-
Luidor)

Catol Lux SRL 605 0,00
6/buc

+
DAAC HERMES

SA
8028,00 + +

6
Anvelope protector vard
205/65 Rl6c (VW - Ts)

Catol Lux SRL 63933.33
56/buc

+ +
DAAC HERMES

SA 82040,00 +

7

Anvelope protector vart
205/75 Rl6c
(MERCEDES - 5l6CDI /
MCD5EXA3)

Catol Lux SRL 14700,00

12/bttc

+ +

DAAC HERMES
SA

20028,00 + +

8

Anvelope protector vara
215/60 Rt6 (SUZUKT
VITARA)

Catol Lux SRL 15133.33
l6lbuc

+ +
DAAC HERMES

SA
22560,00 + +

9
Anvelope protector varA
215/65 Rl6c (VW - T5)

Catol Lux SRL 4650,00
4/buc

+ +
DAAC HERMES

SA 9l 84,00 + +

IO
AnYelope protector vara
215170 Rl6c (HYUNDAI) Catol Lux SRL t23250,00 I 02lbuc + +

ll
Anvelope protector ALL
sEZON (M+S) 225l75
Rl6c (UAZISOBOLI)

340/buc

t2

Anvelope protector vard
235l6s Rl6c(MERCEDES
-313;315; 316 / FORD
TRANZIT 4IOL)

Catol Lux SRL 398750.00
290lbuc

+ +

DAAC HERMES
SA 5713J 0,00 + +

l3

Anvelope protector vard
235/55 Rl8
(CHEVROLET
CAPTIVA)

Catol Lux SRL 4981,33

4/buc

+

DAAC HERMES
SA

7844,00 + +

t4

Anvelope protector vard
235/55 Rl9
(CHEVROLET
CAPTIVA)

Catol Lux SRL 22666.61

l6lbuc

+ +

DAAC HERMES
SA

40800,00 + +

* In cazul utilizdrii licitaliei electronice se va indicq prelul ofertei fnale (lnformalia privind "Corespunderea cu cerinlele de
calificare" ;i "Corespunderea cu specifcasiile tehnice" , seva cctnsemna prin: ,,+" in cazul corespunderii si prin ,,-" in cazul
necorespundelii)

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

Data solicitirii ODeratorul economic Informatia solicitatd Rezumatul rlspunsului operatorului economic



9. Ofertanfii respingi/descalifica(i:

Denumirea operatorului economic wtSllCLIglpt4eS.iildescat i lici ri i

DAAC HERMES SA

Operatorul economic DAAC HERMES SR prin scrisoarea transmisa la
data de 28.12.2021 ne informeazd. ca pregui 9i suma lhra TVA penrru
toate loturile sunt reflectate incorect, respectiv valoarea tuturof loturil0r
se majoreazd, din aceasta cauza propunerea financiari, depdqeqte valoarea
fondurilor alocate pentru indeplinirea contractului de actrizilii. publice.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot EI
Pentru mai multe loturi cumulate c
Pentru toate loturile a
Alte limitdri privind numfuul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi ofertant: ftnrlicaliJ
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelul cel mai scbzut EI
Costul cel mai scdzut I
Cel mai bun raport calitate-pret D

Cel mai bun raport calitate-cost n

(in c.azul in core in cadrul ptocedurii de atribuire sunt ctplicate mai multe criterii de cttribuire, se vor inclica toqte criteriile deqtribuire aplicate $i denumireo loturilor aferente)

12. Informa{ia privind factorii de evaluare aplica{i:
(Se va completa pentru loturile cqre aufosl atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-prel sau cel mai bun raport
calitqte-cost)

va completa in cazul in care ofertele au fosl reevaluate reDerur
Motivul reevaluirii ofertelor
Modificirile operate

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

Atribuirea contractullrrea contract u I ui de ach izitie publ ica./acord ului-cadru:

Nr./
lot Denumirea lotului

Denumirea
operatorului

economic
UM Canti

tatea

Pretul
u nitar

(fdri TVA)

Preful total
(fdrn TVA)

Preful total
(inclusiY
TVA)

2
Anvelope protector vara
195/70R15c (VW T4 / FORD
TRANZIT)

Catol Lux
SRL buc 78 1020,83 79625,00 95 5 5 0,00

3
Anvelope protector var| 21 5 17 0
Rl5c (CITROEN / LT35)

Catol Lux
SRL

buc 142 I 195,83 I 69808,13 203110,00

4
Anvelope protector v ard 225 /7 0
Rl5c (MERCEDES BENZ)

Catol Lux
SRL

buc 4 r208,Jl 4833,33 5800,00

5
Anvelope protector vaft 1851'7 5
Rl6c (GAZ-Luidor)

Catol Lux
SRL

DUC o r008,33 6050,00 7 )60,00

6
Anvelope protector v ard. 20 5 / 65
RI6c (VW - T5)

Catol Lux
SRL buc 56 1141,67 61q? 1 t't 76120,00

7

Anvelope protector var6, 205 l'l 5
R16c (MERCEDES - 516CDI /
MCD5EXA3)

Catol Lux
SRL

buc 12 1225,00 14700,00 11640,00

Factorii de eyaluare Valoarea din ofert{ Puncta iul calculat
Denumirea operalorului economic I Total

Denumire factorul I Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

13. Reevaluarea ofertelor:



8
Anveiope protector vara 21 5 I 60
RI6 (SUZUKI VITARA)

Catol Lux
SRL 0uc I6 983,33 i57lt,J3 I 8880,00

9
Anvelope protector v ard. 21 5 1 65
Rl6c (Vw - T5)

Catol Lux
SRL buc 4 I t62,50 4650,00 5 5 80,00

l0 Anvelope protector var' 2151'10
R16c (HYLTNDAI)

Catol Lux
SRL

buc 102 r 208,33 t23250,00 r47900,00

t2
Anvelope protector v ard 235 / 65
Rl6c (MERCEDES - 313; 315;
316 / FORD TRANZIT 4l0L)

Catol Lux
SRL buc 290 l3 75,00 398750,00 478500,00

l3
Anvelope protector vard 23 5 / 55
RI8 (CHEVROLET
CAPTIVA)

Catol Lux
SRL buc 4 1245,81 4981,t3 5980,00

t4
Anvelope protector varA
235l55 R19 (CHEVROLET
q4!IrvA)

Catol Lux
SRL buc l6 t416,67 22666,61 21200,00

Anularea procedurii de achizilie publicd:
In temeiul art.
Argumentare:

(Informarea operatorilor economici i.pli"oli i, pro""d
realizeazd in conformitqte cu prevedefile art. 3l al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privin(l achiziliile publice)

(seleclalt lerryenu I de a$tepl.lre resPectat. Calcularea termenelor prevdzute de Legea nr. I 3 I din 3 iuli" 2 0l 5 pArndnchiil iit"
publice, inclusiv a termenelor de a;teptqre, se efeclueazd in conformitate cu prevr.Jerile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea
Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

I 7, Contractul de achizif ielacordul-cadru incheiat:

Denumirea
operatorului

economic

Intr€prind
erea

Numirul !i data
contractului

Cod
CPV

Valoarea contractului Termen de
Yalabilitate al
contractului

nlr5 TVA inclusiY TVA

Catol Lux SRL
Cu capital
autohton

Nr. 04 din
18.01.2022 908983,32 1090780,00 31.t2.2022

18. Informa{ia privind achizifii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica dati se completeazi doar in
cazul in care la procedura de achizifie publici au fost aplicate criterii de durabilitate qi s-a incheiat
contract/contracte pentru tot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizitii verzi)? (DA/NU)
Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): (indicali sumq cu TVA)

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate crite.ii du
du rabilitate:

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

DAAC HERMES SA 29.12.2021 e-mail
Catol Lux SRL 29.12.2021 e-mail

16. Termenul de agteptare pentru incheierea contractului:

In cazul in care valoarea estimau a contractului este mai
micl dec6t pragurile prevazute la art.2 alin. (3) al Legii
nr. I 3 I din 3 iulie 201 5 privind achiziliile publice

M 6 zile in cazul transmiterii comunic6rii prin
mijloace electronice qi/sau fax I
n ll zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice 5i/sau fax o

In cazul in care valoarea estimatd a contractului este esaiA
sau mai mare dec6t pragurile previzute la an. 2 alin. iJ,1 al
Legii nr. l3l din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice

n I I zile in cazul transmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice si/sau fax o
[] 16 zile in cazul netransmiterii comunicdrii prin
mijloace electronice qi/sau fax I



PreSul cel mai scdzut a
Costul cel mai scdzut tr
Cel mai bun raport cqlitqte-prel D

Cel mai bun raport calilate-cost tr

Pfin prezenta dme de seamd, grapul de lucru declnrd cd lemenul de arteptarc penfiu lncheiereacontractului/contractehr indicate,a_fost rcspectat (excepftnd caarile prevdzute de art 32 atk. (3) at Legii nr. t3I din3.iulie 2.015. privind achiziliile publice), precum si cd ti cazul depunerii eontestaliilor fi/sau recepliontuii rupoartelor
de monitotiwre, acestea aufost qcdminate gi soiulionate.

Prin prezenta dare de seamd, grupul de-lucru pentru achiailii confirmd corcctitudines desfdsurdrii procedurii deachiztie, fapt pentru carc podrtd rdspundere coiform prevederilor tigale ln vigoare.

Conducitorul grupului de lucru pentru achizitii:

Anatol tr'ORTUNA
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   model-tip 

DARE DE SEAMĂ 

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

 

Nr.2 din  18.01.2022 .    
1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante DASPF Donduseni  
Localitate Donduseni  
IDNO 10076010108511  
Adresa Or.Donduseni str.M.Eminescu 26/1  
Număr de telefon 025122308  
Număr de fax 025122308  
E-mail oficial  saspfdonduseni@mail.ru  
Adresa de internet Donduseni.md  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Dulap Maria  

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

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

Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 21049694 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri V  Servicii □  Lucrări □ 

Obiectul achiziției Produse petroliere 
Cod CPV 09100000-0 
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: Nr: 21049694 
Link-ul: ocds-b3wdp 1-MD-1641391267002 
Data publicării: 05.01.2022    ora 15-00 

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

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

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

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 05.01.2022 
Link-ul: ocds-b3wdp 1-MD-1641391267002 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

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

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

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 45511.33 
 

http://www.mtender.gov.md/
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[шстш реп[гш асА1а!|!! ве теа/!аеаэй [п соп/отп![а(е сш ртете*ег![е ат[. 3 ] а! |'ц!! пт. ] 1 ] 4!п 3 !ш/!е
2 0 1 5 рт!т!п1 ас|т!а!|!!!е рыБ/!се)

16. [еггпепш| 0е а9{ер(аге реп1гш |пс}:е!егеа соп{гас1ш|ц!:

Рас{ог1! 0е еуа!цаге \/а1оагеа 0!п о[ег{б Рцпс1а|ц[ са1сц![а{

)епшгп1теа орега1огц1ш1 есопогп1с 1 [о{а1
)епцгп ге |ас1огц1 1 Роп6егеа
0еппгп ге [ао1огш1 п Роп6егеа

}епшгп1геа орега1огш1ш| есопогп|с п [о(а|
)епшгп ге |ас1огш1 1 Роп6егеа

}епцтп ге йс{отц1п Роп0егеа

}епцгп1геа
!о1ц1ц!

}епцш!геа
орега{огш1ш1

есопогп|с

(ап1!1а{е;1
цп!(а{е 0е
|па5цга

Рге{ш1 цп1(аг
({йгй ?9А)

Рге{ш11о{а[
({йгй 1!А)

Рге{ш[ (о{а!
(!пс!шв1т

туА),
!,о1 1 1сБ [шко1[-

Р1о16оуа 5Р[
\||у|2689 16.93 45511.3з 54613.59

15. !п[оггпагеа орега1ог!!ог есопогп!с! 0езрге 0ес!:!1|е 9гшрш!ш1 0е |цсгц реп1гш ас}п|:!(!|:

}епЁй|геа орега{огш1ш!
' ,:..:.. ... есопотп|с

}а{а 1гапэтп11ег11 }{о0а!!{а{еа 0е 1гаппш!{еге

1с5 [шко1[-}у1о16оуа БР! 18.01.202 6цгп|1гц. з1тпопот@1ц[о11. гп6,
а1ехап6гш. о1агш@1ш1<о|1.гп6



1п са:ц1|п сате уа1оагеа еэ11тта1й а соп1гас1ц1ц|

ез1е гпа1 гп1сй 6есАт рга9шг|1е ртем6тш!е1:аат!.2
а1|п. (3) а1[е911 пт. 131 6|п 3 1ц11е 2015
рг|у1п6 ас1т|а|т1|1е оцБ1|се

у 6 тт1.е |п сатц| 1гапзтп11ег11 согпцп1ойг|| рг1п
гп!]1оаое е1ес1топ1се о1/эаш |ах п
! 11 :|1е |п са:ц1 пе1тапзгп11ег|1 согпцп|сйг11

рг1п гп1!1оасе е1ес[гоп|се з1/вац |ах п
\п саттл| |п саге уа1оагеа еэ11гпа1й а соп1тас1ц1ш|

ез1е е9а1й вац гпа1 гпате 6есА1 рга9шг|1е

ргетй:ш1е |а ат1.2 а\]п. (3) а1 [е911 пг. 131 6|п
3 |ш1|е 2015 рг|т|п0 ас1т2|[||1е рш61|се

!! 11 :11е ?п са:ц1 1гапв:т|1ет|1 оогпцп1сйт11 рг1п
:т1!1оасе е1ес1гоп|се з1/зац [ах п
0 |6 лт\е |п са:ц1пе1гапзгп11ег|1 со:тцп|с6г1|
рт|п гп1!1оасе е1ес1топ|ое з|/зац |ах п

(\е!ес|а!! [еттпепц! 4е а;|ер[ате теврес[а[. €а!сш/атеа |еутпепе/оу ртетйэш[е 11е ['е3еа пт. ] 1 ] 4!п 1 !та/!е

2015 рт!т!п1 ас|л!э!|!!/е рш\/|се, !пс/шв!у а |еуупепе[от 4е а;|ер[ате, 3е фс[шеаий [п соп/отп!/а[е сш

ргете*ег![е т[т[(/[(/! ![/ €ар![о/ш! | (€а!сы!атеа 7еутпепы[ш!) а/ €о*ц!оа! €!у!! а! Рерш\[!с!! 74о14ота).

1 7. € о п1гас1ц! 0е ас!п|т|[1е | аео г0 ш[_са0 гц !п с1пе!а{ :

}епцгп!ге

^орега{огш|
ш|'

есопогп1с

!'{цгпйгш|

;! 0а1а
соп{гас{ш!ш7

асог0ц|ц1-са0гш

€о0
сРу

!а!оагеа соп1гас&!ш|

1с5
!шко1[-
&1о16оуа

5к!

ац{о1т1оп 11

18.01.2022

09 1 0000
0-0 45511

-1 1

5461з.
59

з|.1.22022

18. 1п{оггпа!!а рг!т!п0 ас}п!:!{1! рш0!!се 0цгаБ!!е (ас}п!а!!!1 тегп|) (тшБг!са 4а[й зе сотпр[е|еаэй 4оау 1п

саэц! 1п саге /а ргосе4цуа 4е асй!э1|!е ртс\!!сй аш/овт ар!1са|е сг1[еу!! 4е *цта\!!!та[е ;! з-а ?псйе!а[
соп[уас[/соп[тас/е реп[тш !о[/!о!шг! реп|гц сауе аш/ов[ ар!!са[е су![ет!! 4е *шгаБ!|!тате)з

реп1гш ас}п!:!!!| рш}!1се 0шга}1!е (ас[!:!{!1
(оА/м(-/)

9а|оагеа 0е ас[!а|!1е сш [\/А 0!п соп1гас1/ соп1гас{е а
!о{ц[ц!/!о1цг![ог реп{гш саге ац |оз1ар!!са1е сг1{ег|1 0е
0цгаб!!!1а(е (|е1 Р1)):

4551 1.33
(!п4!са1! вштпа сш 7[/А)

€о0ц! €Р! а! !о{ц[ц!/|о1цг!!ог реп1гш саге ап [оэ1 ар1!са1е сг!{ег!1
0е 0цгаБ1!1{а1е: 09100000-0

€г!(ег!ш!0е а(г!Бц!ге реп{гш !о1ц!Ао1цг!!е реп(гш саге аш |оз[
ар!|са1е сй(ег!! 0е 0цга}!!|1а{е: 

|

Рге|ш! се/ упа! всйэц[ у

€ов[ш/ се! тпа! всйэц[ а

€е/ тпа! Бшп гарог| са!![а[е-рге| а

€е! тпа] 6шп тарот[ са!1|а[е-сов[ о



Рт!п ргеаеп[а 11аге 6е веатпй, 3гшрш! 11е !шсгш 7ес!атй сй !егупепш! 1е ау!ер/аге реп!гш 1пс|е|егеа

соп{гас1ш!ш!/соп!гас!е!оу !пй]са!е а|ов! ге;рес!а! (ехсе!6пё саашг!!е ргеуй4'ш!е 7е аг!. 32 а!!п. (3) а! !-ц!! пг.

111 4]п 1 ]ш!!е 2015 рг1т!п[ ас!о!а!у1!!е рш6!1се ), ргесшуп ;! сй 1п сааш! йершпеу!! соп!ев[а|1!!от ;!/ваш
гесер|1опйг!! гароат!е!ог 7е упоп!!оу!ааге, асеав!еа аш|ос! ехапо!пш!е ;! во!ш|!опа!е.

Рт!п ргеаеп!а ёаге ёе веатпй, 9гшрш! 11е !шсгш реп1гш ас|о!а!|!! соп/1гпой согес!!!ш0]пеа 7еф9шгйг!! ргосе*шг!!
7е ас1о!а]|]е, |ар! реп!гш саге роаг!й гйвршпёеге соп|отгп ртеуейег1!от !ца!е 1п т!3оаге,

€оп0шсй{огш! 3гшрш!ш! 0е |цсгт: реп1гш ас}п!а1!||:

АоА,-а - {"'ос"-.'?е
(1х[шпэе, Ртепытпе)
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